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Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten
priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklapljajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

VARNOST V PROMETU JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti
morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.

IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.

IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.

IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.

RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.

STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte nezdružljivih naprav.

NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklapljajte
nezdružljivih naprav.

KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon
zbriše in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler
vam tega ne dovoli klicana služba.

O VAŠI NAPRAVI
Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežju EGSM900, GSM1800, GSM1900. Za več informacij o omrežjih se
obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.

Opozorilo:  Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne
vklapljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Storitve omrežja
Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je
odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te storitve omrežja morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje
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posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera
omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba storitev omrežja. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev
oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave
ne bodo prikazane. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer
Večpredstavn. sp., E-pošta, Pomenki, Moja prisotnost, Storitve, Sinhroniziraj, Določanje položaja, Prit. in govori, zahtevajo podporo omrežja za
te tehnologije.

Pomnilnik v skupni rabi
Naslednje funkcije te naprave lahko uporabljajo skupni pomnilnik: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, pomenki, e-pošta,
glasovne oznake, seznami prejemnikov SMS, slike, toni zvonjenja, video posnetki, zvočni posnetki, fotoaparat, koledar, opravila, javanske
igre in aplikacije ter beležke. Uporaba ene ali več od teh funkcij lahko zmanjša velikost pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki
uporabljajo skupni pomnilnik. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega
določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko slik, aplikacij Java in podobnega, boste s tem porabili večino
skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrišite nekaj podatkov ali vnosov,
shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik.

Z a  v a š o  v a r n o s t
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1. Prvi koraki

Vstavljanje kartice SIM in baterije
Vse kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok. Informacije o dosegljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju
vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov mobilne telefonije.
Pred odstranitvijo baterije napravo vednoizklopite in jo ločite od polnilnika.

1 — Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na zareze ob obeh straneh spodnjega dela pokrovčka.
2 — Pritisnite na dno pokrovčka in ga odstranite.

3 — Primite zaklop in ga previdno dvignite.

4 — Dvignite baterijo iz ležišča.

5 — Pokrovček držala za kartico SIM potisnite proti dnu telefona, da se zaskoči.
6 — Odprite držalo za kartico SIM.
7 — Vstavite kartico SIM v držalo. Prepričajte se, da je prirezani vogal kartice SIM na levi strani in da so zlati priključki
obrnjeni navzdol.
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8 — Zaprite pokrovček držala kartice SIM.
9 — Pokrovček držala za kartico SIM potisnite proti zgornjemu delu telefona, da se zaskoči.
10 — Namestite baterijo tako, da so njeni priključki poravnani z zlatimi priključki telefona. Vstavite baterijo v ležišče (najprej
rob s priključki).
11 — Zaprite zaklop za baterijo.

12 — Namestite spodnji pokrovček in ga potisnite naprej, da se zaskoči.

Polnjenje baterije
Opozorilo: 
Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom.
Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilniki
ACP-12, ACP-7, ACP-8 in AC-1.
1. Odprite pokrovček na spodnjem delu telefona.
2. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
3. Polnilnik priključite v standardno omrežno vtičnico.
Med polnjenjem se pomikajo črtice znaka na zaslonu. Če je telefon izklopljen, se za
kratek čas prikaže obvestilo Polnjenje. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati
nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste
lahko klicali.
Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.
Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika.

Vklop in izklop telefona

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.
Opomba: 
Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po
nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost
signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer.
Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in
podaljšate trajanje baterije.

Telefon držite enako kot vsak drug telefon, antena naj bo usmerjena navzgor in čez vašo ramo.

P r v i  k o r a k i
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Če želite vklopiti ali izklopiti telefon, pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop.

Če je kartica SIM pravilno vstavljena in telefon kljub temu prikaže obvestilo Vstavite kartico SIM, aliKartica
SIM ni podprta, se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, jo vpišite in pritisnite OK.

Tipke in priključki

1 — Svetilka. Če želite vključiti svetilko, v stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite .
2 — Tipka za vklop in izklop telefona.
3 — Libela, da uravnate telefon med uporabo kompasa.
4 — Tipki za nastavljanje glasnosti zvočnika, telefonske slušalke ali slušalk, če so priključene na telefon.
5 — Tipka za hitro zvezo
6 — Leva, srednja in desna izbirna tipka. Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi.
7 — Štirismerna tipka za na primer pomikanje po meniju ali premikanje kazalke med pisanjem besedila.
8 — Klicna tipka  - s pritiskom pokličete številko ali sprejmete klic.
9 — Tipka , s katero končate klic ali zapustite funkcije.
10 — S tipkami od  do  vpisujte številke in črke.
Tipki  in  se v različnih funkcijah uporabljata v različne namene.

1 — Priključek za polnilnik
2 — Pop-Port™ Priključek za na primer slušalke in podatkovni kabel.
3 — Objektiv fotoaparata
4 — Infrardeči (IR) vmesnik

Pomembni znaki, prikazani v stanju pripravljenosti
   Prejeli ste vsaj eno besedilno ali slikovno sporočilo.

P r v i  k o r a k i
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 ali    Vaš telefon je povezan s storitvijo za pomenke, dostopnost je Na voljo ali Ni na voljo.

   Povezani ste s storitvijo za pomenke in ste prejeli vsaj eno hitro sporočilo.

   Tipkovnica telefona je zaklenjena.

   Telefon ob dohodnem klicu ali prejetem besedilnem sporočilu ne bo zvonil, če je možnostOpozarjanje na klic nastavljena
na Izključeno ali če v nastavitvi Zvoni za niste vključili opozarjanja za nobeno skupino in je možnost Ton ob prejemu sporočil
nastavljena na Izključeno.

   Budilka je nastavljena na Vključena.

   Odštevalnik časa teče.

   Štoparica je zagnana.

   Izbran je način povezave GPRS Neprek. zveza in na voljo je storitev (E)GPRS. Znaka za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

   Vzpostavljena je povezava (E)GPRS.

   Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic.

   Ko je vzpostavljena infrardeča povezava, je znak neprekinjeno prikazan.

   Če imate dve telefonski liniji, je označena druga linija.

   Vsi dohodni klici bodo preusmerjeni na drugo številko.

   Zvočnik je vključen ali pa je na telefon priključeno glasbeno stojalo.

   Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.

, ,    Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje ali set za uporabnike slušnih aparatov.

   Izbran je časovno omejen profil.

 ali   Povezava s storitvijo hitra zveza je aktivna ali zadržana.

Kode za dostop

Security code
The security code (5 to 10 digits) protects your phone against unauthorized use. The pre-set code is 12345. Change the code,
and keep the new code confidential and in a safe place separate from your phone. You can set whether the phone requests
the code. Glejte Varnostne nastavitve na strani 40..
If you key in an incorrect security code five times in succession, the phone ignores further entries of the code. Wait for 5
minutes and key in the code again.

PIN and PIN2 codes (4 to 8 digits), module PIN, and signing PIN
• The personal identification number (PIN) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually

supplied with the SIM card. Set the phone to request the PIN code each time the phone is switched on. Glejte Varnostne
nastavitve na strani 40.

• The PIN2 code may be supplied with the SIM card and is required to access some functions.
• The module PIN is required to access the information in the security module.Glejte Zaščitni modul na strani 59. The

module PIN is supplied with the SIM card if the SIM card has a security module in it.
• The signing PIN is required for the digital signature. Glejte Digitalno podpisovanje na strani 60. The signing PIN is

supplied with the SIM card if the SIM card has a security module in it.
If you key in an incorrect PIN code three times in succession, the phone may display Koda PIN je blokirana or Koda PIN je
blokirana PIN code blocked, for example, and ask you to enter the PUK code.

PUK and PUK2 codes (8 digits)
The personal unblocking key (PUK) code is required to change a blocked PIN code. The PUK2 code is required to change a
blocked PIN2 code.
If the codes are not supplied with the SIM card, contact your local service provider for the codes.

Barring password (4 digits)
The barring password is required when using the Zapore klicev. Glejte Varnostne nastavitve na strani 40. You can obtain the
password from your service provider.

P r v i  k o r a k i
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Koda denarnice (4 do 10 mest)
The wallet code is required to access wallet services. If you key in an incorrect wallet code three times, the wallet application
is blocked for 5 minutes. After the next three incorrect attempts, the length of time for which the application is blocked will
be doubled. Glejte Denarnica na strani 50.

Menjava pokrovčka in tipkovnice
Opomba: 
Pred menjavo pokrova telefon vedno izključite in ga ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Med
menjavo pokrovov se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima
pokrovoma.

1 — Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na zareze ob obeh straneh spodnjega dela pokrovčka. Pritisnite
na dno pokrovčka in ga odstranite.
2 — Zgornji pokrovček odstranite tako, da ga potisnete navzgor.

3 — Tipkovnico odstranite iz spodnjega pokrobčka tako, da jo potisnete navzdol in jo izvlečete iz pokrovčka.
4 — Tipkovnico zamenjate tako, da jo vstavite v spodnji pokrovček in jo pritisnete na ustrezno mesto.

5 — Na telefon namestite zgornji pokrovček.
6 — Nato potisnite na telefon spodnji pokrovček, da se dotakne zgornjega in se zaskoči.

Pritrditev paščka za nošenje na telefon

1 — Elastični trak pritrdite na držalo.
2 — Spodnja zatiča držala namestite v odprtine na spodnjem delu telefona.

P r v i  k o r a k i
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3 — Zatič na drugem koncu držala namestite v odprtino na zgornjem robu telefona.
4 — Elastični trak ovijte na primer okoli zapestja in ga pritrdite na držalo.
5 — Pritrdite vponko v zanko elastičnega traku. Na vponki sta tudi povečevalno steklo in piščalka.

P r v i  k o r a k i
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2. Vaš telefon

Stanje pripravljenosti
Ko je telefon pripravljen za uporabo in niste še ničesar vpisali, pravimo, da je v pripravljenosti.

1 — Prikazuje ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem mobilnem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2 — Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste trenutno. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
3 — Kaže napolnjenost baterije. Višji stolpec pomeni bolj napolnjeno baterijo.
4 — Leva izbirna tipka  v pripravljenosti je Pojdi na. Uporabite jo lahko kot bližnjico do priljubljenih funkcij.
Če si želite ogledati funkcije na seznamu osebnih bližnjic, pritisnite Pojdi na. Če želite funkcijo vključiti, jo poiščite in
pritisnite Izberi.
Če želite na seznam dodati več funkcij, pritisnite Možnos., izberite Izberi možnosti in izpisal se bo seznam funkcij, ki so na
voljo. Poiščite funkcijo in pritisnite Označi, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite
Opusti.
Če želite funkcije na seznamu bližnjic razvrstiti, pritisnite Možnos. in izberite Urejanje. Poiščite funkcijo, ki jo želite
premakniti, pritisnite Premak. in izberite novo mesto zanjo.
Če na seznamu bližnjic ni funkcij, pritisnite Dodaj, da jih dodate.
5 — Srednja izbirna tipka  v pripravljenosti je Meni.
6 — Desna izbirna tipka  v pripravljenosti je lahko Imenik za dostop do menija Imenik, tipka za dostop do domače
strani operaterja ali funkcija, ki ste jo izbrali v meniju Desna izbirna tipka. Glejte Osebne bližnjice na strani 38.
Ozadje in ohranjevalniki zaslona
• Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko.
• Ko preteče dovolj časa od zadnjega pritiska tipk telefona, se na zaslonu samodejno vključi ohranjevalnik zaslona z

digitalno uro. Če ure še niste nastavili, bo ohranjevalnik kazal čas 00:00.

Uporabne bližnjice v stanju pripravljenosti
• Če želite odpreti seznam klicanih številk, pritisnite . Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.
• Če hočete poklicati telefonski predal, za dalj časa pritisnite .
• Če želite vzpostaviti povezavo za brskalnik, pridržite tipko .
• Če želite odpreti Seznam skupin za hitro zvezo, pritisnite .
• Če želite poiskati vizitko v imeniku, pritisnite .
• Besedilno sporočilo začnite pisati s pritiskom na .
• Če želite odpreti iskalo fotoaparata v pogledu običajne fotografije, pritisnite . Če želite hitro preklopiti način

fotoaparata, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .

Zaklepanje tipkovnice
Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk.
Tudi če je tipkovnica zaklenjena, lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo. Vtipkajte številko za
klic v sili in pritisnite .
• Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete Meni, potem pa v manj kot sekundi in pol še .
• Odklenete jo tako, da pritisnete Odkleni in potem v manj kot sekundi in pol še .
• Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica spet

samodejno zaklene. Izberete lahko, ali se tipkovnica odklene samodejno ali zahteva kodo za odklepanje.

Storitev Nastavitve OTA
Če želite uporabljati MMS, GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu določene ustrezne nastavitve. Lahko jih
prejmete v obliki sporočila OTA (over the air), potem jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o razpoložljivosti
nastavitev se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone znamke Nokia.
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Sprejemate lahko nastavitve za GPRS, večpredstavnostna sporočila, sinhronizacijo, pomenke z dostopnostjo, hitro zvezo in
brskalnik. Ko prejmete nastavitve povezave v sporočilu OTA, se te samodejno shranijo in vključijo ali pa se izpiše obvestilo
Nastavitve povezave so prejete.
• Prejete nastavitve shranite s pritiskom na Možnos. in izbiro Shrani. Če telefon zahteva Vpišite PIN za nastavitve:, vpišite

kodo PIN za nastavitve. Kodo PIN dobite pri ponudniku storitev, ki vam je nastavitve priskrbel. Če še ni shranjenih
nastavitev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.

• Če si želite ogledati domačo stran in aplikacijo, ki je uporabila prejete nastavitve, pritisnite Možnos. in izberite Prikaži.
Nastavitve shranite s pritiskom na Shrani. Shranjenih nastavitev ne morete pregledati ali urediti.

• Prejete nastavitve zavržete s pritiskom na Možnos. in izbiro Zavrzi.
Nastavitve lahko vključite. Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 57.
Če želite iz telefona izbrisati niz nastavitev za povezavo, v pripravljenosti vtipkajte *#335738# (črke *#delset#), izberite niz,
ki ga želite izbrisati, in pritisniteZbriši. Potrdite izbiro in telefon se vrne v stanje pripravljenosti.

V a š  t e l e f o n
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3. Klicne funkcije

Klicanje
1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, ga zbrišite s tipko Zbriši.

Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko  (znak + nadomesti
mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo brez prve ničle in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.
• Klicanje iz Imenika - Poiščite ime ali telefonsko številko, shranjeno v meniju Imenik, in pokličite s pritiskom tipke .
• Klicanje telefonskega predala - V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite  ali pritisnite  in . Če telefon

zahteva številko telefonskega predala, jo vnesite in pritisnite OK.

Hitro klicanje
Pred prvo uporabo te funkcije morate eni od tipk za hitro klicanje (od  do ) dodeliti telefonsko številko. Glejte
Imenik na strani 31.
Pritisnite želeno tipko za hitro klicanje in nato .
ali
Če ste vključili Hitro klicanje, vzpostavite klic z daljšim pritiskom ustrezne tipke za hitro klicanje. Funkcijo lahko po želji
vklopite ali izklopite. Glejte Klicne nastavitve na strani 39.

Sprejem ali zavrnitev klica
• Če želite sprejeti dohodni klic, pritisnite .
• Za zavrnitev dohodnega klica pritisnite .

Nasvet:  Če je vključena funkcija Preusmeritev ob zasedenem tel., na primer na telefonski predal, boste s
tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte Klicne nastavitve na strani 39.

• Če želite utišati zvonjenje, pritisnite Utišaj ali Možnos.. Klic lahko nato sprejmete ali zavrnete.
• Klic končate s pritiskom na . Če so na telefon priključene združljive slušalke s tipko, lahko klice sprejemate in

zaključujete s pritiskom tipke na slušalkah.
Ko prejmete klic, telefon izpiše ime klicalca, telefonsko številko ali obvestilo Zasebna številka oziroma Klic. Če prejmete klic od
nekoga, ki ima zadnjih sedem števk v telefonski številki enakih kot številka, shranjena v meniju Imenik, lahko telefon prikaže
napačno informacijo.
Čakajoči klic
1. Če želite med že vzpostavljenim klicem odgovoriti na čakajoči klic, pritisnite . Prvi klic bo zadržan.
2. Aktivni klic končate s pritiskom na . Funkcijo Čakajoči klic lahko po želji vklopite ali izklopite. Glejte Klicne nastavitve

na strani 39.

Možnosti med klicem
Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. Informacije o razpoložljivosti dobite pri svojem ponudniku storitev
ali mobilnem operaterju.
Med klicem pritisnite Možnos. in izberite naslednje možnosti:
Izključi mikrofon ali Vključi mikrofon, Končaj klic, Končaj vse klice, Imenik, Meni, Zadrži ali Aktiviraj, Zakleni tipkovnico, Snemaj,
Nov klic (storitev omrežja), Sprejmi in Zavrni.
Druge možnosti med klicem lahko vključujejo:
• Konferenca — za vzpostavitev konferenčnega klica, ki omogoča, da v klicu sodeluje do pet oseb (storitev omrežja). Med

klicem pokličite novega udeleženca (Nov klic). Prvi klic bo zadržan. Ko klicani sprejme klic, izberite Konferenca, da ga
pridružite konferenčnemu klicu. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite Zaseben klic in želenega
udeleženca. V konferenčni klic se vrnete z možnostjo Konferenca.

• Vklj. samon. gl. ali Izkl. samon. gl. — za vklop ali izklop samodejnega nadzora glasnosti. Glejte Klicne nastavitve na strani 39.
• Pošlji DTMF — da pošljete nize tonov DTMF, na primer gesla ali številke bančnih računov. Sistem DTMF podpirajo vsi

telefoni s tonskim izbiranjem. Niz DTMF vpišite ali ga poiščite v meniju Imenik in pritisnite DTMF. Znak za čakanje (w) in
premor (p) vnesete z več pritiski tipke .

• Menjaj — za preklop med aktivnim in zadržanim klicem (storitev omrežja). 
• Preveži — za povezavo aktivnega in zadržanega klica. Če sami ne želite več nadaljevati klica, pritisnite  (storitev

omrežja).
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• Zvočnik — vključi zvočnik za prostoročno uporabo telefona med klicem. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob
ušesu, saj je lahko zelo glasen. Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite Zvočnik ali Slušalka ali pa pritisniteZvočnik
ali Normal.. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

K l i c n e  f u n k c i j e
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4. Menijske funkcije

Uporaba menijev
Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina funkcij v meniju ima kratka navodila.
1. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund.
2. Ko preberete pomoč, pritisnite Nazaj. Glejte Nastavitve telefona na strani 40.
Dostop do menijske funkcije s pomikanjem
1. Za vstop v sistem menijev pritisnite Meni.
2. Po seznamu menijev se pomikate s tipko  ali , oz. s pomočjo katere koli tipke za pomikanje, če ste v mrežnem

pogledu. Glejte Nastavitve zaslona na strani 37. Izberite na primer Nastavitve in pritisnite Izberi.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer Klicne nastavitve.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite tretji korak.
5. Izberite želeno nastavitev.
6. Na prejšnjo raven menijev se vrnete s pritiskom na Nazaj, menije pa zapustite s pritiskom na Izhod.
Uporaba bližnjice
Meniji, podmeniji in možnosti so oštevilčeni in jih večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.
1. Za vstop v sistem menijev pritisnite Meni. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko želene menijske funkcije.
2. Na prejšnjo raven menijev se vrnete s pritiskom na Nazaj, menije pa zapustite s pritiskom na Izhod.
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Seznam menijev
1. Sporočila

1. Besedilna spor.

2. Večpredstavn. sp.

3. E-pošta

4. Pomenki

5. Telefonski predal

6. Info sporočila

7. Nastav. sporočil

8. Ukazi za storitve

2. Imenik

1. Išči

2. Dodaj ime

3. Zbriši

4. Moja prisotnost

5. Naročena imena

6. Kopiraj

7. Nastavitve

8. Hitro klicanje

9. Oznake

10. Info številke

11. Številke storitev

12. Moje številke

13. Podskupine

3. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici

2. Prejeti klici

3. Klicane številke

4. Briši sezname zadnjih klicev

5. Trajanje klicev

6. Števec podatkov GPRS

7. Merilnik trajanja povezave GPRS

8. Določanje položaja

4. Nastavitve

1. Profili

2. Nastavitve tonov

3. Nastavitve zaslona

4. Nastavitve za datum in čas

5. Osebne bližnjice

6. Povezovanje

7. Klicne nastavitve

8. Nastavitve telefona

9. Nastavitve po- menkov in prisotn.

10. Nastavitve dodatkov

11. Zaščitne nastavitve

12. Povrnitev tovarni- ških nastavitev

5. Galerija

6. Predstavnost

1. Kamera

2. Radio

3. Snemalnik

7. Prit. in govori

1. Vključi storitev PG

2. Zaht. po povr. kl.

3. Seznam skupin

4. Imenik

5. Dodaj skupino

6. Nastavitve

7. Storitve

8. Organizator

1. Budilka

2. Koledar

3. Opravila

4. Beležke

5. Sinhroniziraj

6. Denarnica

9. Aplikacije

1. Igre

2. Zbirka

3. Pripomočki

1. Kalkulator

2. Kompas

3. Odštevalnik časa

4. Štoparica

5. Merilnik glasnosti

6. Termometer

10. Storitve

1. Domača stran

2. Zaznamki

3. Povez. nalaganja

4. Prejeta obvestila

5. Nastavitve

6. Pojdi na naslov

7. Zbriši zač. pom.

11. Storitve SIM
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5. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; na običajen način ali s slovarjem.

Med pisanjem besedila se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže  , ki označuje pisanje z uporabo slovarja, oziroma  ,
ki označuje običajni način pisanja. Poleg kazalke se prikaže  ,  , ali  , ki označuje izbiro velikih ali majhnih črk.
Velikost črk spremenite s pritiskom na  .  označuje vpisovanje številk. Če želite iz načina za vpisovanje črk preklopiti
na številke, pritisnite in pridržite  ter izberite Številčni način. V način za vpisovanje črk se vrnete z daljšim pritiskom tipke

 .

Vklop in izklop slovarja
Med pisanjem v načinu za vnos črk pritisnite Možnos.. Če je slovar na voljo za izbrani jezik, izberite Slovar je vključen za vklop
ali pa Slovar je izključen za izklop slovarja in vrnitev v običajni način.

Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite
pritisnjeno tipko Možnos..

Izbira jezika za pisanje besedila
Med pisanjem v načinu za vnos črk pritisnite Možnos. ali pridržite  . Izberite Jezik pisanja, če želite začasno zamenjati
jezik pisanja.
Če želite za pisanje in za obvestila na zaslonu izbrati dva različna jezika, si oglejte Jezikovne nastavitve v razdelku Glejte
Nastavitve telefona na strani 40.

Uporaba slovarja
Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Črke lahko vpisujete s posameznimi pritiski
tipk.
1. Začnite pisati besedo s tipkami od  do  . Za vsako črko pritisnite posamezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku

se beseda spremeni.
V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
Za več navodil za pisanje besedila glejte Glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 19.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko  ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S
pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kazalko.
Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite  ali pritisnite Možnos. in izberite Druge besede. Ko se prikaže želena beseda,
jo potrdite.
Če se za besedo izpiše znak "?", je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite Črkuj, vnesite besedo (na
običajen način) in pritisnite Shrani. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

Pisanje zloženih besed
1. Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko  .
2. Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

Uporaba običajnega načina
Pritisnite tipko (od  do  ), tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej.
Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.
V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.
• Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kazalka spet pojavi ali pritisnite eno od

tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
• Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki  .
Več navodil za pisanje besedila boste našli v razdelku Glejte Nasveti za pisanje besedila na strani 19..

Nasveti za pisanje besedila
Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:
• Presledek vstavite s pritiskom tipke  .
• Kazalko premaknete levo ali desno, gor ali dol s tipkami  ,  ,  ali  .
• Znak na levi strani kazalke izbrišete s pritiskom na Zbriši. Znake hitro zbrišete, če pridržite tipko Zbriši. Če želite med

pisanjem sporočila zbrisati celotno besedilo, pritisnite Možnos. in izberite Zbriši besedilo.
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• Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete Možnos. in izberete Vpiši besedo. Če želite vstaviti besedo na
običajen način, pritisnite Shrani. Beseda se doda tudi v slovar.

• Če želite med običajnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite  . Pri pisanju s slovarjem za dalj časa
pritisnite  ali pritisniteMožnos. in izberite Vstavi simbol. Smeška vstavite s pritiskom tipke Možnos. in izbiro
možnosti Vstavi smeška. Če želite vstaviti smeška med pisanjem na običajen način, dvakrat pritisnite  . Med uporabo
slovarja vstavite poseben znak tako, da pridržite tipko  , za seznam smeškov pa pritisnite isto tipko še enkrat. Po
seznamu se pomaknite do želenega znaka in ga izberite s tipko Uporabi. Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na  ,

 ,  ali  , izberite pa ga s tipko  .
Med pisanjem sporočil so na voljo naslednje možnosti:
• Če želite v načinu za vnos črk vnesti telefonsko številko, pritisnite Možnos., izberite Vstavi številko, vnesite številko ali jo

poiščite v meniju Imenik ter pritisniteOK.
• Ime iz menija Imenik vstavite s pritiskom tipke Možnos. in izbiro možnosti Vstavi ime. Telefonsko številko ali beležko iz

imenika vstavite tako, da pritisnete Možnos. in izberete Podrobnosti.

P i s a n j e  b e s e d i l a
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6. Sporočila

Opomba:  Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo Sporočilo je poslano. To pomeni, da je
sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je
prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah za sporočila se obrnite na ponudnika storitev.

Besedilna sporočila
Pošiljate in prejemate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih besedilnih sporočil (storitev omrežja), ki lahko vsebujejo
tudi slike.
Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo presega 160
znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil.
V navigacijski vrstici lahko vidite indikator dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10 (2) na primer pomeni, da lahko dodate še
10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili.
Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.

Pisanje in pošiljanje besedilnih sporočil
Opomba: 
Funkcijo slikovnega sporočanja lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik
storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi
sporočili.

1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor. → Napiši sporočilo.
Nasvet: Če želite na hitro začeti pisati sporočilo, v pripravljenosti pritisnite .

2. Napišite sporočilo in pritisnite Pošlji ali .
3. Vnesite telefonsko številko prejemnika ali pritisnite Išči, da jo poiščete v meniju Imenik, in pritisnite OK.

Možnosti za pošiljanje
Pritisnite Možnos., izberite Mož. pošiljanja in eno od naslednjih možnosti:
• Na več imen — da pošljete sporočilo več prejemnikom. Sporočilo se pošlje vsakemu prejemniku posebej in lahko zato

stane več od pošiljanja enega samega sporočila.
• Pošlji seznamu — da pošljete sporočilo shranjenemu seznamu prejemnikov. Sporočilo se pošlje vsakemu prejemniku

posebej in lahko zato stane več od pošiljanja enega samega sporočila.
• Profil pošiljanja — da pošljete sporočilo z uporabo shranjenega profila.

Pisanje e-poštnega sporočila SMS
E-poštna sporočila lahko pošiljate tudi z uporabo omrežne storitve za sporočila SMS.
Če želite pošiljati in prejemati e-pošto prek besedilnih sporočil, morate najprej shraniti e-poštne nastavitve. Več informacij o
razpoložljivosti in naročnini na storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor. → Napiši e-poš. SMS.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga prikličite iz menija Imenik.
3. Vtipkajte zadevo in besedilo sporočila. Skupno število znakov, ki jih še lahko vpišete, se prikaže v zgornjem desnem kotu

zaslona. Uporabite lahko tudi besedilno predlogo.
4. Ko želite poslati e-poštno sporočilo, pritisnite Pošlji.

Branje in odgovarjanje na e-poštna sporočila SMS
Ko sprejmete sporočilo ali e-pošto, se prikaže znak . Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Zbrišite
stara sporočila v mapi Prejeta sporočila.

1. Novo sporočilo prikažete s pritiskom na Prikaži. Če ga želite prebrati pozneje, pritisniteIzhod.
Če želite prebrati sporočilo pozneje, pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor. → Prejeta sporočila. Če ste
prejeli več sporočil, izberite želeno. Znak  označuje neprebrano sporočilo.

2. Med prebiranjem sporočila pritisnite Možnos.. Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v
obliki besedilnega sporočila ali e-pošte, premikanje v drugo mapo in kopiranje podrobnosti iz sporočila, ki ga berete.
Lahko tudi kopirate besedilo z začetka sporočila in ga uporabite kot beležko v koledarju.

3. Pritisnite Odgovori, če želite na sporočilo odgovoriti. Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-poštni
naslov in zadevo, potem napišite odgovor.
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4. Sporočilo pošljete na prikazano številko tako, da pritisnete Pošlji in OK.

Mape za besedilna sporočila
Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor..
• Mapa Predloge vsebuje besedilne in slikovne predloge, ki jih lahko vstavite v sporočilo.
• Prejeta sporočila vsebuje prejeta besedilna in e-poštna sporočila.
• V mapi Poslani predmeti se shranjujejo poslana sporočila.
• Mapi Shranj. predmeti in Moje mape sta namenjeni razvrščanju sporočil. Mapi Moje mape lahko dodate nove podmape.

Seznami prejemnikov
Če pogosto pošiljate sporočila istemu krogu prejemnikov, lahko sestavite seznam prejemnikov.

Ustvarjanje seznama prejemnikov
Prepričajte se, ali so vizitke oseb, ki jih dodate na seznam prejemnikov, shranjene v pomnilniku telefona.
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor. → Seznami prejemn..
2. Če želite ustvariti seznam in še nimate shranjenih seznamov, pritisnite Dodaj.

Sicer pritisnite Možnos. in izberite Dodaj seznam.
3. Vpišite ime za seznam in pritisnite OK.
4. Če želite na seznam dodati ime, pritisnite Prikaži in Dodaj. Izberite želeno vizitko.
5. Za dodajanje več vizitk pritisnite Dodaj.

Možnosti za sezname prejemnikov
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor. → Seznami prejemn..
2. Če je seznamov več, izberite želenega.
3. Pritisnite Možnos. in izberite eno od razpoložljivih možnosti.

• Dodaj seznam — doda nov seznam.
• Preimenuj seznam — preimenuje seznam.
• Počisti seznam — počisti vsebino seznama.
• Zbriši seznam — zbriše seznam.

Števec sporočil
Število prejetih in poslanih sporočil si ogledate s pritiskom na Meni, izbiro menija Sporočila → Besedilna spor. → Števec
sporočil in možnosti Poslana sporočila ali Prejeta sporočila. Števce ponastavite s pritiskom na Zbriši števce.

Brisanje besedilnih sporočil
• Za brisanje besedilnih sporočil pritisnite Meni in izberite Sporočila → Besedilna spor. → Brisanje sporočil.
• Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite Da.

Večpredstavnostna sporočila 
Opomba: 
Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo z združljivimi
večpredstavnostnimi ali e-poštnimi sporočili.

Večpredstavnostno sporočanje je storitev omrežja. Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, zvok, sliko,
koledarsko beležko, vizitko ali video posnetek. Če je sporočilo večje od 100 kB, ga telefon morda ne bo mogel sprejeti. V
nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si boste lahko
sporočilo kljub temu ogledali.
Telefon pomanjša slike na velikost zaslona.
Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:
• Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG.
• Zvok: razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoke AMR in enoglasne melodije.
• Video posnetki: video posnetke v zapisu 3GP (osnovni H.263 in enostavni profil MPEG-4).
Telefon ne podpira nujno vseh različic naštetih zapisov. Telefon lahko nepodprt element v prejetem sporočilu zamenja z
imenom datoteke in besedilom Zapis predmeta ni podprt.
Med vzpostavljenim klicem, uporabo igre ali aplikacije Java ali uporabo brskalnika prek GSM ne morete prejemati
večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte,
kadar morate sporočiti kaj nujnega.

S p o r o č i l a
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Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil
Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.
Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri mobilnem operaterju ali
ponudniku storitev. Če želite določiti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte Glejte Nastavitve za
večpredstavnostna sporočila na strani 29.
Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih podob, melodij in druge
vsebine.
Če želite ustvariti in poslati večpredstavnostno sporočilo:
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Večpredstavn. sp. → Napiši sporočilo.
2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 19.
3. Prilogo vstavite s pritiskom na Možnos..

• Datoteko vstavite v sporočilo tako, da pritisnete Možnos., izberete Vstavi in želeno možnost. Izberete lahko le
možnosti, ki so označene. Izpiše se seznam map v meniju Galerija. Odprite ustrezno mapo, poiščite želeno datoteko,
pritisnite Možnos. in izberite Vstavi. Ko je datoteka priložena, se njeno ime prikaže v sporočilu.

• Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Vsaka stran lahko vsebuje
besedilo, eno podobo, koledarsko beležko, vizitko in en zvočni posnetek. Stran vstavite s pritiskom tipke Možnos. in
izbiro možnosti Vstavi → Stran. Če sporočilo vsebuje več strani, lahko želeno stran odprete s pritiskom na Možnos. in
izbiroPrejšnja stran, Naslednja stran ali Seznam strani. Če želite med stranmi določiti zakasnitev, izberite Časi strani. Če
pritisnete Besedilo zgoraj ali Besedilo spodaj, se besedilo prestavi na vrh ali na dno sporočila.

• Ime iz menija Imenik vstavite s pritiskom tipke Možnos. in izbiro Več možnosti → Vstavi ime. Poiščite želeno ime in
pritisnite Izberi. Telefonsko številko vstavite s pritiskom tipke Možnos. in izbiro možnosti Več možnosti → Vstavi
številko. Vpišite številko ali jo prikličite iz menija Imenik in pritisnite OK.

4. Celotno sporočilo si pred pošiljanjem ogledate tako, da pritisnete Možnos. in izberetePrikaži.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete Pošlji ali . Lahko tudi pritisnete Možnos. in izberete Pošlji na e-naslov ali Na več

imen.
6. Vpišite prejemnikovo telefonsko številko (ali e-poštni naslov) ali jo prikličite iz menija Imenik. Pritisnite tipko OK, da se

sporočilo premakne v mapo V pošiljanju, kjer bo čakalo na pošiljanje.
Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila.

Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge
funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne
uspe, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju. Pošljete ga lahko pozneje.

Če ste možnost Shranjevanje poslanih sporočil nastavili na Da, se sporočilo shrani v mapo Poslani predmeti. Glejte Nastavitve
za večpredstavnostna sporočila na strani 29. Da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je že prispelo do naslovnika.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj
Pomembno: 
Predmeti večpredstavnostnih sporočil lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali
računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Ko telefon prejema večpredstavnostno sporočilo, se prikažeta animirani znak  in besedilo Prejeto več- predstavnost- no
sporočilo.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln. Glejte Poln pomnilnik za večpredstavnostna
sporočila na strani 24.

1. Prejeto večpredstavnostno sporočilo odprete s pritiskom na Prikaži. Če ga želite prebrati pozneje, pritisnite Izhod.
Če želite prebrati sporočilo pozneje, pritisnite Meni in izberite Sporočila → Večpredstavn. sp. → Prejeta sporočila.
Neprebrano sporočilo na seznamu sporočil je označeno z ikono . Poiščite želeno sporočilo in pritisnite Izberi.

2. Delovanje srednje izbirne tipke je odvisno od trenutno prikazane priloge sporočila.
• Pritisnite Odgovori, če želite odgovoriti na sporočilo.
• Če sporočilo vsebuje predstavitev, pritisnite Predvaj., da si ogledate celotno sporočilo. Sicer pritisnite Predvaj., da

poslušate zvok ali si ogledate video posnetek, priložen sporočilu. Prikaz slike povečate s pritiskom na Povečaj. Za
prikaz vizitke ali koledarske beležke pritisnite Prikaži.

3. Pritisnite Možnos. za nekatere od naštetih možnosti:
• Prikaži predstavit.  — - da si ogledate predstavitev v sporočilu.
• Prikaži besedilo  — - da odprete sporočilo.
• Odpri podobo, Odpri zvočni posn. ali Odpri video posn.  — - da odprete ustrezno datoteko. Pritisnite Možnos., in lahko

boste na primer shranili datoteko v meni Galerija.
• Odpri beležko kol. ali Odpri vizitko  — - za prikaz vizitke ali koledarske beležke.

S p o r o č i l a
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• Shrani podobo, Shrani posnetek ali Shrani video  — - da odprete ustrezno datoteko v meniju Galerija.
• Podrobnosti  — - da si ogledate podrobnosti priložene datoteke.
• Zbriši sporočilo  — - če želite zbrisati shranjeno sporočilo.
• Odgovori vsem  — - če želite odgovoriti na sporočilo. Ko želite poslati odgovor, pritisnite Pošlji.
• Uporabi podrobn.  — - če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz trenutnega sporočila.
• Posreduj na štev., Posred. na e-nasl. ali Posr. na več imen  — - da posredujete sporočilo.
• Uredi  — - omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko le sporočila, ki ste jih napisali sami. Glejte Pisanje in pošiljanje

večpredstavnostnih sporočil na strani 23.
• Podrobnosti spor.  —  - za prikaz zadeve, velikosti in vrste sporočila.

Glejte tudi možnosti v meniju Galerija. Glejte Galerija na strani 42.

Mape za večpredstavnostna sporočila
Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Večpredstavn. sp..
• Mapa Prejeta sporočila vsebuje prejeta večpredstavnostna sporočila.
• Mapa V pošiljanju vsebuje večpredstavnostna sporočila, ki še niso bila poslana.
• Mapa Poslani predmeti vsebuje poslana večpredstavnostna sporočila.
• Mapa Shranjeni predm. vsebuje večpredstavnostna sporočila, ki ste jih shranili za poznejše pošiljanje.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila
Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak  in na zaslonu se izpiše Pomn.
za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor.. Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite Prikaži. Če želite sporočilo shraniti,
pritisnite Shrani in zbrišite stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavreči čakajoče sporočilo, pritisnite Izhod in Da. Če pritisnete Ne, si lahko sporočilo ogledate.

Brisanje večpredstavnostnih sporočil
• Za brisanje večpredstavnostnih sporočil pritisnite Meni in izberite Sporočila → Večpredstavn. sp. → Brisanje sporočil.
• Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite Da.

E-pošta
E-poštna aplikacija vam omogoča dostop do sporočil na e-poštnem računu. Za uporabo e-poštne funkcije telefona
potrebujete združljiv e-poštni sistem.
S telefonom lahko pišete, pošiljate in berete e-poštna sporočila. E-poštna sporočila lahko tudi shranite ali izbrišete z
združljivim računalnikom. Vaš telefon podpira e-poštne strežnike POP3 in IMAP4. Pred uporabo e-pošte morate poskrbeti za
naslednje:
• Pridobite nov e-poštni račun ali uporabite obstoječega. Da bi ugotovili, ali vam je na voljo e-poštni račun, se obrnite na

ponudnika storitev.
• Nastavitve za e-pošto preverite pri operaterju ali ponudniku storitev. Lahko jih prejmete v nastavitvenem sporočilu OTA.

Glejte Storitev Nastavitve OTA na strani 13.
• Vpišite e-poštne nastavitve v telefon. Nastavitve preverite s pritiskom na Meni in izbiro Sporočila → Nastav. sporočil → E-

pošta. Glejte E-poštne nastavitve na strani 29.
Ta aplikacija ne podpira zvokov tipkovnice.

Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil
Sporočilo lahko napišete pred vzpostavitvijo povezave z e-poštno storitvijo ali po tem.
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → E-pošta → Ustvari e-pošto.
2. Vpišite e-poštni naslov prejemnika in pritisnite OK ali pritisnite Uredi, vnesite e-poštni naslov in pritisnite OK. Če želite,

lahko za sporočilo vpišete tudi zadevo.
3. Napišite e-poštno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 19. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v

zgornjem desnem vogalu zaslona.
4. Ko želite poslati e-poštno sporočilo, pritisnite Pošlji. Z možnostjo Pošlji takoj pošljete e-pošto. če izberete Pošlji pozneje,

se sporočilo shrani v mapoV pošiljanju.
Če želite sporočilo pozneje urediti ali napisati do konca, ga lahko shranite v mapo Osnutki tako, da izberete Shrani osnutek
Ko ga želite poslati, pritisnite Meni in izberite Sporočila → E-pošta, pritisnite Možnos. ter izberite Pošlji ali Sprejmi in pošlji.

Nalaganje e-poštnih sporočil
E-poštna sporočila lahko naložite s svojega računa.
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1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → E-pošta, pritisnite Možnos. in izberite Naloži.
Če želite naložiti nova sporočila in poslati e-pošto, shranjeno v mapi V pošiljanju, lahko pritisnete Meni in izberete
Sporočila → E-pošta → Sprejmi in pošlji.
Če je pomnilnik za sporočila poln, zbrišite nekaj starejših sporočil, preden začnete nalagati nova.
Telefon vzpostavi povezavo s storitvijo za e-pošto. Med nalaganjem sporočil je na zaslonu prikazan kazalnik poteka.

2. Pritisnite Izberi, če želite takoj prebrati sporočilo v mapi Prejeta spor., ali Nazaj, če ga boste prebrali pozneje.
Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z ikono .

Branje in odgovarjanje na sporočila
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → E-pošta → Prejeta spor..
2. Če med branjem sporočila pritisnete Možnos., si lahko ogledate podrobnosti izbranega sporočila, ga označite kot

neprebrano ter izbrišete, odgovorite, posredujete ali premaknete sporočilo v drugo mapo.
3. Pritisnite Odgovori, če želite odgovoriti na sporočilo. V odgovor lahko vključite tudi besedilo izvirnega sporočila. Potrdite

ali uredite e-poštni naslov in zadevo ter zatem napišite odgovor.
4. Ko hočete poslati sporočilo, pritisnite Pošlji in izberite Pošlji.

Brisanje sporočil
• Za brisanje e-poštnih sporočil pritisnite Meni in izberite Sporočila → E-pošta, pritisnite Možnos. in izberite Brisanje

sporočil.
• Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite Da.
S tem e-pošte ne zbrišete iz e-poštnega strežnika, temveč samo iz telefona.

Mapa Prejeto in druge mape
V meniju E-pošta so naslednje mape:
• Prejeta spor. — za shranjevanje sporočil, ki ste jih naložili z e-poštnega računa.
• Druge mape — vsebuje mapo Osnutki, v katero lahko shranite nedokončana sporočila.
• Arhiv — za razvrščanje in shranjevanje sporočil.
• V pošiljanju  — za shranjevanje še neposlanih sporočil, za katere ste izbrali možnost Pošlji pozneje.
• Poslani pred. — za shranjevanje poslanih sporočil.

Glejte Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil na strani 24.

Pomenki
Pomenki (storitev omrežja) so način pošiljanja kratkih, preprostih besedilnih sporočil, ki se dostavljajo naslovnikom prek
protokolov TCP/IP. V imeniku je prikazano, kdaj so osebe na zvezi in na voljo za pomenek, ter kdaj ste od njih prejeli novo
sporočilo. Ko sporočilo napišete in pošljete, ostane na zaslonu. Odgovor se izpiše pod vašim izvirnim sporočilom.
Pred uporabo pomenkov se morate na to storitev naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju izveste pri
mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve.
Pred uporabo pomenkov morate določiti potrebne nastavitve. Glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 40.
Ko ste povezani s storitvijo za pomenke, lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona; seja pomenkov ostane aktivna v
ozadju. Aktivna seja pomenkov bo, v odvisnosti od omrežja, lahko hitreje praznila baterijo telefona in morda boste telefon
morali priključiti na polnilnik.

Osnovni koraki za pomenkovanje
• Odprite meni Pomenki (brez povezave).
• Povežite se s storitvijo za pomenke (pri vzpostavljeni povezavi).
• Pomenek z želeno osebo začnete tako, da izberete Imenik Pomenkov.
• Ustvarite lasten imenik za pomenke.
• Javnemu pomenku se pridružite tako, da izberete Skupine.
• Pomenku v skupini se pridružite tako, da sprejmete vabilo.
• Ustvarite lahko lastne skupine za pomenke, javnim skupinam pa se lahko pridružite ali jih zbrišete.
• Urejajte lastne informacije.
• Uporabnike in skupine iščite s funkcijo Poišči.
• Preberite novo sporočilo pomenkov, ki ni sporočilo v dejavnem pogovoru.
• Med dejavno sejo pomenkov pišite in pošiljajte sporočila.
• Če želite shranjene pogovore pregledati, preimenovati ali zbrisati, odprite Pomenki in izberite Shranjeni pomenki.
• Blokirajte in odblokirajte sogovornike.
• Prekinite povezavo s storitvijo za pomenke.
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Vstopanje v meni za pomenke
Če povezave še niste vzpostavili in želite odpreti meni Pomenki, pritisnite Meni in izberite Sporočila → Pomenki. Če imate
več nastavitvenih nizov, izberite niz želene storitve za pomenke.
• Izberite Prijava, da vzpostavite povezavo s storitvijo. Telefon lahko nastavite, da se s storitvijo poveže samodejno, ko

odprete meni Pomenki.
• Shranjeni pomenki omogoča pregledovanje, brisanje in preimenovanje shranjenih pomenkov. Shranjeni pomenki lahko

izberete tudi, ko je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.
• Če želite urediti nastavitve za pomenke in prisotnost, izberite Nastavitve povez.. Nastavitve povez. lahko izberete tudi, ko

je vzpostavljena povezava s storitvijo za pomenke.

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo za pomenke
Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, odprite meni Pomenki, po potrebi izberite storitev in nato Prijava. Če želite
povezavo s storitvijo za pomenke prekiniti, izberite Odjava.

Nasvet: Če želite, da se telefon samodejno poveže s storitvijo za pomenke, ko vstopite v meni Pomenki, se
povežite s storitvijo in izberite Moje nastavitve → Samodejna prijava → Ob zagonu Pomen..

Začetek pomenka
Odprite meni Pomenki, nato lahko na različne načine začnete pomenek.
• Izberite Pogovori. Pogovori, kjer si lahko med trenutno sejo pomenkov ogledate seznam novih in prebranih pomenkov ali

vabil. Poiščite sporočilo ali vabilo in pritisnite Odpri.  označuje novo, neprebrano sporočilo.  označuje prebrano
sporočilo.  označuje novo sporočilo iz skupine.  označuje prebrano sporočilo iz skupine.  označuje vabilo. Ikone
in besedila na zaslonu se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov.

•  Izberite Imenik Pomenkov. Prikažejo se dodane vizitke. Poiščite osebo, s katero želite začeti pomenek, in pritisnite
Pomen..  označuje, da ste od osebe prejeli novo sporočilo.  označuje osebo, ki je na zvezi.  označuje osebo, ki ni
na zvezi in je shranjena v imeniku telefona.  označuje blokirano osebo. Ikone se lahko razlikujejo glede na storitev
pomenkov. V imenik pomenkov lahko dodajate vizitke.

• Izberite Skupine → Javne skupine (možnost je zatemnjena, če omrežje ne podpira uporabe skupin). Prikaže se seznam
zaznamkov za javne skupine, ki ste ga dobili pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite začeti pomenek,
poiščite skupino in izberite Pridruži. Vpišite vzdevek, ki ga želite uporabljati pri pomenku. Ko se uspešno pridružite
skupinskemu pomenku, telefon prikaže obvestilo Pridružen sem skupini in ime skupine, nato pa se lahko začnete
pomenkovati. Ustvarite lahko tudi zasebno skupino.

• Izberite Poišči → Uporabniki, da poiščete druge uporabnike po telefonski številki, vzdevku, e-poštnem naslovu ali imenu.
• Izberite Skupine in iščite javne skupine, če jih omrežje podpira. Iščete lahko po članih ali imenu, temi ali ID skupine. Če

želite začeti pomenek, ko najdete želenega uporabnika ali skupino, pritisnite Možnos. in izberite Pomenek ali Pridruži se
skupini.

• Pomenek lahko začnete v meniju Imenik.

Sprejemanje in zavračanje vabil
Če ste povezani s storitvijo za pomenke in prejmete vabilo, se v pripravljenosti izpiše Prejeli ste novo povabilo. Pritisnite
Prikaži, da ga preberete. Če ste prejeli več vabil, izberite želeno in pritisnite Odpri.
• Če se želite pridružiti zasebni skupini, pritisnite Sprejmi. Vpišite svoj vzdevek za pomenek. Ko se uspešno pridružite

pomenku, telefon izpiše Pridružen sem skupini in ime skupine.
• Če želite vabilo zavrniti ali zbrisati, pritisnite Možnos. in izberite Zavrni ali Zbriši. Vpišete lahko tudi razlog zavrnitve.

Branje prejetega sporočila pomenka
Ko je telefon v pripravljenosti, povezan s storitvijo za pomenke in prejmete novo sporočilo, ki ni povezano z dejavnim
pogovorom, se prikaže obvestilo Novo hitro sporočilo. Pritisnite Prikaži, da ga preberete.
Če ste prejeli več sporočil, se prikaže obvestilo Nova hitra sporočila: in število sporočil. Pritisnite Prikaži, poiščite sporočilo in
pritisnite Odpri.
Nova sporočila, prejeta med aktivnim pogovorom, se shranjujejo v mapo Pogovori v meniju Pomenki. Ko prejmete sporočilo
od nekoga, ki ni v meniju Imenik Pomenkov, se prikaže ID pošiljatelja. Če ste pošiljatelja shranili v Imenik Pomenkov, se izpiše
ime. Če želite v imenik pomenkov shraniti novo osebo, ki je ni v imeniku telefona, pritisnite Možnos..
• Shrani vizitko — Vpišite ime osebe in ga potrdite. Vizitka se shrani v imenik telefona.
• Dodaj imenu  — Poiščite želeno vizitko in pritisnite Dodaj.

Sodelovanje v pomenku
Ko ste se pomenku pridružili ali ga začeli, pritisnite Napiši ali začnite pisati.

S p o r o č i l a

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 26



Nasvet: Če med pomenkom prejmete novo sporočilo od osebe, ki ne sodeluje v trenutnem pomenku,
telefon zapiska in na vrhu zaslona prikaže znak .

Vnesite sporočilo in pritisnite Pošlji ali , da ga odpošljete. Sporočilo ostane na zaslonu, odgovor pa se izpiše pod vašim
sporočilom.
Pritisnite Možnos. in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Prikaži pomenek — prikaže trenutni pogovor. Če želite pomenek shraniti, pritisnite Shrani in vpišite naslov pomenka.
• Shrani vizitko — shrani vizitko. Glejte Branje prejetega sporočila pomenka na strani 26.
• Dodaj imenu — Glejte Branje prejetega sporočila pomenka na strani 26..
• Člani skupine —  prikaže člane v izbrani zasebni skupini, ki ste jo ustvarili.
• Blokiraj pošiljat. — blokira sporočila trenutnega sogovornika.
• Končaj pogovor —  zapre trenutni pogovor.
• Slovar je vključen — Glejte Pisanje besedila na strani 19.

Urejanje lastnih nastavitev
1. Vstopite v meni Pomenki in se povežite s storitvijo za pomenke.
2. Če želite preveriti in urediti svoj vzdevek ali podatke o dostopnosti, izberite Moje nastavitve.

• Če želite, da ostali uporabniki vidijo, da ste na zvezi, izberite Dostopnost → Na voljo za vse.
• Če želite biti vidni le osebam v svojem imeniku, izberite Dostopnost → Na voljo za vizitke.
• Če ne želite biti vidni drugim uporabnikom, izberite Dostopnost → Povezava skrita.

Ko ste povezani s storitvijo za pomenke,  označuje, da ste na zvezi,  pa, da niste vidni drugim uporabnikom.

Imenik za pomenke
V imenik pomenkov lahko dodajate vizitke.
1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite Imenik Pomenkov.
2. Pritisnite Možnos. in izberite Dodaj vizitko. Izberite možnost na seznamu.

• Ročni vpis ID — da vpišete uporabniški ID.
• Iskanje s strežn. — da poiščete druge uporabnike pomenkov.
• Iz imenika — da dodate vizitko iz imenika telefona.
• Kopiranje s strežn. — da prekopirate vizitko iz imenika v strežnik ponudnika storitev. Telefon prikaže obvestilo Iščem

imenik.
Pritisnite Odpri, da se odpre imenik. Označite vizitke, ki jih želite dodati, opustite tiste, ki jih želite odstraniti, in
pritisnite Končaj.

Če še nimate dodanih vizitk, telefon vpraša Imenik je prazen. Kopiram vizitke iz strežnika?, nato lahko dodate vizitke iz
omrežja. Ko se vizitke dodajo in telefon prikaže obvestilo, pritisnite OK.

3. Ko želite začeti pomenek, pritisnite Pomen. aliOdpri, če ste prejeli novo hitro sporočilo.
4. Pritisnite Možnos. in izberite eno od razpoložljivih možnosti.

• Informacije vizitke — da pregledate podrobnosti o izbrani vizitki. Za urejanje podrobnosti, Glejte Urejanje ali brisanje
podrobnosti vizitke na strani 32.

• Uredi ime — da uredite ime.
• Blokiraj pošiljat. (ali Deblokiraj pošiljat.). — da blokirate (ali odblokirate) sporočila izbranega sogovornika.
• Dodaj vizitko — da dodate novo vizitko.
• Odstrani vizitko — da odstranite vizitko iz imenika za pomenke.
• Kopir. na strežnik — da prekopirate vizitke iz imenika v strežnik ponudnika storitev.
• Opozor. o dostop. — da v imeniku izberete osebe, od katerih želite prejemati obvestila o dostopnosti.

Blokiranje in odblokiranje sporočil
Če želite blokirati sporočila:
1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite Pogovori, izberite Imenik Pomenkov oziroma se pridružite pomenku ali

začnite novega.
2. S seznama izberite osebo, katere sporočila želite blokirati, in pritisnite Možnos..
3. Izberite Blokiraj pošiljat. in pritisnite OK.
Če želite odblokirati sporočila:
1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite Seznam blokiranih.
2. Poiščite želeno osebo in pritisnite Deblokir..

Sporočila lahko odblokirate tudi v imeniku pomenkov.
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Skupine
Če omrežje podpira skupine, lahko za posamezno sejo pomenkov ustvarite lastne zasebne skupine ali pa uporabite javne
skupine, ki jih je pripravil ponudnik storitev. V zasebno skupino lahko dodate samo osebe, ki so v vašem imeniku in s tem
tudi v pomnilniku telefona. Glejte Dodajanje vizitk na strani 31.

Javne skupine
Shranite lahko zaznamke za javne skupine, ki jih vzdržuje ponudnik storitev. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite
Skupine → Javne skupine. Pritisnite Pridruži. Če niste v skupini, vpišite svoj vzdevek.
Pritisnite Možnos. in izberite eno od razpoložljivih možnosti:
• Zbriši skupino — zbriše skupino s seznama.
• Poišči skupine — da poiščete skupino po članu, imenu, temi ali ID.

Ustvarjanje zasebne skupine
1. Povežite se s storitvijo za pomenke in izberite Skupine → Ustvari skupino.
2. Vpišite ime skupine in svoj vzdevek. V drugih skupinah lahko uporabite drugačen vzdevek.
3. Izpiše se seznam imen. Označite imena, ki jih želite dodati na seznam skupine in opustite tista, ki jih želite odstraniti s

seznama.
Novim članom skupine morate poslati vabilo. Ko telefon prikaže Povabilo:, vpišite besedilo vabila.

Osebe na zvezi so označene z , osebe, ki niso na zvezi, z , blokirane osebe pa z ikono . Zasenčenih vizitk na
seznamu ne morete dodati.

Ikone se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov.

Telefonski predal
Telefonski predal je storitev omrežja. Več informacij in številko telefonskega predala dobite pri ponudniku storitev.
Pritisnite Meni, izberite Sporočila → Telefonski predalin eno od razpoložljivih možnosti.
• Poslušaj sporočila v telefon. predalu — za klic na telefonski predal. Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka

linija lahko svoj telefonski predal.
• Št. telefonskega predala — za shranitev številke svojega telefonskega predala. Vpišite, poiščite ali spremenite svojo

številko telefonskega predala in pritisnite OK, da jo shranite.

Nasvet: Za hiter klic na telefonski predal pridržite tipko .

Info sporočila
Storitev omrežja Info sporočila vam omogoča prejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev. Ta sporočila lahko
vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Seznam tem in njihovih številk lahko preverite pri ponudniku storitev.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Nastav. sporočil → Profil pošiljanja.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni profil in izberite naslednje možnosti:

• Številka centra za sporočila — da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje
sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.

• Sporočilo poslano kot — Če želite izbrati vrsto sporočila: Besedilo, E-pošta, Pager ali Faks.
• Veljavnost sporočila —  da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
• Privzeta številka naslovnika ali E-poštni strežnik — Za shranitev privzete številke za pošiljanje sporočil, če ste izbrali

vrsto sporočil Besedilo ali za shranitev številke e-poštnega strežnika, če ste izbrali vrsto E-pošta.
• Povratnice — da zahtevate od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (storitev omrežja).
• Uporabi GPRS — Izberite Da, da nastavite GPRS kot podatkovni nosilec za sporočila SMS. Možnost Povezava GPRS

nastavite na Neprek. zveza. Glejte Povezava GPRS na strani 39.
• Odgovor prek istega centra — da omogočite prejemniku sporočila, da pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila

(storitev omrežja).
• Preimenuj profil za pošiljanje — da preimenujete izbrani profil za sporočila. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če

vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil
Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more prejemati ali pošiljati novih sporočil. Vendar lahko telefon nastavite,
da samodejno zamenjuje stara besedilna sporočila v mapi Prejeta sporočila ali Poslani predmeti.
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1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Nastav. sporočil → Besedilna spor. → Brisanje shran. poslanih sporočil ali Brisanje
starih prejetih sporočil.

2. Izberite Dovoljeno, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi Poslani
predmeti ali Prejeta sporočila.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila
Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošljeta nastavitve za večpredstavnostna sporočila v obliki sporočila OTA.
Glejte Storitev Nastavitve OTA na strani 13.

Ročna izbira nastavitev
Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Nastav. sporočil → Večpredstavn. sp..
• Če želite, da telefon shranjuje večpredstavnostna sporočila v mapo Poslani predmeti, izberite Shranjevanje poslanih

sporočil → Da. Če izberete Ne, se poslana sporočila ne shranjujejo.
• Izberite Povratnice, da zahtevate od omrežja, naj vam pošilja poročila o dostavi poslanih sporočil (storitev omrežja).
• Če želite pri vstavljanju slike v večpredstavnostno sporočilo določiti njeno velikost, izberite Pomanjšaj podobo.
• Če želite določiti privzeto vrednost za strani z omejenim trajanjem, izberite Privzeti časi strani.
• Če želite prejemati ali blokirati večpredstavnostna sporočila, izberite Dovoli sprejem večpredst. sporočil in Da oziroma Ne.

Če želite večpredstavnostna sporočila prejemati le v domačem omrežju, izberite V dom. omrežju (privzeta nastavitev).
• Če želite nastaviti telefon, da samodejno nalaga prejeta večpredstavnostna sporočila ali da jih zavrača, izberiteDohodna

večpred- stavnostna spor. in
Naloži ali Zavrni. Ta nastavitev ni prikazana, če je možnost Dovoli sprejem večpredst. sporočil nastavljena na Ne.

• Če želite določiti nastavitve povezave za nalaganje večpredstavnostnih sporočil, izberite Nastavitve povezave → Aktivne
nastavitve MMS in vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve.

• Če želite urediti aktivne nastavitve, izberite Uredi aktivne nastavitve MMS.
Izberite posamezne nastavitve in vnesite ustrezne vrednosti. Nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku
storitev.
• Novo ime niza nastavitev določite tako, da izberete Ime nastavitev, vpišete ime in pritisnete OK.
• Če želite vpisati naslov domače strani ponudnika storitev, izberite Domača stran in vpišite naslov. Piko vnesete s

pritiskom na , nato pritisnite OK.
• Če želite omogočiti ali onemogočiti posredniške strežnike, izberite Posredniški strežniki → Omogoči ali Onemogoči.
• Če ste strežnike omogočili in bi radi uredili njihove nastavitve, izberite Primarni posred- niški strežnik in Sekundarni po-

sredniški strežnik.
• Če želite določiti nastavitve podatkovnega nosilca GPRS, izberite Nosilec podatkov → GPRS.
• Nastavitve izbranega nosilca podatkov določite tako, da izberete Nastavitve nosilca.

• Če želite vnesti ime dostopne točke za vzpostavljanje povezave z omrežjem GPRS, izberite Dostopna točka GPRS,
vpišite ime dostopne točke in pritisnite OK.

• Če želite določiti vrsto preverjanja, izberite Vrsta preverjanja → Zaščitena ali Normalna.
• Če želite določiti uporabniško ime, izberite Uporabniško ime, vpišite ime in pritisnite OK.
• Če želite dodati geslo, izberite Geslo, vpišite geslo in pritisnite OK.

• Če želite sprejeti ali zavrniti oglase, izberite Dovoli oglase → Da ali Ne. Ta nastavitev ni prikazana, če je možnost Dovoli
sprejem večpredst. sporočil nastavljena na Ne.

E-poštne nastavitve
Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje e-poštne nastavitve v obliki posebnega sporočila OTA. Glejte Storitev
Nastavitve OTA na strani 13.
1. Pritisnite Meni in izberite Sporočila → Nastav. sporočil → E-pošta.
2. Izberite Aktivne nasta- vitve e-pošte in vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve.
3. Izberite Uredi aktivne na- stavitve e-pošte in uredite aktivne nastavitve. Izberite posamezne nastavitve in vnesite ustrezne

vrednosti.
• Ime nabiralnika — Vpišite želeno ime za poštni nabiralnik.
• E-naslov — Vpišite svoj e-poštni naslov.
• Moje ime — Vpišite svoje ime ali vzdevek.
• Odhodni strežnik (SMTP) — Vpišite naslov e-poštnega strežnika.
• Vrsta dohodnega strežnika — Izberite vrsto e-poštnega sistema, ki ga uporabljate, POP3 ali IMAP4. Če sta na voljo obe

vrsti, izberite IMAP4. Menjava vrste strežnika spremeni tudi številko dohodnih vrat.
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Če izberete POP3, so na voljo možnosti Dohodni strežnik (POP3), Uporabniško ime POP3 in Geslo POP3. Če izberete IMAP4,
so na voljo možnosti Dohodni strežnik (IMAP4), Uporabniško ime IMAP4 in Geslo IMAP4. Vtipkajte naslov e-poštnega
strežnika za dohodno e-pošto ter uporabniško ime in geslo za dostop do nabiralnika. Če nastavitve Uporabniško ime
SMTP ali Geslo SMTP niste določili, bo strežnik namesto tega uporabil uporabniško ime in geslo POP3/IMAP4.

Pri možnosti Druge nastavitve izberite:
• Dodaj podpis — Določite lahko podpis, ki ga bo telefon samodejno dodal na konec vaših e-poštnih sporočil.
• Uporabi potrjevanje SMTP — Če ponudnik e-poštnih storitev zahteva potrjevanje za pošiljanje e-pošte, izberite Da. V

tem primeru morate določiti tudi Uporabniško ime SMTP in Geslo SMTP.
• Uporabniško ime SMTP — Vpišite uporabniško ime za pošiljanje e-pošte, ki ste ga dobili pri ponudniku e-poštnih storitev.
• Geslo SMTP — Vpišite geslo za pošiljanje e-poštnih sporočil.
• Odhodna vrata (SMTP)  — Vpišite številko vrat strežnika, ki pošilja e-pošto. Najpogostejša privzeta vrednost je 25.

Če pri nastavitvi Vrsta dohodnega strežnika izberete POP3, so na voljo naslednje možnosti:
• Dohodna vrata (POP3) —  Vpišite številko vrat, ki ste jo dobili pri ponudniku e-poštnih storitev.
• Naslov za odgovor — Vpišite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
• Varna prijava — Če povezava zahteva kodirano prijavo, izberite Varna prijava je vključena, sicer pa Varna prijava je

izključena. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev. Uporaba zaščitene prijave poveča varnost uporabniških
imen in gesel. Na varnosti same povezave ne vpliva.

• Naloži e-pošto — Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
• Nastavitve povezave SMTP — Določite nastavitve povezave za odhodna sporočila.
• Nastavitve povezave POP3 — Določite nastavitve povezave za sprejem e-pošte. Če jih ne poznate, se obrnite na

ponudnika e-poštne storitve.
Če pri nastavitvi Vrsta dohodnega strežnika izberete IMAP4, so na voljo naslednje možnosti:

• Dohodna vrata (IMAP4) — Vpišite številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.
• Naslov za odgovor — Vpišite e-poštni naslov, na katerega želite prejemati odgovore.
• Naloži e-pošto — Vpišite največje število sporočil, ki jih želite naložiti naenkrat.
• Način nalaganja — Izberite Najnovejše, če želite naložiti vsa nova sporočila, ali Najnov. neprebr., če želite naložiti le

neprebrana sporočila.
• Nastavitve povezave SMTP — Določite nastavitve povezave za odhodna sporočila.
• Nastavitve povezave IMAP4 — Določite nastavitve povezave za sprejem e-pošte. Glejte Ročna izbira nastavitev na strani

29.

Ukazi za storitve
V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop
omrežnih storitev.
1. Pritisnite Meni in izberite Ukazi za storitve.
2. Vpišite zahtevo za storitev in jo pošljite.
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7. Imenik

Imena in telefonske številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.
V pomnilnik telefona lahko shranjujete imena s številkami in beležkami za vsako ime. Za določeno število imen lahko
shranite tudi sliko. Število vizitk, ki jih lahko shranite, je odvisno od količine podatkov v njih.
V pomnilnik kartice SIM lahko shranite imena z eno telefonsko številko za vsako ime.
Telefon podpira vizitke, ki omogočajo spremljanje prisotnosti oseb (storitev omrežja) in vsebujejo Moja prisotnost in
Naročena imena. Moja prisotnost omogoča objavljanje vašega trenutnega stanja dostopnosti vsem, ki ta podatek zahtevajo
in imajo do njega dostop. V meniju Naročena imena lahko ustvarite seznam oseb, katerih stanje prisotnosti vas zanima. Na
tem seznamu si lahko hitro ogledate podatke o njihovi dostopnosti.

Nastavitve vizitk
Pritisnite Meni, izberite Imenik → Nastavitve in eno od razpoložljivih možnosti.
• Izbrani pomnilnik — da izberete pomnilnik, ki ga želite uporabiti za imenik. Če izberete Telefon in SIM, si lahko ogledate

vizitke v obeh pomnilnikih, imena in številke pa se shranjujejo v pomnilnik telefona.
• Pogled imenika — da izberete način prikaza vizitk.
• Zasedenost pomnilnika — da si ogledate stanje obeh pomnilnikov za imenik.

Dodajanje vizitk
Imena in številke se shranjujejo v izbrani pomnilnik. Glejte Nastavitve vizitk na strani 31.
1. Pritisnite Meni in izberite Imenik → Dodaj ime.
2. Vpišite ime in pritisnite OK. Glejte Uporaba običajnega načina na strani 19.
3. Vnesite telefonsko številko in pritisnite OK.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite OK.

Nasvet: Če želite hitro shraniti vizitko, ko je telefon v pripravljenosti, vpišite telefonsko številko in
pritisnite Shrani. Vpišite ime in pritisnite OK.

Shranjevanje več številk in beležk
V imeniku telefona lahko pod isto vizitko shranite različne vrste telefonskih številk in kratkih beležk. Beležka je lahko na
primer naslov.

Prva shranjena številka je določena za privzeto številko in označena z okvirjem okoli znaka za vrsto številke, na primer . Ko
izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Prepričajte se, da je uporabljeni pomnilnik Telefon ali Telefon in SIM. Glejte Nastavitve vizitk na strani 31.
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in telefonskih številk v pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite ime, ki mu želite dodati številko ali beležko.
4. Pritisnite Detajli in Možnos. ter izberite Dodaj številko ali Dodaj podrobnost.
5. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite vrsto številke ali besedila.

Če ste povezani s storitvijo za zaznavanje prisotnosti in izberete vrsto besedila ID uporabnika, izberite Poišči, da v
strežniku operaterja ali ponudnika storitev poiščete ID po številki mobilnega telefona ali e-poštnem naslovu. Glejte Moja
prisotnost na strani 32. Če najdete le en ID, se ta samodejno shrani. Če jih je več, shranite ID tako, da pritisnete Možnos.
in izberete Shrani. Izberite Ročni vpis ID in vpišite ID.
Če želite spremeniti vrsto številke ali besedila, pritisnite Možnos. in izberite Spremeni tip. Če je ID na seznamih Imenik
Pomenkov ali Naročena imena, ne morete spremeniti njegove vrste.
Če želite izbrano številko določiti za privzeto, pritisnite Možnos. in izberite Privzemi.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na OK.
V pripravljenost se vrnete s pritiskom na Nazaj in Izhod.

Dodajanje slike
Določenemu številu vizitk, shranjenih v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko v podprtem zapisu. Slik ne morete dodati
vsem vizitkam.
V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno vizitko in pritisnite Detajli. Pritisnite Možnos. in izberite Dodaj podobo.
Odpre se seznam map v meniju Galerija. Odprite ustrezno mapo, poiščite sliko, ki jo želite dodati, pritisnite Možnos. in
izberite Shrani v imenik. Kopija slike se doda vizitki.

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 31



Iskanje vizitke
1. Pritisnite Meni in izberite Imenik → Išči, za hitro iskanje pa v pripravljenosti pritisnite .
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.

S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa premikate kazalec v iskalnem
oknu.

3. Poiščite želeno ime in pritisnite Detajli. Premaknite se po seznamu podrobnosti izbrane vizitke.
Naročena imena so prikazana drugače, odvisno od nastavitve za Pogled imenika. Glejte Nastavitve vizitk na strani 31.
Prikaže se samo kazalnik prisotnosti ali pa poleg njega še osebni logotip in sporočilo o stanju. Če pritisnete Detajli, se
izpišejo vsi dinamični podatki.

Nasvet: Če želite hitro videti določeno ime in privzeto telefonsko številko zanj, med iskanjem po imeniku
pridržite .
Če si želite sporočilo o stanju ogledati v celoti, pritisnite Detajli, in ko najdete vizitko, pridržite .

Urejanje ali brisanje podrobnosti vizitke
Poiščite želeno vizitko in pritisnite Detajli. Poiščite ime, številko, beležko ali sliko, ki jo želite urediti ali zbrisati.
• Če želite urejati, pritisnete Uredi ali Sprem.. Lahko tudi pritisnete Možnos. in izberete Uredi ime, Uredi številko, Uredi

podrobnost ali Spremeni podobo, odvisno od nastavitve Pogled imenika. Glejte Nastavitve vizitk na strani 31. Če je ID na
seznamu Imenik Pomenkov ali Naročena imena, ga ne morete spremeniti ali zbrisati.

• Če želite številko ali besedilo zbrisati, pritisnite Možnos. in izberite Zbriši številko ali Zbriši podrobnost.
Če želite zbrisati sliko, ki je dodana vizitki, pritisnite Možnos. in izberiteZbriši podobo. Brisanje slike iz imenika ne vpliva
na sliko v meniju Galerija.

Brisanje vizitk
Vizitko in vse njene podrobnosti izbrišete tako, da pritisnete Meni in izberete Imenik → Zbriši.
• Če želite vizitke brisati posamezno, izberite Eno za drugim in poiščite želeno ime. Potrdite s tipko Zbriši in Da.

Če ima vizitka ID na seznamu Imenik Pomenkov ali Naročena imena, se pred izbrisom prikaže obvestilo Informacije o
prisotnosti bodo zbrisane.

• Če želite zbrisati vse vizitke hkrati, izberite Zbriši vse, poiščite Telefon ali SIM kartico, in pritisnite Zbriši. Pritisnite Da in
potrdite brisanje z vpisom varnostne kode.

Moja prisotnost
Storitev za zaznavanje prisotnosti (storitev omrežja) vam omogoča, da podatke o svoji prisotnosti delite z drugimi
uporabniki, na primer z družinskimi člani, prijatelji in sodelavci. To vključuje informacije o vaši dostopnosti, sporočilo o
stanju in osebni logotip. Drugi uporabniki z dostopom do storitve, ki zahtevajo vaše podatke, lahko vidijo vaše stanje.
Zahtevani podatki se prikažejo pod Naročena imena v meniju Imenik. Podatke, ki jih želite prikazati drugim, lahko prilagajate
ter nadzorujete, kdo si jih lahko ogleda.
Pred uporabo storitve za prisotnost se morate nanjo naročiti. Informacije o razpoložljivosti, ceni in naročanju dobite pri
mobilnem operaterju ali ponudniku storitev, ki vam bo priskrbel tudi ID, geslo in nastavitve. Glejte Nastavitve pomenkov in
prisotnosti na strani 40.
Če želite uporabljati zaznavanje prisotnosti, vzpostavite povezavo s storitvijo. Ko ste povezani s storitvijo za prisotnost, lahko
uporabljate druge funkcije telefona, saj storitev ostane aktivna v ozadju. Če povezavo s storitvijo prekinete, lahko drugi
uporabniki še nekaj časa (odvisno od ponudnika) vidijo stanje vaše prisotnosti.
Pritisnite Meni in izberite Imenik → Moja prisotnost.
Izberite naslednje možnosti:
• Poveži se z 'Moja prisotnost' ali Prekini — da vzpostavite ali prekinete povezavo s storitvijo.
• Moja trenutna prisotnost — Če si želite ogledati svoje trenutno zasebno ali javno stanje, izberite Prikaži trenutno

prisotnost → Zasebna dost. ali Javna prisotn..

Izberite Moja dostopnost, če želite svojo dostopnost nastaviti na Na voljo s sporočilom , na Zaseden s sporočilom  ali
na Nisem na voljo s sporočilom .
Izberite Moje sporočilo o prisotnosti in vpišite besedilo, ki bo prikazano drugim uporabnikom, ali pa pritisnite Možnos. in
izberite Prejšnja sporočila ter staro sporočilo o stanju.
Če želite izbrati osebni logotip v mapi Grafike v meniju Galerija, izberite Moj logotip prisotnosti. Logotip ne bo objavljen, če
izberete privzetega.
Izberite Izbira prikaza, da izberete skupine, katerim želite omogočiti dostop do informacij o svoji prisotnosti.

I m e n i k
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Izberite Zasebn. in javnim in osebe na vašem zasebnem seznamu si bodo lahko ogledale vse podatke o vaši prisotnosti
(dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi bodo lahko videli le vašo dostopnost.
Izberite Zasebnim in osebe na vašem zasebnem seznamu si bodo lahko ogledale vse podatke o vaši prisotnosti
(dostopnost, sporočilo o stanju in logotip). Drugi uporabniki ne bodo videli nobenih podatkov.
Če izberete Nikomur, nihče ne bo videl podatkov o vaši prisotnosti.

• Gledalci — Izberite Trenutnim, da se izpiše seznam vseh oseb, ki so naročene na informacije o vaši prisotnosti.
Izberite Sezn. zasebnih, da se prikaže seznam oseb, ki jim dovolite pregledovanje vseh svojih podatkov o prisotnosti,
vključno z dostopnostjo, sporočilom o stanju in logotipom. Zasebni seznam lahko vodite sami. Osebe, ki jih niste dali na
seznam zasebnih, bodo lahko videle le vašo dostopnost.
Izberite Sezn. blokiranih, da si ogledate seznam vseh oseb, ki ste jim preprečili pregledovanje svojih informacij o
prisotnosti.

• Nastavitve — Izberite Prikaži prisotn. v pripravljenosti, če želite, da je znak trenutnega stanja prikazan v pripravljenosti.
Izberite Sinhroniziraj s profili, če želite posodabljati Moje sporočilo o prisotnosti in Moja dostopnost ročno oziroma
samodejno (tako, da ju povežete s trenutno vključenim profilom). Glejte Profili na strani 37. Profilu ne morete določiti
osebnega logotipa stanja.
Izberite Vrsta povezave in nastavite, ali naj se telefon ob vklopu samodejno poveže s storitvijo.
Izberite Nastavitve po- menkov in prisotn.. Glejte Nastavitve pomenkov in prisotnosti na strani 40.

Naročena imena
Ustvarite lahko seznam imen, za katera želite dobivati podatke o prisotnosti. Te podatke lahko vidite le, če oseba in omrežje
to omogočata.
Prepričajte se, da je uporabljeni pomnilnik Telefon ali Telefon in SIM. Glejte Nastavitve vizitk na strani 31.
Če se želite povezati s storitvijo za pomenke, pritisnite Meni in izberite Imenik → Moja prisotnost → Poveži se z 'Moja
prisotnost'. Naročena imena si lahko ogledate tudi brez povezave s storitvijo, a v tem primeru ne vidite podatkov o njihovi
prisotnosti.

Dodajanje imen na seznam naročenih imen
1. Pritisnite Meni in izberite Imenik → Naročena imena.

Če še niste povezani s storitvijo za prisotnost, telefon vpraša, ali želite vzpostaviti povezavo.
2. Če je seznam vizitk prazen, pritisnite Dodaj.

Sicer pritisnite Možnos. in izberite Naroči novo. Prikaže se seznam vizitk.
3. S seznama izberite ime. Če ima oseba shranjeno uporabniško ime, se doda na seznam naročenih imen.

Ko je oseba dodana na seznam, telefon prikaže obvestilo Naročnina je vključena.
Nasvet: Če se želite naročiti na ime, shranjeno v meniju Imenik, poiščite ime, pritisnite Detajli in pritisnite
Možnos.. Izberite Zahtevaj prisotn. → Kot naročnino.
Če si želite ogledati samo podatke o prisotnosti, izberite Zahtevaj prisotn. → Samo enkrat.

Pregledovanje naročenih imen
Glejte Iskanje vizitke na strani 32., da si ogledate podatke o prisotnosti.
1. Pritisnite Meni in izberite Imenik → Naročena imena.

Izpiše se informacija o stanju prvega imena na seznamu naročenih imen. Podatki, ki jih oseba želi prikazati drugim
uporabnikom, lahko vključujejo besedilo in ikono. Ikone ,  in  označujejo, da je oseba na voljo, zasedena ali da ni na
voljo.  označuje, da podatki o prisotnosti za osebo niso na voljo.

2. Pritisnite Možnos. in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Naroči novo — doda novo vizitko na seznam naročenih imen.
• Pomenek — začne pomenek.
• Pošlji sporočilo — pošlje izbrani osebi besedilno sporočilo.
• Pošlji e-pošto SMS — pošlje izbrani osebi e-poštno sporočilo.
• Pošlji vizitko — pošlje izbrani osebi vizitko.
• Prekliči naročnino — odstrani izbrano osebo s seznama naročenih imen.

Preklicevanje naročnine
Če želite naročnino preklicati, poiščite želeno vizitko na seznamu Imenik in pritisnite Detajli. Izberite uporabniški ID,
pritisnite Možnos., izberite Prekliči naročnino in pritisnite OK.

I m e n i k

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 33



Nasvet: Za preklic naročnine v meniju Naročena imena, Glejte Pregledovanje naročenih imen na strani 33.

Kopiranje vizitk
Imena in telefonske številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku
telefona shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.
1. Pritisnite Meni in izberite Imenik → Kopiraj.
2. Izberite Iz telefona na kartico SIM ali S kartice SIM v telefon.
3. Posamezno, Vse ali Privzete številke.

Če izberete Posamezno, poiščite želeno ime in pritisnite Kopiraj.
Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.

4. Glede na to, ali želite izvirna imena in številke obdržati ali zbrisati, izberite Ohrani original ali Premakni original.
Če izberete Vse ali Privzete številke, pritisnite Da, ko se prikaže obvestilo Začnem kopirati? ali Začnem prenašati?.

Pošiljanje in prejemanje vizitk
Kontaktne podatke za osebe lahko pošiljate ali prejemate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.
Ko prejmete vizitko, pritisnite Prikaži in Shrani, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite Izhod
in nato Da.
Vizitko pošljete tako, da v imeniku poiščete želeno ime in telefonsko številko. Pritisnite Detajli in Možnos. ter izberite Pošlji
vizitko.
• Če želite vizitko poslati prek infrardeče povezave, izberite Prek IR.
• Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA (če to omogoča omrežje), izberite Prek SMS.
• Če želite vizitko poslati kot večpredstavnostno sporočilo in če omrežje to omogoča, izberite Prek MMS.

Hitro klicanje
Če želite tipki za hitro klicanje dodeliti telefonsko številko, pritisnite Meni, izberite Imenik → Hitro klicanje in poiščite želeno
tipko za hitro klicanje.
Pritisnite Določi. Če je tipki že dodeljena številka, pritisnite Možnos. in izberite Spremeni. Pritisnite Išči ter izberite ime in
želeno številko. Če je funkcija Hitro klicanje izključena, vas telefon vpraša, ali jo želite vključiti. Glejte Klicne nastavitve na
strani 39.
Klice lahko vzpostavljate z uporabo tipk za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 15.

Glasovno klicanje
Glasovno klicanje omogoča klicanje želene številke tako, da izgovorite ustrezno glasovno oznako. Z uporabo glasovnih oznak
lahko vzpostavljate klice, ne da bi vpisali telefonsko številko. Glasovna oznaka je lahko katerakoli beseda, na primer ime.
Število glasovnih oznak, ki jih lahko dodate številkam, je omejeno.
Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:
• Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
• Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
• Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
• Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

Opomba: 
Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na
glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake
Glasovno oznako lahko posnamete za katerokoli vizitko v pomnilniku telefona. Številke, ki jim želite dodeliti glasovno
oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Glasovne oznake lahko dodate tudi številkam v pomnilniku kartice
SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.
1. V stanju pripravljenosti pritisnite  in poiščite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
2. Pritisnite Detajli, poiščite želeno telefonsko številko, pritisnite Možnos. in izberite Dodaj oznako.
3. Pritisnite Začni in jasno izgovorite glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto oznako.

Ko se oznaka uspešno shrani, telefon zapiska in prikaže sporočilo Glasovna oznaka je shranjena. Za številko, za katero je
shranjena glasovna oznaka, se v meniju Imenik prikaže simbol .

I m e n i k

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 34



Delo z glasovnimi oznakami
Shranjene glasovne oznake lahko preverjate, urejate in brišete.
Pritisnite Meni in izberite Imenik → Oznake. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in izberite možnost za poslušanje,
brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.

Klicanje z izgovarjanjem glasovnih oznak
Če je zagnana aplikacija, ki pošilja ali sprejema podatke prek povezave (E)GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej zaprite.
1. V pripravljenosti pridržite tipko za nastavljanje glasnosti ali izbirno tipko . Po kratkem tonu se prikaže sporočilo

Začnite govoriti.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Če telefon oznako prepozna, jo predvaja in po sekundi in pol pokliče ustrezno

telefonsko številko.
Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

Info številke inštevilke storitev
Ponudnik storitev lahko na kartico SIM shrani informacijske in storitvene številke.
Pritisnite Meni in izberite Imenik, Info številke ali Številke storitev. Poiščite želeno informacijsko številko in jo pokličite s
pritiskom tipke .

Moje številke
Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v Moje številke, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati,
pritisnite Meni in izberite Imenik → Moje številke. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite Prikaži.

Podskupine
Imena in številke, shranjene v meniju Imenik, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino vizitk lahko telefon nastavite
tako, da ob klicu zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana sličica. Glejte Nastavitve tonov na strani 37.
Pritisnite Meni, izberite Imenik → Podskupine in želeno skupino klicalcev.
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
• Ime podskupine — Vnesite novo ime podskupine in pritisnite OK.
• Tip zvonjenja — Izberite ton zvonjenja za skupino. Prednastavljeno je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno vključen profil.
• Logotip poskupine — Izberite Vključen, če želite, da telefon prikaže logotip skupine, Izključen, če nočete, da ga prikaže, ali

Prikaži, da si logotip ogledate.
• Člani — Pritisnite Dodaj, če želite v podskupino dodati ime. Poiščite želeno ime in pritisnite Dodaj.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite Možnos. in izberite Odstrani ime.
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8. Seznami klicev

Ogledate si lahko telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem.
Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vključen in v dosegu omrežja.

Seznami zadnjih klicev
Pritisnite Meni in izberite Zadnji klici.
• Z izbiro možnosti Neodgovorjeni klici lahko pregledate seznam zadnjih 20 številk, s katerih so vas brez uspeha poskušali

klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali telefonsko številko označuje število klicev tega klicalca.
Nasvet: Ko se na zaslonu prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite Seznam, da se izpiše
seznam številk. Poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na .

• Če želite odpreti seznam zadnjih 20 številk, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), izberite Prejeti klici.
• Klicane številke izpiše seznam zadnjih 20 klicanih številk.

Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih klicanih številk. Poiščite
želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

• Če želite izbrisati seznam, izberite Briši sezname zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali vse številke
v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Če v enem od teh seznamov poiščete ime ali številko in pritisnete Možnos., si lahko na primer ogledate datum in uro klica,
spremenite številko, jo zbrišete s seznama, shranite v meni Imenik ali nanjo pošljete sporočilo.

Števci stroškov in trajanja klicev
Opomba: 
Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od
vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

• Če si želite ogledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah, izberite Trajanje klicev.
Števce lahko počistite le, če poznate zaščitno kodo telefona. Če uporabljate dve liniji (storitev omrežja), ima vsaka linija
lahko svoje števce trajanja klicev. Prikažejo se števci trenutno izbrane linije.

• Izberite Števec podatkov GPRS in preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in
prejetih podatkov. Števce lahko tudi ponastavite. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Števce lahko ponastavite le, če
vpišete zaščitno kodo telefona.

• Za prikaz trajanja zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS ali za ponastavitev števcev izberite Merilnik trajanja
povezave GPRS. Števce lahko ponastavite le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Določanje položaja 
Omrežje vam lahko pošlje zahtevo po položaju.
Zagotovite lahko, da bo omrežje poslalo informacije o vašem položaju le, če vi to odobrite (storitev omrežja). Za naročnino in
dogovor o prejemanju informacij o položaju se obrnite na mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev.
• Če želite zahtevo po položaju sprejeti ali zavrniti, pritisnite Sprejmi ali Zavrni. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno

sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem ali ponudnikom storitev.
Telefon prikaže obvestilo Neodgovorjena zahteva po položaju: 1. Če si želite prezrto zahtevo ogledati, pritisnite Prikaži.

• Če želite, da telefon prikaže podatke o zadnjih 10 obvestilih ali zahtevah, pritisnite Meni in izberite Zadnji klici → 
Določanje položaja → Dnevnik položajev.
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9. Nastavitve

Profili
Telefon lahko prilagodite z vnaprej pripravljenimi profili, primernimi za različne dogodke, okolja ali skupine klicalcev..
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Profili. Poiščite želeni profil in pritisnite Izberi.
• Za vklop izbranega profila izberite Vključi.
• Če želite profil aktivirati za določen čas do 24 ur, izberite Omeji in nastavite končni čas. Po preteku časa, s katerim je profil

omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.
• Če želite izbrani profil spremeniti, izberite Prilagodi. Izberite želeno nastavitev in jo spremenite. Te nastavitve lahko

uredite tudi v meniju Nastavitve tonov. Če bi radi spremenili podatke o svoji prisotnosti, izberite Moja prisotnost. Ta meni
je na voljo, če ste za možnost Sinhroniziraj s profili izbrali Vključen. Profil lahko preimenujete z izbiro možnosti Ime profila.
Profila Splošni ne morete preimenovati.

Nasvet: Ko tipkovnica ni zaklenjena in je telefon v stanju pripravljenosti, najhitreje zamenjate profil tako,
da odprete seznam in poiščete želeni profil, zatem pa pritisnete tipko za vklop/izklop. Izbrani profil
vklopite s pritiskom tipke Izberi.

Nastavitve tonov 
Tone zvonjenja, zvoke tipkovnice in opozorilne tone lahko prilagodite po želji.
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve tonov. Iste nastavitve najdete tudi v meniju Profili. Nastavitve, ki jih
izberete tu, vplivajo na vključeni profil.
• Opozarjanje na klic  — določa, kako vas telefon opozarja na dohodne glasovne klice: Zvonjenje, Glasnost raste, Zvoni enkrat,

Kratek pisk ali Izključeno.
• Tip zvonjenja  — nastavi ton zvonjenja za dohodne klice. Če želite izbrati ton, shranjen v meniju Galerija, na seznamu

tonov zvonjenja izberite Odpri Galerijo.

Nasvet:  Če ton zvonjenja prejmete prek infrardeče povezave ali če ga naložite v telefon, ga lahko
shranite v meni Galerija.

• Glasnost zvonjenja  — nastavi glasnost tonov.
• Opozarjanje z vibriranjem  — nastavi telefon, da na dohodne glasovne klice in prejeta sporočila opozarja z vibriranjem.

Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v vozilo.
• Ton ob prejemu sporočil  — nastavi ton za dohodna sporočila.
• Nastavitve stor. Pritisni in govori  — določi tone za hitro zvezo (uporabo zvočnika ali stanje Ne moti, opozorilne tone in

tone povratnih klicev).
• Opozorilo za pomenke  — nastavi ton za prejeta sporočila pomenkov.
• Glasnost tonov tipk  — nastavi glasnost zvokov tipkovnice.
• Opozorilni toni  — nastavi zvočna opozorila, na primer ob skoraj prazni bateriji.
• Zvoni za  — omogoči zvonjenje le za klicalce, katerih številke so v izbrani skupini. Poiščite želeno skupino klicalcev ali Vse

klice in pritisnite Označi.

Nastavitve zaslona
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve zaslona.
Spremenite lahko naslednje nastavitve zaslona:
• Ozadje — da izberete sliko za ozadje, ki bo prikazana v stanju pripravljenosti. V meniju Galerija je ob nakupu že shranjenih

nekaj slik. Slike lahko tudi prejmete v večpredstavnostnih sporočilih ali jih s programsko opremo PC Suite prenesete iz
računalnika in shranite v meni Galerija. Telefon podpira zapise JPEG, WBMP, BMP, OTA-BMP in PNG. Ni pa nujno, da podpira
vse različice naštetih zapisov.
Ozadje izberete z možnostjo Izberi ozadje. Poiščite želeno sliko, pritisnite Možnos. in izberite Nastavi za ozadje.
Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite Vključeno ali Izključeno.
Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

• Barvne sheme — omogoča spremembo barve nekaterih elementov na zaslonu, na primer ozadja menijev ter indikatorjev
moči signala in napolnjenosti baterije.

• Logo operaterja — prikaže ali skrije logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, je meni zatemnjen. Logotip
operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.
Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

• Zakasnitev ohranjevalnika — tu lahko nastavite čas do vklopa ohranjevalnika zaslona.
Če želite ohranjevalnik zaslona izključiti, pritisnite katerokoli tipko.

• Kontrast zaslona — tu lahko spremenite kontrast zaslona. Tipko za pomikanje pritisnite v levo ali desno.
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• Pogled menija — določite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Izberite Seznam ali Mreža.

Nastavitve ure in datuma
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve za datum in čas.
• Ura — Izberite Prikaži uro (ali Skrij uro), da bo telefon v stanju pripravljenosti prikazal (ali skril) uro. Izberite Nastavi čas, če

želite nastaviti uro, in Časovni pas za izbiro časovnega pasu. Možnost Zapis časa določa, ali je čas prikazan v 12- ali 24-
urnem zapisu.
Funkcije ure v menijih Sporočila, Zadnji klici, Budilka, omejeni Profili, Koledar, Beležke ter za ohranjevalnik zaslona.
Če baterijo ločite od telefona ali če je dolgo popolnoma prazna, boste morda morali točen čas nastaviti na novo.

• Datum — Izberite Prikaži datum (ali Skrij datum), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše (ali skrije) datum.
Izberite Nastavi datum, da nastavite datum. Izberete lahko tudi obliko zapisa in ločilo za datum.

• Samonastavljanje ure in datuma (storitev omrežja) — Izberite Vključena, če želite, da telefon samodejno posodobi čas in
datum skladno s trenutnim časovnim pasom. Izberite Najprej potrdi, če želite, da vas telefon pred posodabljanjem vpraša
za potrditev.
Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom.
Sprememba ure ali datuma lahko povzroči, da potečejo nekatera opozorila. Več informacij o razpoložljivosti storitve
dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Osebne bližnjice
Z desno izbirno tipko in glasovnimi ukazi lahko hitro dostopate do najpogosteje uporabljenih funkcij.
Če želite izbrati funkcijo za desno izbirno tipko in dodati glasovne ukaze nekaterim funkcijam, pritisnite Meni in izberite
Nastavitve → Osebne bližnjice.
• Funkcijo desne izbirne tipke določite z možnostjo Desna izbirna tipka. Poiščite funkcijo in jo izberite.
• Za dodajanje glasovnih ukazov izberite Glasovni ukazi in mapo z ukazi. Poiščite želeni ukaz in pritisnite Dodaj. Glasovne

oznake lahko dodate največ desetim funkcijam po lastni izbiri. Če je za funkcijo že posneta glasovna oznaka, je poleg nje
prikazan znak . Za vklop glasovnih oznak glejte Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali
sprejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

Povezovanje

Infrardeč vmesnik (IR)
V tem meniju lahko telefon pripravite na prejem podatkov prek infrardečega (IR) vmesnika. Prek infrardečega vmesnika na
vašem telefonu lahko združljivemu telefonu ali podatkovni napravi (na primer računalniku) pošiljate podatke in jih od njih
tudi prejemate.
Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je
laserski izdelek 1. razreda.
Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA.
Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika
1. Poskrbite, da sta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med

napravama pri infrardeči povezavi je največ en meter.
2. Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona, pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Infrardeč.
3. Uporabnik naprave, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno funkcijo IR, da začne prenos podatkov.
Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate ponovno
vzpostaviti.
Znak za infrardečo povezavo

• Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in
sprejem podatkov prek infrardečega vmesnika.

• Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje
podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij,
kot je internet.
Izboljšani GPRS (EGPRS) za povečanje hitrosti povezave uporablja modulacijsko tehnologijo izboljšanega prenosa podatkov
(EDGE).
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(E)GPRS uporabljajo funkcije, kot so sporočila, spletni brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo, prenos aplikacij in omrežje
na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).
Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:
1. Več informacij o razpoložljivosti, hitrosti prenosa in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali

ponudniku storitev.
2. Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.
Če ste izbrali podatkovni nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete
izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali Podatki GSM (hitri komutirani prenos podatkov - CSD).

Povezava GPRS
Če želite določiti nastavitve povezave (E)GPRS, pritisnite Meni, in izberite Nastavitve → Povezovanje → GPRS → Povezava
GPRS.
• Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje (E)GPRS, izberite Neprek. zveza. Ko je

storitev (E)GPRS na voljo, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak . Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS,
se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem. Prikaže se znak  in uporabljate lahko prenos podatkov. Ko končate
aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, registracija v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna. Če med vzpostavljeno povezavo
(E)GPRS prejmete klic ali sporočilo ali oddate klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je
povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Znaka za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

• Izberite Po potrebi, da nastavite telefon tako, da se bo ob vsaki zahtevi aplikacije, ki uporablja (E)GPRS, registriral v
omrežje (E)GPRS in vzpostavil povezavo. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava (E)GPRS prekinila.

Telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete strani XHTML, prejemate
večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.

Nastavitve modema GPRS
Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim računalnikom in ga uporabite kot modem (E)GPRS.
Če želite določiti nastavitve povezave (E)GPRS iz računalnika, pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Povezovanje → GPRS
→ Nastavitve modema GPRS.
• Želeno dostopno točko vključite z izbiro možnosti Aktivna dostopna točka.
• Če želite spremeniti nastavitve dostopne točke, izberite Uredi aktivno dostopno točko. Izberite naslednje možnosti: Naziv

za dostopno točko za vpis želenega imena za vključeno dostopno točko. Dostopna točka GPRS za vpis imena dostopne
točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS. Ime dostopne točke dobite pri svojem mobilnem operaterju ali ponudniku
storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem
Options. Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Klicne nastavitve
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Klicne nastavitve. Izberite naslednje možnosti:
• Preusmeritve — omrežna storitev, ki omogoča prenos dohodnih klicev na drugo številko, na primer telefonski predal.

Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih omrežje ali operater ne podpira, morda ne
bodo prikazane.
Izberite želeno možnost preusmerjanja, na primer Preusmeritev ob zasedenem tel., ki preusmeri klice, če je vaša številka
zasedena ali če zavrnete dohodni klic.
Če želite storitev vključiti, izberite Vključi in določite zakasnitev, če je na voljo za izbrano možnost preusmerjanja. Če želite
preusmeritev izključiti, izberite Prekliči oziroma Preveri stanje, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta
možnost na voljo). Hkrati je lahko dejavnih več različnih preusmeritev.
Znaki za preusmeritve so vidni v stanju pripravljenosti. Glejte Stanje pripravljenosti na strani 13.

• Samodejno nasta- vljanje glasnosti — Izberite Vključeno, če želite glasnost slušalke samodejno nastaviti na določeno raven,
ki ste jo izbrali s tipkami za glasnost. Če ste na primer v hrupnem prostoru, lahko glasnost telefonske slušalke povečate, in
če vaš sogovornik govori zelo glasno, glasnost zmanjšate.

• Sprejem klicev s katerokoli tipko — Če izberete Vključen, lahko klice sprejemate s kratkim pritiskom katerekoli tipke, razen
tipke za vklop/izklop, tipke za hitro zvezo, izbirnih tipk  in  ter .

• Samodejno po- novno klicanje — Če izberete Vključeno, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še
največ desetkrat.

• Hitro klicanje — Izberite Vključeno in boste lahko imena in telefonske številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (od 
do ), klicali z daljšim pritiskom ustrezne številčne tipke.

• Čakajoči klic — Če izberete Vključi, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja).
• Povzetek po klicu — Izberite Vključen in telefon bo po vsakem končanem klicu za kratek čas prikazal njegovo približno

trajanje in stroške (storitev omrežja).
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• Pošlji lastno številko — Če izberete Da, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Če izberete Privzeta
nast., bo uporabljena nastavitev, za katero ste domenjeni s ponudnikom storitev.

• Linija za odhodne klice — storitev omrežja, ki omogoča izbiro klicanja z linije 1 ali 2. Uporabljate lahko na primer eno linijo
za poslovne in drugo za zasebne klice. Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali
ponudniku storitev.
Če izberete Linija 2, a na to storitev omrežja niste naročeni, sploh ne boste mogli vzpostavljati klicev. Ne glede na izbrano
linijo pa lahko vedno sprejemate klice z obeh linij.
Če želite izbiro linije onemogočiti (če vaša kartica SIM to podpira), pritisnite Možnos. in izberite Zakleni.

Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom tipke .

Nastavitve telefona
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve telefona. Izberite naslednje možnosti:
• Jezikovne nastavitve — Če želite izbrati jezik besedil na zaslonu, izberite Jezik telefona. Če izberete Samodejno, telefon

izbere jezik glede na podatke na kartici SIM.
Če želite pri pisanju besedila uporabljati drug jezik, izberite Jezik pisanja.

• Zasedenost pomnilnika — za prikaz prostega in uporabljenega pomnilnika za vsako funkcijo.
• Samozaklepanje tipkovnice — zaklepanje tipkovnice, da preprečite nenamerne pritiske tipk. Med klicem telefon deluje kot

običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica znova samodejno zaklene.
• Varnostno zakle- panje tipkovnice — če želite, da telefon pred odklepanjem tipkovnice zahteva kodo.
• Informacija o celici — da vas telefon obvesti, kdaj uporablja omrežje, ki temelji na tehnologiji Micro Cellular Network (MCN)

technology (omrežne storitve).
• Pozdrav — če želite vpisati osebno sporočilo, ki ga bo telefon za kratek čas prikazal ob vklopu.
• Izbira operaterja — če želite, da telefon samodejno izbere celično omrežje, ki je na voljo na vašem območju.

Način Ročna prikaže seznam omrežij, ki so na voljo in med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane
pogodbe z vašim.

• Potrdi dejanja storitev SIM — če želite potrjevati sporočila, ki si jih izmenjavata telefon in ponudnik storitev.
Za dostop do te storitve je morda treba poslati besedilno sporočilo ali vzpostaviti klic, kar vam operater lahko zaračuna.

• Vklop pomoči — če želite, da telefon prikazuje besedila s pomočjo. V teh besedilih so informacije o uporabi funkcij telefona.
• Ton ob vklopu — da telefon ob vklopu predvaja ton.

Nastavitve pomenkov in prisotnosti
Informacije o nastavitvah za Pomenki in Moja dostopn. dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju. Nastavitve
lahko prejmete tudi v nastavitvenem sporočilu OTA (over the air). Glejte Storitev Nastavitve OTA na strani 13.
Urejanje in vklop nastavitev
1. Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve po- menkov in prisotn..
2. Če želite vpisati nastavitve, izberite Trenutne nastav. pom. in prisotnosti, se pomaknite do želenega niza in pritisnite Vključi.
3. Izberite Uredi tren. nast. pom. in prisotnosti. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno z informacijami, ki ste jih

prejeli pri ponudniku storitev ali operaterju. Nastavitve za povezavo so shranjene v meniju Nastavitve povezave.

Nastavitve dodatne opreme
Meni z nastavitvami dodatkov je na voljo le, če je telefon trenutno priključen (ali je kdaj bil priključen) na združljivo dodatno
opremo, na primer prostoročno enoto.
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve dodatkov. Če je bila ustrezna oprema kdaj že priključena na telefon, lahko
izberete ustrezni meni. Za nekatere vrste dodatne opreme lahko izberete možnosti, ki se samodejno vklopijo ob priključitvi
dodatne opreme.
• Privzeti profil — da izberete profil, ki naj se samodejno vklopi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema

priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
• Samodejni sprejem klicev — da vklopite samodejni sprejem klicev, če želite, da telefon po petih sekundah samodejno

sprejme dohodni klic. Če je možnost Opozarjanje na klic nastavljena na Kratek pisk ali Izključeno, samodejni sprejem klicev
ni mogoč.

• Osvetlitev — da osvetlitev trajno nastavite na Vključena. Izberite Samodejna, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi
15 sekund po zadnjem pritisku tipke.

Varnostne nastavitve
Varnostne nastavitve vključujejo nastavitve kod za dostop in drugih varnostnih funkcij.
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Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno
klicanje), morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vašo napravo.
Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Zaščitne nastavitve.
Izberite naslednje možnosti:
• Zahteva za vnos PIN kode — za nastavitev telefona, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN.
• Zapore klicev (storitev omrežja) — za omejitev klicanja.
• Predpisane številke — za omejitev odhodnih klicev in besedilnih sporočil na izbrane telefonske številke, če vaša kartica SIM

to omogoča.
Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave (E)GPRS niso mogoče, razen pošiljanja besedilnih sporočil prek povezave (E)
GPRS; v tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številk shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

• Zaprta skupina uporabnikov (storitev omrežja) — določitev skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko
sprejemate klice.

• Področje zaščite — če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM, izberite Telefon.
Izberite Pomnilnik, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik
telefona ali pri kopiranju med spomini.

• Kode za dostop — spreminjanje kod za dostop.

Povrnitev tovarniških nastavitev
Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko povrnete na njihove prvotne vrednosti.
1. Pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Povrnitev tovarni- ških nastavitev.
2. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite OK.

S tem ne zbrišete vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in telefonskih številk, shranjenih v meniju Imenik.
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10.  Galerija 

V mape v galeriji lahko shranjujete slike in tone zvonjenja, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih.
Telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebino, na primer ton zvonjenja, je
mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje
uporabnosti. Pravila so določena z vklopnimi ključi, ki jih lahko prejmete ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od
ponudnika storitev. Te vklopne ključe lahko morda tudi obnovite. Preden sprejmete vsebino ali vklopne ključe, vedno
preberite dostavne pogoje zanje, saj morda niso brezplačni. Galerija uporablja skupni pomnilnik. Glejte Pomnilnik v skupni
rabi na strani 6.

Mape v galeriji
1. Pritisnite Meni in izberite Galerija. Prikaže se seznam map. Mape Podobe, Video posn., Grafike, Toni in Zvočni pos. so

shranjene v telefonu že ob nakupu.
2. Poiščite želeno mapo in pritisnite Odpri, če si želite ogledati seznam datotek v mapi, ali pritisnite Možnos. za prikaz

različnih možnosti.
• Izberite Dodaj mapo, Zbriši mapo, Prenesi, Preimenuj mapo, Podrobnosti, Vrsta pogleda ali Razvrsti. Map, ki so bile

shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati, preimenovati ali premakniti.
• Izberite Stanje pomnilnika za prikaz podatkov o porabi pomnilnika telefona.
• Izberite Seznam ključev, da se prikaže seznam vseh razpoložljivih vklopnih ključev. Ključe, na primer neveljavne, lahko

tudi zbrišete.
• Izberite Nalaganje ter naložite dodatne slike in tone. Če izberete Naloži sličice, Naloži melodije ali Naloži video pos., se

izpiše seznam zaznamkov brskalnika. Izberite Več zaznamkov, če želite prikazati seznam zaznamkov v meniju Storitve.
Glejte Zaznamki na strani 58.
Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima
trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru odprite meni Storitve in
vključite drug niz nastavitev. Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo na strani 57. Znova se skušajte povezati z
želeno stranjo.
Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika
storitev. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

3. Če ste odprli mapo, poiščite želeno datoteko. Za ogled datoteke pritisnite Odpri, za pošiljanje izbrane datoteke prek MMS
pa  . Telefon lahko predvaja video posnetke v zapisu 3GP (osnovni profil H.263 in enostavni profil MPEG-4).
Pritisnite Možnos. in s seznama izberite želeno možnost.

Možnosti za datoteke v galeriji
Za datoteke v meniju Galerija so na voljo nekatere od naslednjih možnosti. Poiščite želeno datoteko in pritisnite Možnos..
• Zbriši  — da izbrišete izbrane datoteke.
• Pošlji  — da pošljete izbrano datoteko prek sporočila MMS ali infrardeče povezave.
• Uredi podobo  — da uredite izbrano slikovno datoteko.
• Prenesi  — da premaknete datoteko v drugo mapo. Poiščite mapo, kamor želite premakniti datoteko, pritisnite Možnos. in

izberite Premakni sem.
• Preimenuj  — da preimenujete datoteko.
• Nastavi za ozadje  — da nastavite izbrano sliko kot ozadje zaslona.
• Nast. za ton zvonj.  — da nastavite izbrano zvočno datoteko kot ton zvonjenja.
• Stanje pomnilnika  — da prikažete podatke o porabi pomnilnika telefona.
• Vključi vsebino  — da posodobite vklopni ključ za izbrano datoteko. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira

posodabljanje vklopnega ključa.
• Podrobnosti  — za prikaz podrobnosti o datoteki, na primer datuma.
• Vrsta pogleda  — določi, kako naj telefon prikazuje glavni meni.
• Razvrsti  — razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.
• Zbriši vse  — zbriše vse datoteke v izbrani mapi.
• Odpri v zaporedju  — zaporedno prikaže vse datoteke v mapi.
• Dodaj mapo  — doda novo mapo.
• Seznam ključev  — prikaže seznam vseh razpoložljivih vklopnih ključev. Ključe, na primer neveljavne, lahko tudi zbrišete.
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11. Predstavnost

Kamera
Z vgrajeno kamero oziroma digitalnim fotoaparatom lahko snemate fotografije.
Objektiv je na zadnji strani telefona, zaslon pa deluje kot iskalo. Fotoaparat shranjuje slike v zapisu JPEG, kamera pa video
posnetke v zapisu H.263 (SubQCIF).

Fotografiranje
1. Pritisnite Meni in izberite Predstavnost → Kamera.
2. Če želite posneti običajno fotografijo, izberite Običajna fotogr.. Če želite fotografijo, ki jo boste lahko dodali vizitki v

imeniku, izberite Portret. Če je svetloba šibka, izberite Nočni način.
Nasvet: Če želite v stanju pripravljenosti hitro odpreti iskalo v načinu za običajne fotografije, pritisnite

. Če želite hitro preklopiti način snemanja, na primer na video, za dalj časa pritisnite  ali .
3. Slika je prikazana na zaslonu, ki deluje kot iskalo.

Pritisnite Možnos. in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Spremeni način — da spremenite način delovanja kamere.
• Samosprožilec — da vklopite samosprožilec.
• Zaporedje podob — da posnamete pet fotografij v hitrem zaporedju.
• Prikaži prejšnjo — da si ogledate zadnjo posneto fotografijo.
• Odpri Galerijo — da odprete galerijo.

4. Če želite posneti in shraniti fotografijo, pritisnite Slikaj. Telefon shrani fotografijo v mapo Podobe v meniju Galerija.
Ko se slika shrani, pritisnite Možnos. in izberite želeno možnost na seznamu.
• Povečaj — da povečate ali pomanjšate prikaz fotografije.
• Pošlji — da fotografijo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave.
• Dodaj imenu — da vizitki priložite portret.
• Preimenuj — da shranjeno fotografijo preimenujete.
• Odpri Galerijo — da vstopite v meni Galerija.
• Nastavi kontrast — da spremenite kontrast fotografij.
• Nastavi za ozadje — da fotografijo uporabite kot ozadje.
• Podrobnosti — da prikažete podrobnosti fotografije.

5. Če želite posneti še eno fotografijo, pritisnite Nazaj, če želite posneto fotografijo zbrisati, pa pritisnite Zbriši.
Nasvet: Samosprožilec lahko vključite za vsako fotografijo posebej. Pritisnite Možnos. in izberite
Samosprožilec. Pritisnite Začni, da fotoaparat po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni
Galerija. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Snemanje video posnetka
1. Pritisnite Meni in izberite Predstavnost → Kamera → Video.
2. Snemanje začnete s pritiskom na Snemaj. Med snemanjem video posnetka sta na vrhu zaslona prikazana znak  in

preostali čas snemanja.
Če želite snemanje začasno prekiniti, pritisnite Pavza, nadaljujete pa s pritiskom na Nadaljuj.

3. Snemanje končate s pritiskom na Ustavi. Telefon shrani posnetek v mapo Video posn. v meniju Galerija.
4. Če si želite posnetek ogledati, pritisnite Predvaj., če želite posneti novega, pritisnite Nazaj, seznam možnosti pa odprite s

pritiskom na Možnos..
• Zbriši — da posnetek zbrišete.
• Pošlji — da posnetek pošljete v večpredstavnostnem sporočilu ali prek infrardeče povezave.
• Preimenuj — da shranjen posnetek preimenujete.
• Odpri Galerijo — da vstopite v meni Galerija.
• Izključi zvok — da izklopite zvok med predvajanjem posnetka.
• Nastavi kontrast — da spremenite kontrast posnetka.
• Podrobnosti — da si ogledate podrobnosti posnetka.

Nastavitve kamere
Če želite spremeniti nastavitve kamere v meniju Kamera, izberite Nastavitve in želeno možnost.
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• Kakovost podobe — da določite stopnjo stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite Visoka, Normalna ali Osnovna.
Visoka omogoča najboljšo kakovost slike, vendar takšne datoteke zasedejo več pomnilnika.

• Dolžina video posnetka — da izberete dolžino video posnetkov.
• Zvoki kamere — da nastavite zvok kamere in samosprožilca na Vključeno ali Izključeno.
• Privzeti naslov — da določite privzeto ime za poimenovanje shranjenih fotografij. Če izberete Samodejno, bo uporabljeno

privzeto ime. Če izberete Moj naslov, lahko ime spremenite.

Radio
UKV radijski sprejemnik FM uporablja vrvico slušalk kot anteno. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na
napravo priključene združljive slušalke.

Opozorilo: 
Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

Vklop in izklop radia
1. Če želite vklopiti radio, pritisnite Meni in izberite Predstavnost → Radio.

Prikažejo se naslednje informacije:
• Številka položaja in ime radijske postaje, če je ta shranjena.
• Frekvenca radijske postaje.

2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.
Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko želeno postajo poiščete s tipko na slušalkah.

3. Če želite radio izklopiti, pritisnite Možnos. in izberite Izključi.
Nasvet: Če želite hitro izključiti radio, za dalj časa pritisnite .

Iskanje radijskih postaj
Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom  ali . Iskanje se konča, ko naprava najde postajo. Če
želite postajo shraniti, izberite Shrani postajo. Vpišite ime postaje in pritisnite OK. Poiščite številko položaja, kamor želite
postajo shraniti.

Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na položaj od 1 do 9, pridržite ustrezno tipko, nato vnesite ime
postaje in pritisnite OK.

Poslušanje radia
Opozorilo: 
Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Pri vključenem radiu pritisnite Možnos. in izberite med naslednjimi možnostmi:
• Izključi — če želite radio izklopiti.
• Shrani postajo — če želite shraniti najdeno radijsko postajo. Shranite lahko do 20 radijskih postaj.
• Samodej. iskanje — Če želite zagnati samodejno iskanje postaj, na hitro pritisnite  ali , da se začne iskanje

navzgor ali navzdol. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Najdeno postajo shranite s pritiskom OK in izbiro Shrani
postajo.

• Ročno nastav. — Če želite poiskati postaje ročno, na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,1 MHz
navzgor ali navzdol, za hitrejše iskanje navzgor ali navzdol pa za dalj časa pritisnite  ali . Najdeno postajo
shranite s pritiskom OK in izbiro Shrani postajo.

Nasvet: Če želite hitro izbrati Ročno nastav., pritisnite  v menijuRadio.

• Nastavi frekvenco — če želite shraniti radijske postaje, ki jih pogosto poslušate. Če poznate frekvenco želene postaje (med
87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite OK. Postajo shranite s pritiskom OK in izbiro Shrani postajo.

Nasvet: Če želite hitro izbrati Nastavi frekvenco, pritisnite  v menijuRadio.

• Zbriši postajo — če želite shranjene postaje odstraniti. Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite Zbriši in
potrdite.

• Preimenuj — če želite shranjeno postajo preimenovati. Vpišite novo ime in pritisnite OK.

• Zvočnik ali Slušalke — če želite radio poslušati prek slušalk ali zvočnika. Slušalke pustite priključene na telefon. Žica slušalk
deluje kot radijska antena.

• Mono izhod ali Stereo izhod — Če želite radio poslušati v načinu mono (ali stereo).

P r e d s t a v n o s t
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Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno, radio se medtem začasno utiša. Ko klic končate, se
predvajanje nadaljuje pri izbrani glasnosti.
Pošiljanje ali prejemanje podatkov prek povezave (E)GPRS ali HSCSD lahko moti sprejem radijskih signalov.

Snemalnik zvoka
Snemate lahko govor, druge zvoke ali aktivne klice s skupno dolžino največ tri minute. To je na primer uporabno, če
posnamete ime in telefonsko številko, da bi si ju pozneje zapisali. Posnetek lahko uporabite tudi kot vrsto zvonjenja.
Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje zvoka
1. Pritisnite Meni in izberite Predstavnost → Snemalnik.
2. Če želite začeti snemanje, izberite Snemaj. Če želite posneti telefonski pogovor, pritisnite Možnos. in izberite Snemaj. Med

snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu. Vsi udeleženci klica bodo približno vsakih pet sekund zaslišali
tih pisk.

3. Snemanje končate s pritiskom na Ustavi. Posnetek se shrani v mapo Zvočni pos. v meniju Galerija.
Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite Predv. zadnji posn..
Če želite posnetek poslati kot večpredstavnostno sporočilo ali prek infrardeče povezave, izberite Pošlji.

Poslušanje posnetih zvokov
1. Če želite poslušati posnete zvoke, pritisnite Meni in izberite Predstavnost → Snemalnik → Seznam posn.. Prikaže se

seznam map v meniju Galerija.
2. Odprite mapo Zvočni pos. in izberite želeni posnetek. Za možnosti, ki so na voljo pri snemanju. Glejte Možnosti za datoteke

v galeriji na strani 42.

P r e d s t a v n o s t
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12. Pritisni in govori

Pritisni in govori (push to talk) je dvosmerna radijska storitev, na voljo v omrežju GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča
neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku ustrezne tipke.
Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno ali več osebami, ki uporabljajo združljive naprave. Med
vzpostavljeno povezavo klicani osebi ali skupini ni treba sprejemati klicev. Poleg števcev povezave GPRS, telefon v meniju
Zadnji klici beleži le klice storitve Pritisni in govori. Udeleženci morajo potrditi sprejem komunikacije, saj ni drugih potrdil, da
je klicana oseba oziroma skupina slišala klic.
Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Storitve med
gostovanjem v drugem omrežju so lahko bolj omejene kot pri običajnem klicanju.
Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti obvezne nastavitve.
Med povezavo s storitvijo Pritisni in govori lahko uporabljate tudi druge funkcije telefona. Storitev Pritisni in govori ni
povezana z običajno glasovno komunikacijo, zato številne storitve, ki so na voljo pri običajnem glasovnem klicanju (na
primer telefonski predal), pri tej storitvi ne delujejo.

Odpiranje menija Pritisni in govori
Pritisnite Meni in izberite Prit. in govori. Prikaže se izbirni seznam za storitev Pritisni in govori.
• Če želite vzpostaviti ali končati povezavo s storitvijo Pritisni in govori, izberite Vključi storitev PG ali Izključi storitev PG.
• Če si želite ogledati prejete zahteve po povratnem klicu, izberite Zaht. po povr. kl..
• Seznam skupin storitve Pritisni in govori si lahko ogledate, če izberete možnost Seznam skupin.

Nasvet: Če želite v pripravljenosti hitro odpreti Seznam skupin, pritisnite .

• Če želite odpreti seznam vizitk, ki ste jim dodali naslov za storitev Pritisni in govori, izberite Imenik.
• Izberite Dodaj skupino, če želite v telefon dodati novo skupino.
• Če želite določiti obvezne nastavitve za storitev Pritisni in govori, izberite Nastavitve.
• Izberite Storitve, da odprete brskalnik in se prijavite v portal storitve Pritisni in govori, ki ga vzdržuje ponudnik.

Nastavitve storitve Pritisni in govori
Za storitev Pritisni in govori lahko določite dve vrsti nastavitev: nastavitve za uporabo in za storitev.

Nastavitve za uporabo
Pritisnite Meni in izberite Prit. in govori → Nastavitve → Nastavitve stor. Pritisni in govori.
• Če želite dovoliti sprejem klicev Pritisni in govori, izberite Individualni klici → Vključeno. Če izberete Izključeno, lahko klice

oddajate, a jih ne morete sprejemati. Vaš ponudnik morda ponuja storitve, ki omogočajo zamenjavo teh nastavitev z
drugimi. Če želite, da vas telefon na dohodni klic Pritisni in govori najprej opozori z zvonjenjem, izberite Individualni klici
→ Obv. o nepotrjenih.

• Poslušane skupine omogočite z izbiro možnosti Poslušane skupine → Vključeno.
• Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže s storitvijo Pritisni in govori, izberite Stanje st. Pritisni

in govori ob vkl. → Da.
• Če želite svoj naslov za storitev Pritisni in govori skriti pred klicanimi osebami, izberite Pošiljanje mojega nasl. za hitro zv.

→ Ne.
• V meniju Nastavitve tonov lahko izberete tudi tone za storitev Pritisni in govori. Če želite, da telefon pri tej vrsti

komunikacije uporablja zvočnik ali slušalko, izberite Nastavitve tonov → Nastavitve stor. Pritisni in govori → Glasovne
možnosti → Zvočnik ali Slušalke. Če izberete Ne moti, klicev Pritisni in govori ne boste mogli niti oddajati niti sprejemati.

Nastavitve storitve Pritisni in govori
Več informacij o nastavitvah za to storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Morda boste prejeli
nastavitveno sporočilo OTA. Glejte Storitev Nastavitve OTA na strani 13.
Urejanje in vklop nastavitev
1. Pritisnite Meni in izberite Prit. in govori → Nastavitve.
2. Če želite vpisati nastavitve, izberite Aktivne nasta- vitve storitev, se pomaknite do želenega niza in pritisnite Vključi.
3. Izberite Uredi aktivne na- stavitve storitev. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno z informacijami, ki ste jih

dobili pri ponudniku storitev ali operaterju. Podmeni Nastavitve povezave vsebuje obvezne nastavitve za povezavo.

Povezovanje in prekinjanje povezave s storitvijo Pritisni in govori
• Če se želite povezati s storitvijo Pritisni in govori, pritisnite Meni in izberite Prit. in govori → Vključi storitev PG. Ikona 

označuje povezavo Pritisni in govori.  označuje, da storitev začasno ni na voljo. Dokler povezave ne prekinete, se bo
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telefon samodejno skušal znova povezati s storitvijo. Če ste v telefon dodali skupine, se aktivnim skupinam (Privzeta in
Poslušana) pridružite samodejno, v pripravljenosti pa je prikazano ime privzete skupine.

• Če želite prekiniti povezavo Pritisni in govori, izberite Izključi storitev PG.

Oddajanje in sprejemanje klicev Pritisni in govori
Telefon nastavite tako, da bo v komunikaciji Pritisni in govori uporabljen zvočnik ali slušalka. Če izberete slušalko, lahko
telefon uporabljate ob ušesu kot običajno.

Opozorilo: 
Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

Klicanje skupine
Če želite vzpostaviti ali prejeti skupinski klic, se povežite s storitvijo Pritisni in govori.
Če želite poklicati privzeto skupino, pritisnite tipko Pritisni in govori. Telefon predvaja ton, ki označuje dovoljen dostop, ter
prikaže vaš vzdevek in ime skupine.
Če želite poklicati skupino, ki ni privzeta, v meniju Pritisni in govori izberite Seznam skupin, poiščite želeno skupino in
pritisnite tipko Pritisni in govori.
Tipko držite pritisnjeno ves čas, ko govorite, telefon pa držite pred seboj, da lahko vidite zaslon. Ko z govorom končate,
spustite tipko Pritisni in govori. Govori lahko oseba, ki tipko pritisne prva. Ko nekdo neha govoriti, lahko začne govoriti
oseba, ki prva pritisne tipko Pritisni in govori.

Klicanje enega sogovornika
Pri takšnih klicih se namesto s skupino pogovarjate le z enim udeležencem.
• Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, lahko klic z enim sogovornikom vzpostavite na različne načine: Če želite

vzpostaviti klic iz seznama vizitk, kamor ste dodali od ponudnika prejete naslove Pritisni in govori, izberite Imenik.
Poiščite vizitko in pritisnite tipko Pritisni in govori. Izberete lahko tudi vizitko iz menija Imenik.

• Če želite klic začeti iz seznama skupin, izberite Seznam skupin in poiščite želeno skupino. Pritisnite Možnos., izberite
Aktivni člani, poiščite želeno vizitko in pritisnite tipko Pritisni in govori.

• Če želite klic začeti iz seznama prejetih zahtev po povratnih klicih, izberite Zaht. po povr. kl.. Poiščite želeni vzdevek in
pritisnite tipko Pritisni in govori.

Sprejem klica skupine ali klica ene osebe
Telefon predvaja kratek ton, s katerim vas obvesti o dohodnem klicu. Ko prejmete klic skupine, se prikažeta ime skupine in
vzdevek klicalca. Ko prejmete klic ene osebe, katere podatke ste shranili v meni Imenik in jih telefon prepozna, prikaže
shranjeno ime; sicer prikaže samo vzdevek klicalca.
Če ste telefon nastavili tako, da vas najprej opozori na dohodni klic, lahko klic ene osebe sprejmete ali zavrnete.
Če želite s pritiskom tipke Pritisni in govori odgovoriti skupini, medtem ko govori drug član, telefon predvaja ton za čakanje
in prikaže obvestilo Čakam v vrsti. Pridržite tipko Pritisni in govori, počakajte, da druga oseba konča in začnite govoriti.

Zahteve za povratni klic

Pošiljanje zahteve za povratni klic
Če skušate vzpostaviti klic z enim sogovornikom in ne dobite odgovora, lahko klicani osebi pošljete zahtevo, naj vas pokliče
nazaj.
• Zahtevo lahko pošljete na več načinov: Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama vizitk v meniju Prit. in govori,

izberite Imenik. Poiščite vizitko, pritisnite Možnos. in izberite Pošlji povratni klic.
• Če želite zahtevo poslati iz menija Imenik, v pripravljenosti pritisnite  in poiščite želeno vizitko. Pritisnite Detajli,

poiščite naslov Pritisni in govori, pritisniteMožnos. in izberite Pošlji povratni klic.
• Če želite zahtevo poslati iz seznama skupin v meniju Prit. in govori, izberiteSeznam skupin in poiščite želeno skupino.

Pritisnite Možnos., izberite Aktivni člani, poiščite želeno vizitko, pritisnite Možnos. in izberite Pošlji povratni klic.
• Če želite zahtevo za povratni klic poslati iz seznama zahtev po povratnem klicu v meniju Prit. in govori, izberite Zaht. po

povr. kl.. Poiščite vizitko, pritisnite Možnos. in izberite Pošlji povratni klic.

Odgovor na zahtevo po povratnem klicu
Ko vam nekdo pošlje zahtevo za povratni klic, telefon v pripravljenosti prikaže obvestilo Prejeli ste zahtevo za povratni klic.
1. Če želite odpreti Zaht. po povr. kl., pritisnite Prikaži. Prikaže se vzdevek pošiljatelja.
2. Če ga želite poklicati, pritisnite tipko Pritisni in govori.
3. Če želite pošiljatelju vrniti zahtevo za povratni klic, pritisnite Možnos. in izberite Pošlji povratni klic.

Zahtevo izbrišete s pritiskom na Zbriši.

P r i t i s n i  i n  g o v o r i
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Shranitev pošiljatelja zahteve po povratnem klicu
Ko prejmete zahtevo za povratni klic od nekoga, ki še ni shranjen v vašem imeniku, ga lahko shranite.
1. Če želite odpreti Zaht. po povr. kl., pritisnite Prikaži. Prikaže se vzdevek pošiljatelja.
2. Če želite prikazati naslov pošiljatelja, pritisnite Možnos. in izberite Prik. nasl. za hit.zv..

Če želite shraniti novo vizitko ali obstoječi vizitki dodati naslov Pritisni in govori, pritisniteMožnos. in izberite Shrani kot
ali Dodaj imenu.

Dodajanje vizitk za pogovore z enim sogovornikom
• Shranite lahko imena oseb, s katerimi se pogosto pogovarjate. Če želite vizitki v meniju Imenik dodati naslov Pritisni in

govori: V pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime in pritisnite Detajli → Možnos.. Izberite Dodaj podrobnost
→ Nasl. za hitro zv..

• Če želite dodati vizitko v imenik Pritisni in govori: Odprite meni Pritisni in govori in izberite Imenik. Pritisnite Možnos. in
izberite Dodaj vizitko.

• Če želite dodati vizitko s seznama skupin: Ko ste povezani s storitvijo Pritisni in govori, izberite Seznam skupin, poiščite
želeno skupino in pritisnite Možnos.. Izberite Aktivni člani, poiščite člana, čigar kontaktne podatke želite shraniti,
pritisnite Možnos. in izberite Shrani kot.

Ustvarjanje in priprava skupin
Ko pokličete skupino, klic slišijo vsi njeni člani hkrati.
Vsakemu članu skupine pripada uporabniško ime, ki mu ga dodeli ponudnik storitev. Člani skupine lahko izberejo vzdevek za
skupino, ki se prikaže kot identifikacija klicalca.
Skupine označujejo naslovi URL. Uporabnik, ko se prvič pridruži skupinski seji, prijavi naslov URL skupine omrežju.
Obstajajo tri vrste skupin Pritisni in govori:
• Zaprte skupine, v katere se lahko vključijo le izbrani udeleženci, določeni s strani ponudnika storitev.
• Skupine "ad hoc" so skupine, ki jih ustvarijo uporabniki. Tudi vi lahko ustvarite svojo skupino in vanjo povabite člane.
• Skupino "ad hoc pro" lahko sestavite iz članov zaprte skupine. Podjetje ima lahko na primer svojo zaprto skupino in še

posebne skupine, namenjene določenim funkcijam.

Dodajanje skupine
1. Pritisnite Meni in izberite Prit. in govori → Dodaj skupino → Vodeno.
2. Če želite določiti varnostno raven skupine, izberite Odpri skupino ali Zaščitena skupina.

Če izberete Zaščitena skupina, telefon samodejno doda naslovu skupine podatke, ki jih člani ob prejemu vabila ne vidijo.
Le uporabnik, ki je zaščiteno skupino ustvaril, lahko vanjo povabi več članov.

3. Vpišite želeno ime skupine in pritisnite OK.
4. Izberite stanje skupine: Privzeta, Poslušana ali Neaktivna. Telefon prikazuje, da je skupina shranjena, in njeno stanje.

Privzeta in Poslušana sta aktivni skupini. Ko želite s pritiskom tipke Pritisni in govori vzpostaviti skupinski klic in ne
izberete skupine ali vizitke, telefon pokliče privzeto skupino.

5. Če želite poslati vabilo v skupino, pritisnite Da, ko telefon zahteva pošiljanje vabila. Vabilo lahko pošljete prek
besedilnega sporočila ali infrardeče povezave.
Člani, ki ste jih povabili v odprto skupino, lahko vanjo povabijo še druge člane.

Prejem vabila
Ko prejmete vabilo v skupino, telefon prikaže obvestilo Prejeli ste po- vabilo v skup.:.
1. Če želite prikazati vzdevek osebe, ki je poslala vabilo, in naslov skupine (če ta ni zaščitena), pritisnite Prikaži.
2. Če želite skupino dodati v telefon, pritisnite Shrani, če želite izbrati stanje skupine, pa izberite Privzeta, Poslušana ali

Neaktivna.
Vabilo zavrnete s pritiskom na Izhod → Da ali Prikaži → Zavrzi → Da.

P r i t i s n i  i n  g o v o r i
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13. Organizator

Budilka

Nastavitev časa in tona budilke
Če je baterija dovolj napolnjena, deluje budilka tudi pri izključenem telefonu.
1. Če želite nastaviti budilko, pritisnite Meni in izberite Organizator → Budilka → Čas bujenja.
2. Za nastavitev tona budilke izberite Melodija za bujenje.

Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke. Namesto melodije se vključi radio na nazadnje izbrani
postaji in se predvaja prek zvočnika, čeprav so na telefon priključene slušalke. Če so slušalke odstranjene, bo namesto
radia uporabljen privzeti ton.

Ob času bujenja
Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete Ustavi, vas bo naprava
vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite Ne, da napravo izključite, ali Da Ne pritiskajte Da, če lahko mobilni telefon
povzroči interferenco ali nevarnost.
Ko je telefon vključen in začne zvočno opozarjati, je na zaslonu prikazano utripajoče obvestilo Bujenje! in točen čas. Budilko
izključite s pritiskom na Ustavi. Bujenje lahko preložite za 10 minut: pritisnite Dremež ali katerokoli tipko razen Ustavi.

Koledar
V koledarju lahko označite sestanke, srečanja, rojstne dneve, obletnice in druge dogodke. Za dogodke lahko nastavite tudi
zvočno opozorilo.
Pritisnite Meni in izberite Organizator → Koledar. Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem. Če so za dan
shranjene beležke, je izpisan krepko.
• Beležke za določen dan prikažete s pritiskom na Prikaži. Če želite odpreti določeno beležko, pritisnite Prikaži. Če ste za

beležko nastavili zvočno opozorilo, je prikazan znak . Če za določen dan še nimate beležk, lahko dodate novo s
pritiskom na Dod. bel..

• Za tedenski prikaz pritisnite Možnos. in izberiteTedenski pregled.
• Če želite dodati novo beležko, pritisnite Možnos. in izberiteZabeleži.
• Pritisnite Možnos., izberite Nastavitve in izberite nastavljanje datuma, ure ali prvega dneva v tednu. Če želite, da se stare

beležke po določenem času samodejno zbrišejo, izberiteSamobrisanje. Ponavljajoče se beležke (na primer rojstni dnevi)
ne bodo zbrisane.

Ko telefon opozarja na beležko, pritisnite Prikaži in beležka se bo prikazala na zaslonu. Če telefon prikaže opomnik za klic
, lahko pokličete številko s pritiskom tipke .

Seznam opravil
V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot
dokončana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.
Pritisnite Meni in izberite Organizator → Opravila.
• Če želite dodati novo beležko in je seznam beležk prazen, pritisnite Dod. bel., če že imate shranjene beležke, pa pritisnite

Možnos. in izberite Dodaj. Vpišite beležko in pritisnite Shrani. Izberite pomembnost beležke: Visoka, Srednja ali Nizka.
Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost
za rok.

• Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in pritisnite Prikaži. Med pregledovanjem lahko beležki na primer spremenite rok
ali pomembnost in jo označite kot dokončano. Prikazano beležko uredite s tipko Uredi.

Pritisnite Možnos. in izberite možnost, na primer brisanje izbrane beležke ali vseh beležk. Beležke lahko razvrstite po
pomembnosti ali roku, jih pošljete na drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Beležke
Ustvarjene beležke lahko pošiljate združljivim napravam prek infrardeče povezave ter besedilnih ali večpredstavnostnih
sporočil.
Pritisnite Meni in izberite Organizator → Beležke.
• Če je seznam beležk prazen in želite ustvariti novo, pritisnite Dod. bel.. Če že imate shranjene beležke, pritisnite Možnos.,

izberite Zabeleži, napišite beležko in jo shranite.
• Beležki lahko med pisanjem dodate trenutni čas in datum tako, da pritisnete Možnos. in izberete Vstavi uro in dan.
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Sinhronizacija
Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona, če ste podatke shranili v strežnik. Sinhronizacija z oddaljenim
strežnikom je storitev omrežja. Sinhronizacijo podatkov iz imenika in koledarja z računalnikom začnete iz računalnika.
Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran. Če med sinhronizacijo sprejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali
ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona
Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:
1. Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve dobite pri mobilnem

operaterju ali ponudniku storitev.
2. Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od svojega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte Nastavitve za

sinhronizacijo na strani 50.
3. Izberite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte Shranjevanje nastavitev storitve na strani 57.
Začetek sinhronizacije iz telefona:
1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Glejte Shranjevanje nastavitev storitve na strani 57.
2. Pritisnite Meni in izberite Organizator → Sinhroniziraj → Nastavitve → Aktiv. nastavitve za internetno sinh.. Poiščite

želeni niz in pritisnite Vključi. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. Glejte Nastavitve za sinhronizacijo na strani 50.
3. Pritisnite Meni in izberite Organizator → Sinhroniziraj.
4. Označeni podatki v izbranem nizu se bodo po potrditvi sinhronizirali.

Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve za sinhronizacijo
Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki sporočila OTA. Glejte Storitev
Nastavitve OTA na strani 13.
Ročna izbira nastavitev
1. Pritisnite Meni in izberite Organizator → Sinhroniziraj → Nastavitve → Aktiv. nastavitve za internetno sinh..
2. Poiščite želeni niz in pritisnite Vključi.

Vključiti morate niz, v katerega želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitev, potrebnih za
vzpostavitev povezave s storitvijo.

3. Izberite Uredi nastavitve za internetno sinh.. Izberite vsako od nastavitev in vpišite ustrezne nastavitve.
• Ime nastavitev — Vpišite želeno ime niza in pritisnite OK.
• Podatki, ki bodo sinhronizirani — Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, na primer Imenik, Koledar ali Beležke, in

pritisnite Končaj.
• Naslovi podatkovnih zbirk — Izberite vsebino, ki jo želite urediti: Podatkovna zbirka Imenik, Podatkovna zbirka Koledar

ali Podatkovna zbirka Beležke. Vpišite ime podatkovne zbirke in pritisnite OK.
• Uporabniško ime — Vpišite uporabniško ime in pritisnite OK.
• Geslo — Vpišite geslo in pritisnite OK.
• Strežnik za sinhronizacijo — Vpišite ime strežnika in pritisnite OK.
• Nastavitve povezave — Določite nastavitve povezave, potrebne za sinhronizacijo. Glejte Ročna izbira nastavitev na

strani 29.
Izberite vsako od nastavitev storitve in vnesite ustrezne nastavitve. Nastavitve dobite pri svojem mobilnem operaterju
ali ponudniku storitev.

Za vpis uporabniškega imena in gesla za sinhronizacijo, ki jo sproži strežnik, izberite Nastavitve za sinhronizacijo PC.
Uporabniško ime in geslo morata biti enaka v telefonu in računalniku.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika
Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz združljivega osebnega računalnika, uporabite infrardečo povezavo ali podatkovni
kabel. Potrebujete tudi v računalniku nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnite v računalniku s
programskim paketom PC Suite.

Denarnica
V meniju Denarnica lahko shranjujete osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, uporabniška imena in gesla. Podatke v
denarnici lahko preprosto uporabite za samodejno izpolnjevanje obrazcev na spletnih straneh, na primer med
nakupovanjem.
Podatki v denarnici so zaščiteni s kodo, ki jo določite ob prvi uporabi aplikacije.

O r g a n i z a t o r
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1. Ko telefon zahteva Ustvari kodo za denarnico:, vpišite štiri- do desetmestno kodo po svoji izbiri in pritisnite OK.
2. Ko prikaže Potrdi kodo za denarnico:, vpišite kodo še enkrat in pritisnite OK.
• Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res wallet#). Pri tem

boste potrebovali tudi varnostno kodo telefona.
• Če želite vsebino dodati ali urediti, odprite meni Denarnica.
• Če želite vsebino denarnice uporabiti v mobilni storitvi, odprite meni Denarnica iz brskalnika.

Dostop do menija Denarnica
Če želite odpreti aplikacijo Denarnica, pritisnite Meni in izberite Organizator → Denarnica. Vpišite kodo, pritisnite OK in
izberite eno od naslednjih možnosti:
• Profili denarnice — da ustvarite kombinacije kartic za uporabo v različnih storitvah.

Profil denarnice je uporaben, če storitev zahteva več vrst podatkov. Namesto različnih kartic lahko izberete le ustrezni
profil denarnice.

• Kartice — hrani podatke o osebnih karticah.
• Vstopnice — hrani obvestila o elektronskih vstopnicah, ki ste jih kupili. Če želite prikazati vstopnice, pritisnite Možnos. in

izberite Prikaži.
• Računi — hrani potrdila o nakupih.
• Osebne beležke — hrani osebne podatke, ki jih želite zaščititi s kodo PIN za denarnico.
• Nastavitve — - tu lahko spremenite kodo denarnice in nastavite kodo RFID (radio frequency identification).

Shranjevanje podrobnosti o karticah
1. Pritisnite Meni in izberite Organizator → Denarnica, vpišite kodo denarnice, pritisnite OK in izberite Kartice.
2. Izberite vrsto kartice, kamor želite shraniti podrobnosti:

• Plačilna kartica — za kreditne in plačilne kartice
• Kartica za popuste — za članske izkaznice
• Dostopna kartica — za uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev
• Kartica z info. o uporabniku — za prilagojene osebne nastavitve spletnih storitev
• Kartice z naslovi — za kontaktne informacije, na primer naslove za dostavo in izdajo računov

3. Če v denarnici še ni shranjenih podatkov in želite ustvariti kartico, pritisnite Dod.nov.; sicer pritisnite Možnos. in izberite
Dodaj novo. Izpolnite polja s podrobnostmi.

Če to omogoča vaš ponudnik storitev, lahko informacije o karticah prejmete tudi v obliki nastavitvenih sporočil OTA (over-
the-air). Obveščeni boste o kategoriji kartice. Prejeto kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali
preimenujete, ne morete pa je urejati. O razpoložljivosti storitve se pozanimajte pri ponudniku storitev.

Osebne beležke
Shranjujete lahko osebne beležke, na primer številke računov, kode in zapiske.
• Če želite ustvariti beležko, odprite Denarnico in izberite Osebne beležke. Če še ni shranjenih beležk, pritisnite Dod.nov.;

sicer pritisnite Možnos. in izberite Dodaj novo.
• Če si želite ogledati beležko, jo poiščite in pritisnite Prikaži.
• Prikazano beležko uredite s tipko Uredi.
Med pregledovanjem beležke pritisnite Možnos. in izberite eno od naslednjih možnosti:
• Pošlji kot besedilo — pošlje beležko v obliki besedilnega sporočila.
• Kopiraj v koledar — shrani beležko v koledar.
• Uporabi podrobn. — izvleče številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz beležke.
• Zbriši — zbriše beležko.

Ko shranite vse podrobnosti kartic, jih lahko združite v profil denarnice.. Profile lahko uporabljate med uporabo brskalnika za
dostop do podatkov z več kartic.

Ustvarjanje profila denarnice
Ko shranite vse podrobnosti kartic, jih lahko združite v profil denarnice. Profil lahko uporabljate med uporabo brskalnika za
dostop do podatkov z več kartic.
1. Odprite denarnico in izberite Profili denarnice.
2. Če želite ustvariti nov profil denarnice, ko še ni dodanih profilov, pritisnite Dod.nov.; sicer pritisnite Možnos. in izberite

Dodaj novo.
3. Izberite želene podatke s kartic.

• Zdaj izberite plačilno kartico —  s seznama plačilnih kartic.

O r g a n i z a t o r
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• Zdaj izberite kartico za popuste — s seznama kartic s popusti.
• Zdaj izberite dostopne kartice — s seznama kartic za dostop.
• Zdaj izberite kartico z informacijami o uporabniku — s seznama kartic z uporabniškimi podatki.
• Zdaj izberite račun za plačilo — s seznama kartic z naslovi.
• Zdaj izberite naslov za dostavo — s seznama kartic z naslovi.
• Zdaj izberite naslov za do- stavo računa za nakup — s seznama kartic z naslovi.
• Zdaj izberite način dostave računa za nakup — izberite Na telefonsko št. ali Na e-naslov.
• Ime profila denarnice: — vnesite ime za profil.

Nastavitve denarnice
Če želite spremeniti nastavitve denarnice, odprite aplikacijo in izberite Nastavitve.
• Če želite spremeniti kodo za dostop do denarnice, izberite Spremeni kodo.
• Če želite nastaviti kodo RFID (radio frequency identification), izberite RFID.

O r g a n i z a t o r
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14. Aplikacije

Igre
V tem meniju lahko uporabljate in urejate aplikacije Java, nameščene v telefonu.
Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Igre.
• Pritisnite Možnos. in izberite Nalaganje, da naložite igro v telefon, ali Nastavitve, da nastavite zvoke, osvetlitev in tresenje

za igre.
• Če želite zagnati igro, se pomaknite do želene igre ali niza iger in pritisnite Odpri ali . Pritisnite Možnos. in izberite

eno od možnosti, ki so na voljo.
Ne pozabite, da lahko igranje iger hitreje porablja baterijo. Morda boste morali telefon priključiti na polnilnik.

Zbirka
V tem meniju lahko uporabljate in urejate v telefonu nameščene javanske aplikacije.

Delo z aplikacijami
Če želite dostopati do aplikacij, pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Zbirka.
• Pritisnite Možnos. in izberite Nalaganje → Nalaganje aplikacij, da naložite aplikacijo v telefon, ali Nastavitve, da

nastavite zvoke, osvetlitev in tresenje za aplikacije.
• Če želite zagnati aplikacijo, se pomaknite do želene aplikacije ali skupine aplikacij (imena so odvisna od aplikacij) in

pritisnite Odpri ali . Pritisnite Možnos. in izberite eno od možnosti, ki so na voljo.
Uporaba nekaterih iger bo hitreje praznila baterijo in telefon boste morda morali priključiti na polnilnik.

Možnosti za aplikacije ali nize aplikacij
• Zbriši — zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
• Pravice aplikacije —  omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.
• Posodobi različico (storitev omrežja) — preveri, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite v meniju Storitve.
• Spletna stran — vzpostavi povezavo s spletno stranjo, ki nudi dodatne informacije ali podatke o aplikaciji. Ta funkcija

deluje le, če jo podpira omrežje. Prikazana je le v primeru, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
• Poveži prek —  omogoči uporabo posebnih nastavitev za storitve, če jih aplikacija potrebuje. V telefonu so privzete

nastavitve storitev tiste, ki jih uporablja brskalnik.
• Podrobnosti — izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Nalaganje aplikacije ali igre
Pomembno: 
Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne
jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna
priporočila kot za druge strani.
• Telefon podpira aplikacije Java J2ME . Pred nalaganjem preverite, ali je aplikacija ali igra združljiva z vašim telefonom.

Nove javanske aplikacije ali igre lahko prenesete na različne načine: Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Igre,
pritisnite Možnos. in izberite Nalaganje → Nalaganje iger, ali Aplikacije → Zbirka, pritisnite Možnos. in izberite
Nalaganje → Nalaganje aplikacij. Izberite Več zaznamkov, če želite odpreti seznam zaznamkov v meniju Storitve. Izberite
želeni zaznamek, da se vzpostavi povezava z želeno stranjo. Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima
trenutno dejavne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru odprite meni Storitve in
vključite drug nastavitveni niz. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo. Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah
različnih storitev dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

• Pritisnite Meni in izberite Storitve → Povez. nalaganja. To možnost izberite, če želite naložiti aplikacijo ali igro.
• Aplikacije lahko naložite tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del paketa PC Suite.

Trener
Aplikacija Trener je interaktiven osebni vaditelj, ki vam pomaga pri izboljševanju kondicije, moči in vzdržljivosti. Na podlagi
osebnih podatkov vam izdela programe za vadbo v zaprtem prostoru ali na prostem.

Opomba:  Aplikacija Trener vsebuje splošne podatke o osebni telesni pripravljenosti. Uporaba te aplikacije
ne zagotavlja rezultatov. Preden začnete s katerokoli vrsto vadbe, se posvetujte z zdravnikom.

Če želite začeti uporabljati aplikacijo Trener, pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Zbirka → Izberi aplikacijo → Trener.
Pritisnite Odpri.
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Preberite izjavo in izberite Izjava je sprejeta ali Izjava je zavrnjena.
Pri prvi uporabi aplikacije Trener vpišite svoje osebne podatke, ki vključujejo spol, rojstni datum, mersko enoto, višino, težo
ter stopnjo moči in vzdržljivosti. Dodatni podatki vključujejo najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.
V aplikaciji Načrtovalec izberite program, ki vas bo vodil pri načrtovanju in zastavljanju vadbenih ciljev. Lahko tudi izberete
Hitri začetek in takoj začnete s programom, ki temelji na vašem osebnem profilu.
V glavnem meniju lahko izberete naslednje možnosti:
• Hitri začetek — omogoča hitro izbiro športne discipline ter vrste, časa in težavnostne stopnje vadbe.
• Načrtovalec — omogoča izdelavo osebnega vadbenega programa ter izbiro ciljev, športne discipline za posamezne cilje,

števca, tedna in skupnega števila tednov za vadbo.
• Današnja vadba — omogoča, da takoj začnete z načrtovanim programom ali pa ga zbrišete in ustvarite nov načrt.
• Sinhronizacija — omogoča sinhroniziranje podatkov v pripomočkih Merilnik tel. pripr. in Dnevnik vadbe.
• Dnevnik vadbe — beleži podatke o vadbi, ki ste jih vnesli v Merilnik tel. pripr..

Z orodji Hitri začetek in Načrtovalec lahko izberete svoje osebne cilje in športne discipline ali najprimernejšo vrsto vadbe za
dosego ciljev.
V Hitri začetek lahko izberete različne vadbe: Fitness center, Na prostem ali Plavanje.
V meniju Načrtovalec lahko izberete cilje vadbe, kot so Vzdržljivost, Moč in Kondicija.
Če se odločite za Vzdržljivost, izberite za disciplino Kolesarjenje, Tek, Veslanje, Stepper ali Plavanje. Pritisnite Izberi, Možnos.
in OK. Izdelavo programa zaključite z izbiro cilja, dni v tednu in števila tednov.
Če se odločite za cilj Moč, izberite vrsto opreme, dni v tednu in število tednov.
Če se odločite za Kondicija, izberite med disciplinami Kolesarjenje, Tek, Veslanje in Stepper. Pritisnite Izberi, Možnos. in OK.
Izdelavo programa zaključite z izbiro cilja, dni v tednu in števila tednov.

Pripomočki

Kalkulator
Kalkulator sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

Računanje
Opomba: 
Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

1. Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Kalkulator.
2. Ko se na zaslonu izpiše ‘0’, vpišite prvo število v izračunu. Decimalno vejico vpišete s pritiskom na .
3. Pritisnite Možnos. in izberite Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren ali Spr. predznak. Druga možnost je, da pritisnete

 enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.
4. Vpišite drugo število v izračunu, če je potrebno.

Za rezultat pritisnite Rezultat.
5. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na Zbriši.

Preračunavanje valut
1. Menjalne tečaje shranite s pritiskom na Možnos. in izbiro možnostiMenjalni tečaj.
2. Vpišite tečaj (decimalko vpišete s tipko ) in pritisnite OK.

Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati in pritisnite Možnos..
4. Izberite želeno vrsto pretvorbe: V domačo ali V tujo.

Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vpišite število, ki ga želite
preračunati, pritisnite Možnos. in izberiteV domačo ali V tujo.

Digitalni kompas
Telefon je opremljen z digitalnim kompasom, ki smer prikazuje grafično in v številkah.
Kompas mora biti vedno pravilno umerjen. Elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine lahko
zmanjšajo njegovo natančnost. Nikoli se ne zanašajte le na kompas v telefonu.
Kompas pravilno umerite tako, da ga naravnate proti magnetnemu severu in nastavite odklon glede na kraj, v katerem se
nahajate. Odklon je razlika med magnetnim in geografskim severom. Kompas vsako smer prilagodi glede na nastavljeno
vrednost odklona.

A p l i k a c i j e
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Vrednosti odklonov lahko najdete na posebnih zemljevidih ali seznamih krajev. Odklon je odvisen od kraja in od ure. Zato
morate redno in pri zanesljivih virih preverjati pravilno vrednost odklona ter jo nastaviti glede na kraj. Če želite več
informacij o odklonu, obiščite www.nokia.com/phones/5140/compass.
Med uporabo kompasa držite telefon v vodoravnem položaju; pomagajte si z vodno tehtnico v zgornjem levem kotu
telefona. Kompas se po določenem času izključi in telefon se vrne v pripravljenost, da bi prihranil baterijo; če želite kompas
vklopiti znova, pritisniteNadaljuj. Vrnitev v pripravljenost lahko preprečite tako, da vsakih nekaj minut pritisnete številčno
tipko.
Ko je kompas dejaven, lahko uporabljate svetilko.
Umerjanje kompasa
1. Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Kompas.
2. Če telefon zahteva umerjanje kompasa, se prikaže obvestilo Kompas je potrebno najprej umeriti. Sicer pritisnite Možnos.

in izberite Umerjanje. Če je smer ciljnega kraja nastavljena, jo lahko s pritiskom tipke Ponast. ponastavite.
3. Kompas začnite umerjati s pritiskom tipke Da. Telefon položite na ravno površino in ga previdno zavrtite. Lahko ga tudi

držite v vodoravnem položaju in ga počasi obračate. Grafika na zaslonu prikazuje hitrost vrtenja. Po končanem umerjanju
se prikaže obvestilo Kompas je umerjen.

Nastavitev odklona
1. Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Kompas.
2. Odklon nastavite tako, da pritisnete Možnos. in izberete Nastavitve → Odklon → Nastavite odklon.

Če želite vključiti zadnjo nastavljeno vrednost, izberite Vključeno.
3. Vpišite odklon v stopinjah od 0 do 180 in pritisnite OK.
4. Izberite smer odklona: Vzhod (+) ali Zahod (-). Prikaže se obvestilo Odklon je vključen.
Določanje in ponastavljanje smeri
1. Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Kompas.

V zgornjem levem kotu zaslona je v stopinjah (od severa) prikazana smer, v kateri trenutno držite telefon. Če je smer
ciljnega kraja nastavljena, je prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona.

2. Če želite smer ciljnega kraja ponastaviti, pritisnite Ponast. in Da. Telefon usmerite proti ciljnemu kraju in pritisnite Smer.
3. Puščica kaže proti nastavljeni smeri, v zgornjem desnem kotu zaslona pa je prikazana številčna vrednost. Ko puščica na

zaslonu kaže navzgor, je telefon obrnjen v pravo smer. Puščica se vrti skladno s premikanjem telefona.
Če se želite držati nastavljene smeri, mora puščica na zaslonu telefona kazati navzgor.

Odštevalnik časa
Če želite zagnati odštevalnik časa, pritisnite Meni, izberite Aplikacije → Pripomočki → Odštevalnik časa in pritisnite Izberi.
Vnesite želeni čas opozorila in pritisnite OK. Po želji lahko napišete lastno beležko, ki jo bo telefon prikazal ob izteku časa.
Če želite spremeniti čas, izberite Spremeni čas; odštevalnik ustavite z možnostjo Ustavi števec.
Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, sicer pa
opombo Čas se je iztekel. Zvočno opozarjanje lahko izključite s katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke,
se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite Izhod. Za ponovno nastavitev
odštevalnika pritisnite Ponovi .

Štoparica
Ob uporabi štoparice ali ob njenem delovanju v ozadju hkrati z uporabo drugih funkcij se poveča izraba baterije in se skrajša
njen čas delovanja.
Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju,
pritisnite .

Merjenje vmesnih časov
1. Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Štoparica → Vmesni časi. Če si želite ogledati čas, ki ga je telefon

izmeril v ozadju, pritisnite Nadaljuj.
2. Merjenje začnite s pritiskom na Začni. Pritisnite Vm. čas vsakič, ko želite izmeriti vmesni čas. Vmesni časi se izpišejo na

zaslonu pod trenutnim časom.
3. Ko želite merjenje končati, pritisnite Ustavi.
4. Izmerjeni čas shranite s pritiskom na Shrani. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite OK. Če ne vpišete imena, se za ime

uporabi skupni čas.
5. Če želite zagnati novo merjenje, pritisnite Možnos. in izberite Začni. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času. Izberite

Ponastavi, da zbrišete čas, ne da bi ga shranili.

A p l i k a c i j e
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Merjenje časov krogov
1. Če želite izmeriti čase krogov, pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Štoparica → Časi krogov.
2. Merjenje začnite s pritiskom na Začni. Čas kroga izmerite s pritiskom na Krog.

Ko želite končati merjenje krogov, pritisnite Ustavi. Izmerjeni čas kroga shranite s pritiskom na Shrani.
3. Pritisnite Možnos.. Če želite začeti novo merjenje, izberite Začni. Izberite Ponastavi, da zbrišete čas kroga, ne da bi ga

shranili.

Pregledovanje in brisanje časov
1. Če želite pregledati in zbrisati izmerjene čase, pritisnite Meni in izberiteAplikacije → Pripomočki → Štoparica.
2. Če štoparice niste ponastavili in si želite ogledati zadnji izmerjeni čas, izberite Zadnji čas. Izberite Prikaži čase, če želite

prikazati seznam imen ali končnih časov časovnih nizov. Poiščite želeni niz časov.
Izmerjeni čas izbrišete s pritiskom na Zbriši.

3. Če želite zbrisati shranjene čase, izberite Zbriši čase. Izberite Zbriši vse in pritisnite Da ali izberite Posamezno, se
pomaknite do želenih časov ter pritisnite Zbriši in Da.

Merilnik glasnosti
Telefon omogoča približne meritve glasnosti hrupa v okolju.
Merilnik zvoka ponuja približne meritve, ki so namenjene osebni uporabi in se lahko razlikujejo od znanstvenih meritev.
Aplikacija ne deluje med klicem in takrat, ko so na telefon priključene slušalke.
Če želite izmeriti glasnost, pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Merilnik glasnosti.
Merilnik glasnosti grafično prikazuje raven hrupa. Zgornja številka označuje najvišjo stopnjo, spodnja številka v okvirčku pa
trenutno raven glasnosti.
Če želite odpreti seznam možnosti, pritisnite Možnos..
• Ponast. vršno vr.  — ponastavi najvišjo vrednost.
• Zadrž. vršna vred. — prikazuje najvišjo izmerjeno vrednost, dokler ne zapustite aplikacije.
• Dinam. vršna vred.  — prikaže najvišjo vrednost za 5 sekund in jo ponastavi.
• Določanje hrupa  — če želite uglasitev zvoka izklopiti (Izključeno), jo nastaviti na visoke frekvence (Glasni šum) ali nizke

frekvence (Tihi šum).

Merilnik temperature
Merilnik meri temperaturo v stopinjah Celzija in stopinjah Fahrenheita. Telefon lahko nastavite tako, da je v stanju
pripravljenosti na zaslonu prikazana temperatura. Merilnik temperature vam lahko koristi pri načrtovanju dejavnosti na
prostem, ni pa namenjen profesionalni uporabi.
Merilnik temperature ponuja približne meritve, ki so namenjene osebni uporabi in se lahko razlikujejo od znanstvenih
meritev.
Pritisnite Meni in izberite Aplikacije → Pripomočki → Termometer.
• Če želite, da telefon v pripravljenosti prikaže (ali skrije) temperaturo, izberite Prikaži termomet. (aliSkrij termometer).
• Če želite nastaviti telefon, da prikaže temperaturo v stopinjah Celzija ali Fahrenheita, izberiteZapis temperature .

A p l i k a c i j e
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15. Storitve

Z brskalnikom lahko dostopate do različnih storitev. Med njimi so na primer vremenske napovedi, novice ali urniki letov in
finančne informacije.
Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev,
katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo.
Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz strani se lahko razlikuje glede na
velikost zaslona telefona. Vseh podrobnosti internetnih strani si morda ne boste mogli ogledati.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo
1. Shranite nastavitve, ki so potrebne za dostop do želene storitve.
2. Vzpostavite povezavo s storitvijo.
3. Začnite prebirati strani storitve.
4. Ko končate z brskanjem, prekinite povezavo s storitvijo.

Shranjevanje nastavitev storitve
Nastavitve storitve utegnete dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila OTA.
Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite.
Več informacij in pravilne nastavitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku želene storitve. Morda boste prejeli
nastavitveno sporočilo OTA. Glejte Storitev Nastavitve OTA na strani 13.
Ročni vpis nastavitev
1. Pritisnite Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Nastavitve povezave.
2. Izberite Aktivne nasta- vitve storitev. Poiščite niz, ki ga želite vključiti, in pritisnite Vključi. Niz je zbirka nastavitev, ki so

potrebne za vzpostavitev povezave s storitvijo.
3. Izberite Uredi aktivne na- stavitve storitev.
4. Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite skladno s podatki, ki ste jih prejeli pri ponudniku storitev ali operaterju. Vse

nastavitve podatkovnega nosilca so shranjene v meniju Nastavitve nosilca.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo
1. Poskrbite, da so nastavitve, ki so potrebne za dostop do želene storitve, vključene.

Nastavitve vključite s pritiskom Meni in izbiro Storitve → Nastavitve → Nastavitve povezave → Aktivne nasta- vitve
storitev. Poiščite nastavitveni niz, ki ga želite vključiti, in pritisnite Vključi.

2. Vzpostavite povezavo s storitvijo. To lahko storite na več načinov:
• Če želite odpreti začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve, pritisnite Meni in izberite Storitve → 

Domača stran ali pa v stanju pripravljenosti pridržite tipko .
• Če želite odpreti zaznamek, pritisnite Meni, izberite Storitve → Zaznamki in izberite zaznamek. Če zaznamek pri

trenutno izbranih nastavitvah ne deluje, izberite drug nastavitveni niz in poskusite znova.
• Če želite vpisati naslov storitve, pritisnite Meni in izberite Storitve → Pojdi na naslov.

Brskanje po straneh
Ko se povežete s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo,
zato upoštevajte navodila na zaslonu. Več informacij dobite pri ponudniku storitev.
Če ste za podatkovni nosilec izbrali GPRS, telefon med brskanjem prikazuje znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS
prejmete klic ali besedilno sporočilo, se prikaže znak , ki označuje, da je povezava začasno zadržana. Po končanem klicu
telefon poskusi znova vzpostaviti povezavo (E)GPRS.

Uporaba tipk pri brskanju
• Med brskanjem uporabljajte tipke za pomikanje.
• Če želite izbrati označen element, pritisnite  ali Odpri, da se odpre povezava.
• V urejevalnik besedila vpišite črke in številke s tipkami od  do . Posebne znake vnesite s tipko .
Možnosti med brskanjem
Po pritisku na Možnos. so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.
• Bližnjice — odpre nov seznam možnosti, ki so značilne za obiskano stran.
• Domača stran — vrne prikaz na domačo stran ponudnika storitev.
• Dodaj zaznamek — shrani zaznamek strani.
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• Shrani v mapo — shrani stran v izbrano mapo.
• Druge možnosti — prikaže seznam drugih možnosti, na primer varnostnih.
• Osveži — osveži in posodobi trenutno stran.
• Končaj — konča brskanje in prekine povezavo.

Prekinitev povezave s storitvijo
Če želite končati brskanje in zapreti povezavo, pritisnite Možnos. in izberite Končaj. Ko telefon vpraša Neham pregledovati?,
pritisnite Da. Druga možnost je, da dvakrat pritisnete  ali pridržite .

Nastavitve videza
Videz strani lahko spremenite. Med brskanjem pritisnite Možnos. in izberite Druge možnosti → Nast. pogleda ali pa v
pripravljenosti pritisnite Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Nastavitve pogleda.
• Če želite prelom vrstic vključiti ali izključiti, izberite Prelom vrstic. Če želite, da se besedilo nadaljuje na naslednji strani,

izberite Vključeno, če želite, da se okrajša, pa izberite Izključeno.
• Če želite nastaviti velikost pisave, izberite Velikost pisave in Majhna, Mala ali Velika.
• Če nočete, da bi se na straneh prikazovale slike, izberite Prikaz slik → Ne. Ta nastavitev utegne pospešiti nalaganje strani

z veliko slikami.
• Če želite, da vas telefon med brskanjem opozori na prehod med zaščiteno in nezaščiteno povezavo, izberite Opozorila → 

Opozorilo ob neza- ščiteni povezavi → Da. Če želite, da vas opozori, kadar zaščitena stran vsebuje nezaščiten predmet,
izberite Opozorilo ob neza- ščitenem predmet. → Da.

• Kodiranje vsebine spletnih strani nastavite z izbiro Kodiranje znakov → Kodiranje vsebine. Če želite, da telefon pri
pošiljanju naslovov spletnih strani uporablja kodiranje UTF-8, izberite Spletni naslovi Unicode (UTF-8) → Vključeno.

Zaznamki
Na vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne
jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna
priporočila kot za druge strani.
V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove spletnih strani v obliki zaznamkov.

Izbira zaznamka
1. Med brskanjem pritisnite Možnos. in izberite Zaznamki ali pa v pripravljenosti pritisnite Meni in izberite Storitve → 

Zaznamki.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite Izberi ali , da obiščete stran, ki je povezana z zaznamkom.

Če pritisnete Možnos., lahko izbirate na primer med prikazom, urejanjem, brisanjem ali pošiljanjem zaznamka.

Prejemanje zaznamka
Ko prejmete zaznamek (če je poslan v obliki zaznamka), se prikaže obvestilo Prejet zaznamek: 1. Pritisnite Prikaži in Shrani,
da ga shranite. Pritisnite Možnos. in izberite Prikaži, da si zaznamek ogledate, aliZbriši, da ga zbrišete.

Nalaganje
Pomembno: 
Aplikacije nameščajte le iz virov, ki nudijo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Med brskanjem lahko v telefon nalagate tone, slike, igre in aplikacije. Press Možnos. in izberite Povez. nalaganja ter Naloži
melodije, Naloži sličice, Nalaganje iger ali Nalaganje aplikacij.

Prejeta obvestila storitev
Telefon lahko od ponudnika prejema obvestila storitev (potisna sporočila). Obvestila storitev so na primer sporočila z naslovi
novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.
Pregledovanje obvestil storitev
• Če želite prejeto obvestilo prebrati, pritisnite Prikaži. Če pritisnete Izhod, se sporočilo premakne v mapo Prejeta

obvestila. Če želite mapo Prejeta obvestila odpreti pozneje, pritisnite Meni in izberite Storitve → Prejeta obvestila.
• Če želite obvestilo odpreti med brskanjem, pritisnite Možnos. in izberite Druge možnosti → Prejeta obvestila. Poiščite

želeno obvestilo, pritisnite Naloži, da bi naložili označeno vsebino s strani, ali pa pritisnite Možnos. in izberite
Podrobnosti ali Zbriši.
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Nastavitve za prejeta obvestila
• Če želite izbrati nastavitve za obvestila storitev, pritisnite Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Nastavitve za prejeta

obvestila. Telefon nastavite, da bo sprejemal (ali zavračal) obvestila tako, da izberete Obvestila storitev in Vključena (ali
Izključena).

• Če želite telefon nastaviti tako, da bo prejemal obvestila le od avtorjev, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite Filter
sporočil → Vključena. Če si želite ogledati seznam odobrenih avtorjev, izberite Zaup. vred. kanali.

• Če ste vključili prejemanje obvestil storitev in želite, da telefon v pripravljenosti samodejno odpre brskalnik, čim prejmete
obvestilo, izberite Samodejna povezava → Samodejna povezava vključena. Če izberete Samodejna povezava izključena, bo
telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila storitev izberete Naloži.

Začasni pomnilnik
Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih
podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do
katerih dostopate.
• Če želite med brskanjem izprazniti začasni pomnilnik, pritisnite Možnos. in izberite Druge možnosti → Zbriši zač. pom..
• Če želite pomnilnik izprazniti medtem, ko je telefon v stanju pripravljenosti, pritisnite Meni in izberite Storitve → Zbriši

zač. pom..

Piškotki
Piškotek so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. To so lahko na primer vaši uporabniški
podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite. Glejte Začasni
pomnilnik na strani 59.
V telefonu lahko nastavite sprejemanje ali zavračanje piškotkov.
1. Med brskanjem pritisnite Možnos. in izberite Druge možnosti → Zaščita → Piškotki, ali pa v pripravljenosti pritisnite

Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Zaščitne nastavitve → Piškotki.
2. Izberite Dovoli ali Zavrni.

Varnost brskalnika
Nekatere storitve, na primer bančništvo ali spletno nakupovanje, zahtevajo varnostne funkcije. Za takšne povezave
potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul
Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo spletno povezavo, in omogoča digitalno
podpisovanje. Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Certifikate shrani v zaščitni modul
ponudnik storitev.
Nastavitve zaščitnega modula lahko spremenite; pritisnite Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Zaščitne nastavitve → 
Nastavitve zaščitnega modula.
• Podrobnosti zaščitnega modula — prikaže ime zaščitnega modula, njegovo stanje, ponudnika in serijsko številko.
• Zahteva po kodi PIN za modul — da telefon nastavite tako, da bo ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteval kodo PIN

za modul.
• Spremeni kodo PIN za modul — da spremenite kodo PIN za zaščitni modul (če modul to omogoča). Vpišite trenutno kodo

PIN, nato pa dvakrat novo kodo.
• Spremeni kodo PIN za podpis. — da spremenite kodo PIN za podpisovanje. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje.

Vpišite trenutno kodo, nato pa še dvakrat novo.

Glejte Kode za dostop na strani 10.

Certifikati
Pomembno: 
Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi
certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj
certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov
vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi
certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven,
preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res
pripada navedenemu lastniku.
Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati agencije in uporabniški certifikati.
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• Strežniški certifikati so namenjeni vzpostavljanju zaščitene povezave s strežnikom vsebin. Takšen certifikat se pred
vzpostavitvijo povezave pošlje iz strežnika v telefon, njegovo pristnost pa telefon preveri s certifikati agencije, shranjenimi
v pomnilniku. Certifikati strežnika se ne shranjujejo. Ikona varnosti ( ) ne pomeni, da je prenos podatkov med
prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa
podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

• Uporabniške certifikate izdajajo certifikatne agencije. Uporabniški certifikati so potrebni na primer za digitalno
podpisovanje in povezujejo uporabnika s posebnim zasebnim ključem v zaščitnem modulu.
Če si želite uporabniške certifikate ogledati, pritisnite Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Zaščitne nastavitve → 
Certifikati uporabnika → Seznam certifikatov.

• Certifikate agencije uporabljajo nekatere storitve, na primer bančništvo, za preverjanje veljavnosti drugih certifikatov.
Certifikate agencije lahko v zaščitni modul shrani ponudnik storitev ali pa jih naložite iz omrežja, če storitev omogoča
njihovo uporabo.
Če si želite certifikate agencije ogledati, pritisnite Meni in izberite Storitve → Nastavitve → Zaščitne nastavitve → 
Certifikati certifi- katne agencije → Seznam certifikatov.

Digitalno podpisovanje
Vaš telefon podpira digitalno podpisovanje. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in
certifikata, ki je bil uporabljen pri podpisovanju. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na
papirnatem računu, pogodbi ali drugih dokumentih.
Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov knjige, ki jo nameravate kupiti, in
njeno ceno. Prikazalo se bo besedilo (z na primer količino in datumom), ki ga boste morali podpisati.
Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo Prikaz in ikona za digitalno podpisovanje .

Če se ikona ne prikaže, je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne osebnih podatkov, kot je koda PIN za
podpisovanje.
Ko preberete prikazano besedilo, izberite Podpiši, da ga podpišete.
Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za prikaz na zaslonu. Zato s pomikanjem preberite celotno besedilo, preden ga
podpišete.
Izberite želeni uporabniški certifikat. Vpišite kodo PIN za podpisovanje in pritisnite OK. Ikona za digitalno podpisovanje bo
izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.
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16. Storitve SIM

Poleg funkcij, ki jih omogoča telefon, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju.
Ta meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Njegovo ime in vsebina sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na
voljo.
Telefon lahko nastavite tako, da prikazuje potrditvena sporočila, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko
uporabljate storitev SIM: pritisnite Meni in izberite Nastavitve → Nastavitve telefona → Potrdi dejanja storitev SIM → Da.
Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.
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17. Povezovanje z računalnikom

Telefon lahko povežete z računalnikom prek infrardeče povezave ali podatkovnega kabla in ga uporabljate kot modem za
pošiljanje in prejemanje e-pošte ter dostop do interneta. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov
za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite na primer omogoča sinhronizacijo
imenika, koledarja in opravil z združljivim računalnikom.
Več informacij in datoteke za nalaganje poiščite na spletni strani družbe Nokia (www.nokia.com/pcsuite).

Programski paket PC Suite
PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:
• Nokia Application Installer omogoča nameščanje javanskih aplikacij iz računalnika v telefon ali njihovo odstranjevanje iz

telefona.
• S programom Nokia Content Copier lahko izdelate varnostne kopije in obnovite osebne podatke med telefonom in

računalnikom. Nokia Content Copier podpira tudi prenos vsebin med več telefoni.
• Nokia Image Converter pretvarja slike v podprte zapise, primerne za večpredstavnostna sporočila, ozadja in portrete za

vizitke imenika, ter jih prenese v telefon.
• Nokia Modem Options vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
• Nokia Multimedia Player predvaja večpredstavnostna sporočila, slike ter zvočne in video posnetke. Sestavljate lahko tudi

sezname za predvajanje priljubljenih večpredstavnostnih datotek.
• Nokia PC Sync omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in računalnikom.
• S programom Nokia Phone Browser lahko v računalniku pregledujete vsebino menija Galerija. Pregledujete lahko vizitke

ter slikovne, zvočne in video datoteke. Te vsebine lahko tudi spreminjate in prenašate med telefonom in računalnikom.
• Nokia Phone Editor omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje vizitk v imeniku.
• Nokia Sound Converter pretvori večglasne tone zvonjenja v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.

EGPRS, GPRS, HSCSD in CSD
Vaš telefon omogoča uporabo podatkovnih storitev EGPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev),
HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, Podatki GSM).
Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitve za prenos podatkov dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku
storitev.
Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni glasovni ali podatkovni klici. Med prenosom
podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo
Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v priloženi dokumentaciji.
Ne pozabite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.
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Podatki o bateriji

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem
popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko
se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih
je za uporabo s to napravo odobrilo podjetje Nokia.
Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priklopljene na polnilnik.
Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj
časa sprazni sama od sebe. Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.
Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.
Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom)
sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno
baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.
Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in
življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15°C in 25°C (59°F in 77°F). Če je baterija v napravi vroča ali
hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri
temperaturah pod lediščem.
Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne
odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.
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NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih
predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.
• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo

korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši,
preden baterijo znova namestite.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko
poškodujejo.

• Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo
baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki
lahko poškoduje elektronska vezja.

• Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
• Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
• Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho

krpo.
• Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko

poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje
pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščeni servis.

Copyright © 2004 Nokia. All Rights Reserved. 64



Dodatna varnost

Okolje delovanja
Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba
prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da
zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je
podjetje Nokia odobrilo za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno
držalo ali torbico.

Medicinske naprave
Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih
medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi
radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih
ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda
uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika,
da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s
priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:
• naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
• naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
• naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
• Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki
Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se
posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila
Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno
vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti,
sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli
dodatne opreme.
Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna
ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da
pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo,
njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo.
Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja
ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne
telesne poškodbe.
Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko
nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije
Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To
vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo
požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom,
na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za
distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so
pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij;
vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih
delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili
Pomembno:  Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in
stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo
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jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno
pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Izvedba klica v sili:
1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je treba, da se zaslon zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se od območja do območja

razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .
Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez
povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate spremeniti profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili.
Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.
Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na
prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM
Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev
za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih
smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na
standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij.
Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno
stanje.
Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična
hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v
standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se
določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da
deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje
skupaj s približevanjem antene bazni postaji.
Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu znaša 0,77 W/kg.
Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od
telesa oddaljen najmanj . Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa
naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.
Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V
nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava.
Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.
* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo,
ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na
zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah
obiščite stran www.nokia.com in preglejte podatke o izdelku.

D o d a t n a  v a r n o s t
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