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Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi 
ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevas juhendis.

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

OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT
Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal.

HÄIRED
All wireless phones may get interference, which could affect performance.

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

LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.

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

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

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.

LIASSEADMED JA AKUD
Kasutage vaid heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage mitte-
ühilduvaid tooteid.

VEEKINDLUS
Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.

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

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

HÄDAABI VÄLJAKUTSE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. 
Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) 
vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja 
vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on 
selleks luba antud.
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Seadme funktsioonide kasutamisel jälgige, et Te ei satuks vastuollu seadusega ega rikuks 
kaaskodanike seaduslikke õigusi.

■ Võrguteenused
Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 
ja GSM 1800 ja 1900.

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

Käesolev telefonimudel toetab WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL), mis kasutavad TCP/IP 
protokolle. Selle telefoni mõned funktsioonid, näiteks nagu MMS, sirvimine, e-mail, 
kaugsünkroniseerimine, sisu allalaadimised brauseri või MMSi vahendusel nõuavad 
võrgutoetust.

Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/
või teenused.

■ Laadijad ja lisaseadmed
TÄHELEPANU! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni 

tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada 
kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Märkus Enne telefoniga ühendamist kontrollige mudeli numbrit laadijal. Käesoleva 
aparaadi toiteallikateks on ette nähtud järgmised akulaadijad: ACP-12 ja LCH-12.

Küsige heakskiidetud lisaseadmeid oma edasimüüjalt.

Kui eraldate telefonist mõnda lisaseadet, haarake ja tõmmake pistikust, mitte juhtmest.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14

1. Üldine teave

Teie Nokia 6600 pakub mitmeid igapäevaelus vajalikke funktsioone. Telefonis on 
näiteks kaamera, videosalvesti, sõnumi ja e-posti funktsioon, rahakott, kell, 
kalkulaator ja kalender.

HOIATUS! Kõigi käesoleva seadme funktsioonide, v.a. äratuskella kasutamiseks, peab 
seade olema sisse lülitatud.  Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine võib 
põhjustada häireid või ohtu.

Müügipakendis olevad kleebised
• Müügikomplektis olevale garantiikaardile lisatud kleebistel olev info osutub 

tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel. Juhised selle kohta, kuidas 
neid kleebiseid kasutada, leiate samuti müügipakendist.
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■ Ootere¾iim
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi 
sümbolit kasutaja poolt ekraanile sisestatud ei ole, 
näete telefoni ekraanil järgmisi tähiseid. Telefoni 
taolist olekut nimetatakse "ootere¾iimiks".

A Näitab raadiosignaali tugevust teie praeguses 
asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on 
signaal. Kui funktsiooni GPRS-ühendus seadeks on 
valitud Võimaluse korral ning telefon saab hetkel 
GPRS-võrku kasutada, asendub antenni sümbol  
GPRS-indikaatoriga . Vt. ‘Pakettandmeside (General 
Packet Radio Service, GPRS)’, lk. 109. Vt. ‘GPRS’, lk. 114. 

B Näitab analoog- või digitaalkella. Vt. ‘Kellaaeg ja kuupäev’, lk. 115. 

C Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.

D Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.

E Navigatsiooniriba: näitab hetkel kasutusel olevat profiili. Kui kasutusel on profiil 
Tavaline, näidatakse profiili nimetuse asemel tänast kuupäeva. Vt. 
‘Navigatsiooniriba – horisontaalne liikumine’, lk. 20. 

F Näitab valiku klahvide  ja  funktsioone.

G Taustapilt te saate valida pildi, mida näidatakse taustapildina ootere¾iimi 
ekraanil. Vt. ‘Teemad’, lk. 129. 
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Märkus:  Telefonil on pimenduspilt. Kui telefon on ühe minuti jõude olnud, 
kaovad ekraanilt tavalised tähised ning sinna ilmub pimenduspilt. Pimenduspildi 
väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Vt. ‘Teemad’, lk. 129. 

Toimingutega seotud indikaatorid
Eeltoodute kõrval võib ootere¾iimi ekraanil olla veel mõni järgmistest 
indikaatoritest:

- näitab, et Saabunud sõnumite kausta on saabunud uus sõnum. Vilkuv 
indikaator tähendab, et telefonil on vähe mälu ning teil tuleks mõned andmed 
kustutada. Vt. ‘Mälu on vähe’, lk. 175. 

 - näitab, et teile on saabunud uus e-kiri. 

 - näitab, et teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. Vt. ‘Helistamine 
kõneposti’, lk. 27. 

 - näitab, et kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid. Vt. ‘Sõnumid 
- üldine teave’, lk. 68. 

 - ilmub ekraanile, kui kasutusel oleva profiili Helina tüüp seadeks on valitud 
Hääletu, Sõnumi signaal seadeks on Välja lülitatud ja Vestluse märguanne seadeks 
on Välja lülitatud. 

 - näitab, et telefoni klaviatuur on lukustatud. Vt. Lühijuhend

 - näitab, et äratus on sisse lülitatud. 

 - näitab, et Bluetooth on aktiveeritud. Bluetooth'i andmeedastuse ajal on 
ekraanil .
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 - näitab, et kõik sissetulevad kõned suunatakse.  - näitab, et kõik 
sissetulevad kõned suunatakse kõneposti. Vt. ‘Suunamise seaded’, lk. 31.  Kahe 
abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist  sümbol, teise 
liini suunamist aga  sümbol. Vt. ‘Kasutatav liin (võrguteenus)’, lk. 106. 

 - Näitab, et teil on võimalik helistada üksnes liinilt 2 (võrguteenus). Vt. 
‘Kasutatav liin (võrguteenus)’, lk. 106. 

Andmeside indikaatorid
• Kui mõni telefoni rakendustest loob andmesideühendust, vilgub ootere¾iimi 

ekraanil üks alltoodud indikaatoritest. 

• Kui indikaator pidevalt põleb, on ühendus loodud.

 andmekõne,  kiire andmeedastusega andmekõne,

GPRS-sümbol  on ekraanil antenni tähise  asemel.  on ekraanil, kui mitu 
GPRS-ühendust on aktiivsed ja , kui GPRS-ühendus on tavakõne ajaks ootele 
pandud.

 faksikõne, 

 Bluetooth-ühendus ja

 infrapunaühendus.

■ Menüü
• Vajutage põhimenüü kuvamiseks  (menüüklahvile). Menüü kaudu 

saate kasutada kõiki telefoni rakendusi.
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Menüü valikud: Ava, Loendikuva / Pildikuva, Teisalda, Teisalda kausta, Uus 
kaust, Rak. allalaadimine, Mälu andmed, Abi ja Välja.

Menüüs liikumine
• Menüüs liikumiseks liigutage juhtnuppu üles , 

alla , vasakule  ja paremale  (sinised 
nooled 1 – 4).

Rakenduste ja kaustade avamine
• Leidke sirvimise teel vajalik rakendus või kaust ja 

vajutage selle avamiseks sirvimisklahvi keskele  
(sinine nool 5).

Rakenduste sulgemine
• Vajutage seni Tagasi või Välja, kuni jõuate tagasi 

ootere¾iimi või valige Valikud→ Välja.

Kui  klahvi all hoida, pöördub telefon küll ootere¾iimile, kuid jätab rakenduse 
tagaplaanil avatuks.

Märkus:  Vajutus  klahvile lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui ekraanil 
on avatud ja aktiivne hoopis mõni teine rakendus.

Kui lülitate telefoni õigesti, sisse- ja väljalülitamise nuppu kasutades välja, üritab 
telefon salvestada kõik salvestamata andmed ja sulgeda veel avatud rakendused. 
Seetõttu võib protsess veidi aega võtta.

1

2

3

4

5
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Menüü ümberkorraldamine
Te saate menüü ikoonid oma vajaduste järgi ümber korraldada. Näiteks võite Te 
need rakendused, mida harva kasutate, kaustadesse paigutada ning kaustadest 
menüüsse tuua sellised rakendused, mida tihti kasutate. Samas saate ise uusi 
kaustu juurde teha.

1. Leidke funktsioon, mille soovite teise kohta paigutada, ja valige 
Valikud→Teisalda. Rakenduse kõrvale ilmub linnuke.

2. Liikuge kohale, kuhu soovite antud rakenduse paigutada, ja vajutage OK.

Rakenduste ümberlülitamine
Kui teil on korraga avatud mitu rakendust ning soovite 
ühelt rakenduselt teisele ümber lülituda, hoidke all  
(menüüklahvi). Avaneb rakenduste ümberlülitamise 
aken, milles näidatakse hetkel avatud rakendusi. 
Rakenduse valimiseks liikuge sellele rakendusele ja 
vajutage .

Märkus:  Kui mälu kipub väheks jääma, võib 
telefon mõned rakendused ise sulgeda. Enne 
rakenduse sulgemist salvestab telefon eelnevalt 
salvestamata andmed.
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■ Valikloendid
Valikud: Antud loenditest saate vaadata, milliseid käsklusi teil on võimalik 

erinevates kuvades ja olukordades kasutada.

Märkus:  Erinevates kuvades on kasutusel erinevad käsklused.

■ Abi
Teie Nokia telefonis on abifunktsioon, millele te pääsete ligi igast 
rakendusest, millel on menüüpunkt Valikud, ning sellele pääseb ligi, 
vajutades klahvile . Te pääsete abifunktsioonile ligi ka põhimenüüst.

■ Navigatsiooniriba – horisontaalne liikumine
Navigatsiooniribal on:

• noolekesed ja sakid, mis näitavad, et teie käsutuses 
on veel kuvasid, kaustu või faile.

• redigeerimisindikaatorid. Vt. ‘Teksti kirjutamine’, lk. 69. 

• muud informatiivsed tähised, näiteks tähendab 2/14, et hetkel avatud pilt on 
14 kaustas olevast pildist teine. Järgmise pildi vaatamiseks vajutage .

■ Erinevate rakenduste sarnased toimingud
• Elementide avamine vaatamiseks - leidke failide või kaustade loendit sirvides 

vajalik kirje ja vajutage  või valige Valikud→ Ava.
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• Elementide redigeerimine - selleks, et elemente redigeerida, tuleb mõnikord 
element kõigepealt vaatamiseks avada ning soovides muuta selle sisu, valida 
seejärel Valikud→ Muuda. Kasutage juhtnuppu elemendi kõigi väljade 
sirvimiseks.

• Elementide ümbernimetamine - selleks, et anda failile või kaustale uus nimi, 
leidke vastav fail või kaust ja valige Valikud→ Muuda nime. 

• Elementide teisaldamine ja kustutamine - leidke vastav element ja valige 
Valikud→ Kustuta või vajutage . Selleks, et kustutada mitu elementi 
korraga, tuleb need selekteerida. Vaadake järgmist lõiku: "Elementide 
markeerimine".

• Elementide markeerimine - elementide markeerimiseks loendis on mitu 
võimalust. 

• Kui soovite markeerida üheainsa elemendi, leidke see element ja valige 
Valikud→Vali/tühista valik→ Vali  või vajutage üheaegselt  ja . 
Elemendi kõrvale ilmub linnuke.

• Kui soovite valida kõik loendis olevad elemendid, valige Valikud→ Vali/
Tühista valik→Vali kõik.

• Mitme elemendi markeerimine - hoidke all  klahvi ning seejärel liikuge 
juhtnupuga üles- või allapoole. Selektsiooni raamesse jäävate elementide 
kõrvale ilmub linnuke. Kui vajalikud elemendid on selekteeritud, lõpetage 
juhtnupuga liikumine ja laske siis  klahv lahti.

Kui kõik vajalikud elemendid on valitud, saate need teise kohta paigutada 
või kustutada, valides Valikud→Teisalda kausta või Kustuta.
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• Kui soovite mingi elemendi selekteerimise tühistada, leidke see element ja 
valige Valikud→ Vali/tühista valik→ Tühista valik või vajutage üheaegselt  
ja .

• Kaustade loomine - uue kausta loomiseks valige Valikud→Uus kaust. Telefon 
palub sisestada kausta nime (maks. 35 tähte).

• Elementide paigutamine kaustadesse - elemendi paigutamiseks kausta või 
ühest kaustast teise viimiseks valige Valikud→ Teisalda kausta (kui kaustu ei 
ole, siis see valik puudub). Kui valisite Teisalda kausta, avaneb kaustade loend 
ning teil on võimalik vaadata antud rakenduse juurkataloogi (elemendi 
paigutamisel ühest kaustast teise). Valige kaust, kuhu soovite elemendi 
paigutada ja vajutage OK. 

• Elementide saatmine - elementide saatmiseks ühilduvatele seadmetele leidke 
element, mida soovite saata, valige Valikud→ Saada. Valige edastuskanal - 
Multimeedia abil, Bluetooth'i abil, Infrapuna abil või E-posti abil.

• Kui valisite, et element saadetaks e-kirja või multimeediasõnumina, avaneb 
vastav redaktor. Vajutage , et valida kontaktandmete seast adressaat 
(adressaadid) või sisestage väljale Saaja adressaadi telefoninumber või e-
posti aadress. Lisage tekst või heli ja valige Valikud→ Saada. Vt. ‘Uute 
sõnumite kirjutamine ja saatmine’, lk. 75. 

• Infrapuna vahendusel. Vt. ‘Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna 
vahendusel’, lk. 168. 

• Bluetooth'i vahendusel. Vt. ‘Andmeedastus Bluetoothi vahendusel’, lk. 163. 
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■ Helitugevuse seadmine
• Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage poolelioleva kõne 

või heli kuulamise ajal vastavalt  või .

Helitugevuse tähised: 
 - kuulari re¾iim 
 - valjuhääldi re¾iim.

Valjuhääldi
Käed-vabad kasutamise tarbeks on telefonil valjuhääldi. Valjuhääldi võimaldab 
teil telefonivestlust pidada eemalt, näiteks enda lähedale lauale asetatud 
telefoniga ilma telefoni kõrva äärde tõstmata. Valjuhääldi re¾iim on kasutatav 
kõne ajal ning heli- ja videorakenduste ja multimeediasõnumite funktsioonis. 
Heli- ja videorakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi. Valjuhääldi re¾iim 
hõlbustab teiste rakenduste kasutamist kõne ajal.

Valjuhääldi aktiveerimine
Kui soovite poolelioleva kõne ajal valjuhääldi sisse lülitada, 
valige Valikud→ Aktiv. valjuhääldi. Kostab helisignaal, 
navigatsiooniribale ilmub , muutub helitugevuse indikaator.

Märkus:  Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, ei saa valjuhääldit 
aktiveerida.

Tähelepanu: Kui valjuhääldi on sisse lülitatud, ärge telefoni kõrva äärde 
tõstke, kuna telefonist võib kosta küllaltki tugev heli.
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Telefonikõne puhul tuleb valjuhääldi alati ise aktiveerida, kuid helirakendused, 
näiteks Helilooja, kasutavad valjuhääldit vaikimisi.

Valjuhääldi väljalülitamine
• Kõne ajal valige Valikud→ Aktiveeri kõnetoru.

Peakomplekti re¾iim
Selleks et reguleerida helitugevust, kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, 
vajutage  või , võimaluse korral võib kasutada ka peakomplekti nuppu.

■ Klahvilukk
Kasutage klahvilukku (klaviatuuri lukustust) juhuslike klahvivajutuste vältimiseks.

Ootere¾iimil vajutage  ja seejärel . Lukustatud klaviatuuri tähistab  
sümbol ekraanil. Vajutage   ja klahviluku avamiseks .

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur 
avatud ja te saate telefoni tavapäraselt kasutada.

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

■ Ühismälu
Ühismälu kasutavad järgmised funktsioonid: kontaktid, teksti- ehk lühisõnumid, 
multimeediasõnumid, fotod ja helinad, videosalvesti, RealOne Player™, kalender ja ülesanded 
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ning allalaetud rakendused. Mida rohkem infot te ühte nendest funktsioonidest salvestate, 
seda vähem mälu jääb teistele. Eriti tuntav on see siis, kui te mõnda nimetatud 
funktsioonidest väga intensiivselt kasutate. Kui olete salvestanud näiteks väga palju pilte, 
võib see ära võtta kogu ühismälu ning telefon ütleb, et mälu on täis. Sel juhul tuleb teil 
ühismälu vabastamiseks kustutada mõned pildid, andmed, kirjed jms.
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2. Teie telefon

■ Helistamine
1. Sisestage ootere¾iimis telefoninumber koos 

suunanumbriga. Kursori liigutamiseks vajutage  
või . Numbri kustutamiseks vajutage .

• Rahvusvahelise kõne puhul vajutage 
rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks 
korda  klahvile (+ sümbol asendab maalt 
väljahelistamise koodi), seejärel sisestage maa 
kood, suunanumber (0 jätke ära) ja 
telefoninumber.

Märkus:  Kõned, mida siin kirjeldatakse 
rahvusvaheliste kõnedena, võivad toimida ka ühe ja sama rahvuse piires 
riigi eri piirkondade vahel.

2. Numbrile helistamiseks vajutage .

3. Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Märkus:  Vajutus  klahvile lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui ekraanil 
on avatud ja aktiivne hoopis mõni teine rakendus.

Te saate helistada hääle abil, nii et te ei pea numbri sisestamiseks ekraani 
vaatama. Vt. ‘Häälvalimine’, lk. 38. 
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Helistamine kontaktkirjete kaustast
1. Kontaktide loendi avamiseks vajutage ootere¾iimis  või valige Menüü→  

Kontaktandmed.

2. Kontakti leidmiseks otsige soovitud nimi või sisestage nime esimesed tähed. 
Ekraanil avaneb automaatselt leitud kontaktkirjetega otsinguväli. 

3. Helistamiseks vajutage .

Kui antud kontaktkirjel on mitu telefoninumbrit, leidke vajalik number ja 
vajutage helistamiseks .

Helistamine kõneposti
Kõnepost (võrguteenus) on automaatvastamisteenus, kuhu helistajad saavad jätta 
teile teateid, kui te hetkel kõnesid vastu võtta ei saa.

• Kõneposti helistamiseks vajutage ootere¾iimis  ja .

• Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage OK. Numbri 
annab teile võrguoperaator. 

Vt. ‘Suunamise seaded’, lk. 31. 

Erinevatel kõneliinidel võib olla erinev kõneposti number. Vt. ‘Kasutatav liin 
(võrguteenus)’, lk. 106. 

Kõneposti numbri muutmine
Kõneposti telefoninumbri muutmiseks avage Menüü→ Vahendid→ Kõnepost ja 
valige Valikud→ Muuda numbrit. Sisestage number (mille saite 
võrguoperaatorilt) ja vajutage OK.
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Telefoninumbri kiirvalimine
  Kiirvalimisloendi vaatamiseks avage Menüü→ Vahendid→ Kiirvalimine.

1. Määrake kiirvalimisklahvile (  - ) telefoninumber. Vt. 
‘Kiirvalimisklahvide määramine’, lk. 41. 

2. Numbrile helistamine: Vajutage ootere¾iimis vastavale kiirvalimisklahvile ja 
seejärel  klahvile. Kui funktsiooni Kiirvalimine seadeks on Sisse lülitatud: 
Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbri valib. 

Konverentskõne
Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab 
pidada ühist telefonivestlust maksimaalselt kuue 
inimesega, teie ise kaasa arvatud.

1. Helistage esimesele osalejale.

2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, valige 
Valikud→Uus kõne. Sisestage osaleja 
telefoninumber või leidke see mälust ja vajutage 
OK. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

3. Kui uus kõne ühendati, lülitage esimene osaleja 
konverentskõnesse. Valige Valikud→ Konverents.

4. Uute osalejate ühendamiseks korrake punkti 2 ja valige siis 
Valikud→Konverents→Lisa konverentsi.

• Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatselt: Valige Valikud→ 
Konverents→Eravestlus. Leidke see osaleja ja vajutage Erakõne. Teie 
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telefoni konverentskõne läheb ootele ning samal ajal kui teil on eravestlus 
ühe osalejaga, saavad teised osalejad omavahel vestlust jätkata. Kui olete 
erakõneluse lõpetanud, vajutage Tühista, et naasta konverentskõnele.

• Ühe osaleja vabastamiseks konverentskõnest valige Valikud→ 
Konverents→ Vabasta osaleja, leidke see osaleja ja vajutage Vabasta. 

5. Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

■ Kõne vastuvõtmine
• Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage .

• Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage . Helistaja 
kuuleb kinnist tooni.

Sissetuleva kõne telefonihelina kiireks vaigistamiseks 
vajutage Vaigista.

Kõne ajal
Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal Valikud:

Mikrofon välja või Mikr.-jah, Lõpeta aktiivne, Lõpeta kõik kõned, Ootele või 
Aktiveeri ootel kõne, Uus kõne, Konverents, Erakõne, Vabasta osaleja, Vasta ja 
Keeldu.

Valikut Vaheta kasutatakse ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks 
aktiivne ja teine ootel kõne.
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Valikut Ühenda kasutatakse sissetuleva või ootel oleva kõne ja aktiivse kõne 
ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.

Funktsiooni Saada DTMF kasutatakse DTMF-toonsignaalide jadade, näiteks 
kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks. 

Märkus: Teil ei pruugi kõiki neid valikuid olla. Võtke lisateabe saamiseks 
ühendust võrguoperaatoriga.

1. Sisestage klahvidega  -  numbrid. Iga klahvivajutus tekitab DTMF-
toonsignaali, mis edastatakse kõne ajal. Vajutage korduvalt  klahvile: *, p 
sümboli sisestamiseks (tekitab umbes kahe sekundilise pausi DTMF-jadas 
olevate sümbolite ette või vahele), w sümboli sisestamiseks (sellele sümbolile 
järgnevaid signaale ei saadeta enne, kui vajutate kõne ajal uuesti Saada). 
Vajutage  # sümboli saamiseks.

Koputus (võrguteenus)
Kui koputus on aktiveeritud, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest 
sissetulevast kõnest. 

1. Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse 
ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage Vaheta.

2. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .
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Suunamise seaded
Kui see võrguteenus on aktiveeritud, saate suunata teile saabuvad kõned teisele 
telefoninumbrile, näiteks teie kõneposti. Lisateave võrguoperaatorilt.

  Avage Menüü→ Vahendid→ Seaded→ Suunamine.

• Valige sobiv suunamise viis, näiteks Kui kinni, et sissetulev kõne suunataks, kui 
teil on kõne pooleli või kui te kõnest keeldute.

• Valige Valikud→ Aktiveeri suunamise valiku sisselülitamiseks, Tühista 
suunamise väljalülitamiseks ning Vaata olekut, et vaadata, kas suunamine on 
aktiveeritud või mitte.

• Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige Valikud→ Lõpeta suunamised.

Vt. ‘Toimingutega seotud indikaatorid’, lk. 16. 

Märkus:  Sissetulevate kõnede piirangut ja kõnede suunamist ei ole 
võimalik samaaegselt aktiveerida. Vt. ‘Kõnepiirang (võrguteenus)’, lk. 120. 

■ Logi – kõneregister ja üldlogi
 Avage Menüü→ Logi.

Logi sisaldab andmeid telefoni poolt registreeritud telefonikõnede, 
tekstsõnumite, pakett-andmesideühenduste ning faksi- ja datakõnede kohta. Logi 
on võimalik filtreerida nii, et teile näidatakse ainult ühte tüüpi andmeid, samuti 
on teil võimalik koostada logis olevate andmete baasil uusi kontaktkirjeid.
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Märkus:  Ühenduse võtmist serveri postkasti, multimeedia sõnumikeskuse 
ning veebilehekülgedega näidatakse üldises logis andmekõnede või 
pakettandmesideühendustena.

Viimaste kõnede register
 Vajutage  ootere¾iimis või avage Menüü→ Logi→ Viimased kõned.

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid 
ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib 
vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie poolt kasutatav võrk seda 
funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loetelude valikud: Helista, 
Koosta sõnum, Kasuta numbrit, Kustuta, Kustuta loetelu, Lisa Kontaktidele, Abi ja 
Välja.

Vastamata ja vastuvõetud kõned

Et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada 
(võrguteenus), avage Logi→ Viimased kõned→ Vastamata.

 Näpunäide! Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata 
kõnede telefoninumbrite vaatamiseks Näita. Tagasihelistamiseks liikuge 
vajalikule numbrile või nimele ja vajutage . Kui te ei ole oma vastamata kõnesid 
vaadanud ja telefon ei ole ootere¾iimis, näidatakse  tähist seni, kuni te oma 
vastamata kõned üle vaatate.

Et vaadata 20 viimast telefoninumbrit või nime, kellelt olete kõne vastu võtnud 
(võrguteenus), avage Logi→ Viimased kõned→ Vastuvõetud.
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Valitud numbrid
Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati 
helistasite või üritasite helistada, avage Valitud 
numbrid→ Viimased kõned→ Valitud numbrid.

Viimaste kõnede kustutamine
• Kõikide registreeritud kõnede kustutamiseks valige 

viimaste kõnede põhiaknast Valikud→ Kustuta 
viimased.

• Kui soovite kustutada mingi kindla kõneregistri, 
avage kustutamisele kuuluv register ja valige Valikud→ Kustuta loetelu. 

• Ühe kõne kustutamiseks registrist avage register, leidke see kõne ja vajutage 
.

Kõnede kestus
 Avage Menüü→ Logi→ Kestvus.

Teil on võimalik vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestust.

Märkus: Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna 
see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneaja taimerite nullimiseks - valige Valikud→ Loendurite nullimine. Selleks 
tuleb sisestada lukukood. Vt. ‘Turvameetmed’, lk. 115. 

GPRS-andmeloendur
  Avage Logi→ GPRS-loendur.
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GPRS andmeloendur võimaldab teil vaadata pakett-andmeside (GPRS) vahendusel 
saadetud ja vastuvõetud andmemahtusid. Näiteks võib võrk GPRS-ühenduse 
maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmehulga järgi.

Üldlogi vaatamine
  Avage Menüü→ Logi ja vajutage .

Üldlogis näidatakse iga registreeritud kirje juures 
saatja või saaja nime ja telefoninumbrit ning 
teenusepakkuja või pöörduspunkti nime. 

Märkus:  Sellised sideühendused nagu mitmele 
adressaadile lähetatud tekstsõnumid ja pakett-
admesideühendused registreeritakse üheainsa 
sissekandega.

Logi filtreerimine
1. Valige Valikud→ Filter. Avaneb filtrite loend. 

2. Leidke filter ja vajutage Vali.

Logi sissekannete kustutamine
• Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite saateraportite 

taastamatuks kustutamiseks valige Valikud→ Kustuta logi. Kinnitamiseks 
vajutage Jah.

Pakkettandmesideloendur ja ühenduse taimer
• Selleks, et vaadata ülekantud andmehulka kilobaitides ning mingi kindla 

GPRS-sideühenduse kestust, leidke sisenenud või väljunud sideühenduste 
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hulgast sissekanne, mille juures näete pöörduspunkti tähist  ning valige 
Valikud→ Vaata täpsustusi. 

Logi seaded
• Valige Valikud→ Seaded. Avaneb seadete loend.

• Logi talletusaeg - logi sissekandeid hoitakse telefoni mälus teatud arv 
päevi, seejärel kustutab telefon need mäluruumi vabastamise eesmärgil 
automaatselt. 

Märkus:  Kui valisite Logi ei talletata, kustutatakse alaliselt kõik logi 
sissekanded, viimaste kõnede register ja sõnumite saateraportid.

• Kestvus. Vt. ‘Kõnede kestus’, lk. 33. 
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3. Isiklik informatsioon

■ Kontaktkirjed 
  Kontaktandmete kausta avamiseks vajutage ootere¾iimis  või 

avage Menüü→ Kontaktid.

Kontaktandmete funktsioonis on võimalik salvestada 
kontaktkirjeid, näiteks inimeste nimesid, 
telefoninumbreid ja aadresse ning vajaduse korral neid 
muuta.

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada erineva 
telefonihelina, tunnussõna ja pisipildi. Samas on 
võimalik kontaktkirjeid grupeerida ning saata 
tekstsõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile.

Valikud Kontaktandmete kaustas: Ava, Helista, 
Uus sõnum, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Tee 
duplikaat, Lisa gruppi, Kuuluvus gruppi, Vali/Tühista valik, Kopeeri SIM-le, Ava 
veebiaadress, Saada, Kontaktide info, SIM-telefoniraamat, Teenusnumbrid, 
Seaded, Abi ja Välja.

Kontaktkirje koostamine
1. Avage Kontaktandmed ja valige Valikud→ Uus kontaktkirje. Avaneb tühi 

kontaktkaart. 
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2. Täitke vajalikud väljad ja vajutage Valmis. Kontaktkirje salvestatakse telefoni 
mällu, kirje suletakse ning see ilmub Kontaktandmete kausta.

Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi
• Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni, valige Valikud→ 

SIM-telefoniraamat, leidke nimed, mida soovite kopeerida ning valige 
Valikud→ Kop. Kontaktidesse.

• Kui soovite kopeerida telefoni-, faksi- või peilerinumbri Kontaktidest SIM-
kaardile, avage Kontaktid, leidke vajalik kirje ja valige Valikud→ Kopeeri SIM-
le

Kontaktkirje muutmine
Kirje muutmisel kasutatavad funktsioonid: Lisa pisipilt / Eemalda pisipilt, 

Lisa täpsustus, Kustuta täpsustus, Muuda pealdist, Abi ja Välja.

Vt. ‘Erinevate rakenduste sarnased toimingud’, lk. 20. 

Pildi lisamine kontaktkirjele
Kui soovite salvestada kontaktkirje juurde pisipildi, avage kirje ja valige Valikud→ 
Muuda, valige Valikud→ Lisa pisipilt. Pisipilt ilmub ekraanile, kui see inimene 
teile helistab. Kui kontaktkirjele on lisatud pisipilt, valige pildi asendamiseks Lisa 
pisipilt ning pisipildi eemaldamiseks Eemalda pisipilt.
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Kontaktkirje vaatamine
Kontakti info vaatamisel ( ) näete kogu 
kontaktkaardil sisalduvat informatsiooni. 

Kontakti info ekraanil on alati kuvatud nimeväli, teised 
väljad aga vaid siis, kui nad sisaldavad informatsiooni. 

Funktsioonid kontaktkaardi vaatamisel, kui 
valik on telefoninumbril: Helista, Uus sõnum, Muuda, 
Kustuta, Põhinumbrid, Lisa tunnussõna / Tunnussõnad, 
Vali kiirvalimisklahv / Tühista kiirvalimine, Helin, 
Kopeeri SIM-le, Saada, Abi ja Välja.

Põhinumbrite ja -aadresside määramine
Kui kontaktkirje juurde on salvestatud mitu telefoninumbrit ja e-posti aadressi, 
hõlbustab helistamist ja sõnumite saatmist see, kui valite ühe numbri ja aadressi 
vaikimisi valitavaks ehk põhinumbriks.

• Avage kontaktkirje ja valige Valikud→ Põhinumbrid. Avaneb erinevate 
valikutega hüpikaken.

Näide: Leidke Telefoninumber ja vajutage Määra. Avanevad valitud 
kontaktkirjele salvestatud telefoninumbrid. Leidke number, mille soovite valida 
põhinumbriks ja vajutage . Kontaktkaarti uuesti vaadates näete, et põhinumbri 
nimi on alla kriipsutatud.

Häälvalimine
Te saate helistada, kasutades kontaktkaardile lisatud tunnussõna.
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Tunnussõnad
Tunnussõnaks võivad olla mistahes öeldud sõnad. 

• Salvestamise ajal hoidke telefoni huultest ja ka näost veidi kaugemal. Vajutage 
Alusta ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

• Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.

• Tunnussõnad on tundlikud taustamürale. Salvestage tunnussõnad ning pidage kõnesid 
vaikses ümbruses.

• Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu 
erinevate numbrite puhul.

Märkus: Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. See ei pruugigi nii 
lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas 
situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde
Märkus:  Tunnussõna on võimalik lisada telefoni mällu salvestatud 

telefoninumbritele. Vt. ‘Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja 
vastupidi’, lk. 37. 

1. Leidke Kontaktandmete põhiekraanil kirje, mille juurde soovite salvestada 
tunnussõna ja vajutage kirje avamiseks .

2. Leidke number, millele soovite tunnussõnaga helistada ja valige Valikud→ 
Lisa tunnussõna.

3. Ekraanile ilmub Vajuta Alusta, oota tooni ja siis räägi. 
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• Tunnussõna salvestamiseks vajutage Alusta. Kostab toon ja ekraanile ilmub 
Räägi nüüd.

4. Öelge tunnussõna. Telefon lõpetab salvestamise umbes 5 sekundi pärast.

5. Peale salvestamist mängib telefon salvestatud tunnussõna teile ette ja kuvab 
ekraanil teadet Mängin tunnussõna.

6. Tunnussõna salvestamisest annab märku tekst Tunnussõna salvestati ning 
helisignaal. Kontaktkaardil ilmub telefoninumbri kõrvale  sümbol. 

Helistamine tunnussõna abil
1. Hoidke ootere¾iimis  klahvi all. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub 

Räägi nüüd.

2. Kui helistate, öeldes tunnussõna, hoidke telefoni veidi suust ja näost eemal 
ning öelge tunnussõna selgesti.

3. Telefon mängib tunnussõna ette, näitab nime ja telefoninumbrit ning valib 
mõne sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumbri.

• Kui telefon mängis ette vale tunnussõna või kui soovite häälvalimist uuesti 
alustada, vajutage Uuesti.

Märkus:  Kui GPRS-rakendus on hõivatud andmete saatmise või 
vastuvõtuga, siis häälvalimisega helistada ei saa. Tunnussõnaga helistamiseks 
katkestage aktiivsed sideühendused.

Tunnussõna ettemängimine, kustutamine ja muutmine

Tunnussõna taasesitamiseks, kustutamiseks või muutmiseks, leidke tunnussõnaga 
kirje (mida tähistab ), valige Valikud→ Tunnussõna ning seejärel kas:
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• Mängi ette - tunnussõna kuulamiseks,

• Kustuta - tunnussõna kustutamiseks,

• Muuda - uue tunnussõna salvestamiseks. Salvestuse käivitamiseks vajutage 
Alusta.

Kiirvalimisklahvide määramine
Kiirvalimine on lihtsam ja kiirem moodus 
telefoninumbrite valimiseks. Teil on võimalik määrata 
kaheksa kiirvalimisnumbrit. Klahv 1 on reserveeritud 
kõneposti jaoks. 

1. Avage kontaktkirje, mille telefoninumbri te soovite 
määrata kiirvalimisnumbriks ja valige Valikud→ 
Vali kiirvalimisklahv. Avaneb kiirvalimisloend 
numbritega 1-9.

2. Leidke number ja vajutage Määra. Kontaktkaarti 
uuesti vaadates näete telefoninumbri kõrval 
kiirvalimise tähist.

• Telefoninumbri kiirvalimiseks pöörduge ootere¾iimi ning vajutage 
kiirvalimisklahvile ja siis  klahvile.

Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile
Teil on võimalik valida kontaktkirjetele ja kirjete gruppidele erinevaid helinaid. Kui 
see inimene või grupi liige teile helistab, kasutab telefon teie poolt valitud helinat 
(eeldusel, et võrk on helistaja telefoninumbri edastanud ning teie telefon on selle 
ära tundnud).



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 42

1. Kontaktkaardi avamiseks vajutage , grupi valimiseks avage gruppide loend.

2. Valige Valikud→ Helin. Avaneb helina toonide loend.

3. Valige juhtnupuga helin, mille soovite määrata antud kirjele või grupile ja 
vajutage Vali.

• Helina tooni kustutamiseks helinate loendist valige Helin vaikimisi.

Märkus:  Üksikute kontaktkirjete puhul kasutab telefon alati kõige viimati 
valitud personaalset helinat. Nii et, kui valisite helina esmalt grupile ja alles 
seejärel samasse gruppi kuuluvale kirjele, kasutab telefon helinat, mis salvestati 
kirje juurde.

Gruppide haldamine
Teil on võimalik koostada kontaktkirjete gruppe, et tekstsõnumite ja e-kirjade 
saatmine mitmele adressaadile oleks lihtsam. Grupile saab omistada helina. Vt. 
‘Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile’, lk. 41. 

Funktsioonid gruppide loendis: Ava, Uus grupp, Kustuta, Muuda nime, 
Helin, Kontaktide info, Seaded, Abi ja Välja.
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Gruppide koostamine
1. Gruppide loendi avamiseks vajutage kontaktkirjete 

kaustas .

2. Valige Valikud→ Uus grupp.

3. Sisestage grupi nimi või kasutage algset nime 
Gruppja vajutage OK. 

Liikmete lisamine gruppi
1. Leidke kontaktandmete kaustast kirje, mille soovite 

grupile lisada ja valige Valikud→ Lisa gruppi:. 
Avaneb gruppide loend.

2. Leidke grupp, mille juurde te soovite kirje lisada ja vajutage .

■ Kalender
 Avage Menüü→ Kalender.

Kalendrisse saate üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünni- 
ja tähtpäevad ning muud meelespead. Kui salvestate kalendrikirje juurde 
helisignaali, annab see teile sündmusest märku. Kalender kasutab ühismälu. Vt. 
‘Ühismälu’, lk. 24. 

Kalendrikirjete koostamine
1. Valige Valikud→ Uus kanne ja valige: 
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•  Koosolek, et telefon tuletaks teil meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal 
toimuva koosoleku. 

•  Meeldetuletus, et salvestada teatud päevale üldisemat laadi 
meeldetuletus. 

•  Tähtpäev, et meeles pidada sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva 
meeldetuletus kordub igal aastal.

2. Täitke väljad. Vt. ‘Kalendri sisestusväljad’, lk. 45. Ühelt väljalt teisele 
liikumiseks vajutage juhtnupule. Suur- ja väiketähtede registri ja 
sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks vajutage .

3. Kirje salvestamiseks vajutage Valmis.

Kalendrikirje redigeerimine
Kalendrikirje redigeerimisakna funktsioonid: 

Kustuta, Saada, Abi ja Välja.

1. Leidke päeva ülevaatest kirje ja vajutage selle 
avamiseks  klahvile.

2. Redigeerige sisestusväljadel olevaid andmeid ja 
vajutage Valmis.

• Kordumisele määratud kirje redigeerimisel valige, 
kuidas muudatus toimima hakkab: Kõik juhud - 
muudatus kehtib ka korduste puhul / Ainult see 
kanne - muudatus kehtib ainult selle kirje puhul.
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Kalendrikirje kustutamine
• Leidke päeva ülevaatest kustutamisele kuuluv kirje ja valige Valikud→ Kustuta 

või vajutage . Kinnitamiseks vajutage Jah.

• Kordumisele määratud kirje kustutamisel valige, kuidas muudatus toimima 
hakkab: Kõik juhud - ka kordused kustutatakse / Ainult see kanne - 
kustutatakse ainult see kirje.

Kalendri sisestusväljad
• Teema / Sündmus - sisestage sündmuse kirjeldus. 

• Asukoht - kohtumispaik, ei ole kohustuslik.

• Algusaeg, Lõpuaeg, Alguskuupäev ja Lõppkuupäev.

• Alarm - vajutage , et aktiveerida väljad Alarmi kellaaeg ja Alarmi kuupäev.

• Kordus - vajutage , et muuta kalendrikanne korduvaks. Korduva kirje 
tähiseks päeva ülevaates on .

• Korda kuni - saate valida, mis ajani meeldetuletust korratakse, selleks 
kuupäevaks võib olla näiteks iga nädal toimuva koolituse lõppemise kuupäev. 
Valik on kasutatav vaid siis, kui tegemist on korduva kirjega.

• Sünkroniseerimine - kui valite Isiklik, on see kirje pärast sünkroniseerimist 
nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe. See võib 
kasulikuks osutuda näiteks siis, kui sünkroniseerite oma telefoni kalendrit 
töökoha arvutis oleva kalendriga. Kui valite Avalik, näevad seda kirjet ka teised, 
kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. Kui valite Puudub, ei kopeerita 
kalendri sünkroniseerimisel seda kalendrikirjet. 
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Kalendri vaated
Vajutage kuu, nädala või päeva vaates , et märgistada automaatselt tänane 
kuupäev.

Kalendrikirje kirjutamiseks võite kalendri kõikides ülevaadetes vajutada suvalisele 
numbriklahvile (  - ). Avaneb koosoleku kirje ja teie poolt sisestatud tähed 
ilmuvad väljale Teema.

Sünkroniseerimise tähised kuu ülevaates:
 - Isiklik,  - Avalik,  - Puudub ja  - päeval on mitu kirjet.

Kalendrikirje tähised päeva ja nädala ülevaates:
 - Meeldetuletus ja  - Tähtpäev.

Kuu ülevaade

Kuu ülevaates on iga nädal eraldi real. Tänasel kuupäeval on joon all. Kuupäevad, 
mille juurde on salvestanud märge, on tähistatud väikese kolmnurgaga paremas 
alanurgas. Hetkel valitud päev on ümbritsetud raamiga. 
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• Päeva ülevaate avamiseks leidke kuupäev, mis teid huvitab ja vajutage  
klahvile.

• Kindla kuupäeva avamiseks valige Valikud→ Mine kuupäevale. Sisestage 
kuupäev ja vajutage OK.

Nädala ülevaade
Nädala ülevaates näidatakse selle nädala kanded seitsmes kastikeses, iga päeva 
kohta üks. Tänasel päeval on joon all. Meeldetuletuste ja tähtpäevade ikoone 
kuvatakse kõige ülemisel real (enne 8:00). Kohtumisi tähistavad värvilised 
sambakesed, näidates ka kohtumise algust ja lõppu.

• Kirje vaatamiseks või redigeerimiseks leidke kirjega kastike ning vajutage 
päeva ülevaate avamiseks  klahvile, seejärel leidke kirje ja vajutage selle 
avamiseks .

Kalendri ülevaadete funktsioonid: Ava, Uus kanne, Nädala esitus / Kuu 
esitus, Kustuta, Mine kuupäevale, Saada, Seaded, Abi ja Välja.

Päeva ülevaade
Päeva ülevaates näidatakse valitud päeva kandeid. Kanded on järjestatud 
toimumisaja järgi. Meeldetuletusi ja tähtpäevi näidatakse kõige ülemisel real 
(enne 8.00).

• Kui soovite mingit kirjet redigeerida, leidke see kirje ja vajutage avamiseks .

• Järgmise päeva avamiseks vajutage , eelmise päeva avamiseks vajutage 
.
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Kalendri vaadete seaded
Valige Valikud→ Seaded ja valige:

• Kalendri signaal - kohandatud märguandesignaali või signaalita variandi 
valimiseks.

• Esitus vaikimisi - saate valida, milline vaade ilmub ekraanile vahetult peale 
kalendri avamist.

• Nädal algab - saate valida päeva, millega nädal algab.

• Nädala esitusviis - saate valida, kas nädala ülevaate päises näidatakse selle 
nädala numbrit või kuupäevi.

Kalendri helisignaalid
1. Koostage uus koosoleku või tähtpäeva kirje või avage olemasolev kirje.

2. Leidke Alarm ja vajutage , funktsiooniSisse lülitatud avamiseks vajutage 
väljadele Alarmi kellaaeg ja Alarmi kuupäev.

3. Määrake helisignaali kellaaeg ja kuupäev.

4. Vajutage Valmis. Päeva ülevaates ilmub kirje kõrvale  tähis.

Kalendri helisignaali väljalülitamine
• Meeldetuletussignaal vältab ühe minuti. Meeldetuletuse lõpetamiseks 

vajutage Stopp. Kui vajutasite suvalisele klahvile, kordub signaal mõne aja 
möödudes uuesti.
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■ Ülesanded
 Avage Menüü→ Ülesanded.

Ülesannetes saate hoida ülesannete loendit, mida 
peate tegema. Ülesannete loend kasutab ühismälu. Vt. 
‘Ühismälu’, lk. 24. 

1. Sisestage märge numbriklahvidega (  - ). 
Vt. ‘Teksti kirjutamine’, lk. 69. Avaneb redaktor. 
Sisestatud tähtede taga vilgub kursor.

2. Kirjutage väljale Teema toimingu kirjeldus. 
Erisümbolite sisestamiseks vajutage .

• Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale 
Tähtaeg ja sisestage kuupäev. 

• Ülesande prioriteedi määramiseks leidke Prioriteet ja vajutage . 

3. Ülesande salvestamiseks vajutage Valmis. Kui kustutate kõik märgid ja 
vajutate Valmis, kustutatakse märkus, isegi kui te selle varem salvestasite.

• Ülesande avamiseks leidke see kirje ja vajutage .

• Ülesande kustutamiseks, leidke see kirje ja valige Valikud→ Kustuta või 
vajutage .

• Sooritatud ülesande tehtuks märkimiseks, leidke see kirje ja valige 
Valikud→ Märgi tehtud. 

• Ülesande taastamiseks valige Valikud→ Märgi tegemata.
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■ Andmete ülekanne ühilduvatest Nokia telefonidest
Programmi PC Suite rakendus "Data Import" võimaldab kalendri- ja kontaktkirjete 
ning ülesannete ülekandmist teistest ühilduvatest Nokia mobiiltelefonidest teie 
telefoni. Programmi kasutusjuhised leiate PC Suite'i interaktiivsest abist, mis asub 
CD-ROM-il.
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4. Multimeedia

■ Kaamera
  Vajutage ootere¾iimis Kaamera või avage Menüü→ Kaamera.

Telefoni kaamerarakendus võimaldab jäädvustada sündmusi n-ö käigu pealt. 
Pildid salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii, kus saate hiljem muuta 
nende nimetusi ja neid kaustadesse paigutada. Pilte saab saata 
multimeediasõnumites ja e-kirja manusena ning Bluetooth'i ja infrapuna 
vahendusel. Kaameraga võetud pildid on JPEG-formaadis.

Pildistamine
Märkus: Pildistamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid ettekirjutusi.

Funktsioonid enne pildistamist: Kaader, Ava galerii, Viitpäästik, Seaded, Abi 
ja Välja.
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1. Vajutage ootere¾iimis Kaamera. Kaamera 
aktiveerub ning ekraanile ilmub kaader.

Te näete kärpejooni, mis kaadrit piiritlevad. Joonisel 
olev fotoloendur näitab, mitu fotot teil on võimalik  
salvestada telefoni mällu või mälukaardile, kui te 
seda kasutate, see sõltub pildikvaliteedi seadest.

2. Vajutage , et enne pildistamist pildistamise 
objekti suurendada. Vajutage , et kujutist taas 
vähendada. Suurenduse indikaator ekraanil näitab 
suurenduse taset. 

3. Pildistamiseks vajutage . Ärge liigutage telefoni enne, kui kaamera on 
alustanud kujutise salvestamist. Foto salvestatakse automaatselt galeriisse. Vt. 
‘Galerii’, lk. 62.  

Märkus: Digitaalselt suurendatud pildi eraldusvõime on madalam kui pildil, 
mida ei ole suurendatud, kuid pildi suurus jääb samaks. Kui pilti näiteks arvutis 
vaadata, võite märgata erinevust pildi kvaliteedis.

Märkus: Kui te minuti jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitub kaamera 
energiasäästu re¾iimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage .

Funktsioonid pärast pildistamist: Uus foto, Kustuta, Saada, Muuda nime, 
Ava Galerii, Seaded, Abi ja Välja.

Kui foto on salvestatud:
• Kui te ei soovi pilti salvestada, valige Valikud→ Kustuta.

• Kadreerimisfunktsiooni taasavamiseks ja uue foto tegemiseks vajutage .
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Kontaktkaardile saab lisada foto. Vt. ‘Pildi lisamine kontaktkirjele’, lk. 37. 

Iseavaja
Kasutage iseavajat pildistamise edasilükkamiseks, nii et saaksite ka ise kaadrisse 
minna.

1. Valige Valikud→ Viitpäästik.

2. Valige viivitus 10 sekundit, 20 sekundit või 30 sekundit.

3. Vajutage Aktiveeri. Kaamera pildistab pärast valitud viivituse möödumist.

Seaded
Foto kvaliteeti, vaikenime ja salvestuskohta saab valida kaamera seadete alt. 

1. Valige Valikud→ Seaded.

2. Leidke seade, mida soovite muuta:

• Pildi kvaliteet - väga hea, Hea ja Rahuldav. Mida kvaliteetsem on pilt, seda 
rohkem võtab ta mälu. Vt. ‘Fotod ja mälumaht’, lk. 55. 

• Nimi vaikimisi - vaikimisi paneb kaamera fotole nimeks "Foto.jpg". 
Funktsioonis Nimi vaikimisi saate muuta fotodele vaikimisi valitava nime.

• Kasutatav mälu - valige, kas soovite salvestada pildid telefoni või 
mälukaardile, kui te seda kasutate.

Kaamera re¾iim mõjutab foto suurust ja paigutusviisi
Kaamera erinevad re¾iimid muudavad foto suurust ja paigutust. Re¾iimide 
vahetamiseks vajutage pildistamise funktsioonis  või . Valige:

• Tava, kui pildistate maastikku, 
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• Portree, kui soovite teha inimesest väikese ikoonisuuruse pildi, mille võib lisada 
kontaktkirjele ning

• Öö, kui valgust on vähe ning kvaliteetse pildi saamiseks tuleb kasutada 
pikemat säritusaega. Pidage meeles, et kui pildistate liikuvat objekti hämaras, 
võib pilt udune jääda. Foto suurus ja paigutus on funktsioonides Tava ja Öö 
samad.

• Tavalises- ja ööre¾iimis on kadreerimisfunktsiooni eraldusvõime 160x120 
punkti, portreere¾iimis aga 80x96 punkti. 

• Tavalises- ja ööre¾iimis tehtud fotod salvestatakse 640x480 punktilises (VGA) 
formaadis ning portreere¾iimis tehtud fotod 80x96 punktilises formaadis. 

• Avamisel mastaabib telefon foto ekraani mõõtu, milleks on 176x208 punkti. 
Seetõttu on tavalises- ja ööre¾iimis pildistatud fotod teravamad, kui neid 
vaadata suurema eraldusvõimega ekraanil (näiteks arvuti ekraanil) ning 
fotorakenduses suurendatud kujul. 
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Fotod ja mälumaht
Telefonil on fotode, kontakt- ja kalendrikirjete, sõnumite ja muu info 
salvestamiseks umbes 6 MB (megabaiti) mälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24. Portreefotod 
(mis võetakse alati väga hea pildikvaliteediga) on nii väikesed, et kasutavad mälu 
minimaalselt. Fotod, mille pildikvaliteediks on valitud "väga hea" ning ööre¾iimis 
tehtud fotod võtavad kõige rohkem mälu.

22 "hea" pildikvaliteediga tehtud pilti, mis on tehtud tavare¾iimis, võtab enda alla 
umbes 1 MB mälu. Allolevas tabelis näete, kui palju fotosid mahutab keskmiselt 1 
MB.

■ Piltide vaatamine
Kaameraga tehtud fotod salvestatakse galeriisse. Vt. ‘Galerii’, lk. 62. 

Valige pilt Galerii funktsioonist Fotod, et käivitada pildivaataja ja kuvada pilt. 

Pildi vaatamisel avab vajutus  või  klahvile kausta järgmise või eelmise pildi.

Pildi kvaliteet

Pildi tüüp Rahuldav Hea Väga hea

Tavaline 55 22 15

Öö 50 25 18

Portree - - >300
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Funktsioonid foto vaatamise ajal: Saada, Pane taustapildiks, Pööra, 
Suurenda, Vähenda, Täisekraan, Kustuta, Muuda nime, Vaata infot, Lisa funkt.i 
'Ava', Abi ja Välja.

Pisipiltide vaade:

1. Telefoni- ja mälukaarti vahel ümber lülitamiseks vajutage  või .

2. Piltide loendi sirvimiseks vajutage  või . 

3. Pildi avamiseks vajutage . Kui pilt on avatud, näete te ka selle pealkirja.

Animeeritud GIF-faile võite vaadata sama moodi nagu tavalisi fotosid.  

Salvestatud pildi suurenamine
1. Valige Valikud→ Suurenda või Vähenda. Ekraani 

ülemisel real näidatakse suurenduse/vähenduse 
suhet. Vt. ‘Otsevaliku klahvid’, lk. 57. 

2. Põhiaknasse naasmiseks vajutage . 
Suurendusfaktorit ei salvestata.

Kui suurendate taasesituse ajal GIF-animatsioone, 
peatub taasesitus normaalse proportsiooni 
taastamiseni.

Täisekraan

Kui valite Valikud→ Täisekraan, eemaldatakse raamid pildi ümbert, nii et saate 
näha rohkem pilti. Põhiaknasse naasmiseks vajutage . 
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Fookuse muutmine
Kui vaatate pilti suurendatult või täisekraanil, liikuge fookuse muutmiseks ja pildi 
teatud koha lähemaks silmitsemiseks juhtnupuga vasakule, paremale, üles või 
alla, näiteks paremasse ülanurka.

Otsevaliku klahvid
• Pööramine 90 kraadi:  - vastupäeva,  - päripäeva. Fotot ei ole 

võimalik pööratud kujul salvestada.

•  - suurendamine,  - vähendamine, normaalkuva taastamiseks 
hoidke klahvi all.

•  - täisekraani ja normaalkuva vahetamine.

■ Videosalvesti
 Avage Menüü→ Videosalvesti.

Märkus: Videote salvestamisel järgige kohalikust seadusandlusest 
tulenevaid ettekirjutusi.

Videosalvesti abil saate te salvestada videolõike telefoni või mälukaardile, kui te 
seda kasutate. Te saate omasalvestatud videolõike ka saata.

Videosalvesti kasutab ühismälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24. 

Valikud Videosalvesti põhiaknas: Salvesta, Ava Galerii, Seaded, Tootest, Abi 
ja Välja.
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Videoklipi salvestamine
Te saate salvestada videolõike suurusega kuni 95 kB , mis vastab kestusele umbes 
10 sekundit, nii et seda saab multimeediasõnumiga mugavalt saata. Videolõigud 
salvestatakse 3GPP failiformaadis laiendiga .3gp. 

• Avage Videosalvesti ja vajutage , et alustada 
salvestamist.

• Salvestuse peatamiseks vajutage . Vajutage 
uuesti , et salvestamist jätkata.

• Vajutage , et enne salvestamist või selle ajal 
filmimise objekti suurendada. Vajutage , et 
kujutist taas vähendada.

Videoklipp salvestatakse telefoni mällu või 
mälukaardile, olenevalt funktsiooni Kasutatav mälu 
seadest Vt. ‘Videosalvesti seadistamine’, lk. 59. 

• Äsjasalvestatud videoklipi koheseks vaatamiseks valige Valikud→ Esita.

• Varem salvestatud videolõikude taasesitamiseks avage Galerii. Vt. ‘Galerii’, 
lk. 62.  

Videosalvesti valikud, kui olete salvestanud videolõigu: Esita, Uus 
videoklipp, Saada, Muuda nime, Kustuta, Ava Galerii, Seaded, Tootest, Abi ja Välja.
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Videosalvesti seadistamine
Kasutage määramaks, kuidas videod salvestatakse, järgmisi seadeid. 

• Valige valikud→ Seaded ning valige:

• Pildi suurus - valige Väike või Suur. Suur vähendab kaadrisagedust.

• Audio - valige Sisse lülitatud või Välja lülitatud. Sisse lülitatud vähendab 
salvestuse maksimaalset kestust.

• Video vaikenimi - määrake vaikimisi nimi.

• Kasutatav mälu - valige Telefoni mälu või Mälukaart.

■ RealOne Player™
 Avage Menüü→ RealOne Player.

RealOne Playeriga™ saate taasesitada kohalikke, telefoni või 
mälukaardile salvestatud meediafaile või striimingfaile eetrist. Striiminglingi saab 
Interneti sirvimise ajal aktiveerida või salvestada telefoni või mälukaardile.

Meediafailid on video-, muusika- või heliklipid. RealOne Player toetab faile 
laiendiga .3gp, .amr, .mp4, .rm ja .ram.

RealOne Player ei pruugi toetada kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid.

RealOne Player kasutab ühismälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24.  

Valikud pärast RealOne Playeri käivitamist: Ava, Videolingid, Seaded, Toote 
info, Abi ja Välja.
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Meediafailide esitamine
• Telefoni või mälukaardile salvestatud meediafaili 

taasesitamiseks, valige Valikud→ Ava ja:

• Viimased klipid - et taasesitada ühte 6 viimasest 
RealOne Playeris mängitud failist, või

• Salvestatud klipp - et taasesitada Galeriisse 
salvestatud faili. Vt. ‘Galerii’, lk. 62.  

Leidke fail ja vajutage  selle taasesitamiseks.

• Sisu striimimiseks läbi eetri:

• Valige galeriisse salvestatud striiminglink. Enne 
kui meediafaili striim käivitub, võtab telefon saidiga ühendust ja laeb faili 
alla.

• Faili lingi avamine brauseris.

Sisu striimimiseks peate konfigureerima oma vaikimisi pöörduspunkti. Vt. 
‘Pöörduspunkt’, lk. 110. 

Märkus: Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks 
pöörduspunktiks Interneti pöörduspunkti (IAP). Mõningad teenusepakkujad 
lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Võtke lisajuhtnööride saamiseks 
ühendust võrguoperaatoriga. 

Märkus: RealOne Playeris saab vaadata ainult rtsp-protokolli (rtsp://) URL-
aadresse. http:// URL-aadressi avada ei saa, kuid RealOne Player tunneb ära http-
lingi .ram-failile, kuna .ram-fail on tekstifail, mis sisaldab rtsp-linki.
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• Esituse peatamiseks vajutage , esituse lõpetamiseks .

Valikud RealOne Playeri funktsioonis pärast klipi esituse peatamist või 
lõpetamist: Esita / Jätka, Stopp, Lülita heli välja / Lülita heli sisse, Klipi andmed, 
Saada, Seaded, Abi ja Välja.

Kiirklahvid taasesituse ajal
Meediafaili taasesituse ajal saate kasutada juhtnuppu otsinguks (meediafaili 
kiireks sirvimiseks) ja heli välja lülitada järgmiselt:

Hoidke all , et sirvida pärisuunas, või hoidke all , et sirvida tagurpidi.

Heli väljalülitamiseks hoidke all , kuni ekraanile ilmub  tähis.

Heli sisselülitamiseks hoidke all , kuni ekraanile ilmub .

Seadete muutmine
Valige valikud→ Seaded seejärel kas Video või Ühendus.

Erinevate sakkide (Video ja Ühendus) valimiseks vajutage  või .

Valige Video, et muuta järgmisi seadeid:

• Kontrastsus - avage kontrastsuse muutmiseks liugur.

• Kordus - valige Sisse lülitatud, et video- või audiofail peale mahamängimist 
automaatselt taaskäivituks.

Valige Ühendus, et muuta ühenduse seadeid.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 62

■ Galerii
 Avage Menüü→ Galerii.

Kasutage Galeriid oma piltide, heli- ja videolõikude, 
striiminglinkide ja RAM-failide hoidmiseks ja 
organiseerimiseks.  

Galerii kasutab ühismälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24. 

Avage Galerii, et näha kaustu telefoni mälus. Vajutage 
, et näha kaustu mälukaardil, kui te seda kasutate.

Valige kaust Fotod, Heliklipid, või Videoklipid (või muu, 
omaloodud kaust) ning avage see, vajutades .

Avatud kaustas on:

• iga kasutas oleva faili tüüpi tähistavad ikoonid, või pildi puhul pisipilt ehk 
eelvaade,

• faili nimi,

• faili salvestamise kuupäev ja kellaaeg, faili suurus ja

• alamkaustad, kui neid on.

Valikud: Ava (kaust või element), Saada, Kustuta, Loo uus, Teisalda kausta, 
Kopeeri kausta, Uus kaust, Vali/Tühista valik, Muuda, Muuda nime, Galeriilingid, 
Foto üleslaadija, Infrapunavastuvõtt, Vaata andmeid, Lisa funkt.i 'Ava', Seaded, 
Abi ja Välja.

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua; märgistada, kopeerida ja teisaldada 
elemente kaustadesse. Vt. ‘Erinevate rakenduste sarnased toimingud’, lk. 20. 
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Failide avamine
valige mingi fail ja vajutage selle avamiseks . Iga fail avaneb talle vastavas 
rakenduses järgmiselt:

• Pildid - avanevad pildivaaturis. Vt. ‘Piltide vaatamine’, lk. 55. 

• Heliklipid - avanevad Salvesti rakenduses. Vt. ‘Salvestaja’, lk. 143. 

• Videoklipid, RAM-failid ja striiminglingid - avatakse ja taasesitatakse RealOne 
Player rakenduses. Vt. ‘RealOne Player™’, lk. 59. 

• Alamkaustad – avanevad sisu kuvamiseks.

Muud vaikimisi kaustad

Piltsõnumite kaust
Kasutage seda kausta teile piltsõnumites saadetud piltide  hoidmiseks.

• Valige kaust Fotod→ Piltsõnumid.

Piltsõnumi kausta funktsioonid: Ava, Saada, Kustuta, Vali/Tühista valik, 
Muuda nime, Vaata andmeid, Abi ja Välja.

Piltsõnumis saadud pildi salvestamiseks, avage Sõnumid→ Saabunud, avage 
sõnum ja valige valikud→ Salvesta pilt. 

Taustapiltide kaust
Kasutage seda kausta piltide hoidmiseks, mida Te soovite kasutada 
taustapiltidena. 

• Valige kaust Fotod→ Taustapildid.
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Failide allalaadimine
Failide Galeriisse allalaadimiseks brauseri abil:

• Valige Valikud→ Galeriilingid ning valige järgnevatest Graafikalingid, 
Videolingid või Helinate lingid. Brauser avaneb ja te saate valida saidi 
järjehoidja, millelt alla laadida. Vt. ‘Järjehoidjate vaatamine’, lk. 149. 

Failide allalaadimiseks peate konfigureerima oma vaikimisi pöörduspunkti. Vt. 
‘Pöörduspunkt’, lk. 110. 

Kui elemendid on alla laetud, brauser sulgub ja telefon naaseb Galerii ekraanile.

Märkus: Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks 
pöörduspunktiks Interneti pöörduspunkti (IAP). Mõningad teenusepakkujad 
lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Võtke lisajuhtnööride saamiseks 
ühendust võrguoperaatoriga.

Piltide üleslaadimine pildiserverile (võrguteenus)
Te saate saata oma pilte pildiserverile, et oma pilte võrgus teistele näitada.

Märkus: Pildiserverile saab üles laadida ainult .JPG faile.

Enne, kui saate pilte üles laadida, peate sisestama järgmised pildiserveri seaded. 
Vt. ‘Pildiserveri seadistamine’, lk. 65. Te võite saada need seaded oma 
teenusepakkujalt.

1. Valige Valikud→ Foto üleslaadija.

2. Üleslaadimise alustamiseks märgistage pildid või kogu kaust, mida soovite üles 
laadida, ja valige Üleslaadimine.
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3. Sisestage kasuta nimi pildiserveris, kuhu pildid salvestada ning vajutage .

Pildiserveri seadistamine
1. Valige Seaded→ Fotoserverid ja vajutage . Täitke kõik väljad. Vt. 

‘Pöörduspunkt’, lk. 110.  

2. Vajutage .
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5. Sõnumid

 Avage Menüü→ Sõnumid.

Sõnumite menüüs on võimalik koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida 
ja hallata:

• tekstsõnumeid,

• multimeediasõnumeid,

• e-kirju,

• konfiguratsioonisõnumeid.

Tekst- ja multimeediasõnumid kasutavad ühismälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24. 

Te saate ka sõnumeid ja andmeid vastu võtta infrapuna- või Bluetooth-ühenduse 
vahendusel, vastu võtta teatesõnumeid ja kärjeteateid ning saata võrku päringuid 
teenuste sisselülitamiseks.

Valikud sõnumite funktsiooni põhiaknas: Kirjuta sõnum, Loo ühendus (kui 
postkast on seadetega määratud) või Katkesta ühendus (kui telefon on hetkel 
postkastiga ühenduses), SIM-kaardi sõnumid, Kärjeteated, Teenuse juhtimine, 
Seaded, Abi ja Välja.

Sõnumite funktsiooni avamisel on ekraanil Uus sõnum ning vaikimisi kaustade 
loend:
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Saabunud - siin on kõik saabunud sõnumid, välja arvatud e-kirjad ja 
võrguteated. E-kirjad salvestatakse kausta Postkast. Võrguteadete lugemiseks 
valige Valikud→ Kärjeteated.

Minu kaustad - teil on võimalik paigutada oma sõnumeid kaustadesse.

Postkast - kui te selle kausta avate, on teil võimalik ühendust võtta serveris 
asuva postkastiga ning laadida telefoni uued e-kirjad või vaadata ühendust 
võtmata, s.t. autonoomselt varem saabunud e-kirju. Vt. ‘E-kirjade vaatamine 
onlainis’, lk. 88.  Olles uue postkasti seadetega määratlenud, näete põhiaknas 
Postkastselle nime. Vt. ‘E-posti seaded’, lk. 99.  

Mustandid - siin on saatmata mustandsõnumid.

Saadetud - siit leiate 15 viimast saadetud sõnumit. Te saate muuta 
salvestatavate sõnumite arvu. Vt. ‘Saadetud sõnumite kausta seaded’, lk. 102. 

Märkus:  Infrapuna või Bluetooth'i vahendusel saadetud sõnumeid ja 
andmeid mustandite ega saadetud sõnumite kausta ei salvestata.

Saatmiseks - siin hoitakse ajutiselt saatmise ootel olevaid sõnumeid.

Raportid - Teil on võimalik paluda, et võrk saadaks Teie tekstsõnumite, 
konfiguratsioonisõnumite ja multimeediasõnumite edastusraporti. Saateraporti 
funktsiooni sisselülitamiseks valige Valikud→  Seaded→  Lühisõnum või 
Multimeediasõnum, leidke Saateraport ja valige Jah.

Märkus:  Võib juhtuda, et teil ei ole võimalik saada E-posti aadressile 
saadetud multimeediasõnumi saateraportit.

Märkus:  Selleks, et saata multimeediasõnumeid ja e-kirju ning ühendust 
võtta oma postkastiga serveris, tuleb telefoni salvestada õiged ühenduse seaded. 
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Vt. ‘E-kirja saatmiseks vajalikud seaded’, lk. 81. Vt. ‘Multimeediasõnumi 
edastuseks vajalikud seaded’, lk. 78. 

■ Sõnumid - üldine teave
Sõnumi olek võib olla mustand, saadetud või saabunud sõnum. Enne saatmist võib 
salvestada sõnumi mustandite kausta. Enne ärasaatmist paigutatakse sõnum 
ajutiselt kausta "Saatmiseks". Kui sõnum on ära saadetud, võite kaustast 
"Saatmiseks" leida sõnumi koopia. Saabunud ja saadetud sõnumid on olekus 
'ainult lugemiseks', kui aga sisenete funktsiooni Vastussõnum või Saada edasi, 
kopeeritakse sõnum redaktorisse. Arvestage, et teil puudub võimalus edastada 
enda saadetud e-kirju, ja piiranguid võib olla ka saabunud sõnumite edastamisel.

Saabunud sõnumi avamine
• Kui teile saabub sõnum, siis ilmub teade,  1 uus sõnum ootere¾iimis 

ekraanile. Seejärel vajutage Näita sõnumi avamiseks. 

• Kui teil on mitu uut sõnumit, vajutage Näita, et avada saabunud sõnumite 
kaust ja vaadata sõnumite päiseid. Sõnumi avamiseks leidke see sõnum 
saabunud sõnumite kaustast ja vajutage .

Adressaadi lisamine sõnumile
Sõnumi koostamisel on adressaadi lisamiseks mitu võimalust: 

• lisage adressaat kontaktkirjete loendist. Kontaktkirjete avamiseks vajutage  
või  Saaja: või Koopia: väljale või valige Valikud→ Lisa adressaat. Leidke 
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kontaktkirje ja vajutage selle märgistamiseks . Korraga saab märgistada 
mitu nime. Sõnumi juurde tagasi pöördumiseks vajutage OK. Adressaadid 
ilmuvad väljale Saaja: ning eraldatakse automaatselt semikoolonitega (;).

• sisestage väljale Saaja: adressaadi nimi või valige Valikud→  Kontrolli 
kontakte. Telefon näitab kõiki vastavaid kontaktkirjeid. Kui telefon leidis ainult 
ühe kirje, sisestatakse see automaatselt. Kui telefon leidis mitu kirjet, valige 
loendist sobiv kontakt.

• sisestage väljale Saaja: adressaadi telefoninumber või e-posti aadress või

• kopeerige adressaadi kontaktandmed mõnest teisest rakendusest ja "kleepige" 
väljale Saaja:     Vt. ‘Teksti kopeerimine’, lk. 74. 

Kursorist vasakule jääva adressaadi kustutamiseks vajutage .

Märkus:  Kui sisestate väljale Saaja: mitu telefoninumbrit või e-posti 
aadressi,  ärge unustage neid semikooloniga (;) üksteisest eraldada. Kui lisate 
adressaate kontaktkirjete loendist, sisestatakse semikoolon automaatselt.

Saatevõimalused
Soovides sõnumi kirjutamise funktsioonis muuta sõnumi saatmise viisi valige 
Valikud→ Saatmise valikud kui muudate sõnumit. Kui te sõnumi salvestate, 
salvestatakse ka teie poolt valitud saatmise seaded.

■ Teksti kirjutamine
Telefonil on kaks sisestusre¾iimi – tavaline tekstisisestus ja sõnastikupõhine 
tekstisisestus. 
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Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kirjutamise 
ajal kaks korda kiiresti  klahvile.

Tavalise tekstisisestuse kasutamine
Kui kasutusel on tavaline sisestusre¾iim, on ekraani ülemises parempoolses servas 

 indikaator.

• Vajutage korduvalt numbriklahvile (  - ), kuni vajalik täht ekraanile 
ilmub. Pidage meeles, et iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil 
näha.

Tähised:  ja  näitavad, kas kasutusel on suur- või 
väiketähed.  tähendab, et sõnumi järgmine sõna kirjutatakse suure 
tähega, kõik teised tähed aga automaatselt väiketähtedega.  tähistab 
numbrire¾iimi.

• Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage . 

• Numbri sisestamiseks tähere¾iimil hoidke all numbriklahvi. 

• Tähe- ja numbrire¾iimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.

• Kui järgmine täht on käesolevaga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või 
vajutage , et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

• Sisestusvea korral vajutage sümboli kustutamiseks  klahvile. Mitme 
sümboli kustutamiseks hoidke  klahvi all.

• Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate  klahvi alt Vajaliku 
kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt  klahvile.
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Vajutage  klahvile, et avada erisümbolite loetelu. Liikuge loetelus 
juhtnupuga ja vajutage sümboli valimiseks Vali. Mitme erisümboli 
sisestamiseks, vajutage , leidke järgmine sümbol ja vajutage  veel 
kord. Jätkake sama toimingut kuni olete sisestanud kõik sümbolid ning 
sõnumisse naasmiseks, vajutage Vali.

• Tühiku sisestamiseks vajutage . Kursori viimiseks järgmisele reale 
vajutage kolm korda .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine
Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks 
vajutage  ja valige Kasuta sõnastikku. Nüüd 
kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist 
tekstisisestust. Ekraani ülemisel real on  tähis.

1. Kirjutage klahvide  -  abil sõna. Tähe 
sisestamisel vajutage vastavale klahvile ainult üks 
kord. Peale iga vajutust ekraanil olev sõna muutub.

Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku 
põhjal sõna Nokia, vajutage

 N tähe saamiseks,  o tähe saamiseks,  k tähe saamiseks,  i 
tähe saamiseks ja  a tähe saamiseks.

Peale iga vajutust ekraanil olev sõnapakkumine muutub. 
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2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud, kontrollige, kas ekraanil on õige sõna.

• Kui sõna on õige, vajutage kinnitamiseks  või sisestage  klahviga 
tühik. Sõnaalune joon kaob ja te võite alustada järgmise sõna kirjutamist.

• Kui ekraanil on vale sõna, toimige järgmiselt:

• Vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust 
leitud sobivaid sõnu.

• Sobivate sõnavastete valimiseks vajutage  and select Sõnastik→ 
Vasted. Leidke sõna, mida soovite kasutada ja vajutage selle valimiseks 

.

• Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida te soovisite 
kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage Kirjuta, sisestage sõna 
tavalisel meetodil (kuni 32 tähte) ja vajutage OK. Sõna lisatakse sõnastikku. 
Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna 
kõige uuemaga.

• ? märgi ja tähtede kustutamiseks vajutage .

Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks
• Sümboli kustutamiseks vajutage . Mitme sümboli kustutamiseks hoidke  

klahvi all.

• Erinevate tähere¾iimide - Abc, abc ja ABC - sisselülitamiseks vajutage . 
Kui vajutate kaks korda kiiresti  klahvile, lülitub sõnastikupõhine re¾iim 
välja.
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• Tähtede re¾iimis numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all soovitud 
numbriklahvi  ja valige numbrire¾iim, sisestage vajalikud numbrid ja 
vajutage OK.

• Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate  klahvi alt Vajaliku 
kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt  klahvile.

Erisümbolite loetelu avamiseks hoidke all  klahvi. Sirvige loetelu 
juhtnupuga ja vajutage sümboli valimiseks Vali. Teine võimalus: vajutage  
ja valige Lisa sümbol. Mitme erisümboli sisestamiseks, vajutage , leidke 
järgmine sümbol ja vajutage  veel kord. Jätkake sama toimingut kuni 
olete sisestanud kõik sümbolid ning sõnumisse naasmiseks, vajutage Vali.

 Märkus: Sõnastikupõhine sisestus püüab ära arvata, millist 
kirjavahemärki kasutada (.,?!‘). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltub 
sõnastiku keelest.

• Vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud 
sobivaid sõnu.

Kui on sisestatud sõnastikupõhine sõna võite vajutada , valida Sõnastik ning 
valida:

• Vasted - et vaadata teie klahvivajutustele vastavaid sõnu. Valige sobiv sõna ja 
vajutage .

• Sisesta sõna - et lisada sõna (pikkusega kuni 32 tähte) sõnastikku, kasutades 
tavalist tekstisisestust. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse 
kõige vanem sõna kõige uuemaga.
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• Muuda sõna - avaneb aken, milles saab sõna redigeerida. Kasutatav vaid siis, 
kui sõna on aktiveeritud (sõnal on joon all).

• Välja lülitatud - sõnastikupõhise tekstisisestuse välja lülitamine kõikides 
redaktorites.

Liitsõnade kirjutamine
• Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades . Kirjutage teine 

osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades tühiku sisestamiseks .

Teksti kopeerimine
Teksti on kõige lihtsam puhvermällu kopeerida järgmiselt: 

1. Tähtede ja sõnade valimiseks hoidke all . Vajutage samal ajal  või  
klahvile Valitud tekstiosa märgistatakse.

Tekstiridade markeerimiseks hoidke  klahvi all. Vajutage samal ajal  või 
 klahvile.

2. Kui soovite valimist lõpetada, laske juhtnupp lahti, hoides ikka veel  all.

3. Teksti kopeerimiseks puhvermällu, hoides  klahvi ikka veel all, vajutage 
Kopeeri. 
Võite  klahvi lahti lasta ja siis korraks samale klahvile vajutada, et vaadata 
muutmiskäsklusi, näiteks leiate nii funktsioonid Kopeeri ja Lõika.

Kui soovite valitud tekstilõigu kustutada, vajutage .

4. Tekstiosa sisestamiseks dokumenti hoidke all  klahvi ja vajutage Kleebi. 
Või vajutage üks kord  ja valige Kleebi. 
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Redigeerimisfunktsioonid
Kui vajutate , ilmuvad ekraanile järgmised valikud (sõltuvalt 
redigeerimisre¾iimist ja situatsioonist):

• Sõnastik / Kasuta sõnastikku(sõnastikupõhine tekstisisestus),

Tähere¾iim / Numbrire¾iim (tavaline tekstisisestus), 

• Lõika, Kopeeri - kasutatav ainult siis, kui tekst on eelnevalt välja valitud,

• Kleebi - kasutatav vaid siis, kui tekst on eelnevalt puhvermällu lõigatud või 
kopeeritud,

• Lisa sümbol ja

• Sisestuskeel: - sisestuskeele muutmine kõikides telefoni redaktorites. Vt. 
‘Telefoni seaded’, lk. 104. 

■ Uute sõnumite kirjutamine ja saatmine
Märkus: Sõnumi saatmisel võib telefon kuvada teate, et sõnum on saadetud. See 

näitab, et sõnum saadeti Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline 
teade ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks sõnumiteenuste 
kohta pöörduge operaatorfirma poole.
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Sõnumit võib kirjutama hakata kahel viisil:

• Valides Uus sõnum→ Kirjuta:→ Lühisõnum, 
Multimeediasõnum või E-kiri Sõnumite põhiaknas 
või

• Alustage sõnumi kirjutamist sellisest rakendusest, 
millel on olemas funktsioon Saada. Sel juhul 
lisatakse sõnumile teie poolt valitud fail (näiteks 
foto või tekst).

Tekstsõnumite kirjutamine ja saatmine
Tekstsõnumi muutmise funktsioonid: Saada, Lisa adressaat, Sisesta, 

Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi info, Saatmise valikud, Abi ja Välja.

1. Valige Uus sõnum. Avanevad sõnumi valikud.

2. Valige Kirjuta:→ Lühisõnum. Avaneb redaktor, kursor on väljal Saaja:     
Vajutage , et valida adressaat (adressaadid) kontaktkirjete loendist või 
sisestage ise adressaadi telefoninumber. 

Eraldage aadressid semikooloniga (;), mille sisestamiseks vajutage . 
Sõnumiväljale liikumiseks vajutage .

3. Kirjutage sõnum. Navigatsiooniribal loendatakse sõnumi sümboleid 160-st 
tagasi. Näiteks 10 (2) tähendab, et teil on võimalik lisada veel 10 sümbolit ning 
et teie sõnum edastatakse kahe lühisõnumina.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage Valikud→ Saada või vajutage .



Sõ
nu

m
id

77Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Märkus:  Telefon võimaldab üheaegselt mitme tekstsõnumi edastust, 
seetõttu võib ühe sõnumi pikkus ületada tavapärase 160 sümboli piiri. Kui tekst on 
pikem kui 160 sümbolit, edastatakse teie sõnum kahe või enama lühisõnumina 
ning sellise sõnumi saatmine võib kallim olla.

Piltsõnumite koostamine ja saatmine
Teie telefon võimaldab piltsõnumite edastust. 
Piltsõnumid on tekstsõnumid, mis sisaldavad 
väikeseid, must-valgeid pilte. Mitmed põhipildid on 
saadaval Galeriis kaustas Fotod→ Piltsõnumid. 

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

Piltsõnumi redaktori funktsioonid: Saada, Lisa 
adressaat, Sisesta, Eemalda pilt, Kustuta, Kontrolli 
kontakte, Sõnumi info, Abi ja Välja.

Piltsõnumi saatmine:
1. Selleks on kaks võimalust:

• Avage Menüü→ Galerii→ Fotod→ Piltsõnumid ja valige saatmiseks pilt. 
Valige Valikud→ Saada või

• Valige Sõnumid→ Uus sõnum→ Kirjuta:→ Lühisõnum ja valige Valikud→ 
Sisesta→ Pilt.

2. Määrake adressaat ja kirjutage tekst.
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3. Valige Valikud→ Saada või vajutage .

Märkus:  Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe 
piltsõnumi saatmine olla kallim ühe tekstsõnumi saatmisest.

Multimeediasõnumid
Multimeediasõnum võib sisaldada teksti, fotode, video- ja heliklippide 
kombinatsiooni.

Märkus:  Multimeediasõnumeid saab kasutada vaid võrguoperaatori või 
teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid saavad vastu võtta ja 
näidata ainult need seadmed, millel on multimeediasõnumi või e-posti toetus. 

Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded
Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata Teile vajalikud seaded 
konfiguratsioonisõnumis. Vt. ‘Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine’, lk. 85.  

Andmesideteenuste tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

• Pöörduspunkti seadete sisestamiseks avage Sõnumid→  Valikud→  Seaded→  
Multimeediasõnum. Vt. ‘Multimeediasõnumi seaded’, lk. 97. 

Multimeediasõnumite koostamine
Multimeediasõnumi redaktori funktsioonid: Saada, Lisa adressaat, Lisa, 

Eemalda, Teisalda, Sõnumi eelvaatlus, Elemendid, Kustuta, Kontrolli kontakte, 
Sõnumi info, Saatevõimalused, Abi ja Välja.
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1. Valige Sõnumimenüüs Uus sõnum→ Kirjuta:→ 
Multimeediasõnum ning vajutage .

2. Vajutage , et valida kontaktandmete seast 
adressaat (adressaadid) või sisestage väljale Saaja: 
adressaadi telefoninumber või e-posti aadress.     
Eraldage aadressid semikooloniga (;). Sõnumi 
väljale liikumiseks vajutage .

3. See, millises järjekorras te multimeediasõnumisse 
elemente lisate, ei oma tähtsust.

Märkus:  Kõigepealt tuleb Teilt valida, kas 
objektid salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile (kui viimane on 
kasutusel).

• Foto lisamiseks valige Valikud→ Lisa → Foto või Uus foto.

Märkus: Algseades on Foto suurus: Väike. Kui saadate 
multimeediasõnumit e-posti aadressile või teisele Nokia 6600-le, valige 
võimaluse korral foto suuruseks “Suur” (sõltub võrgust). Seade muutmiseks 
valige funktsioon Sõnumid→  Valikud→  Seaded→  Multimeediasõnum→  
Foto suurus→  Suur.

• Heli lisamiseks valige Valikud→ Lisa→ Heliklipp või Uus heliklipp. Peale 
heli lisamist ilmub navigatsiooniribale  tähis.

• Kui valite Lisa→ Foto, Heliklipp, või Videoklipp, avaneb valikloend. Leidke 
element, mille soovite lisada ja vajutage Videoklipp.
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• Kui valite Lisa→  Uus foto, avaneb kaamera ja Te saate teha uue foto. Foto 
salvestatakse automaatselt galeriisse. Kui soovite teha uue foto ning 
olemasoleva kustutada, vajutage Kustuta.

• Kui valite Lisa→ Uus heliklipp, avaneb Salvesti ning te saate salvestada uue 
heliklipi. Heliklipp salvestatakse automaatselt ning sõnumile lisatakse 
koopia.

4. Uue slaidi lisamiseks valige Valikud→ Lisa→ Slaid. 

5. Sõnumi saatmiseks vajutage Valikud→ Saada või vajutage .

Tähelepanu: Autoriõiguste kaitsesüsteem võib takistada mõningate piltide, helinate 
ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja edasisaatmist.

Elemendi eemaldamine multimeediasõnumist
Elemendi eemaldamiseks sõnumist valige Valikud→ Eemalda→ Foto, Heliklipp 
või Videoklipp. Teksti eemaldamiseks vajutage .

Töötamine sõnumi erinevate elementidega
Kui soovite vaadata kõiki multimeediasõnumi objekte, 
avage see sõnum ja valige Valikud→  Elemendid. 

Sõnumi elementide aknas on võimalik muuta 
elementide järjestust, elemente kustutada ja elemente 
vastavates rakendustes avada.

Elemendiakna valikud: Ava, Paiguta pildid ette / 
Paiguta tekst ette, Eemalda, Abi ja Välja.



Sõ
nu

m
id

81Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-post

E-kirja saatmiseks vajalikud seaded
Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist 
eraldi e-posti aadressile peate te:

• Konfigureerima õigesti Interneti pöörduspunkti (IAP). Vt. ‘Ühenduse seaded’, 
lk. 107. 

• Defineerima õigesti oma e-posti seaded. Vt. ‘E-posti seaded’, lk. 99. 

Märkus: Manuse lisamiseks tuleb see valida telefoni mälust või 
mälukaardilt (kui viimane on kasutusel).

E-kirjade kirjutamine ja saatmine
E-kirja redaktori funktsioonid: Saada, Lisa adressaat, Lisa, Manused, 

Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi täpsustused, Saatevõimalused, Abi jaVälja.

1. Valige Uus sõnum→ Kirjuta:→E-kiri. Avaneb redaktor.

2. Vajutage , et valida kontaktandmete seast adressaat (adressaadid) või 
sisestage väljale Saaja: e-posti aadress.     Eraldage aadressid semikooloniga (;). 
Kui soovite saata kellelegi kirja koopia, kirjutage selle inimese e-posti aadress 
väljale Koopia:     Sõnumi väljale liikumiseks vajutage . 

3. Kirjutage sõnum. Kui soovite lisada e-kirjale manuse, valige Valikud→ Lisa→ 
Foto, Heliklipp, Videoklipp või Märge.  ilmub navigatsiooniribale, märkimaks, 
et e-kirjal on manus. Mall võimaldab sisestada eelnevalt valmiskirjutatud 
teksti.
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Kui e-kiri on avatud, võite manuse lisamiseks valida Valikud→ Manused. 
Avaneb manuse aken, kus teil on võimalik manuseid juurde lisada, vaadata ja 
eemaldada.

Märkus:  Kui valisite Foto, tuleb teil kõigepealt näidata, kas foto on 
salvestatud telefoni mällu või mälukaardile (kui viimane on kasutusel).

4. Manuse eemaldamiseks leidke see ja valige Valikud→ Eemalda.

5. E-kirja saatmiseks vajutage Valikud→ Saada või vajutage .

Tähelepanu: Autoriõiguste kaitsesüsteem võib takistada mõningate piltide, helinate 
ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja edasisaatmist.

Märkus:  Enne saatmist paigutatakse e-kiri kausta "Saatmiseks". Kui e-
kirja saatmise ajal on telefonil tõrge, jääb see kiri kausta "Saatmiseks" ning kirja 
olek on Nurjus.

■ Saabunud sõnumite kaust
Saabunud sõnumite kausta valikud: Ava, Kirjuta sõnum, 

Vastussõnum, Sõnumi info, Pane kausta, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja.

Sõnumeid ja andmeid saab vastu võtta tekstsõnumi, multimeediasõnumi ning 
infrapuna- või Bluetooth ühendusega. Kui saabunud sõnumite kaustas on 
lugemata sõnumeid, näete  tähist.

Saabunud sõnumite kausta sõnumeid iseloomustavad erinevad tähised. Allolevas 
loendis kirjeldatakse mõningaid neist: 

 lugemata tekstsõnum  lugemata konfiguratsioonisõnum, 

 lugemata multimeediasõnum,
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 lugemata teatesõnum,

 infrapunaühendusega vastuvõetud data, 

 Bluetooth ühendusega vastuvõetud data, 

 sõnumi tüüp tundmatu.

Erinevate sõnumivaaturite valikud
Valikud sõltuvad vaatamiseks valitud sõnumi tüübist:

• Salvesta pilt - salvestab pildi kaustaPiltsõnumid Galeriis.

• Vastussõnum - saatja aadress kopeeritakse väljale Saaja:     Valige 
Vastussõnum→ Kõigile - et kopeerida uue sõnumi aadressväljale saatja 
aadress ja kõik aadressid väljalt Koopia.

• Saada edasi - kopeerib sõnumi sisu redaktorisse.

• Helista - helistamiseks vajutage .

• Kustuta - sõnumite kustutamiseks.

• Vaata fotot - foto vaatamiseks ja salvestamiseks.

• Kuula heliklippi - sõnumis oleva heliklipi kuulamiseks.

• Vaata videoklippi - sõnumis oleva videoklipi vaatamiseks.

• Elemendid - näitab multimeediasõnumi kõiki elemente.

• Manused - näitab e-kirja manustena saadetud faile.

• Sõnumi info - näitab sõnumiga seotud informatsiooni.
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• Pane kausta / Kopeeri kausta - saate teisaldada või kopeerida sõnumeid oma 
kaustadesse, saabunud sõnumite kausta või teistesse omaloodud kaustadesse. 

• Lisa Kontaktidele - saatja telefoninumbri või e-posti aadressi kopeerimine 
kontaktandmete loendisse. Valige, ka soovite koostada uue kontaktandmete 
kaardi või lisada andmeid olemasolevale kaardile.

• Leia - otsib sõnumitest telefoninumbreid, e-posti aadresse ja 
internetiaadresse. Otsingu lõppedes saate leitud numbrile helistada või sõnumi 
saata, leitud e-posti aadressile aga e-kirja saata ning need andmed 
kontaktandmete või järjehoidjate loendisse salvestada.

Multimeediasõnumite postkasti vaatamine

Multimeediasõnumi elemendid
Elemendiakna valikud: Ava, Salvesta, Saada, Helista ja Välja.

• Kui soovite vaadata sõnumile lisatud meediaelemente, avage sõnum ja valige 
Valikud→  Elemendid. Multimeediasõnumisse lisatud faile saab vaadata ja 
kuulata elementide aknas. Teil on võimalik antud fail telefoni salvestada või 
saata näiteks infrapunaga teisele seadmele.

Tähelepanu: Multimeediasõnumi elemendid võivad sisaldada viiruseid või 
kahjustada muul viisil teie telefoni või arvutit. Kui te ei tea, kas kiri on saabunud 
usaldusväärsest allikast või mitte, ärge avage kirjale lisatud manuseid. Vt. ‘Sertif. haldus’, 
lk. 118. 
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Multimeediaesitluse vaatamine
Kui saabub esitlust sisaldav multimeediasõnum, valige Valikud→ Näita esitlust - 
esitlus avaneb ja käivitub.

Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine
Teie telefon saab vastu võtta erinevaid konfiguratsioonisõnumid st andmeid 
sisaldavaid tekstsõnumeid (nimetatakse ka OTA-sõnumiteks). Saabunud 
konfiguratsioonisõnumi avamiseks, avage saabunud sõnumite kaust, leidke sealt 
vajalik sõnum ( ) ja vajutage .

• Piltsõnum - et salvestada piltsõnum kausta Piltsõnumid Galeriis hilisemaks 
kasutamiseks, valige Valikud→ Salvesta pilt.

• Visiitkaart - kontaktandmete salvestamiseks, valige Valikud→ Salvesta 
visiitkaart.

Märkus:  Visiitkaardile lisatud sertifikaate ja helifaile ei salvestata.

• Helina toon - helina salvestamiseks Galeriisse, valige Valikud→ Salvesta.

• Võrgu logo - logo salvestamiseks valige Valikud→ Salvesta. Nüüd näete seda 
logo ootere¾iimi ekraanil operaatorvõrgu nimetuse asemel.

• Kalendrikirje - kutse salvestamiseks kalendrisse valige Valikud→ Salv. 
kalendrisse.

• Brauseri sõnum - järjehoidja salvestamiseks valige Valikud→ Salv. järjehoidja. 
Järjehoidja salvestatakse brauseri teenustes järjehoidjate loendisse.

Kui sõnum sisaldab nii brauseri pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige 
andmete salvestamiseks Valikud→ Salvesta kõik. Või valige Valikud→ Vaata 
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infot, et vaadata järjehoidjat ja pöörduspunkti andmeid eraldi. Kui te ei soovi 
salvestada kõiki andmeid, valige seade või järjehoidja, vaadake infot ja valige, 
olenevalt sellest, mida vaatate Valikud→ Salv. Seadetesse või Salv. järjehoidja.

• Tuli e-kiri - näitab, mitu uut e-kirja on serveris teie postkastis. E-kirja teade 
võib mõnikord sisaldada täiendavat teavet kirja teema, saatja, manuste jms. 
kohta.

• Lisaks sellele saab telefoniga vastu võtta SMS-tekstsõnumikeskuse numbri, 
kõneposti numbri, kaugsünkroniseerimise seadeprofiili, brauseri, 
multimeediasõnumi ja e-posti pöörduspunkti seaded, pöörduspunkti 
registreerumisskripti seaded ning e-posti seaded.

Seadete salvestamiseks, valige Valikud→ Salv. SMS seaded, Salvesta 
kõneposti, Salv. seadetesse või Salv. e-posti sead.. 

Teatesõnumid (võrguteenus)
Teatesõnumeid on võimalik tellida teenusepakkujailt. Teatesõnumid võivad olla 
lühiteated, näiteks uudiste pealkirjad, tekstisõnumid või veebipõhise teenuse 
aadress. Lisateave ja tellimisinfo teenusepakkujalt.

Saabunud teatesõnumite kausta vaatamine
Valikud teatesõnumite vaatamise funktsioonis: Lae alla, Teisalda kausta, 

Sõnumi info, Abi ja Välja.

1. Leidke saabunud sõnumite kaustast teatesõnum ( ) ja vajutage .

2. Teenuse allalaadimiseks või vaatamiseks vajutage Lae alla. Vajadusel hakkab 
telefon looma andmesideühendust. 
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3. Saabunud sõnumite kausta taasavamiseks vajutage Tagasi.

Teatesõnumite vaatamine brauseris
Uute teatesõnumite allalaadimiseks ja vaatamiseks valige sirvimise ajal Valikud→ 
Loe teenuse teateid.

■ Minu kaustad 
Funktsioonis "Minu kaustad" on teil võimalik paigutada oma sõnumeid 
kaustadesse, luua juurde uusi kaustu ning olemasolevaid ümber 
nimetada ja kustutada. 

Mallide kaust
• Sõnumid, mida tihti saadate võite salvestada mallsõnumitena. Uue mallsõnumi 

salvestamiseks valige Valikud→ Uus mall.

■ Serveri postkast (võrgu teenus)
Kui te selle kausta avate, saate luua ühenduse serveris asuva 
postkastiga:

• laadida alla uued e-kirjad, nende päised või

• vaadata eelnevalt alla laetud e-kirju või kirjade päiseid autonoomselt. 

Kui valite Sõnumimenüü põhiaknas Uus sõnum→ Kirjuta:→ E-kiri või Postkast, ega 
ole seadistanud oma e-posti kontot, palutakse teil seda teha. Vt. ‘E-kirja 
saatmiseks vajalikud seaded’, lk. 81. 
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Kui loote uue postkasti, näete sõnumite menüü põhiaknas sõna Postkast asemel 
uue postkasti nimetust. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Pöörduspunktide ja postkastide konfigureerimist hõlbustab spetsiaalne 
häälestusprogramm, mille leiate rakendusest PC Suite. Samuti on võimalik seadeid 
näiteks arvutist telefoni kopeerida. Uurige müügikomplektis olevat CD-d.

Postkasti avamine
Kui te oma postkasti avate, võite valida, kas vaadata vastuvõetud e-kirju ja kirjade 
päiseid offlainis või võttes ühendust e-posti serveriga. 

• Kui liigute oma postkastile ja vajutate , küsib telefon Võtan ühenduse 
postkastiga?  Postkastiga ühenduse võtmiseks vajutage Jah, kirjade 
vaatamiseks offlainis valige Ei.

• Teine võimalus ühenduse loomiseks on valida Valikud→ Loo ühendus.

E-kirjade vaatamine onlainis
Onlain tähendab seda, et teil on andmekõne või pakettandmeside vahendusel oma 
serveri postkastiga pidev ühendus. Vt. ‘Andmeside indikaatorid’, lk. 17. Vt. ‘GSM-
andmesidekõned’, lk. 108. Vt. ‘Pakettandmeside (General Packet Radio Service, 
GPRS)’, lk. 109. 

Märkus:  Kui kasutate POP3-protokolli, ei uuendata e-kirju onlainis 
automaatselt. Selleks, et vaadata kõige uuemaid e-kirju, tuleb ühendus 
katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendust võtta.
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E-kirjade vaatamine offlainis
E-kirju offlainis vaadates ei ole telefon serveri postkastiga sideühenduses. See 
aitab kokku hoida sideühenduse kulusid. Vt. ‘GSM-andmesidekõned’, lk. 108. 

Kui soovite oma e-kirju offlainis vaadata, tuleb kirjad kõigepealt postkastist alla 
laadida, vt. järgmist lõiku. 

Võite jätkata alla laetud e-kirjade päiste ja/või e-kirjade lugemist offlainis. Te 
saate kirjutada uusi e-kirju, saata alla laetud e-kirjadele vastuseid ning e-kirju 
edasi saata. Samas on teil võimalik valida, et e-kirjad saadetaks, kui te järgmisel 
korral serveriga ühendust võtate. Kui te järgmisel korral Postkast avate ning 
soovite oma e-kirju offlainis vaadata, vastake küsimusele Võtan ühenduse 
postkastiga? Ei.

Valikud e-kirja päiste vaatamisel: Ava, Kirjuta sõnum, Loo ühendus / 
katkesta ühendus, Vastussõnum, E-posti ülekanne, Kustuta, Sõnumi täpsustused, 
Märgi loetuks, Sortimisviis, Kopeeri kausta, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja.

E-kirjade allalaadimine postkastist
• Kui olete autonoomses re¾iimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks 

Valikud→ Loo ühendus.
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Serveri postkast sarnaneb saabunud sõnumite 
postkastiga. Loendis üles-alla liikumiseks vajutage  
või . E-kirja olekut näitavad järgmised tähised:

 - uus e-kiri (offlain või onlain re¾iimis). Kiri ise ei 
ole veel postkastist telefoni laetud (tähisel on 
väljapoole osutav nool).

 - uus e-kiri, kiri on postkastist telefoni laetud 
(sissepoole osutav nool). 

 - loetud e-kirjad.

 - läbiloetud e-kirjade päised, kirjad ise on telefonist kustutatud.

1. Kui olete serveri postkastiga ühenduses, valige Valikud→ E-posti ülekanne→:

• Uued - kõik uued e-kirjad laetakse telefoni.

• Valitud - telefoni kantakse ainult selekteeritud e-kirjad. Kirjade valimiseks 
kasutage funktsioone Vali/Tühista valik → Vali / Tühista valik. Vt. ‘Erinevate 
rakenduste sarnased toimingud’, lk. 20. 

• Kõik - kõik kirjad laetakse postkastist telefoni. 

Kirjade allalaadimise katkestamiseks vajutage Tühista.

2. Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusre¾iimis. 
Ühenduse katkestamiseks ja kirjade vaatamiseks autonoomses re¾iimis valige 
Valikud→ Katkesta ühendus.
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E-kirja avamine
Valikud e-kirja vaatamisel: Vastussõnum, Saada edasi, Kustuta, Manused, 

Sõnumi täpsustused, Pane kausta / Kopeeri kausta, Lisa Kontaktidele, Leia, Abi ja 
Välja.

• Kui vaatate oma e-kirju kas onlainis või offlainis, leidke kiri, mida soovite 
avada ja vajutage . Kui e-kiri ei ole alla laetud (tähisel olev nool osutab 
väljapoole) ning te valite offlain re¾iimis Ava, küsib telefon luba selle kirja 
laadimiseks telefoni. Pärast e-kirja ülekandmist jääb andmesideühendus 
aktiivseks. Sideühenduse katkestamiseks valige Valikud→ Katkesta ühendus.

Ühenduse katkestamine postkastiga
Andmekõne või GPRS-ühenduse katkestamiseks serveri postkastiga valige 
sidusre¾iimis Valikud→ Katkesta ühendus. Vt. ‘Andmeside indikaatorid’, lk. 17. 

E-kirja manuste vaatamine
Manuseakna valikud: Ava, Kanna üle, Salvesta, Saada, Kustuta, Abi ja Välja.

• Avage manuse tähisega kiri  ja valige Valikud→ Manused - avaneb Manuste 
aken. Manuste aknas on teil võimalik toetatud formaatides manuseid alla 
laadida, avada ja salvestada. Manuseid saab saata ka infrapuna ja 
Bluetooth'iga.

Tähelepanu: E-kirja manused võivad sisaldada viiruseid või kahjustada muul viisil 
teie telefoni või arvutit. Kui te ei tea, kas kiri on saabunud usaldusväärsest allikast või mitte, 
ärge avage kirjale lisatud manuseid. Vt. ‘Sertif. haldus’, lk. 118. 
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Manuste laadimine telefoni
• Telefoni laadimata manuste tähised on heledamad. Manuse laadimiseks leidke 

see ja valige Valikud→ Kanna üle.

Märkus:  Kui teie postkast kasutab IMAP4-protokolli, võite valida, kas 
telefoni laetakse ainult kirjade päised, kirjad või kirjad ja manused. Protokolli 
POP3 puhul on valikuteks ainult e-kirjade päised või kirjad ja manused. Vt. ‘E-posti 
seaded’, lk. 99. 

Manuse avamine
1. Leidke manuse aknast manus ning vajutage selle avamiseks . 

• Kui olete onlain re¾iimis, kantakse manus serverist üle ja avatakse vastavas 
rakenduses.

• Kui olete offlain re¾iimis, küsib telefon manuse ülekandmiseks teie luba. Kui 
vastate Jah, luuakse serveri postkastiga sideühendus.

2. E-kirja juurde pöördumiseks vajutage Tagasi 

Manuste salvestamine eraldi
Manuse salvestamiseks valige Manuste aknas Valikud→ Salvesta. Manus 
salvestatakse vastavasse rakendusse. Näiteks saab salvestada helifaile galeriisse ja 
tekstifaile (.TXT) Märkmikku.

Märkus:  Manused, näiteks manusena saadetud fotod, võib salvestada 
mälukaardile, kui viimane on kasutusel.
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E-kirja kustutamine
• E-kirja kustutamine telefonist, kuid säilitamine serveri postkastis:

Valige Valikud→ Kustuta→ Ainult telefonist.

Märkus:  Telefon näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, 
nagu need on serveris. Niisiis, vaatamata sellele, et kustutasite kirja sisu, jääb selle 
päis ikkagi telefoni alles. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt 
serveri postkastist kustutada ning siis telefonilt serveri postkastiga uuesti 
ühendust võtta, et postkasti olekut uuendada.

• E-kirja kustutamine nii telefonist kui serveri postkastist: 

Valige Valikud→ Kustuta→ Tel-st ja serverist.

Märkus:  Kui olete offlain re¾iimis kustutatakse e-kiri kõigepealt telefonist. 
Kui Te järgmine kord serveriga ühendust võtate, kustutatakse see kiri 
automaatselt ka serverist.
Kui kasutate protokolli POP3, kustutatakse valitud kirjad alles siis, kui ühendus 
postkastiga on katkenud. Kui kasutusel on protokoll IMAP4 ning sideühendus on 
aktiivne, kustutatakse kirjad nii telefonist kui ka serverist.

E-kirjade taastamine offlainis
Kui soovite kirja kustutamise nii telefonist kui serverist tühistada, leidke 
märgistatud kiri, mis järgmise ühenduse ajal kustutatakse ( ) ja valige 
Valikud→ Ennista.
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■ Saatmiseks
Kaust "Saatmiseks" on saatmise ootel olevate sõnumite ajutine 
säilituskoht.

Sõnumite olek kaustas "Saatmiseks":
• Saadan - ühendus on loodud ja sõnumit edastatakse.

• Ootel / Saatmise ootel - kui kaustas "Saatmiseks" on näiteks kaks ühetüübilist 
sõnumit ning ühte sõnumit saadetakse ja teine on saatmise ootel.

• Saadan uuesti kell (kellaaeg) - saatmine ebaõnnestus. Telefon üritab sõnumit 
teatud aja pärast uuesti edastada. Kui soovite saatmise kohe käivitada, 
vajutage Saada.

• Edasilükatud - kaustas "Saatmiseks" olevat sõnumit ei saadeta kohe ära, vaid 
pannakse "ootele". Leidke saatmiseks määratud sõnum ja valige Valikud→ 
Katkesta saatmine.

• Nurjus - telefon on kasutanud ära kõik võimalused sõnumit saata, kuid 
tagajärjetult. Kui üritasite saata tekstsõnumit, avage see sõnum ja kontrollige 
sõnumi edastusseadeid.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine
 Valige sõnumite menüü põhiaknas Valikud→ SIM-kaardi sõnumid.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta 
kopeerida. Vt. ‘Erinevate rakenduste sarnased toimingud’, lk. 20. 
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■ Kärjeteated (võrguteenus)
  Valige sõnumite menüü põhiaknas Valikud→ Kärjeteated.

Teil on võimalik vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt 
edastatavat informatsiooni, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Võrguteate teemad ja 
nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Põhiaknas saate vaadata:

• teema olekut:  - uusi tellitud kärjeteateid ja  - uusi tellimata 
kärjeteateid.

• teema numbrit, teema nimetust ning kas teema on lipukesega ( ) järgnevaks 
märgitud. Kui teile on saabunud kärjeteade lipukesega märgitud teemal, annab 
telefon sellest märku.

Valikud kärjeteate funktsioonis: Ava, Telli /Tühista tellimus, Märgista / 
Tühista märgistus, Teema, Seaded, Abi ja Välja.

Märkus:  Pakettandmesideühendus (GPRS) võib takistada kärjeteadete 
vastuvõttu. Õigete GPRS-seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga. 
Vt. ‘Pakettandmeside (General Packet Radio Service, GPRS)’, lk. 109. 

■ Teenuse juhtimise redaktor
  Valige sõnumite menüü põhiaknas Valikud→ Teenuse juhtimine.

Teil on võimalik sisestada ja saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD 
käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Lisateave võrguoperaatorilt. 
Päringu saatmiseks:

• sisestage ootere¾iimis või aktiivse kõne ajal käsu number (numbrid) ja vajutage 
Saada või
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• kui teil on vaja sisestada nii tähti kui numbreid, valige Sõnumid→ Valikud→ 
Teenuse juhtimine.

■ Sõnumite seaded
Sõnumi seaded on grupeeritud sõnumi tüübi järgi. 

Tekstsõnumite seaded
Avage Sõnumid ja valige Valikud→ Seaded→ Lühisõnum, et avada järgmised 
seaded:

• Sõnumikeskused - loetleb kõik määratletud sõnumikeskused. 

Valikud SMS-sõnumikeskuse määramisel: Uus sõnumikeskus, Muuda, 
Kustuta, Abi ja Välja.

• Kasutatav keskus - valib sõnumikeskuse tekstsõnumite edastamiseks ja 
konfiguratsioonisõnumite, näiteks piltsõnumite edastamiseks.

• Saateraport (edastusraport) - kui selle võrguteenuse seadeks on Jah, 
näidatakse Raportites saadetud sõnumi olekut (Ootel, Nurjus, Edastatud).

• Sõnumi kehtivus - kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit 
edastada, kustutatakse sõnumikeskuses see sõnum. Pidage meeles, et võrk 
peab seda teenust toetama. Maksimaalne aeg on pikim võrgu poolt lubatud 
ajaperiood.

• Sõnumi formaat - valikud on järgmised: Tekst, Faks, Piipar ja E-kiri. Info 
saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.
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Märkus: Muutke seade valikut ainult siis, kui olete kindel, et teie 
sõnumikeskus suudab tekstisõnumeid neisse teistesse formaatidesse 
konverteerida.

• Eelistatud edastus - võrgu toetuse olemasolul saab tekstsõnumi edastamiseks 
kasutada tavalist GSM-võrku või GPRS-i. Vt. ‘Pakettandmeside (General Packet 
Radio Service, GPRS)’, lk. 109. 

• Vastuse edast. sama (võrguteenus) - kui valite seadeks Jah ning sõnumi 
adressaat teile vastussõnumi saadab, edastatakse see sama sõnumikeskuse 
vahendusel. Pidage meeles, et kõik operaatorvõrgud ei pruugi seda toetada.

Multimeediasõnumi seaded
Avage Sõnumid ja valige Valikud→ Seaded→ Multimeediasõnum, et avada 
järgmised seaded:

• Eelistatud pöördusp. (Tuleb määratleda) - valige, millist pöörduspunkti 
kasutatakse eelisedastusena multimeediasõnumikeskusega ühenduse 
saamiseks. Vt. ‘Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded’, lk. 78. 

Märkus:  Kui Teile saadetakse multimeediasõnumi seaded 
konfiguratsioonisõnumiga ja Te salvestate need seaded, kasutatab telefon neid 
automaatselt pöörduspunkti häälestamiseks. Vt. ‘Konfiguratsioonisõnumite 
vastuvõtmine’, lk. 85. 

• Multim. vastuvõtt - valige:
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Vaid koduvõrgus - kui soovite multimeediasõnumeid vastu võtta ainult 
koduvõrgus. Kui olete koduvõrgu levipiirkonnast väljas, lülitab telefon 
multimeediasõnumite vastuvõtu välja.

Pidev vastuvõtt - kui soovite alati multimeediasõnumeid vastu võtta. 

Vastuvõttu ei ole - kui te ei soovi multimeediasõnumeid ega reklaami üldse 
vastu võtta.

Tähelepanu: 
• Kui valisite Vaid koduvõrgus või Pidev vastuvõtt, võib telefon luua 

andmeside- või GPRS-ühenduse, ilma et teie sellest teadlik oleksite.

• Sõnumi saabumisel - Valige: 

Lae kohe alla - kui soovite, et multimeediasõnumid kohe telefoni laetaks. Kui 
seal on ka "edasilükatud" sõnumeid, kantakse ka need üle.

Lae hiljem alla - kui soovite, et multimeedia sõnumikeskus salvestaks sõnumi, 
et te saaksite selle hiljem oma telefoni laadida. Kui soovite sõnumeid alla 
laadida, valige funktsiooni Sõnumi saabumisel seadeks Lae kohe alla.

Keeldu sõnumist - kui te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta. Sõnumid 
kustutatakse multimeedia sõnumikeskuses.

• Anonüümsed lubatud - valige Ei, kui soovite keelduda sõnumitest, mille saatja 
on anonüümne.

• Reklaami vastuvõtt - valige, kas telefon võtab vastu multimeediasõnumina 
saadetud reklaami või mitte.
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• Saateraport- valige Jah, kui soovite, et Raportis näidatakse sõnumi olekut 
(Ootel, Nurjus, Edastatud).

• Keeldu raportist - valige Jah, kui te ei soovi, et telefon teid multimeediasõnumi 
kättetoimetamisest teavitaks.

• Sõnumi kehtivus (võrguteenus) - kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud 
sõnumit edastada, kustutatakse multimeedia sõnumikeskuses see sõnum. 
Maksimaalne aeg on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.

• Foto suurus - määrake multimeediasõnumiga edastatava foto suurus. Valikud 
on järgmised: Väike (maks. 160x120 pikselit) või Suur (maks. 640x480 pikselit). 

• Heli - valige Valjuhääldi või Kõnetoru, et multimeediasõnumi heli kostaks 
vastavalt valjuhääldist või kuularist. Vt. ‘Valjuhääldi’, lk. 23. 

E-posti seaded
Avage Sõnumid ja valige Valikud→ Seaded→ E-post. 

Avage Kasutatav postkast, et valida, millist postkasti te soovite kasutada.

Postkastide seaded
Valikud e-posti seadete määratlemisel: Muuda, Uus postkast, Kustuta, Abi 

ja Välja.

Selleks, et avada määratletud postkastide nimekiri, valige Postkastid. Kui ühtegi 
postkasti ei ole määratud, palutakse teil seda teha. Kuvatakse järgmised seaded 
(selle informatsiooni saate oma e-posti teenusepakkujalt):

• Postkasti nimi - Andke postkastile nimi.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 100

• Pöörduspunkt (Tuleb määratleda) - postkasti pöörduspunkti määratlemine. 
Choose an IAP from the list.  Vt. ‘Ühenduse seaded’, lk. 107. 

• Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda) - sisestage teenusepakkujalt saadud 
e-posti aadress. Aadressis peab olema @ sümbol. Sellele aadressile saabuvad 
teie kirjadele saadetud vastused.

• Väljuva posti server: (Tuleb määratleda) - sisestage e-kirju edastava arvuti IP-
aadress või nimi.

• Saada sõnum (võrguteenus) - valige, millal e-kiri telefonist ära saadetakse. 
Kohe - telefon loob postkastiga sideühenduse niipea, kui vajutate Saada. 
Järgm. ühendusel - E-kiri saadetakse ära siis, kui te järgmisel korral serveris 
oleva postkastiga ühendust võtate.

• Saada endale koopia - valige Jah, et e-kirja koopia saadetaks funktsioonis 
Minu e-posti aadress määratud aadressile.

• Koos allkirjaga - valige Jah, e-kirjade allkirjastamiseks ja allkirjastatava teksti 
kirjutamiseks või redigeerimiseks.

• Kasutajanimi: - sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

• Parool: - Sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, tuleb teil sisestada 
parool serveri postkastiga ühenduse loomisel.

• Sisset. posti server: (Tuleb määratleda) - sisestage e-kirju vastuvõtva arvuti 
IP-aadress või nimi.

• Postkasti tüüp: - saate määrata postkasti teenusepakkuja poolt soovitatud e-
posti protokolli. Valikud on: POP3 ja IMAP4.



Sõ
nu

m
id

101Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Märkus:  Antud seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle 
seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta.

• Turvalisus - kasutatakse POP3, IMAP4 ja SMTP-protokollide puhul ühenduse 
turvalisuse tagamiseks.

• APOP turvaline login - kasutatakse POP3-protokolli puhul e-posti serverisse 
saadetavate paroolide krüpteerimiseks. Ei ole kasutatav, kui Postkasti tüüp: on 
valitud IMAP4.

• Manuste laadimine (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) - e-kirjade 
allalaadimiseks koos manustega või ilma.

• Päiste ülekanne - telefoni laetavate e-kirja päiste arvu määratlemiseks. 
Valikud on Kõik ja Määra ise. Kasutatakse üksnes IMAP4 protokolli puhul.

Teatesõnumite seaded
Kui avate Sõnumid ja valite Valikud→ Seaded→ Teenuse teade, avaneb järgmine 
seadete loend:

• Teenuse teated - Valige, kas soovite teenuse teateid vastu võtta või mitte.

• Autentimine vajalik - valige, kas telefon võtab vastu ainult usaldusväärsetest 
allikatest pärinevaid teatesõnumeid. 

Kärjeteate seaded
Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk kärjeteate funktsiooni 
toetab, milliseid on võrguteadete teemad ja millised koodid neile vastavad. Avage 
Sõnumid→ Valikud→ Seaded→ Kärjeteated ja muutke järgmisi seadeid:
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•  Vastuvõtt - Sisse lülitatud või Välja lülitatud.

• Keel - Kõik - telefon võtab vastu võrguteateid kõikides keeltes. Valitud - saate 
valida, mis keeles võrguteateid telefon vastu võtab. Kui eelistatud keelt loendis 
ei ole, valige Muu. 

• Teematuvastus - kui telefon võtab vastu sellise võrguteate, mis ei kuulu ühegi 
teema alla, võimaldab valik Teematuvastus→ Sisse lülitatud salvestada teema 
koodi automaatselt. Teema kood salvestatakse teemade loendisse ilma nimeta. 
Kui te ei soovi uute teemade koode automaatselt salvestada, valige Välja 
lülitatud. 

Saadetud sõnumite kausta seaded 
Avage Sõnumid ja valige Valikud→ Seaded→ Muu, et avada järgmised seaded:

• Salv. saadet. sõnum - valige, kas telefon salvestab iga saadetud tekstsõnumi, 
multimeediasõnumi ja e-kirja koopia kausta "Saadetud".

• Salvestatud sõnumid - määrake, kui palju sõnumeid saadetud sõnumite kausta 
salvestatakse. Algseades on selleks arvuks 20. Kui see arv täis saab, 
kustutatakse kõige vanem sõnum.

• Kasutatav mälu - valige, millisesse mällu andmed salvestatakse. Valikuteks on 
telefoni mälu ja mälukaart, kui viimane on kasutusel.
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6. Vahendid

■ Seaded

Üldiste seadete muutmine
  Avage Menüü→ Vahendid→ Seaded.

1. Leidke seadete grupp ja vajutage avamiseks .

2. Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage , 
et:

• lülitada sisse teine seade, kui seadeid on ainult 
kaks (Sisse/Välja),

• avada valikloend või redaktor,

• avada liugur, väärtuse suurendamiseks või 
vähendamiseks vajutage vastavalt  või .

Võrguoperaator võib saata teile seadeid lühisõnumi 
vahendusel. 
Vt. ‘Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine’, lk. 85.  
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Telefoni seaded
Üldine
• Telefoni keel - teil on võimalik muuta telefoni ekraanile ilmuvate tekstide keelt. 

Teise keele valimisega võib kaasneda muudatus kuupäeva ja kellaaja 
esitusviisis ning kalkulaatori funktsioonis kasutatakse teisi eraldajaid. Telefoni 
on installeeritud kolm keelt. Funktsioon Automaatne valib telefon keele SIM-
kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Pärast ekraanitekstide keele 
muutmist tuleb teha telefonile korduskäivitus. 

Märkus:  Kui muudate funktsioonide Telefoni keel või Sisestuskeel seadet, 
avaldab see mõju telefoni kõikidele funktsioonidele, seade jääb kehtima niikauaks, 
kuni te selle ise ära muudate.

• Sisestuskeel - teil on võimalik valida telefonile alaliselt teine sisestuskeel. 
Keele vahetamine mõjutab järgmist:

• klahvide (  - ) all olevaid sümboleid,

• sõnastikupõhise tekstisisestuse sõnastikku, 

• klahvide  ja  all olevaid erisümboleid.

• Sõnastik - sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- (Sisse lülitatud) või 
väljalülitamiseks (Välja lülitatud), seade kehtib kõigis redaktoreis. Seadet võite 
muuta ka redaktoris endas. Vt. ‘Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse 
kasutamiseks’, lk. 72. 

• Tervitustekst ja logo -  telefoni sisselülitamisel ilmub korraks ekraanile 
tervitustekst või logo. Kui soovite valida algse pildi või animatsiooni, valige 
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Vaikimisi. Tervitusteksti kirjutamiseks valige Tekst (maks. 50 tähte). Valige 
Foto, et valida Galeriist foto või pilt.

• Telefoni algseaded - võite taastada mõningate menüüde algsed seaded. Selleks 
tuleb sisestada lukukood. Vt. ‘Turvameetmed’, lk. 115. Pärast seadete nullimist 
võib telefoni käivitumine rohkem aega võtta. Teie enda poolt koostatud 
dokumente ega faile ei kustutata.

Ootere¾iim
• Vasak valiku klahv ja Parem valiku klahv - saate valida funktsioonid, mis 

ilmuvad ootere¾iimis vasakpoolse  ja parempoolse  valiku klahvi 
kohale. Lisaks rakendustele võib valiku klahv osutada ka rakenduse teatud 
funktsioonile, näiteks võib selleks olla Uus sõnum.

Märkus: Te saate teha otsevalikuid vaid algselt paigaldatud rakendustele ja 
funktsioonidele..

Displei 
• Pimendusp. käivitub - aeg, mille möödudes pimenduspilt ekraanil aktiveerub. 

Kui pimenduspilt aktiveerub, ilmub tühjale ekraanile pimenduspildi riba.

• Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile.

Kõne seaded
Saada minu number (võrguteenus)
• Selle võrguteenuse abil on võimalik valida, kas inimene kellele helistate, näeb 

oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (Jah) või mitte (Ei). Võite valida 
liitumislepingu sõlmimisel võrguoperaatori poolt kehtestatud seade.
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Koputus (võrguteenus)
• Võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Valige 

Aktiveeri, et saata võrku nõue koputuse sisselülitamiseks, Tühista et saata 
võrku nõue koputuse väljalülitamiseks või Vaata olekut, et vaadata, kas 
koputus on aktiveeritud või mitte.

Aut.kordusvalimine
• Kui see funktsioon on sisse lülitatud, üritab telefon veel vähemalt kümme 

korda sellele telefoninumbrile helistada, millega teil ühendust saada ei 
õnnestunud. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage .

Kõnejärgne info
• Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et telefon näitaks peale kõne 

lõpetamist korraks ekraanil kõne kestust. 

Kiirvalimine
• Valige Sisse lülitatud - nüüd saate kiirvalimisklahvi (  - ) all hoides 

helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. Vt. 
‘Kiirvalimisklahvide määramine’, lk. 41. 

Vasta suvaklahviga
• Valige Sisse lülitatud ning te võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge 

vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud klahvid ,  ja .

Kasutatav liin (võrguteenus)

• Antud funktsioon ilmub menüüsse juhul, kui teie SIM-kaardil on kaks 
abonentnumbrit, s.t. teie käsutuses on kaks kõneliini. Valige, kummalt liinilt 
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(Liin 1 või Liin 2) väljuvad teie kõned ja lühisõnumid. Vastu saab võtta kõik 
kõned, olenemata valitud liinist.

Märkus:  Kui valisite Liin 2, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei 
saa te helistada.

Liini lukustamiseks valige Liini vahetus→ Ära luba, eeldusel, et teie SIM-kaart 
seda võimaldab. Lukustatud liini avamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Ühenduse seaded

Andmesideühendustest ja pöörduspunktidest
Pöörduspunkt - koht, kus telefon andmesidekõne või pakettandmeside vahendusel 
Internetiga ühendust saab. Pöörduspunkte haldavad internetiteenust pakkuvad 
firmad, teenusepakkujad ja võrguoperaatorid.

Pöörduspunkti määrangute sisestamiseks avage Seaded→ Ühendus→ 
Pöörduspunkt. 

Pöörduspunktiga ühenduse saamine eeldab andmesideühenduse olemasolu. 
Telefon toetab kolmetüübilisi andmesideühendusi:

• GSM-andmesidekõne ( ), 

• GSM-kiirendatud andmesidekõne ( ) ja 

• pakettandmeside (GPRS) ( ). 

Teil on võimalik häälestada kolme tüüpi pöörduspunkte: MMS-i pöörduspunkt, 
brauseri pöörduspunkt ja Interneti pöörduspunkt (IAP). Võtke ühendust 
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teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, millist pöörduspunkti tuleb kasutada. 
Pöörduspunkt tuleb määrata 

• multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks, 

• e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks, 

• Java™ rakenduste allalaadimiseks,

• fotode üleslaadimiseks, 

• veebilehtede sirvimiseks. 

Vt. ‘Andmeside indikaatorid’, lk. 17. 

GSM-andmesidekõned

GSM-andmesidekõne puhul võib andmeedastuskiiruseks olla maksimaalselt 14,4 
Kbit/s. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Kiirendatud andmeedastus (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pöörduspunktide ja postkastide konfigureerimist hõlbustab spetsiaalne 
häälestusprogramm, mille leiate rakendusest PC Suite. Samuti on võimalik seadeid 
näiteks arvutist telefoni kopeerida. Uurige müügikomplektis olevat CD-d.

Märkus:  Andmeedastus HSCSD-re¾iimis tühjendab telefoni akut kiiremini 
kui tavaline telefoni- või andmesidekõne, kuna andmeid edastatakse võrku 
sagedamini.
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Pakettandmeside (General Packet Radio Service, GPRS)

Minimaalsed seaded pakettandmeside ülesseadmiseks
• Tellige GPRS-teenus. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või 

teenusepakkujalt.

• Avage Seaded→ Ühendus→ Pöörduspunkt ja valige Valikud→ Uus 
pöörduspunkt→ Kasuta vaikeseadeid. Sisestage järgmised andmed: 
Andmekandja: GPRS ja Pöörduspunkti nimi: sisestage teenusepakkuja poolt 
antud nimetus. Vt. ‘Uue pöörduspunkti loomine’, lk. 109. 

Pakettandmeside ja rakenduste maksumus

Maksustamisele kuulub nii GPRS-ühendus ise kui GPRS-i rakendused, näiteks 
teenused ning andmete ja SMS-lühisõnumite saatmine ja vastuvõtmine. Põhjaliku 
hinnainfo saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Vt. ‘Üldlogi vaatamine’, lk. 34.  Vt. ‘GPRS-andmeloendur’, lk. 33. 

Uue pöörduspunkti loomine
Pöörduspunktide loendi valikud: Muuda, Uus pöörduspunkt, Kustuta, Abi ja 

Välja.

Pöörduspunkti seaded võivad juba eelnevalt olla salvestatud teie telefoni. 
Mõnikord saadab võrguoperaator pöörduspunkti seaded teie telefonile eetri 
vahendusel. Vt. ‘Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine’, lk. 85. 

Kui funktsioonis Pöörduspunkt ei ole määratletud ühtegi pöörduspunkti, küsib 
telefon funktsiooni avamisel, kas soovite seda teha. 
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Kui selles funktsioonis on juba mõned määratletud pöörduspunktid, valige uue 
punkti loomiseks Valikud→ Uus pöörduspunkt ja siis:

• Kasuta vaikeseadeid, et telefon kasutaks vaikimisi valitavaid seadeid. Sisestage 
vajalikud muudatused ja vajutage seadete salvestamiseks Tagasi. 

• Kasuta olemasolevaid, et luua uus pöörduspunkt olemasolevate määrangute 
baasil. Avaneb olemasolevate pöörduspunktide loend. Valige üks neist ja 
vajutage OK. Avaneb pöörduspunkti seadete ekraan, mille mõned väljad on 
juba täidetud.

Pöörduspunkti seadete muutmine

Pöörduspunkti funktsiooni sisenemisel näete ekraanil 
olemasolevaid pöörduspunkte. Leidke pöörduspunkt, 
mille seadeid te soovite muuta ja vajutage .

Valikud pöörduspunkti seadete muutmise 
funktsioonis: Muuda, Lisaseaded, Abi ja Välja.

Pöörduspunkt
Järgnevas lõigus kirjeldame ülevaatlikult 
andmesideühenduste ja pöörduspunktide 
määratlemisel kasutatavaid seadeid.

Alustage seade määramist ülevalt, sest sõltuvalt millise dataühenduse valite 
(funktsioonis Andmekandja), on kasutatavad ainult teatud väljad.

• Ühenduse nimi - andke ühendusele nimi.

• Andmekandja - valikud on järgmised: GPRS, Andmesidekõne ja Kiire (GSM). 
Häälestusväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis 
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on tähistatud kirjaga Tuleb määratleda või mille juures on tärn. Kui 
teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võib teised väljad 
täitmata jätta.

Märkus:  Andmesidet saab kasutada ainult siis, kui operaatorvõrk 
andmesideteenust toetab ning on vajadusel teie SIM-kaardi vastavalt 
aktiveerinud.

• Pöörduspunkti nimi (ainult pakettandmeside puhul) - pöörduspunkti nimetust 
on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöörduspunkti nimetuse (Access 
Point Name) annab teile võrguoperaator või teenusepakkuja.

• Sissehelistamise nr. (ainult Andmekõne ja kiire GSM andmeside puhul) - 
pöörduspunkti modemi telefoninumber.

• Kasutajanimi - sisestage kasutajanimi, kui teenusepakkuja seda nõuab. 
Andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt 
saadud kasutajanimi. Tihtilugu on kasutajanimed registritundlikud s.t. 
eristavad suur- ja väiketähti.

• Küsi parooli - kui peate iga kord sisselogimisel uue parooli sisestama või kui te 
teatud põhjustel ei soovi oma parooli telefoni salvestada, valige Jah.

• Parool - andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada 
teenusepakkujalt saadud parool. Tihtilugu on paroolid registritundlikud s.t. 
eristavad suur- ja väiketähti. Parooli sisestamisel ilmuvad sümbolid ekraanil 
ainult hetkeks, muutudes siis kohe tärnideks (*). Lihtsaim viis numbreid 
sisestada on hoida all soovitud numbriklahvi, ning jätkata siis tähtede 
sisestamist.

• Autentimine - Tavaline / Turvaline.
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• Avaleht - sõltub teie valikust, sisestage üks kahest:

• teenuse aadress või

• multimeedia sõnumikeskuse aadress.

• Datakõne tüüp (ainult GSM-andmeside ja kiirendatud andmeside puhul) - 
analoog, ISDN v.110 või ISDN v.120, et määrata, kas telefon kasutab analoog- 
või digitaalühendust. Antud funktsiooni seade sõltub nii GSM-võrgu 
operaatorist kui internetiteenuse pakkujast, kuna mõned GSM-võrgud ei toeta 
teatud tüüpi ISDN-ühendusi. Lisateave internetiteenuse pakkujalt. Kui ISDN-
ühendus on kasutatav, saate võrguga palju kiiremini ühenduse kui analoogside 
puhul.

• Maksimaalne kiirus (ainult GSM-andmeside ja kiirendatud andmeside puhul) - 
valikud on Automaatne / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, 
sõltuvalt teie valikust funktsioonis Datakõne tüüp. Antud funktsioonis saate 
valida kiirendatud andmeside maksimaalse andmeedastuskiiruse. Kiirem 
andmeside võib kallim olla, see sõltub teenusepakkujast.

Märkus:  Ülaltoodud andmeedastuskiirused on maksimaalsed kiirused, 
milleks konkreetne sideühendus võimeline on. Reaalne andmeedastus võib 
tegelikult kohati aeglasem olla, kuna see sõltub võrgu parameetritest.

Valikud→ Lisaseaded
• Telefoni IP-aadress - teie telefoni IP- aadress.

• Esmane DNS server - esmase DNS-serveri IP-aadress.

• Teisene DNS server - teisese DNS-serveri IP-aadress.

• Proksi serveri aadr. - Proksiserveri IP-aadress.
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• Proksi pordi number - Proksiserveri pordi number.

Kui Teil on vaja sisestada need seaded, võtke ühendust Interneti 
teenuseosutajaga.

Kui valisite ühenduse tüübiks andmesidekõne või kiirendatud andmeside, on teie 
käsutuses järgmised seaded:

• Tagasihelistamisega - see valik võimaldab serveril teile tagasi helistada, kui 
olete sooritanud algatava kõne. Teenuse tellimise asjus võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

Märkus:  Maksustamisele võivad kuuluda teatud tüüpi sissetulnud kõned, 
näiteks roaming- või kiirendatud andmesidekõned. Lisateave GSM-
võrguoperaatorilt.

Märkus:  Telefon kasutab tagasihelistamisel samu andmesidekõne seadeid, 
mida kasutas tagasihelistamisnõude esitanud telefon. Võrk peab antud kõnetüüpi 
mõlemapoolselt toetama, s.t. nii telefonilt väljunud kui saabunud kõne puhul.

• Tagasihel. server - valikud on järgmised: Kasut. serveri nr. / Kasuta muud nr.. 
Võtke ühendust teenusepakkujaga ja küsige, millist seadet kasutada (oleneb 
võrgu konfiguratsioonist).

• Tagasihelistamise nr. - sisestage oma andmeside telefoninumber, mida server 
tagasihelistamisel kasutab. Üldjuhul on selleks teie telefonile määratud 
andmeside telefoninumber.

• PPP kompressiooniga - kui valite Jah, andmeedastuskiirus suureneb, kui PPP-
server seda funktsiooni toetab. Kui teil on ühenduse saamisega probleeme, 
valige seadeks Ei. Võtke juhtnööride saamiseks ühendust võrguoperaatoriga.
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• Kasuta logiskripti - valikud on Jah / Ei.

• Logiskript - sisestage logiskript.

• Modemi lähtestamine (modemi algväärtus)- kontrollib telefoni modemi AT-
käskluste kasutamist. Vajaduse korral sisestage võrguoperaatorilt või 
internetiteenuse pakkujalt saadud sümbolite jada.

GPRS
  Avage Seaded→ Ühendus→ GPRS.

GPRS-hääletus mõjutab kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad pakettandmesidet.

GPRS-ühendus - kui valite Võimaluse korral registreerib telefon ennast GPRS-
võrku pakettandmesidet toetava võrgu levipiirkonnas olles (lühisõnumid 
edastatakse GPRS-võrgu vahendusel). Te saate palju kiiremini käivitada aktiivse 
pakettandmesideühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui 
valite Vajadusel, kasutab telefon pakettandmesidet ainult siis, kui käivitate kindla 
rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus GPRS-i ei kasuta, 
ühendus katkeb. 

Kui valisite Võimaluse korral, kuid GPRS-võrk piirkonnas ei toimi, püüab telefon 
regulaarselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt - pöörduspunkt tuleb määrata, kui soovite 
pakettandmesideühenduse loomisel kasutada oma telefoni arvuti modemina. Vt. 
‘Telefoni kasutamine modemina’, lk. 172. 

Datakõne
 Avage Seaded→ Ühenduse seaded→ Datakõne.
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Datakõne  hääletus mõjutab kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad andmekõnet ja 
kiirendatud andmeedastust.

Ühend. hoidmise aeg - kui määratud aja jooksul mingeid andmeid ei edastata, 
katkestatakse andmesidekõne automaatselt. Valikud on: Määra ise, et määrata 
sobiv ajaperiood ning Piiramatu.

Kellaaeg ja kuupäev
Kuupäev ja kell funktsioonis määratakse telefoni kuupäev ja seatakse 
õigeks kellaaeg, samas saate muuta kellaaja ja kuupäeva esitusviisi ning 
eraldussümboleid.

• Kella esitusviis→ Analoog või Digitaalne - ootere¾iimis kuvatava kella 
muutmiseks. Vt. ‘Kell’, lk. 142. 

• Äratuse helisignaal - äratuse ajal kostva helina muutmine.

• Autom. aja uuendus - võimaldamaks võrgul värskendada kellaaja, kuupäeva ja 
ajavööndi informatsiooni teie telefonis (võrgu teenus). Et Autom. aja uuendus 
toimima hakkaks, tuleb telefonile korduskäivitus teha. Kontrollige üle kõik 
meeldetuletused, sest Autom. aja uuendus mõjutab neid.

• Nihe GMA suhtes - kellaaja ajavööndi muutmine.

• Suveaeg - suveaja sisse- või väljalülitamine.

Turvameetmed

Telefon ja SIM-kaart
Erinevate turvakoodide seletused:
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•  PIN-kood (4 kuni 8 numbrit) - kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise 
eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Kui sisestada kolm korda järjest vale PIN-kood, siis PIN-kood blokeerub. Te ei 
saa oma SIM-kaarti kasutada enne, kui blokeerunud PIN-kood on avatud. 
Vaadake PUK-koodi teavet.

• PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit) - mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-
koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

• Lukukood (5 numbrit) - lukukoodi kasutatakse telefoni ja klaviatuuri 
lukustamiseks. 

Märkus:  Tehase poolt sisseprogrammeeritud lukukood on 12345. Telefoni 
lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke see kood. Hoidke uut koodi salajases 
ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

• PUK- ja PUK2-kood (8 numbrit) - PUK-koodi (Personal Unblocking Key) 
kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse 
blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui vastavaid koode SIM-kaardi juures ei 
olnud, võtke ühendust kaardi väljastanud võrguoperaatoriga.

Teil on võimalik muuta järgmisi koode: lukukood, PIN-kood ja PIN2-kood. 
Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9. 

Märkus: Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige 
kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

PIN-koodi päring - kui PIN-koodi päring on aktiveeritud, küsib telefon koodi 
igakordsel sisselülitamisel. Pidage meeles, et mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-
koodi küsimist välja lülitada.
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PIN-kood / PIN2-kood / Lukukood - avage funktsioon, et koodi muuta.

Aeg enne lukustust - teil on võimalik määrata aeg, mille möödudes lukustub 
telefon automaatselt, avamiseks tuleb sisestada õige lukukood. Sisestage minutite 
arv või valige Puudub, et automaatlukustus välja lülitada.

• Telefoni avamiseks sisestage lukukood.

Märkus: Kui telefon on lukustatud, saate helistada telefoni programmeeritud 
hädaabinumbril (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

Lukusta, kui uus SIM - valige Jah, kui soovite, et telefon küsiks lukukoodi uue või 
tundmatu SIM-kaardi paigaldamisel. Telefoni mälus on SIM-kaartide loetelu, 
seetõttu tunneb telefon paigaldamisel ära omaniku kaardi.

Valiknumbrid - kui SIM-kaart seda võimaldab, saate väljahelistamist piirata 
kindlate valiknumbrite kehtestamise teel. Funktsiooni kasutamiseks tuleb 
sisestada PIN2-kood. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab telefonilt helistada 
ainult lubatud valiknumbrite loendis olevatele telefoninumbritele või numbrile, 
mille algusnumber või numbrid vastavad loendis olevale telefoninumbrile.

• Vajutage , et funktsioon Valiknumbrid oleks aktiveeritud.

Valiknumbrite funktsiooni valikud: Ava, Helista, Valiknumbrid sisse/ 
Valiknumbrid välja, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Lisa Kontaktidele, Lisa 
Kontaktidest, Leia, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja.

Märkus: Kui lubatud valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, saab mõnedes 
võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112 või muul ametlikul 
hädaabinumbril).
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• Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loetellu valige Valikud→ Uus 
kontaktkirje või Lisa kontaktidest. 

Piiratud grupp (võrguteenus) - võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab 
telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt. Valige: Vaikeseade, et aktiveerida vaikimisi valitav grupp, mille 
suhtes olete võrguoperaatoriga kokku leppinud, Sisse lülitatud, kui soovite valida 
mõne teise grupi (peate teadma grupi järjekorranumbrit), või Välja lülitatud.

Märkus: Kui telefonil on aktiveeritud funktsioon “Suletud grupid”, saab mõnedes 
võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112, või muul ametlikul 
hädaabinumbril).

Kinnita SIM-teenused (võrgu teenus) - võite sisse lülitada telefoni ja võrgu 
vahelise infovahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

Kinnita SIM-teenused - Et määrata ühendusseadedeks uute seadete vastuvõtmine 
operaatorilt.

Sertif. haldus
Turvasertifikaatide funktsiooni põhiaknas näidatakse telefoni salvestatud 
turvasertifikaatide loetelu. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage  (kui 
sertifikaadid on olemas).

Teatud brauseriteenused, näiteks pangateenused, kasutavad volitussertifikaate 
allkirjade, serveri sertifikaatide ning muude volitussertifikaatide kontrollimiseks.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse installeeritud tarkvara ja veebilehtede 
päritolu kontrollimiseks. Sellele vaatamata võite nende usaldusväärsuses kindel 
olla vaid siis, kui ka sertifikaadi päritolu on tõestatud.
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Sertifikaatide funktsiooni valikud: Sertifikaadi info, Kustuta, Volitatud, 
vali/Tühista valik, Abi ja Välja.

Digitaalseid sertifikaate võib vaja olla, kui te näiteks:

• kasutate internetipanka või muid saite või servereid, kus tuleb toimingute 
sooritamiseks sisestada salajasi andmeid

• soovite kindel olla, et alla laetud ja installeeritud programmid pärinevad 
autentsetest allikatest ja on vabad viirustest.

Tähelepanu: Sertifikaatide kasutamine vähendab võrgu kasutamisest ning 
programmide installeerimisest tulenevaid ohtusid vaid siis, kui neid kasutatakse 
õigesti. Sertifikaadi olemasolu üksi ei anna veel mingit turvalisuse garantiid, kõik 
sertifikaatide halduris olevad sertifikaadid peavad olema õiged, autentsed ning 
usaldusväärsed.

Tähelepanu: Sertifikaatide kehtivusaeg on piiratud. Kui sertifikaat peaks 
olema kehtiv, kuid ekraanile ilmub teade, et Sertifikaat on kaotanud kehtivuse või 
Sertifikaat ei ole veel kehtiv, kontrollige telefoni kuupäeva ja kellaaja õigsust.

Volitussertifikaadi volitusseadete muutmine
• Leidke volitussertifikaat ja valige Valikud→ Volitatud. Avaneb rakenduste 

loend, mis võivad antud sertifikaati kasutada. Näide:

Rakendushaldur / Jah - sertifikaati võib kasutada programmide päritolu 
tõendamiseks.

Internet / Jah - sertifikaati võib kasutada e-posti ja pildiserverite 
tõendamiseks. 
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Tähelepanu: Enne siinsete seadete muutmist peate olema veendunud, et te 
sertifikaadi valdajat tõepoolest usaldate ning et antud sertifikaat ka tegelikult 
sellele valdajale kuulub.

Kõnepiirang (võrguteenus)
Kõnepiirangu teenus võimaldab piirata telefonilt välja ja sisse 
helistamise. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada piirangu parool, 
mille saate võrguoperaatorilt.

1. Leidke piirangu seade.

2. Valige Valikud→ Aktiveeri kõnepiirangu sisselülitamiseks, Tühista valitud 
kõnepiirangu funktsiooni väljalülitamiseks ning Vaata olekut, et vaadata, kas 
kõnesid piiratakse või mitte. 

• Piirangu parooli muutmiseks valige Valikud→ Muuda piir. parool.

• Kõikide kõnepiirangute väljalülitamiseks valige Valikud→ Lõpeta piirangud.

Märkus: Kui kõnepiirangu funktsioon on aktiveeritud, saate helistada kindlatele 
hädaabinumbritele mõnedes võrkudes (näit. 112 või muul ametlikul hädaabunumbril).

Märkus:  Kõnepiirang kehtib kõikide kõnede, ka andmesidekõnede jaoks.

Märkus:  Sissetulevate kõnede piirangut, kõnede suunamist ning lubatud 
valiknumbrite funktsioone ei ole võimalik samaaegselt aktiveerida. Vt. ‘Suunamise 
seaded’, lk. 31. Vt. ‘Turvameetmed’, lk. 115. 
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Võrk
Operaatori valimine
• Valige Automaatne, et telefon valiks piirkonnas toimivate mobiilsidevõrkude 

seast ise kasutatava võrgu,

• Valige Käsitsi, et valida ise võrkude nimekirjast kasutatav võrk. Kui telefonil 
kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning telefon palub võrgu 
uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema roaming-
leping teie koduvõrguga s.t. telefoni paigaldatud SIM-kaardi väljastanud 
operaatorvõrguga.

Kärjetunnus
• Valige Sisse lülitatud, et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular 

Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku ning et kärjeteadete vastuvõtt 
aktiveerida.

Lisatarviku seaded
Indikaatorid ootere¾iimis:

 - telefoniga on ühendatud peakomplekt. 
 - telefoniga on ühendatud lisaseade vaegkuuljatele.

Leidke lisaseadme kaust ja avage seaded:

• Valige Vaikeprofiil, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt 
aktiveerub. Vt. ‘Profiili vahetamine’, lk. 127. 
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• Valige Autom. vastuvõtt, et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi 
jooksul ise vastu. Kui Helina tüüp on seatud Üks piiks või Hääletu, ei saa 
automaatset vastamist kasutada, siis peate telefonile vastama käsitsi.

Märkus: Kui kasutate vaegkuuljate lisaseadet, peate selle eraldi 
aktiveerima. Kui olete vaegkuuljate lisaseadme aktiveerinud, kasutab peakomplekt 
samu seadeid kui vaegkuuljate lisaseadegi.

■ Failihaldur
 Avage Menüü→ Vahendid→ Failihaldur

Failihalduris saate te sirvida, avada ning hallata faile ja 
kaustu telefoni mälus või mälukaardil, kui te seda 
kasutate.

Avage Failihaldur, et näha kaustu telefoni mälus. 
Vajutage , et näha kaustu mälukaardil, kui te seda 
kasutate.

Valikud Failihalduri põhiaknas: Ava, Saada, 
Kustuta, Teisalda kausta, Kopeeri kausta, Uus kaust, 
Vali/Tühista valik, Muuda nime, Leia, 
Infrapunavastuvõtt, Vaata andmeid, Mälukasutus, Abi 
ja Välja.

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua; märgistada, kopeerida ja teisaldada 
elemente kaustadesse. Vt. ‘Erinevate rakenduste sarnased toimingud’, lk. 20. 
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Failide vastuvõtt infrapunaühenduse kaudu
Failid võetakse automaatselt vastu kaustade süsteemi juure tasemele. Teisaldage 
või kopeerige need kaustadesse.

• Valige Valikud→ Infrapunavastuvõtt. Vt. ‘Andmete saatmine ja vastuvõtmine 
infrapuna vahendusel’, lk. 168. 

Mälumahu vaatamine
Kui telefoni on paigaldatud mälukaart, on mäluakna valikuid kaks: Telefoni mälu 
ja Mälukaart.

Mälusakkide vahetamiseks vajutage  või .

• Käesoleva mälu kasutuse kontrollimiseks, valige Valikud→Mälu andmed.

Telefon arvutab umbkaudse vaba mälu mahu andmete hoidmiseks ja uute 
rakenduste installeerimiseks.

Mälu vaatamise funktsioonides võite vaadata ka erinevate andmegruppide 
mälukasutust: Kalender, Kontaktid, Dokumendid, Sõnumid, Fotod, Helifailid, 
Videoklipid, Rakendused, Kasut. mälu ja Vaba mälu.

 Märkus: Kui mälu hakkab väheseks jääma, kustutage mõned failid või 
teisaldage need mälukaardile. Vt. ‘Probleemid, mida saate ise lahendada’, lk. 175. 

■ Häälkäsud
 Avage Menüü→ Vahendid→ Häälkäsklused.
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Te saate Häälkäske kasutada rakenduste käivitamiseks, profiilide aktiveerimiseks 
või numbrite valimiseks Kontaktidest, ilma et teil tarvitseks telefoni ekraani 
vaadata. Selleks salvestate te sõna või sõnad (häälkäsu) ning võite öelda seda 
käsku rakenduse avamiseks, profiili aktiveerimiseks või numbri valimiseks.

Märkus:  Iga kontaktkirje juurde võib salvestada ainult ühe häälkäsu.

Valikud Häälkäskude funktsiooni põhiaknas: Lisa häälkäsklus, Ava, Uus 
rakendus, Mängi ette, Muuda, Kustuta, Kustuta kõik, Abi ja Välja.

Häälkäsuks võivad olla mis tahes öeldud sõnad. 

• Salvestamise ajal hoidke telefoni huultest ja ka näost veidi kaugemal. Vajutage 
Alusta ja öelge selge häälega häälkäsuks salvestatav sõna või sõnad.

Häälkäskude kasutamise juures pidage silmas järgmist:

• Häälkäsud on keelest sõltumatud. Häälkäsud sõltuvad konkreetse inimese häälest.

• Häälkäsud on tundlikud taustamüra suhtes. Salvestage ja kasutage neid vaikses 
keskkonnas.

• Liiga lühikesed häälkäsud ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu, et vältida erinevate 
häälkäskude sarnasusi.

Märkus:  Lausuge häälkäsk täpselt nii nagu selle salvestamisel. See võib olla raske 
näiteks mürarikkas keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ei tohi igas olukorras vaid 
häälkäskudele lootma jääda.
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Häälkäsu lisamine rakendusele
1. Leidke Häälkäskude funktsiooni põhiaknas 

rakendus, millele soovite häälkäsku lisada ning 
valige Valikud→ Lisa häälkäsklus.

Märkus: Häälkäsu lisamiseks profiilile peab 
avama Profiilide kausta ning valima konkreetse 
profiili.

2. Ekraanile ilmub Vajuta "Alusta", oota tooni ja räägi. 

• Häälkäsu salvestamiseks vajutage Alusta. 
Kostab toon ja ekraanile ilmub Räägi nüüd.

3. Öelge häälkäsk. Telefon lõpetab salvestamise umbes 5 sekundi pärast.

4. Peale salvestamist mängib telefon salvestatud häälkäsu teile ette ja kuvab 
ekraanil teate Mängin käsklust. Kui te ei soovi tunnussõna mällu salvestada, 
vajutage Lõpeta.

5. Häälkäsu salvestamisest annab märku tekst Häälkäsklus salvestati ning 
helisignaal. Rakenduse kõrval võib näha sümbolit . 

Rakenduse leidmine loendist
Häälkäskude määramine muudele rakendustele, mis ei ole loetletud Häälkäskude 
põhiaknas.

1. Valige Häälkäskude menüü põhiaknas Valikud→ Uus rakendus.

2. Kuvatakse valida olevad rakendused. Leidke rakendus, mille soovite lisada ja 
vajutage Vali.
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3. Lisage uuele rakendusele häälkäsk. Vt. ‘Häälkäsu lisamine rakendusele’, lk. 125. 

Rakenduse käivitamine häälkäsuga
1. Hoidke ootere¾iimis  klahvi all. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub 

Räägi nüüd.

2. Kui käivitate rakendust häälkäsuga, hoidke telefoni veidi suust ja näost eemal 
ning öelge häälkäsk selgesti. 

3. Teleon taasesitab algse häälkäsu ning käivitab rakenduse.

• Kui telefon esitab vale häälkäsu, vajutage Uuesti.

Häälkäsu ettemängimine, kustutamine ja muutmine
Häälkäsu taasesitamiseks, kustutamiseks või muutmiseks, leidke häälkäsuga kirje 
(mida tähistab ), valige Valikud ning seejärel kas:

• Mängi ette - häälkäsu kuulamiseks, või

• Kustuta - häälkäsu kustutamiseks,

• Muuda - uue häälkäsu salvestamiseks. Salvestuse käivitamiseks vajutage 
Alusta.
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7. Isikupärastamine

■ Profiilid
 Avage Menüü→ Profiilid.

Profiilid võimaldavad kohaldada telefoni 
helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja 
olukorrale, milles viibite, ning määrata helinad 
helistajate gruppidele. Algselt on telefonis viis profiili: 
Tavaline, Hääletu, Koosolek, Õues ja Piipar, mille 
seadeid saate soovi korral muuta. 

Aktiveeritud profiili näidatakse ootere¾iimi ekraani 
ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil "Tavaline", 
näidatakse ekraanil ainult kuupäeva.

Helinad on telefoni algsed helina toonid, Salvesti 
funktsioonis salvestatud helinad, sõnumitega saadetud või infrapuna ning 
Bluetooth'i vahendusel saabunud helinad või arvutist üle kantud helinad, mis on 
salvestatud telefoni või mälukaardile, kui te seda kasutate.

Profiili vahetamine
1. Avage Menüü→ Profiilid. Avaneb profiilide loend.

2. Leidke profiilide loendist vajalik profiil ja valige Valikud→ Aktiveeri.
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Profiili muutmiseks ootere¾iimis, vajutage , leidke profiil, mida soovite 
aktiveerida ja vajutage OK.

Profiilide kohandamine
1. Kui soovite muuta profiili seadeid, leidke profiilide 

loendist see profiil ja valige Valikud→ Muuda 
seadeid. Avaneb profiili seadete loend.

2. Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage , 
et avada valikud:

• Helin - tavakõnede helisignaali valimiseks leidke 
loendist sobiv helin. Kui soovite enne valimist 
helinat kuulata, peatuge sirvimise ajal selle helina 
nimetusel. Kuulamise lõpetamiseks vajutage 
suvalisele klahvile. Kui kasutusel on mälukaart, 
tähistab mälukaardile salvestatud helinaid  sümbol. Helinad kasutavad 
ühismälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24.  Te saate helinatoone muuta ka Kontaktides. 
Vt. ‘Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile’, lk. 41. 

Märkus: Selleks, et kasutada MIDI-, AMR-, WAV-, MP3- ja muis 
vorminguis olevaid helifaile telefoni helinatena, tuleb need salvestada galerii 
digitaalhelide kausta.

• Helina tüüp - kui valisite Valjenev, alustab telefon helisemist kõige vaiksema 
helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab telefonile määratud 
maksimaalse helitugevuse.

• Helina tugevus - helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.
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• Sõnumi signaal - sõnumi märguandetooni valimine.

• Vestluse märguanne - kiirsõnumite märguandetooni valimine.

• Vibroalarm - kõne või sõnumi saabudes hakkab telefon vibreerima.

• Klahvitoonid - telefoni klahvitoonide helitugevuse seadmine.

• Hoiatustoonid - lülitab sisse telefoni hoiatussignaalid, mis annavad märku 
näiteks aku tühjenemisest.

• Märguanne - telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi 
telefoninumbrilt. Kui helistaja valitud gruppi ei kuulu, siis telefon ei helise. 
Valikud on järgmised: Kõik kõned / (gruppide loend, juhul kui grupid on 
loodud). Vt. ‘Gruppide koostamine’, lk. 43. 

• Profiili nimi - võite muuta profiilide nimetusi. Profiili "Tavaline" ei saa ümber 
nimetada.

■ Teemad
 Avage Menüü→ Teemad
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Teemades saate te muuta oma telefoni ekraani 
välimust, aktiveerides teemasid. Teema võib sisaldada 
ootere¾iimi taustapilti, värvipaletti, ekraanisäästjat ja 
ikoone ning taustapilti menüüpunkti ‘Ava’. Muutke 
teemat veelgi detailsemaks isikupärastamiseks.

Kui avate Teemad, näete kasutatavate teemade 
loendit. Parajasti kasutuselolev teema on tähistatud 
‘linnukesega’. Vajutage , et näha teemasid 
mälukaardil, kui te seda kasutate.

Valikud Teemade põhiaknas: Eelvaade, 
Aktiveeri, Muuda,Kop.m.kaardile, Kop.tel.mällu, Teemade allalaad., Abi ja Välja.

• Teema eelvaatluseks leidke teema ja valige selle vaatmiseks Valikud→ 
Eelvaade. Vajutage teema aktiveerimiseks . Te saate teema aktiveerida 
ilma eelvaateta, valides põhiekraanilt Valikud→ Aktiveeri.

Teemade muutmine
Teemade täiendavaks isikupärastamiseks koguge kokku elemendid teistest 
teemadest või pildid Galeriist. 

1. Leidke teema, valige Valikud→ Muuda, ning valige:

• Taustapilt - et valida pilt ühest kasutatavatest teemadest või Galeriist, et 
kasutada seda ootere¾iimi taustapildina. 

• Värvipalett - ekraani värvigamma valimiseks.



Is
ik

up
är

as
ta

m
in

e

131Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Pimenduspilt - et valida, mida kuvatakse 
pimenduspildi real: kellaaega ja kuupäeva või 
teie enda poolt koostatud teksti. Iga minuti järel 
muudab pimenduspildi riba oma asukohta ja 
taustavärvi. Pimenduspildi riba võib näidata ka 
saabunud sõnumite või vastamata kõnede arvu. 
Te saate määrata ajavahemiku, mille järel 
pimenduspilt aktiveerub. Vt. ‘Telefoni seaded’, 
lk. 104. 

• Ikoonid - et valida erinev ikoonikomplekt 
suvalisest teemast.

Märkus: Kõikidel algselt installeeritud teemadel on ühine 
ikoonikomplekt.

• Taust funkts. 'Ava' - et valida pilt ühest kasutatavatest teemadest või 
Galeriist, et kasutada seda menüü ‘Ava’ taustapildina.

2. Leidke muudetav element ning valige Valikud→ Muuda.

3. Valige Valikud→ Kehtesta, et valida käesolev seade. Te saate valitud elementi 
ka eelvaadata, valides Valikud→Eelvaade. Pange tähele, et eelvaade ei tööta 
kõigi elementidega.

Teemade taastamine
Parajasti kasutatava teema taastamiseks selle algseadetele, valige teemat muutes 
Valikud→ Taasta algne teema.
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■ Ava
 Vajutage ootere¾iimis Ava, et avada Menüü→ Ava.

Menüüsse ‘Ava’ võib salvestada otsevalikuid ning 
lemmikfotode, videoklippide, märgete, salvesti 
helifailide, brauseri järjehoidjate ja salvestatud 
veebilehekülgede linke.

Algsed otsevalikud:  - avab Märkmiku editori,  
- avab kalendri tänaselt kuupäevalt,  - avab 
saabunud sõnumite kausta.

’Ava’ põhiakna funktsioonid: Ava, Muuda 
otsetee nime, Otsetee tähis, Kustuta otsetee, Teisalda, 
Loendikuva / Pildikuva, Abi ja Välja.

Otsevalikute lisamine
Otsevalikuid saab lisada vaid algselt paigaldatud rakendustele ja funktsioonidel. 
Kõik rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada. 

1. Avage rakendus ja leidke funktsioon, mille otsetee soovite lisada menüüsse 
‘Ava’.

2. Valige Valikud→ Lisa funkt.i 'Ava' ning vajutage OK.

Märkus:  Kui viite elemendi näiteks teise kausta, uuendatakse 
automaatselt selle elemendi otsevalik menüüs ‘Ava’.

Otsevalikute kasutamine:
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• Otsetee avamiseks leidke vajalik tähis ja vajutage . Fail avaneb vastavas 
rakenduses.

• Otsetee kustutamiseks  leidke kustutamisele kuuluv otsetee ja valige 
Valikud→ Kustuta otsetee. Otsetee kustutamine ei mõjuta mingil määral seda 
faili, millele otsetee osutab.

• Otsetee nimetuse muutmiseks valige Valikud→ Muuda otsetee nime. 
Sisestage uus nimi. Muudatus kehtib ainult otsetee puhul ega mõjuta faili ega 
funktsiooni, millele ta osutab.
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8. Lisad

■ Rahakott 
 Avage Menüü→ Lisad→ Rahakott.

Rahakott annab hoiukoha isikliku informatsiooni, 
nagu krediit- ja deebetkaardi numbrite, aadresside ja 
muude kasulike andmete, näiteks kasutajanimede ja 
paroolide jaoks.

Rahakotis salvestatud informatsiooni saab kergesti 
kätte, kui sirvida ja täita võrguplanke brauseri 
lehekülgedel, näiteks juhul, kui teenuse saamiseks on 
tarvis teatada krediitkaardi andmeid. Rahakoti 
andmed on  krüptitud ja teie poolt nimetatava koodiga 
kaitstud.

Rahakoti andmed saate grupiti profiilideks jaotada, et neid siis näiteks interneti 
kaudu ostude eest maksmisel kasutada.

Rahakott sulgub automaatselt 5 minutit pärast kasutamist. Et sisu uuesti avada, 
sisestage rahakoti kood. Automaatse väljalülimise aega saate vajadusel muuta. Vt. 
‘Rahakoti seaded’, lk. 138. 

Valikud rahakoti põhiaknas:Ava, Seaded, Abi ja Välja.
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Sisestage rahakoti kood
Iga kord kui avate rahakoti, tuleb sisestada selle kood. 

Sisestage oma kood ja vajutage OK. 

Kui avate rahakoti esmakordselt, peate looma enda pääsukoodi:

1. Sisestage valitud kood (4 – 10 märki), ja vajutage OK.

2. Koodi palutakse kinnituseks korrata. Sisestage sama kood ja vajutage OK. Ärge 
avaldage oma rahakoti koodi kellelegi.

Märkus: Kui sisestate vale rahakoti koodi kolm korda järjest, siis rahakoti 
funktsioon blokeerub viieks minutiks. Kui sisestate rohkem valesid koode, siis 
blokeerumise aeg pikeneb.

Tähelepanu: Kui unustasite rahakoti koodi, peate uue koodi seadma ja 
kaotate kogu rahakotis olnud informatsiooni. Vt. ‘Rahakoti ja selle koodi 
lähtestamine.’, lk. 139. 

Isikliku kaardi andmete sisestamine
1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria Kaardid ja vajutage .

2. Valige loendist kaardi tüüp ja vajutage .

• Maksekaardid - krediit- ja deebetkaardid

• Kliendikaardid - liikme- ja kauplusekaardid

• Pääsukaardid - isiklikud kasutajanimed ja Interneti-teenustele ligipääsu 
paroolid

• Aadresskaardid - kodu/kontori kontaktandmed
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• Andmekaardid - eelistatud internetiteenuste valik

3. Valige Valikud→ Koosta uus. Tühi formular avaneb. 

4. Täitke vajalikud väljad ja vajutage Valmis.

Kaardiinformatsiooni võite telefonile saada ka vahetult kaardi väljaandjalt või 
teenusepakkujalt (kui nad sellist teenust pakuvad). Teile antakse teada, millisesse 
kategooriasse kaart kuulub. Salvestage kaart või loobuge. Salvestatud kaarti saate 
näha, kuid mitte muuta.

Kaardi lahtreid saate avada, muuta või tühistada. Kõik muutused salvestatakse 
väljumisel.

Kaardiandmete vaatamiseks või muutmiseks kasutatavad valikud: Kustuta, 
Abi ja Välja.

Isiklike märkmete loomine
Isiklikud märkmed on tundliku informatsiooni, näiteks pangakonto numbri  
salvestamise vahendid. Isiklikele märkmeandmetele võite brauserileheküljelt ligi 
pääseda. Isiklikke märkmeid võite sõnumina edastada.

• Valige rahakoti peamenüüst kategooria Märkmed ja vajutage .

• Valige Valikud→ Koosta uus. Tühi märge avaneb. 

• Kirjutamiseks vajutage  - . Sümbolite kustutamiseks vajutage . 
Salvestamiseks vajutage Valmis.
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Rahakoti profiili loomine
Kui olete oma isiklikud andmed salvestanud, saate need rahakoti profiiliks kokku 
panna. Rahakoti profiili saate kasutada rahakotist erinevate kaardiandmete ja 
kategooriate toimetamiseks brauserile.

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria Rahak. profiilid ja vajutage .

2. Valige Valikud→ Koosta uus. Avaneb uus rahakoti profiili vorm. 

3. Täitke vajalikud väljad nii nagu allpool näha ja vajutage Valmis.

Mõnedel väljadel peavad olema rahakotist valitud andmed. Andmed tuleb 
sisestada vastava kategooria alla enne rahakoti profiili loomist või vastasel 
korral ei saa profiili luua. 

• Profiili nimetus - vali ja sisesta nimi profiili jaoks.

• Maksekaart - vali Maksekaartide kategooriast vajalik kaart.

• Kliendikaart - vali Kliendikaartide kategooriast vajalik kaart.

• Pääsukaart - vali interneti Pääsukaartide kategooria hulgast vajalik.

• Saateaadress - vali Aadresskaartide kategooriast vajalik.

• Arveldusaadress - algseades on aadress sama, mis Saateaadress. Kui vajate 
erinevat aadressi, valige see Aadresskaartide kategooriast.

• Andmekaart - Valige Andmekaartide kategooriast vajalik kaart.

• e-kviitungi aadress - vali Aadresskaartide kategooriast vajalik suund.

• e-kviitungi vastuvõtt - valige Telefon, E-post või Telefon & e-post.
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• RFID saatmine - seade: Sisse lülitatud või Välja lülitatud. Defineeritakse kas 
teie isiklik telefonituvastus on saadetud koos rahakotiprofiiliga (RFID-
põhisest märgistamisest sõltuvaks tulevikuarenguks).

Informatsiooni allalaadimine rahakotist teie brauserisse
Kasutades rahakoti funktsiooni toetavat interneti mobiiliteenust võite oma 
rahakoti andmeid üles laadida formulari väljade automaatseks täitmiseks. Näiteks 
oma maksekaardi andmeid üles laadides ei ole teil vaja kaardi numbrit ja 
kehtivuseaega iga kord uuesti sisestada (sõltuvalt sirvitavast sisust). Võite ka 
salvestatud kasutajanime ja parooli pääsukaardina alla laadida, kui kasutate 
mobiiliühendust, mis vajab autentimist. Vt. ‘Tasulised objektid’, lk. 154. 

Pileti andmete vaatamine
Võite saada brauseri kaudu internetist ostetud piletite kohta teateid. Saadud 
teated salvestatakse rahakotis. Teadete vaatamiseks:

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria Piletid ja vajutage .

2. Valige Valikud→ Vaata.

Märkus: Teadete välju muuta ei saa.

Rahakoti seaded
Valige Valikud→ Seaded rahakoti peamenüüst: 

• Rahakoti kood - muuda oma rahakoti koodi. Palutakse sisestada praegune 
kood, luua uus kood ja kinnitada uut koodi.
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• RFID - määrake telefoni ID-kood, tüüp ja saatevõimalused (RFID-põhisest 
märgistamisest sõltuvaks tulevikuarenguks). 

• Autom. sulgemine - muutke automaatset väljalülitumisaega (1 - 60 minutit). 
Seejärel, kui väljalülitusperiood on lõppenud, tuleb rahakoti sisule ligipääsuks 
kood uuesti sisestada.

Rahakoti ja selle koodi lähtestamine.
Rahakoti sisu ja selle koodi lähtestamiseks:

1. Sisestage ootere¾iimis *#7370925538#.

2. Sisestage telefoni lukustuskood ja vajutage OK. Vt. ‘Turvameetmed’, lk. 115. 

Märkus: See operatsioon kustutab rahakoti kogu sisu. 

Kui rahakott uuesti avada, tuleb sisestada uus rahakoti kood. Vt. ‘Sisestage 
rahakoti kood’, lk. 135. 

■ Kalkulaator
 Avage Menüü→ Lisad→ Arvuti

Kalkulaatori funktsioonid: Viimane vastus, Mälu, Tühjenda ekraan, Abi ja 
Välja.

1. Sisestage tehte esimene arv. Sisestusvea korral vajutage .

2. Leidke aritmeetiline tehe ja vajutage  selle valimiseks.

3. Sisestage teine arv.

4. Vastuse saamiseks leidke  ja vajutage .
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 Märkus: Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik 
ümardusvigade tekkimine, mis võivad ilmneda just suurte arvude jagamisel.

• Koma sisestamiseks vajutage .

• Hoidke all  eelmise vastuse ekraanilt kustutamiseks.

• Kasutage  ja  eelmiste arvutuste vaatamiseks ja lehel liikumiseks.

■ Teisendaja
 Avage Menüü→ Lisad→ Teisendaja.

Teisendusfunktsioonis on võimalik teisendada mõõtühikuid, nagu 
näiteks Pikkusühikud ühest ühikust teiseks, näiteks, Jard Meeter.

 Märkus: Teisendaja täpsus on piiratud, võib esineda vigu ümardamisel.

Ühikute teisendamine
Teisendusfunktsiooni valikud: Teisenduse tüüp, Valuutakursid (ei kehti 

muude ühikute puhul), Abi ja Välja.

 Märkus: Valuuta konverteerimiseks peate esmalt sisestama 
vahetuskursi.Vt. ‘Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine’, lk. 141. 

1. Leidke väli Tüüp ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Leidke vajalik ühik 
ja vajutage OK.

2. Leidke esimene Ühik väli ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Valige 
ühik, mida soovite teisendada ja vajutage OK.

3. Leidke teine Ühik ja valige ühik, milleks te soovite teisendada.
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4. Leidke esimene Kogus väli ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub 
automaatselt teisele väljale Kogus.

Koma sisestamiseks vajutage , vajutage , et sisestada +, - (temperatuuri 
puhul) ning E (eksponent).

Märkus: Kui sisestate väärtuse teisele väljale Kogus, muutub teisenduse 
suund. Tulemus ilmub esimesele väljale Kogus.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine
Enne valuuta konverteerimist tuleb teil määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks 
teie kodumaal käibel olev rahaühik) ning salvestada vahetuskursid.

Märkus:  Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade 
vahetuskursid.

1. Valige Valuutad valige ühiku tüübiks Valikud→ Valuutakursid. Avaneb 
valuutade loetelu, esimesel kohal ühik, mille valisite põhivaluutaks.

2. Põhivaluuta muutmiseks leidke see valuuta (tavaliselt on selleks teie kodumaal 
käibel olev rahaühik) ja valige Valikud→ Pane põhivaluutaks.

Tähelepanu: Uue põhivaluuta kehtestamisel antakse kõikidele eelnevalt 
määratud vahetuskurssidele väärtuseks 0 ning teil tuleb sisestada uued kursid.

3. Sisestage vahetuskursid, leidke valuuta ja sisestage uus kurss, s.t. mitu ühikut 
vastab ühele teie valitud põhivaluuta ühikule. 

4. Kui olete sisestanud kõik vajalikud valuutakursid, saate valuutasid 
konverteerida. Vt. ‘Ühikute teisendamine’, lk. 140. 
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■ Märkmed
 Avage Menüü→ Lisad→ Märkmik.

Teil on võimalik ühendada märkmeid menüüga ‘Ava’ ning saata neid teisele 
seadmele. Märkmikku võib salvestada telefonile saadetud tavalisi tekstifaile 
(laiendiga TXT).

• Kirjutamiseks vajutage (  - ). Tähtede kustutamiseks vajutage . 
Salvestamiseks vajutage Valmis.

■ Kell
 Avage Menüü→ Lisad→ Kell.

Kella seadete muutmine
Kella funktsiooni valikud: Äratuse aeg, Uus äratuse aeg, Tühista äratus, 

Seaded, Abi ja Välja.

• Kellaaja või kuupäeva muutmiseks kella funktsioonis Valikud→ Seaded . 

Äratuse seadmine
1. Uue äratuse seadmiseks valige Valikud→ Äratuse aeg.

2. Sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage OK. Kui äratus on aktiveeritud, on 
ekraanil  tähis.

• Äratuse tühistamiseks valige kella funktsioonis Valikud→ Tühista äratus.
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Äratuse väljalülitamine
• Äratuse väljalülitamiseks vajutage Stopp. 

• Kui vajutate äratussignaali ajal suvalisele klahvile või valite Hiljem, kordab 
telefon äratussignaali viie minuti pärast uuesti. Seda võib teha kuni viis korda.

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

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

Helisignaali isikupärastamine
1. Seadete avamiseks vajutageValikud→ Seaded. 

2. Valige Äratuse helisignaal ja vajutage .

3. Kui soovite enne valimist helinat kuulata, peatuge sirvimise ajal selle helina 
nimetusel. Vajutage Vali, et valida leitud toon.

■ Salvestaja
 Avage Menüü→ Lisad→ Salvesti.

Salvesti võimaldab telefonivestluste ja sõnumite salvestamist. Kui 
salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu.

Salvestised säilitatakse Galeriis. Vt. ‘Galerii’, lk. 62. 

Salvesti valikud: Salvesta heliklipp, Kustuta, Muuda heliklipi nime, Saada, 
Ava galerii, Seaded, Lisa funkt.-i 'Ava', Abi, ja Välja.
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Märkus: Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadlusandlusest tulenevaid 
ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni kui see ei ole lubatud. 

• Valige Valikud→ Salvesta heliklipp leidke vajalik funktsioon ja vajutage selle 
valimiseks . Vajutage:  - salvestamine,  - paus,  - lõpetamine, 

 - kiire edasikerimine,  - kiire tagasikerimine,  - avatud helifaili 
kuulamine.

■ Mängud
  Avage Menüü→ Mängud.

• Mängu alustamiseks leidke vajalik mänguikoon ja vajutage . Mängujuhiste 
vaatamiseks vajutage Valikud→ Abi.

■ Mälukaart
Telefoni varustamisest mälukaardiga saate juhiseid Alusta siit juhendist.

 Täpsed juhised mälukaardi kasutamiseks telefoni teistes rakendustes 
leiate nende funktsioonide ja rakenduste kirjelduste juurest.

Mälukaardi funktsioonid: Varunda tel. mälu, Taasta kaardilt, Format. 
mälukaart, Mälukaardi nimi, Määra parool, Muuda parool, Eemalda parool, Ava 
mälukaart, Mälukasutus, Abi ja Välja.

Kui teil on mälukaart, saate seda kasutada oma multimeedia failide, nagu 
videoklipid salvestamiseks samuti helifailide. fotode, sõnumiandmete ja oma 
telefonimälu informatsiooni varundamiseks.

Tähelepanu: Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulatusest.
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Märkus: Kasutage seadmes ainult ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). 
Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega 
ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii 
mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi vormindamine
Tähelepanu: Vormindamise ajal kustuvad kõik mälukaardile salvestatud 

andmed ilma nende taastamisvõimaluseta.

Enne esmakordset kasutamist tuleb mälukaart vormindada.

• Valige Valikud→Format. mälukaart.

Enne esmakordset kasutamist tuleb mälukaart vormindada.

Andmete varundamine ja taastamine
Märkus: Telefoni mälu varundamine ja taastamine on võimalik ainult sama 

mudeli puhul.

Oma telefoni mälus salvestatud andmete teisaldamiseks mälukaardile valige 
Valikud→Varunda tel. mälu.

Oma telefoni mälu andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni mällu valige 
Valikud→Taasta kaardilt.

Mälukaardi parool
Parooli seadmiseks oma mälukaardi lukustamiseks lubamatu kasutamise eest 
valige Valikud→Määra parool.
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Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parool võib koosneda maksimaalselt 
kaheksast sümbolist.

Märkus:  Parool salvestatakse telefoni mällu ning seni, kuni kasutate oma 
kaarti selles telefonis, ei ole teil vaja parooli uuesti sisestada. Kui kasutate kaarti 
teises telefonis, palutakse sisestada parool.

Mälukaardi avamine
Kui paigaldate telefoni mõne teise parooliga kaitstud mälukaardi, palub telefon 
sisestada selle kaardi parooli. Kaardi avamiseks:

• Valige Valikud→Ava mälukaart.

Märkus: Kui parool eemaldada, on mälukaart avatud ja seda saab igas 
telefonis ilma paroolita kasutada.

Mälukasutuse vaatamine
Te saate kontrollida mälukasutust erinevate andmegruppide sisestamise lõikes ja 
vaba mälu mahtu uute rakenduste või tarkvara installeerimiseks oma 
mälukaardile: 

• Valige Valikud→ Mälukasutus.
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9. Teenused ja rakendused

■ Teenused (mobiili brauser)
 Avage Menüü→ Teenused või hoidke ootere¾iimis all  

klahvi.

Erinevad teenusepakkujad haldavad mobiiltelefoni kasutajaile suunatud 
veebilehekülgi ning pakuvad teile vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, 
näiteks uudiseid, ilmateateid, pangaoperatsioonide sooritamist, reisiinfot, 
meelelahutust ja mänge. Mobiili brauser võimaldab teil vaadata neid teenuseid 
WAP-lehekülgedena, millede märgistuskeeleks on WML või XHTML 
lehekülgedena, millede märgistuskeeleks on XHTML või kus on kasutatud mõlemat 
keelt.

Märkus:  Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja 
küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. 
Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.
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Peamised toimingud
• Salvestage brauseriteenuse ühenduse võtmiseks 

vajalikud määrangud. Vt. ‘Telefoni 
ettevalmistamine brauseri kasutamiseks’, lk. 148.  

• Looge veebipõhise teenusega ühendus. Vt. 
‘Ühenduse loomine’, lk. 149. 

• Alustage veebilehtede sirvimist. Vt. ‘Sirvimine’, 
lk. 151. 

• Lõpetage ühendus. Vt. ‘Ühenduse lõpetamine’, 
lk. 155. 

Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks

Seadete saamine Smart-sõnumis
Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenuse pakkujad teile vajalikud seaded 
erilises tekstsõnumis nn. smart-sõnumis. Vt. ‘Konfiguratsioonisõnumite 
vastuvõtmine’, lk. 85. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust 
võrguoperaatori või teenusepakkujaga ning vaadake ka Nokia kodulehele 
(www.nokia.com).

 Vajalikud seaded võivad saadaval olla ka näiteks võrguoperaatori või 
teenusepakkuja veebilehel.

Määrangute sisestamine käsitsi
Järgige teenusepakkuja poolt antud juhiseid.
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1. Avage Seaded→ Ühenduse seaded→ Pöörduspunkt ning sisestage 
pöörduspunkti seaded. Vt. ‘Ühenduse seaded’, lk. 107. 

2. Avage Teenused→ Valikud→ Järjehoid. haldur→ Lisa järjehoidja. Sisestage 
järjehoidja nimi ja kasutusel oleva pöörduspunkti jaoks valitud veebilehe 
aadress.

Ühenduse loomine
Kui olete salvestanud kõik vajalikud ühenduse määrangud, võite veebilehti 
vaatama hakata.

Veebilehtede avamiseks on kolm moodust:

• Valige oma teenusepakkuja kodulehekülg ( ), 

• Valige järjehoidjate loendist järjehoidja 

• Vajutage klahvidele  - , et sisestada teenuse aadress. Kohe 
aktiveerub ekraani alumisel real olev väli, millel on tekst "Mine" ning te saate 
sellel väljal aadressi sisestamist jätkata.

Kui olete valinud lehekülje või sisestanud aadressi, vajutage  klahvile, et 
alustada lehekülje allalaadimist. Vt. ‘Andmeside indikaatorid’, lk. 17. 

Järjehoidjate vaatamine
Märkus:  Mõnikord on telefoni salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia 

veebilehtede rühma. Need leheküljed ei oma Nokia poolset garantiid ega toetust. 
Taoliste lehekülgede avamisel tuleb teil turvalisuse tagamiseks rakendada 
vastavaid meetmeid.
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Järjehoidjate loendis võite näha, et järjehoidjad osutavad erinevatele 
brauserilehtedele. Järjehoidjad on tähistatud järgmiselt:

 - brauseri pöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate sirvimiseks 
mõnda teist brauseri pöörduspunkti, on ka avaleht teine.

 - järjehoidja, mis näitab lehekülje nimetust.

Järjehoidjate sirvimise ajal näete ekraani alumisel real väljal "Mine" markeeritud 
järjehoidja aadressi.

Järjehoidjate funktsiooni valikud (kui järjehoidja või kaust on valitud): Ava, Lae 
alla, Tagasi leheküljele, Järjehoid. haldur, Vali/Tühista valik, Navigeerimisvalikud, 
Lisavalikud, Saada, Leia järjehoidja, Info, Seaded, Abi ja Välja.

Järjehoidja lisamine käsitsi
1. Valige järjehoidjate loendist Valikud→ Järjehoid. 

haldur→ Lisa järjehoidja.

2. Täitke väljad. Kohustuslik on ainult aadressvälja 
täitmine. Kui te mõnda teist pöörduspunkti ei vali, 
määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. 
Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks 
vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage 

.

3. Järjehoidja salvestamiseks valige Valikud→ 
Salvesta.
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Sirvimine
Veebilehel on uutel linkidel joon all ja need on sinist 
värvi, lingid, mida juba vaatasite, on lillad. Pilte, mis 
töötavad lingina, ümbritseb sinine raam.

Valikud sirvimisel: Ava, Teenuse seaded, Järjehoidjad, 
Salv. järjehoidja, Vaata fotot, Navigeerimisvalikud, 
Lisavalikud, Saada järjehoidja, Leia, Info, Seaded, Abi 
ja Välja.

Sirvimise ajal kasutatavad klahvid ja käsud
• Lingi avamiseks vajutage .

• Ekraani kerimiseks kasutage juhtnuppu.

• Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  - . 
Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite 
kustutamiseks vajutage .

• Eelmise lehekülje avamiseks sirvimise ajal vajutage Tagasi. Kui valik Tagasi 
puudub, valige Valikud→ Navigeerimisvalikud→ Ajalugu ja vaadake seansi 
käigus külastatud lehekülgede kronoloogilist järjestust. Seansi lõppedes loend 
kustutatakse.

• Valikute märgistamiseks ja selekteerimiseks vajutage .

• Uusima sisu ülekandmiseks serverist valige Valikud→ Navigeerimisvalikud→ 
Lae uuesti.

• Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige 
Valikud→ Teenuse seaded.
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• Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige Valikud→  
Lisavalikud→ Katkesta ühendus.

Järjehoidjate salvestamine
• Järjehoidja salvestamiseks sirvimise ajal, valige Valikud→ Salv. järjehoidja.

• Smart-sõnumiga saadetud järjehoidja salvestamiseks avage see sõnum 
saabunud sõnumite kaustas ja valige Valikud→ Salv. järjehoidja. Vt. 
‘Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine’, lk. 85. 

Salvestatud lehekülgede vaatamine
Valikud salvestatud lehekülgede loendis: Ava, Tagasi leheküljele, Lae uuesti, 
Salvest. lk haldur, Vali/Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Info, 
Seaded, Abi ja Välja.

Kui külastate sageli mingit lehekülge, mille sisu muutub harva, võite selle 
lehekülje salvestada ja vaadata seda edaspidi autonoomselt. 

• Lehekülje salvestamiseks sirvimise ajal valige Valikud→ Lisavalikud→ 
Salvesta lehekülg. 

Salvestatud leheküljed on tähistatud järgmiselt:

 - salvestatud brauseri leht.

Salvestatud lehekülgede ülevaates saate ise uusi kaustu juurde teha ja neisse 
oma brauseri lehti salvestada.

Kaustad on tähistatud järgmiselt:

 - kaust, mis sisaldab salvestatud brauseri lehti.
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• Salvestatud lehekülgede ülevaate avamiseks 
vajutage järjehoidjate ülevaates . Salvestatud 
lehekülgede ülevaates vajutage salvestatud 
lehekülje avamiseks . 

Brauseri teenusega ühenduse võtmiseks ja lehekülje 
uuesti telefoni laadimiseks, valige Valikud→ 
Navigeerimisvalikud→ Lae uuesti.

Märkus:  Kui lehekülg on uuesti alla laetud, 
jääb telefon sidusre¾iimi.

Allalaadimine
Brauseri vahendusel on võimalik alla laadida mitmesuguseid objekte, näiteks 
helinaid, fotosid, operaatori logosid, tarkvara ja videoklippe. Need elemendid 
võivad olla tasuta või tasulised.

Allalaetud objekti haldab vastav rakendus telefonis. Näiteks salvestatakse 
allalaetud foto Galeriisse.

Märkus: Installeerige ainult sellist tarkvara, mis pärinevad allikatest, mis pakuvad 
piisavat kaitset viiruste vastu ning ei sisalda kahjulikke programme.

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

1. Liikuge lingile ja valige Valikud→ Ava.

2. Leidke ostmisega seonduv valik, näiteks Buy.

Lugege pakutav informatsioon hoolega läbi.

Kui pakutav sisu on ühilduv, saate te kasutada ostu sooritamiseks rahakoti 
andmeid:

1. Valige Ava rahakott. Teilt küsitakse rahakoti koodi. Vt. ‘Sisestage rahakoti 
kood’, lk. 135. 

2. Valige rahakotist sobiv kaardi kategooria.

3. Valige Täida. See laeb üles valitud informatsiooni rahakotist.

Kui rahakott ei sisalda ostu jaoks vajalikku informatsiooni, palutakse teil sisestada 
puuduolevad detailid käsitsi.

Märkus:  Autoriõiguste kaitsesüsteem võib takistada mõningate piltide, 
helinate ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja 
edasisaatmist.
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Objekti andmete vaatamine enne allalaadimist
Enne allalaadimist saate vaadata objekti kirjeldavaid 
andmeid. Andmed võivad näidata objekti maksumust, 
lühikirjeldust ja suurust. 

• Liikuge lingile ja valige Valikud→ Ava.

Telefoni ekraanil näidatakse objekti andmeid.

• Kui soovite allalaadimist jätkata, vajutage 
Kinnitamine, kui te ei soovi objekti alla laadida, 
vajutage Tühista.

Ühenduse lõpetamine
• Valige Valikud→ Lisavalikud→ Katkesta ühendus või

• Sirvimise lõpetamiseks ja ootere¾iimi pöördumiseks hoidke  klahvi all.

Brauseri seaded
• Valige Valikud→ Seaded:

Vaikimisi pöördusp. - kui soovite muuta vaikimisi valitavat pöörduspunkti, 
vajutage  klahvile, et avada pöörduspunktide loetelu. Praegune vaikimisi 
valitav pöörduspunkt on markeeritud. Vt. ‘Ühenduse seaded’, lk. 107. 

• Näita fotosid - valige see seade, kui soovite, et brauser näitaks pilte. Kui 
valisite Ei, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige brausimise ajal 
Valikud→ Näita fotosid.
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Reamurdmine - valige Välja lülitatud, kui te ei soovi, et rida, mis ekraanile ära 
ei mahu, kanduks automaatselt järgmisele reale, ning Sisse lülitatud, kui te 
seda soovite. Kui teksti ei viida järgmistele ridadele üle, võidakse ridade lõpud 
ära lõigata.

• Tähesuurus - teil on võimalik valida viie tähesuuruse vahel. Väikseim, Väike, 
Tavaline, Suur ja Suurim.

• Algsed koodid - selleks, et  veebilehed kuvaks õigeid sümboleid, valige vastav 
keel.

• Präänikud - Luba /Ära luba. Te saate präänikute (sisu pakkujate vahend sageli 
kasutatava sisu kasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmise ja 
vastuvõtmise lubada või keelata. 

• DTMF- saatmine - Alati / Esimesel korral. Valige, kas telefon teavitab teid 
DTMF-toonsignaalide saatmisest kõne ajal. Vt. ‘Kõne ajal’, lk. 29. Näiteks võite 
te helistada, kui mingi lehekülg on avatud, saata DTMF-toonsignaale kõne ajal, 
salvestada leheküljel oleva nime ja telefoninumbri kontaktandmete loetellu. 

• Rahakott - Valige Sisse lülitatud, kui soovite et rahakoti funktsioon 
automaatselt avaneks ühilduva veebilehe avanedes.

■ Rakendushaldur
 Avage Menüü→ Rakend.haldur

Rakendushalduris saate te installeerida uusi operatsioonisüsteemi 
Symbian rakendusi (SIS-faile) ja Java™ rakendusi (Java MIDlette ja MIDlettide 
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kogumeid). Samuti saate te uuendada ja eemaldada rakendusi telefonist, ning 
jälgida installeerimiste ajalugu.

Rakendused Rakendushalduris kasutavad ühismälu. Vt. ‘Ühismälu’, lk. 24. 

Valikud Rakendushalduri põhiaknas: Installi, Vaata infot, Vaata sertifikaati, 
Uuenda, Mine aadressile, Eemalda, Vaata logi, Saada logi, Seaded, Rak. 
allalaadimine, Abi ja Välja.

Rakendushalduri avamisel näidatakse ekraanil:

• Rakendushalduris salvestatud rakendusi,

• osaliselt installeeritud rakendusi (mille tähiseks on 
) ja 

• täielikult installeeritud rakendusi, mida on võimalik 
soovi korral eemaldada (tähiseks on ). 

Märkus: Te saate kasutada vaid .SIS-laiendiga 
operatsioonisüsteemi Symbian rakendusi.

Märkus:  Telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. 
Ärge laadige telefoni PersonalJava™ rakendusi - neid ei saa installeerida.

Rakenduste installeerimine - üldinformatsioon
Teil on võimalik installeerida spetsiaalselt selle telefoni jaoks mõeldud ja 
operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvaid rakendusi.

Märkus: Kui installeerite rakenduse, mis ei ole spetsiaalselt sellele 
telefonile mõeldud, võib see töötada ja välja näha algsest kavatsusest erinevalt.
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Rakendusi saab telefoni alla laadida sirvimise ajal, võtta vastu 
multimeediasõnumite või e-kirjade manustena või võtta vastu teiselt seadmelt, 
näiteks telefonilt või arvutilt Bluetooth’i või infrapuna vahendusel. Kui kasutate 
rakenduste edastamiseks PC Suite'i, salvestage see Faili organiseerija 
Installeerimiskausta.

Tähelepanu:  Installeerige ainult selliseid rakendusi, mis pärinevad allikatest, mis pakuvad 
piisavat kaitset viiruste vastu ning ei sisalda kahjulikke programme.

Turvalisuse tugevdamiseks kasutab rakenduste installeerimise süsteem 
digitaalallkirju ja sertifikaate. Kui Rakendushaldur annab installeerimise käigus 
turvahoiatuse, ärge seda rakendust telefoni installeerige.

Tähelepanu: Selleks, et installeerida telefonist eemaldatud rakendusele 
tarkvaratäiendust või- parandust tuleb eemaldatud programm taastada. Selleks 
peab teil olemas olema programmi algne installifail või eemaldatud 
tarkvarapaketi täielik varukoopia. Programmi taastamiseks eemaldage kõigepealt 
see uuendatud või parandatud rakendus ja installeerige siis uuesti, kasutades 
algset installifaili või varukoopiat.

Installeerimise ajal kontrollib telefon rakenduse andmete täielikkust. Telefoni 
ekraanile ilmuvad kontrollimisandmed ning teil tuleb valida, kas installeerimine 
katkestada või jätkata. Kui telefon on rakenduse täielikkuse kontrollimise 
lõpetanud, installeeritakse see telefoni.

Rakenduste installeerimine
• Avage Rakendushaldur, leidke rakendus ning valige installeerimise 

alustamiseks Valikud→ Installi. 
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• Või otsige telefoni mälust või mälukaardilt, selekteerige rakendus ja vajutage 
installeerimise käivitamiseks .

Mõned rakendused võivad pakkuda osalise installeerimise võimalust, mis lubab 
teil valida rakenduse konkreetseid, soovitud komponente.

Kui installeeritaval rakendusel ei ole digitaalset allkirja ega sertifikaati, hoiatab 
telefon teid võimalikest ohtudest. Jätkake installeerimist ainult juhul, kui olete 
täielikult veendunud, et rakendus pärineb usaldusväärsest allikast. 

Java™ installeerimine
Installeerimiseks on vaja .JAR faili. Kui see puudub, võib telefon paluda faili 
allalaadimist. Kui Rakendushaldurile ei ole pöörduspunkti määratud, palub telefon 
valida pöörduspunkti. Serveriga ühenduse saamiseks ning .JAR-faili 
allalaadimiseks tuleb teil võib-olla sisestada oma kasutajanimi ja parool. Viimased 
saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

• Andmesideühenduse loomiseks ning täiendavate andmete vaatamiseks 
rakenduse kohta, leidke see rakendus ja valige Valikud→ Mine aadressile.

• Selleks et luua sideühendus ning vaadata, kas antud rakenduse jaoks on 
saadaval täiendusi, leidke rakendus ja valige Valikud→ Uuenda.

Java seaded

• vaikimisi pöördumispunkti muutmiseks, mida Java rakendus kasutab 
lisaandmete allalaadimiseks, valige Valikud→Seaded→ Pöörduspunkt. Vt. 
‘Pöörduspunkt’, lk. 110. 

• Et muuta turvaseadeid, mis määravad, mida Java rakendus teha võib, valige 
Valikud→ Seaded.
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Märkus: Mitte kõik Java rakendused ei luba turvaseadeid muuta.

Rakenduse eemaldamine
1. Rakenduse eemaldamiseks leidke see ja valige Valikud→ Eemalda.

2. Valiku kinnituseks vajutage Jah.

Tähelepanu: Eemaldatud rakenduse taastamiseks peab teil olema algne rakendus 
või selle täielik varukoopia. Rakenduse eemaldamise tagajärjel võib juhtuda, et te 
ei saa enam avada selle rakendusega koostatud dokumente. Kui muu rakendus 
sõltub eemaldatud rakendusest, võib see rakendus lakata töötamast. 
Informatsiooni leiate installeeritud rakenduse dokumentatsioonist.
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10. Ühenduvus

■ Bluetoothi ühendus
 Avage Menüü→ Ühenduvus→ Bluetooth

Bluetooth'i või infrapunaühenduse abil on teil võimalik 
edastada oma telefonist informatsiooni teistele 
ühilduvatele seadmetele, näiteks teisele 
mobiiltelefonile, Bluetooth-tehnoloogiat kasutatavale 
peakomplektile või arvutile.

Märkus: Käesolev telefon vastab Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 1.1. Telefoni ja teiste Bluetooth-
raadiosideseadmete koostalitlusvõime sõltub ka 
kasutusel olevatest profiilidest ja protokollidest. 
Bluetooth-seadmete ühilduvuse kohta annab teavet 
Bluetooth-seadme müüja.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta raadiosidet teineteise suhtes kümne 
meetri raadiusesse jäävate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetoothi vahendusel 
võib saata fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua 
traadita sideühendust Bluetooth-tehnoloogiat kasutatavate seadmete, näiteks 
arvutitega. 

Kuna Bluetooth seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, ei ole 
oluline, et teie telefon asetseks teise Bluetooth seadme vaateväljas.
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Siin on tingimuseks, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. 
Sideühendust võib halvendada ka näiteks kahe ühenduses oleva seadme vahele 
jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete poolt tekitatud häired. 

Bluetooth-tehnoloogia kasutab palju akuenergiat, mistõttu telefoni tööaeg 
väheneb. Arvestage seda, kui kasutate telefoni teisi funktsioone.

Teatud tingimustel võib Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmete kasutamine 
keelatud olla. Info saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Bluetooth-rakenduse esmakordne käivitamine
Bluetooth’i esmakäivitamisel palutakse teil sisestada oma telefoni nimi.

Märkus:  Kui olete Bluetooth-funktsiooni aktiveerinud ning valinud 
funktsiooni Minu telefoni leitavus seadeks Kõigile leitav, näevad teised Bluetooth'i 
kasutajad oma seadmetes teie telefoni ja seda nime.

• Sisestage nimi (kuni 30 tähte). Kui edastada Bluetooth-ühendusega andmeid 
enne telefonile omistatud Bluetooth-nime sisestamist, kasutab telefon 
vaikenime.
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Bluetoothi seaded
Bluetoothi seadete muutmiseks valige seade, mida 
tahate muuta ja vajutage .

• Bluetooth - valige Sisse lülitatud, kui soovite 
Bluetoothi kasutada. Kui valite Välja lülitatud, 
katkestatakse kõik aktiivsed Bluetooth-ühendused 
ning andmeedastus Bluetoothi vahendusel ei ole 
võimalik.

• Minu telefoni leitavus - kui valite Kõigile leitav, on 
teie telefon teiste seadmete jaoks leitav. Kui valite 
Varjatud, ei ole teie telefon teiste seadmete jaoks 
leitav. 

• Minu telefoni nimi - määrake telefoni nimi. Pärast seda, kui olete Bluetoothi 
aktiveerinud ja muutnud Minu telefoni leitavus Kõigile leitav, see nimi on 
teistele seadmetele nähtav.

Andmeedastus Bluetoothi vahendusel
Märkus:  Telefonil saab korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-

ühendus.
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1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud info, mida 
soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele 
seadmele avage Galerii. 

2. Valige välja, mida soovite saata ja vajutage 
Valikud→ Saada→ Bluetooth'i abil.

3. Telefon hakkab otsima toimepiirkonnas olevaid 
seadmeid. Üksteise järel ilmuvad ekraanile 
toimepiirkonda jäävad Bluetooth-funktsiooniga 
seadmed. Ekraanil näidatakse seadme tähist, nime, 
seadme tüüpi või lühinime. Seotud seadme tähiseks 
on . Seotud seade kujutab endast paari, milles on Bluetooth- ühendus teie 
telefoni ja teise seadme vahel juba olemas.

• Otsingu katkestamiseks vajutage Stopp. Seadmete loend kinnistatakse ning 
te võite hakata looma sideühendust ühe kindla leitud seadmega.

 Märkus: Seadmete otsingu käigus võivad mõned seadmed näidata 
vaid ainuomast seadme aadressi. Kui soovite teada oma telefoni Bluetooth-
aadressi, sisestage ootere¾iimis kood *#2820#.

Märkus:  Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, ilmub kõigepealt 
ekraanile eelmise otsingu käigus leitud seadmete loend. Uue otsingu 
käivitamiseks valige Otsi veel. Telefoni väljalülitamisel seadmete loend 
kustutatakse ning andmete edastamiseks tuleb alustada uut otsingut.

4. Leidke seade, millega soovite ühendust luua ja vajutage Vali. Saatmisele 
määratud element kopeeritakse kausta nimega "Saatmiseks" ja ekraanile ilmub 
teade  Loon ühendust.
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Sidumine (kui teine seade seda ei tingi, liikuge sammule 6.)
• Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist 

sidumist, kostab helisignaal ning telefon palub sisestada pääsukoodi.

• Mõelge välja pääsukood (1-16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul 
kasutada sama koodi. Antud pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord, teil ei 
ole vaja seda meeles pidada.

• Peale sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loetellu.

5. Kui sideühendus on loodud, ilmub ekraanile teade Saadan andmeid.

Bluetoothi vahendusel vastuvõetud andmed salvestatakse saabunud sõnumite 
kausta. Vt. ‘Saabunud sõnumite kaust’, lk. 82. 

Märkus: Sidumine tähendab autentimist. Bluetooth-seadmete valdajad 
peaksid pääsukoodi suhtes kokku leppima, et kasutada oma seadmete sidumiseks 
ühte ja sama pääsukoodi. Kasutajaliideseta seadmetel on sisse programmeeritud 
pääsukood.

Erinevate seadmete tähised: 
 - Arvuti,  - Telefon,  - Audio/video, ja  - Bluetooth-seade.

Märkus:  Kui saatmine ebaõnnestus, siis sõnum või andmed kustutatakse. 
Sõnumite menüü mustandite kausta ei salvestata Bluetoothi abil saadetud 
sõnumeid.

Bluetooth-ühenduse oleku kontrollimine
• Kui ootere¾iimi ekraanil on  tähis, on Bluetooth aktiveeritud.

• Kui  tähis vilgub, püüab telefon teise seadmega ühendust saada.
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• Kui  tähis pidevalt põleb, on ühendus loodud.

Seotud seadmete loetelu
Sidumine hõlbustab ja kiirendab seadmete leidmist otsingu käigus. Seotud 
seadmeid on lihtsam ära tunda, leitud seadmete loetelus on nende tähiseks . 
Vajutage Bluetooth-menüü põhiaknas  - avaneb seotud seadmete loend 
( ).

Seotud seadmete valikud: Uus seotud seade,  Anna nimetus, Tunnustatuks / 
Mittetunnustatuks, Kustuta, Kustuta kõik, Abi ja Välja.

Sidumine seadmega
1. Valige seotud seadmete loetelus Valikud→ Uus seotud seade . Telefon hakkab 

otsima toimepiirkonnas olevaid seadmeid. Kui telefon on seadmeid ka enne 
otsinud, ilmuvad kõigepealt ekraanile eelmise otsingu käigus leitud seadmed. 
Uue otsingu käivitamiseks valige Otsi veel. 

2. Leidke seade, millega soovite siduda ja vajutage Vali. 

3. Vahetage pääsukoode, vt. punkt 4. (sidumine) eelmises lõigus. Seade lisandub 
seotud seadmete loendisse.

Sidumise tühistamine
• Leidke seotud seadmete loendist seade, mille sidumise soovite tühistada ja 

vajutage  or select Valikud→ Kustuta. Seade kustutatakse seotud 
seadmete loendist ja seotus selle seadmega tühistatakse.

• Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige Valikud→ Kustuta kõik.
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Märkus:  Kui telefon on hetkel ühendatud seadmega, mille sidumise te 
tühistasite, ei ole telefon selle seadmega enam seotud, kuid Bluetooth-ühendus 
jääb aktiivseks.

Seadme volitamine ja volituse tühistamine
Seotud seadmed võivad olla teie poolt tunnustatud 
ehk volitatud või mitte:

Mittetunnustatud (vaikeseade) - antud seadme 
sideühenduse küsimine tuleb teie poolt alati uuesti 
kinnitada.

Tunnustatud - sideühenduse loomine teie telefoni ja 
antud seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil 
ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Seda on 
soovitav kasutada eelkõige teile endale kuuluvate 
seadmete puhul, näiteks oma arvuti puhul või siis 
nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Seotud seadmete 
loendis ilmub tunnustatud seadme kõrvale  tähis.

• Leidke seotud seadmete loendist vajalik seade ja valige Valikud→ 
Tunnustatuks / Mittetunnustatuks.

Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel
Kui teile on saadetud Bluetooth'i vahendusel andmeid, kostab toon ja telefon 
küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, paigutatakse 
saabunud andmed saabunud sõnumite kausta. Bluetoothi vahendatud sõnumid on 
tähistatud . Vt. ‘Saabunud sõnumite kaust’, lk. 82. 
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Bluetooth-ühenduse lõpetamine
Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkeb Bluetooth-ühendus 
automaatselt.

■ Infrapunaühendus
 Ava Menüü→ Ühenduvus→ Infrapuna

Infrapunaühenduse abil on võimalik vahetada ühilduvate telefonide või 
andmeseadmetega näiteks visiitkaarte ja kalendrikirjeid. 

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ega häirige sellega teiste infrapunaseadmete 
tööd. Käesolev seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel
Infrapuna vahendusel saabunud andmed salvestatakse saabunud sõnumite 
kausta. Uute infrapunasõnumite tähiseks on . Vt. ‘Saabunud sõnumite kaust’, 
lk. 82. 

1. Veenduge, et nii saatva kui vastuvõtva seadme infrapunakiire pordid asetseksid 
vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Seadmed ei tohiks olla 
teineteisest kaugemal kui üks meeter. Infrapunaliidese asukoha tuvastamiseks 
vaadake telefoni klahvide ja osade joonist Alusta siit juhendis.

2. Vastuvõtva seadme omanik aktiveerib seadme infrapunaliidese. 

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja selle kaudu andmete vastuvõtuks 
avage Menüü→ Ühenduvus→ Infrapuna ja vajutage .
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3. Saatva seadme omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva 
infrapunafunktsiooni. 

Andmete saatmiseks infrapuna vahendusel valige rakenduses Valikud→ 
Saada→ infrapuna abil.

Kui andmeedastus ühe minuti jooksul peale infrapunaliidese aktiveerimist ei 
käivitu, ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Märkus:  Windows 2000: Failide ülekandmiseks telefoni ja sobiva arvuti 
vahel avage arvutis “Control Panel” ja valige “Wireless Link”. Et infrapuna 
vahendusel arvutisse faile saata klõpsake aknas “Wireless Link” sakile “File 
Transfer” ja märkige valik “Allow others to send files to your computer using 
infrared”.

Infrapunaühenduse oleku kontrollimine
• Kui  indikaator ekraanil vilgub, püüab teie telefon teise seadmega 

ühendust saada või on ühendus katkenud.

• Kui  indikaator pidevalt põleb, on infrapunaühendus aktiveeritud ning 
telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

■ Ühendushaldur
 Ava Menüü→ Ühenduvus→ Ühendushaldur
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Ühendushalduris saate tuvastada mitmekordsete 
andmeühenduste olekut, näiteks saadetud ja 
vastuvõetud andmemahtu ja lõpetada kasutamata 
ühendusi.

Märkus: Saate näha ainult andmeside üksikasju 
Tavakõnesid ei loetleta.

Ühendushalduri avamisel näidatakse ekraanil:

• andmeside avamiseks,  - Datakõne,  - Kiire 
GSM,  - GPRS 

• iga ühenduse olek, või

• üles ja allalaetud andmete maht iga ühenduse kohta (ainult GPRS-ühendused) 
või

• iga ühenduse kestus (ainult GSM ja kiirendatud andmesidekõne). 

Märkus: Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna 
see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Ühendushalduri valikud põhiaknas kui tegemist on ühe või enama 
ühendusega: Andmed, Katkesta, Katkesta kõik, Abi ja Välja.

Ühenduse andmete vaatamine
Ühenduse andmete vaatamiseks sirvige ühenduseni ja valige Valikud→ Andmed, 
kuni ekraanil on:

Nimi - kasutusel oleva Interneti pöörduspunkti (IAP) nimi või, ‘Modemühendus’, 
kui tegemist on dial-up ühendusega.
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Kandja - andmesideühenduse tüüp: Datakõne, Kiire GSM või GPRS.

Olek - ühenduse momendiolek.

Vastuv. - andmemaht baitides, mis on telefonile saabunud. 

Saadet. - andmemaht baitides, mis on telefonilt saadetud.

Kestus - aeg, mille vältel ühendus on olnud.

Kiirus - andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus kB/s (kilobaiti sekundis).

Sissehel. (GSM) – kasutatud sissehelistamisnumber, või Nimi (GPRS) – kasutatud 
pöörduspunkti nimi

Jagatud (pole näha, kui tegemist ei ole jagatud ühendusega)- ekraanil on 
rakenduste arv, mis kasutavad sama ühendust. 

Ühenduste lõpetamine
• Vali ühendus Valikud→ Katkesta, et katkestada vaid see ühendus, või

• Vali Valikud→ Katkesta kõik, et sulgeda kõik avatud ühendused.

■ Telefoni ühendamine ühilduva arvutiga
Kui soovite lähemalt lugeda, kuidas arvutiga infrapuna või Bluetoothi vahendusel 
ühendust saab ning kuidas installeerida programm PC Suite, lugege juhendit 
"Installation Guide for PC Suite", mis asub CD kaustas "Install software". 
Täiendavat informatsiooni selle kohta, kuidas kasutada PC Suite’i, leiate PC suite'i 
abifunktsioonist.
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CD kasutamine
Kui CD on arvuti CD-lugejasse asetatud, peaks CD automaatselt käivituma. Kui 
seda ei juhtu, toimige nii:

1. Klõpsake Windows’i Start-klahvile ja valige Programs→ Windows Explorer.

2. Leidke CD-l fail nimega setup.exe ja topeltklõpsake sellel. Avaneb CD liides.

3. PC Suite on kaustas "Install". Tehke topeltklõps ‘PC Suite for Nokia 6600’. 
Programmi installeerimisel on teile abiks installeerimise "võlur".

Telefoni kasutamine modemina
Telefoni kasutamine modemina internetiühenduse loomisel koos 
ühilduva personaalarvutiga ning fakside saatmisel ja vastuvõtmisel.

Põhjalikud installeerimisjuhised leiate telefoni müügikomplekti kuuluvalt CD-lt 
pealkirja alt Quick guide for Modem Options for Nokia 6600.

■ Sünkroniseerimine - kaugsünkroniseerimine
 Avage Menüü→ Ühenduvus→ Sünkron.
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Sünkroniseerimisfunktsioon võimaldab sünkroonida 
telefoni kalendri- ja kontaktkirjeid erinevate kalendri- 
ja aadressraamatu programmidega ühilduvas arvutis 
või Internetis. Sünkroniseerimine toimub GSM 
andmeside kõne või pakettandmeside vahendusel.

Sünkroniseerimisrakendus kasutab SyncML 
tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab 
selle kalendri- või aadressraamatu programmi tarnija, 
millega te soovite oma telefoni andmeid 
sünkroniseerida.

Uue sünkroniseerimisprofiili koostamine
Valikud kaugsünkroniseerimise põhiaknas: Sünkroniseeri, Uus sünkr. profiil, 

Muuda sünkr. prof., Kustuta, Vaata logi, Abi, ja Välja.

1. Kui ühtegi profiili ei ole määratud, küsib telefon, kas te soovite koostada uue 
profiili. Valige Jah. 

Uue profiili lisamiseks olemasolevatele, valige Valikud→ Uus sünkr. profiil. 
Valige, kas telefon kasutab algseadeid või kopeerib seaded olemasolevast 
profiilist ja kasutab neid alusena uue profiili koostamisel.

2. Määrake järgmised andmed:

Sünkr. profiili nimi - sisestage profiili nimetus.

Pöörduspunkt - valige andmeedastusel kasutatav pöörduspunkt.
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Kaugserveri aadress - Vajalikud andmed saate operaatorilt või 
süsteemiadministraatorilt.

Port - Vajalikud andmed saate teenuseosutajalt või süsteemiadministraatorilt.

Kasutajanimi - sünkroniseerimisserveri kasutajatunnus. Kasutajatunnuse 
saate teenusepakkujalt või süsteemiadministraatorilt.

Parool - sisestage parool. Parooli saate teenusepakkujalt või 
süsteemiadministraatorilt.

Sünkroonitavate andmete valimiseks vajutage  ja vajutage sobivatel 
väljadel Jah.

3. Vajutage seadete salvestamiseks Valmis.

Andmete sünkroniseerimine
Sünkroniseerimise põhiaknas võite näha erinevaid profiile ning milliseid andmeid 
sünkroniseeritakse: Kalendrit, kontaktandmeid või mõlemaid.

1. Leidke põhiaknas profiil ja valige Valikud→ Sünkroniseeri. Ekraani alumisel 
real näidatakse sünkroniseerimise olekut.

Sünkroniseerimise katkestamiseks vajutage Tühista.

2. Kui sünkroniseerimine on lõpetatud, teavitab telefon teid sellest.

• Kui sünkroonimine on lõppenud, valige Valikud→  Vaata logi, et avada 
logifaili, mis kuvab sünkroonimisoleku (Valmis või Mittetäielik) ning näitab 
lisatud, uuendatud, kustutatud või välja jäetud (ei sünkroonitud) kalendri- või 
kontaktkirjete arvu telefonis või serveris.
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11. Probleemid, mida saate ise lahendada

Mälu on vähe
Kui ekraanile ilmub üks järgmistest teadetest, on telefonis liiga vähe vaba mälu 
ning teil tuleb mõned andmed kustutada: Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. 
Kustuta mõned andmed. või Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed. Selleks, et 
vaadata mälus olevaid andmeid ning kui suure osa mälust erinevad andmegrupid 
hõivavad, avage Failihaldur ja valige Valikud→ Mälu andmed.

Järgmisi elemente tuleks regulaarselt kustutada, vastasel korral võib mälu 
täis saada:

• sõnumite menüü saabunud ja saadetud sõnumid ning mustandid, 

• alla laetud ja telefoni mällu salvestatud e-kirjad,

• salvestatud veebilehed,

• pildid, videolõigud ja helilõigud Galeriis.

Soovides kustutada kontaktandmeid, kalendermärkmeid, kõneaja ja maksumuse 
loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, saate seda teha vastavast 
rakendusest.

Kui kustutate mitut elementi korraga ning ekraanile ilmub taas üks järgmistest 
teadetest: Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed. või Mälu 
on vähe. Kustuta mõned andmed., kustutage elemendid ükshaaval (alustage kõige 
väiksemast).
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Kalendri mälu puhastamine - kui tahate kustutada mitu sissekannet korraga, 
avage kuu ülevaade ja valige Valikud→ Kustuta kanne→ ning kas:

• Enne kuupäeva - et kustutada määratud kuupäevast varasemad kalendrikirjed. 
Sisestage kuupäev, millest varasemad kirjed kustutatakse,

• Kõik kanded - kõikide kalendrikirjete kustutamine.

Logi andmete kustutamine - kõikide andmete kustutamiseks kõneregistrist ning 
sõnumite saateraportite kustutamiseks avage funktsioon "Logi" ja vajutage , ja 
valige Valikud→ Kustuta logi või avage Seaded→ Logi talletusaeg→ Logi ei 
talletata.

Erinevad viisid andmete talletamiseks:
• Kasutage PC Suite’i kõigi andmete varundamiseks arvutisse. Vt. ‘Telefoni 

ühendamine ühilduva arvutiga’, lk. 171. 

• Saatke fotod oma e-posti aadressile ning salvestage need siis oma arvutisse 
(võrguteenus). 

• Saatke andmed infrapuna või Bluetooth-i vahendusel teisele ühilduvale 
seadmele.

• Salvestage andmed ühilduvale mälukaardile.

■ Küsimused ja vastused
Telefoni ekraan 
• Küsimus: Miks telefoni ekraanile ilmuvad sisselülitamisel hajutatud, värvitud 

või eredad täpikesed?
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Vastus: See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil on pikselid või 
punktid, mis jäävad sisse- või väljalülitatud olekusse. See on täiesti normaalne 
nähtus.

Kaamera 
• Küsimus: Miks on fotod “määrdunud” moega?

Vastus: Konttrollige, et kaamera objektiivi kaitsev aknake oleks puhas. Vt. 
‘Hooldus ja korrashoid’, lk. 183. 

• Küsimus: Miks on ööre¾iimis telefoni ekraanil värvilised täpid?

Vastus: Teravamate fotode saamiseks suureneb ööre¾iimis kaamera tundlikkus, 
mistõttu on ka värvilisi täppe ekraanil rohkem.

Bluetooth 
• Küsimus: Ma ei saa Bluetooth ühendust lõpetada?

Vastus: Kui mõni seade on ennast teie telefoniga sidunud, ei ole aga andmeid 
edastanud ja on ühenduse lahtiseks jätnud, siis on ainus viis ühenduse 
katkestamiseks Bluetooth'i deaktiveerimine. Avage menüü Bluetooth ja valige 
Bluetooth→ Välja lülitatud.

• Küsimus: Miks ei suuda ma Bluetooth’i kasutades seadet leida?

Vastus: Kontrollige, et mõlema seadme Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.

Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks 10 meetrit ning et 
nende vahele ei jääks takistusi, näiteks sein vms.

Võib-olla on teine seade "varjatud" re¾iimis, kontrollige ka seda.

Kontrollige, kas seadmed on omavahel ühilduvad.
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Multimeediasõnumid 
• Küsimus: Mida teha, kui telefon teatab, et ta ei saa multimeediasõnumit vastu 

võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus: Vajalik mäluhulk on antud veateates: Sõnumit ei saa mälu vähesuse 
tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed.  Selleks, et vaadata mälus olevaid 
andmeid ning kui suure osa mälust erinevad andmegrupid hõivavad, avage 
Failihaldur ja valige Valikud→Mälu andmed. 

• Küsimus: Kuidas katkestada sideühendus, kui telefon üritab pidevalt uuesti 
sidet luua? 

Vastus: Telefon üritab multimeedia sõnumikeskuses olevaid sõnumeid telefoni 
laadida. 

Kontrollige, kas multimeedia seaded, telefoninumbrid ja aadressid on õigesti 
sisestatud. Avage Sõnumid ja valige Valikud→ Seaded→ Multimeediasõnum.

Kui soovite sideühenduse loomist vältida, on selleks järgmised võimalused. 
Avage Sõnumid ja valige Valikud→ Seaded→ Multimeediasõnum, ning 
seejärel:

• Valige Sõnumi saabumisel → Lae hiljem alla, kui soovite, et multimeedia 
sõnumikeskus sõnumi salvestaks ning et teil oleks võimalus see hiljem alla 
laadida, näiteks peale seda kui olete kontrollinud seadeid. Peale viimast 
muudatust peab telefon saatma võrku sellekohase teate. Kui soovite 
sõnumi telefoni laadida, valige Lae kohe alla.

• Valige Sõnumi saabumisel → Keeldu sõnumist - kui te ei soovi 
multimeediasõnumeid vastu võtta. Peale viimast muudatust peab telefon 
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saatma võrku sellekohase teate, mille järel multimeedia sõnumikeskusest 
kustutatakse kõik edastamise ootel olevad multimeediasõnumid.

• Valige Multim. vastuvõtt→ Vastuvõttu ei ole - telefon ei võta teile 
saadetud multimeediasõnumeid vastu. Peale seda muudatust ei võta 
telefon enam üldse multimeediasõnumite asjus võrguga ühendust. 

Sõnumid
• Küsimus: Miks mul ei õnnestu kontaktkirjet valida?

Vastus: Kui teil ei õnnestu valida kontaktkirjete loendist adressaati, puudub 
kontaktkaardil telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage kontaktandmete 
funktsioonis kaardile vastavad andmed.

Kalender 
• Küsimus: Miks nädalate numbrid puuduvad?

Vastus: Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, 
vaid mingi teise päeva, siis nädala numbreid ei näidata.

Veebiteenused 
• Küsimus: Mida teha, kui telefoni ekraanil on teade: Kehtivat pöörduspunkti ei 

ole määratletud. Määratle see Teenuse seadetes.?

Vastus: Sisestage õiged brauseri seaded. Võtke juhtnööride saamiseks 
ühendust võrguoperaatoriga. Vt. ‘Telefoni ettevalmistamine brauseri 
kasutamiseks’, lk. 148. 

Logi 
• Küsimus: Miks on logi tühi?
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Vastus: Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri ning antud filtrile vastavaid 
sideühendusi ei ole registreeritud. Kõikide sissekannete vaatamiseks valige 
Valikud → Filter→ Kõik sideseansid.

Ühendamine PC-arvutiga
• Küsimus: Miks mul ei õnnestu telefoni PC-arvutiga ühendada?

Vastus: Kontrollige, et arvutisse oleks installeeritud PC Suite ning, et see 
programm oleks käivitatud. Vaadake juhendit Installation guide for PC Suite, 
mille leiate CD kaustast "Install". Lisainformatsiooni PC Suite kasutamise 
kohta, vaadake PC Suite abifunktsioonist.

Kasutuskoodid
• Küsimus: Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus: Algne lukukood on 12345. Kui olete oma lukukoodi unustanud ning 
teil ei ole seda ka kuskilt järgi vaadata, võtke ühendust telefoni müüjaga.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te ei ole neid saanudki, 
võtke ühendust teenusepakkujaga.

Paroolide osas võtke ühendust pöörduspunkti haldajaga, näiteks 
internetiteenust pakkuva firmaga, teenusepakkujaga või võrguoperaatoriga.

Rakendus ei reageeri
• Küsimus: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsklusele ei reageeri?

Vastus: Avage rakenduste ümberlülitamise aken, milleks hoidke all  klahvi. 
Seejärel leidke see rakendus ja vajutage rakenduse sulgemiseks .
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12. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine
Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

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

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

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

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgi

Ärge kunagi kasutage katkist ega vananenud akut.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või 
pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku 
tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. 
Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, 
vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C. Kui 
aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku 
korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.
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Ärge hävitage akut põletamise teel!

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

Akut võib eemaldada ainult siis, kui telefon on välja lülitatud.
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Hooldus ja korrashoid

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

• Hoidke telefoni ja kõiki selle osi ja lisaseadmeid väikelaste eest.

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

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

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

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

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

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

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

• Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada 
telefoni korralikku funktsioneerimist.

• Kaamera objektiivi puhastage pehme, puhta ja kuiva riidelapiga.
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• Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, 
modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus 
raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud soovitused kehtivad nii telefoni kui aku, laadija või mis tahes lisatarvikute 
kohta. Kui mõni neist ei tööta korralikult, viige see lähimasse kvalifitseeritud 
teenustöökotta. Asjatundlik personal abistab teid ja vajadusel korraldab teeninduse.
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Tähtis ohutusalane info

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

Pidage meeles - ohutu liiklemine kõigepealt!

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

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia poolt 
heakskiidetud lisatarvikuid. Kui kannate sisselülitatud telefoni vööl või kaelas, kasutage 
Nokia poolt heakskiidetud kandevarustust.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise 
külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus 
kokkupuutes kuulmisseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad 
tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt 
salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib 
kustuda.
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■ Elektrooniline aparatuur
Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole 
aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole teie telefoni poolt edastatavate 
raadiolainete eest piisavalt kaitstud

Südamestimulaatorid
Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad, et 
raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus 
põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology 
Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

• peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;

• ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;

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

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

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

Teised meditsiinilised seadmed
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid 
ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise 
aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. 
Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide 
suhtes.
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Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsige informatsiooni oma 
autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on teie auto 
mudelile lisatud.

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

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

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

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

■ Sõidukid
Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale 
paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.
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Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja 
töötaksid õieti.

Ärge hoidke või kandke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või lõhkevaid materjale telefoni, 
selle osade või tarvikute läheduses.

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

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

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

■ Hädaabikõned
TÄHELEPANU:

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

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

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

Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
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2. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage nii 
mitu korda kui vaja . 

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

4. Vajutage  klahvile

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

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

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)
KÄESOLEV TELEFONI MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE 
PIIRNORMIDELE

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

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline 
absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud 
SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises 
kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi 
viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal 
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kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal 
maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel 
võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. 
Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni 
väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamisekson 0.80 W/
kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, 
kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia 
lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1,5 cm, ei ületa toote 
raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni 
kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente 
ning see peab asetsema kehast vähemalt 1.5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 

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