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Sauga
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių
nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.
Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų
vartotojo vadovą.

ĮJUNKITE SAUGIAI
Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu
naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti
trikdžius ar pavojų.
SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS
Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami
rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias
dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, –
saugus eismas.
TRIKDŽIAI
Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs
trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.
IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE
Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro
transporto priemonėje, prie medicininės įrangos,
degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo
zonose.
KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA
Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti
specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS
Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas.
Nejunkite nesuderinamų prietaisų.
ATSPARUMAS VANDENIUI
Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite
jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą
Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra
aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS
900/1900/2100 HSPA tinkluose. Išsamesnės informacijos
apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir
kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga
medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo
prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir
naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių,
kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui,
parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir
patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.
Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo
programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame
prijungtame kompiuteryje.
Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų,
susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių
galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais
su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo. 7



jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite
imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:  norėdami naudotis bet kuriomis šio
prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą.
Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar
pavojų.
Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir
gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų
teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali
būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos
atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.
Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios
informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba
kur nors užsirašykite šią informaciją.
Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo
vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo
instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.
Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane
matomi vaizdai gali skirtis.
Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite
vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos
Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su
belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos
teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam
tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti
atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis,

perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų
namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų
teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie
mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti
ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos,
kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad
suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP
protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir
SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.
Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai
kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju
šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų
prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali
būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Sauga
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1. Paruošimas
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite
prietaisą ir atjunkite kroviklį.
1. Nuimkite galinį dangtelį, kilstelėdami jį prietaiso

apačioje.
2. Kilstelėkite dangtelį.
3. Jei norite

išimti bateriją,
kilstelėkite jos
galą.

4. Įstumkite
SIM kortelę į
jos laikiklį.
Kortelės aukso spalvos kontaktų
sritis turi būti nukreipta žemyn į
prietaisą, o nuožulnusis kampas – į
kortelės laikiklio lizdą.

5. Įdėkite bateriją.
6. Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės įdėjimas
Atminties kortelę galite naudoti, norėdami taupyti prietaiso
atmintinę. Atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją galite
sukurti ir atminties kortelėje.
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas
suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko
aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai
kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su
šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite
pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius
duomenis.
Visas atminties korteles laikykite mažiems
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Apie atminties kortelės suderinamumą
pasiteiraukite jos gamintojo ar teikėjo.
Suderinama atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu
ir jau į jį įdėta. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį (1).
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2. Įdėkite kortelę
į lizdą taip, kad
kontaktų sritis
būtų nukreipta
žemyn (2).

3. Švelniai
stumkite
kortelę, kad ji
įsitvirtintų.
Uždėkite lizdo
dangtelį (3).

Atminties kortelės išėmimas

Svarbu žinoti:  Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos
skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti
sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti
sugadinti duomenys.
1. Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite Išimti atm.

kortelę > Taip.
2. Nuimkite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Švelniai spauskite atminties kortelę, kad ją

atlaisvintumėte.
4. Ištraukite kortelę, tada spauskite Gerai.
5. Uždėkite lizdo dangtelį.

Baterijos įkrovimas
Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso
indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite

įkroviklio laidą
prie prietaiso.

3. Kai prietaiso
indikatorius
rodo, kad
baterija
visiškai
įkrauta,
atjunkite
įkroviklį nuo
prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir prie suderinamo kompiuterio
prijungtu USB duomenų kabeliu.
1. Prijunkite USB duomenų kabelį prie kompiuterio USB

prievado ir prie savo prietaiso.
2. Iki galo įkrovę bateriją, atjunkite USB duomenų kabelį.
Įkrovimo USB duomenų kabeliu veiksmingumas gali būti
labai įvairus. Kai kada iki įkrovimo ir prietaiso veikimo
pradžios gali praeiti labai daug laiko. Baterijos nebūtina
įkrauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir
įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios

Paruošimas
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minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus
galima skambinti.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Jei norite įjungti arba išjungti
prietaisą, nuspauskite ir palaikykite
nuspaudę jungimo klavišą. Trumpu
šio mygtuko spustelėjimu
baigiamas aktyvus skambutis arba
uždaroma programa.
Jei būsite paprašyti įvesti PIN kodą,
įveskite jį, tada pasirinkite Gerai.
Jei būsite paprašyti įvesti užrakto
kodą, įveskite jį, tada pasirinkite
Gerai. Gamintojo nustatytas
užrakto kodas yra 12345.
Jei norite nustatyti tikslią laiko
juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį,
kurioje dabar esate, tada įveskite
vietinį laiką ir datą.

Antenos vietos
Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai
antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo
nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio
kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir
sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., aktyvusis
vaizdo skambutis ir didelės spartos
duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai
tokia būsena yra normali. Jei įtariate, kad
prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į
artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Sąrankos parametrai
Prieš naudojant daugiaformačių pranešimų mainų, el. pašto,
sinchronizavimo, srautinių transliacijų programas ir
naršyklę, būtina nustatyti tinkamus jūsų prietaiso sąrankos
parametrus. Jūsų prietaisas gali automatiškai konfigūruoti
naršyklės, daugiaformačių pranešimų mainų, prieigos taško
ir srautinių transliacijų parametrus pagal naudojamą
SIM kortelę. Jei ne,.norėdami konfigūruoti parametrus, galite
naudoti parametrų vediklį. Parametrus galite gauti kaip
sąrankos pranešimą, kurį galite įrašyti į savo prietaisą.
Išsamesnės informacijos apie sąrankos galimybes teiraukitės
savo paslaugų teikėjo arba įgalioto „Nokia“ pardavėjo.
Jei gaunate sąrankos pranešimą, bet parametrai neįsirašo ir
neįsijungia automatiškai, matyti 1 naujas pranešimas. Jei
norite įrašyti parametrus, pasirinkite Rodyti > Funkcijos >
Išsaugoti. Gali reikėti įvesti jūsų paslaugų teikėjo pateiktą
PIN kodą.

Paruošimas
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2. Jūsų prietaisas
Klavišai ir dalys

1 — Klausomoji anga
2 — Ekranas
3 — Pasirinkimo klavišai
4 — Meniu klavišas 
5 — Skambinimo klavišas
6 — Navigacijos klavišas su GPS šviesa
7 — Antrinė kamera
8 — Šviesos jutiklis

9 — Mastelio keitimo sritis
10 — „Navi™“ klavišas (toliau – slinkties klavišas)
11 — Šalinimo klavišas C
12 — Baigimo (jungimo) klavišas
13 — Skaitmenų klavišai

14 — „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis
15 — Įkroviklio jungtis
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16 — Garsio (mastelio) keitimo klavišai
17 — Fotografavimo (filmavimo) klavišas
18 — Vaizdo kameros blykstė
19 — Pagrindinė kamera
20 — Stereofoniniai garsiakalbiai
21 — „Micro USB“ jungtis
22 — Atminties kortelės lizdas
23 — Riešo dirželio vėrimo ąselė
24 — Mikrofonas
Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių
laukų.

Mastelio keitimo sritis
Jūsų prietaiso mastelio keitimo sritis yra po ekranu. Jei norite
didinti arba mažinti mastelį, braukite mastelio keitimo srityje
į kairę arba į dešinę.

Mastelio keitimo funkcija veikia programose „Žemėlapiai“,
„Naršyklė“, „Nuotraukos“ ir „Vaizdo kamera“.

Pradinis ekranas
Kai įjungiate prie tinklo registruotą prietaisą, įsijungia jo
pradinis ekranas. Prietaisas parengtas naudoti.
Jei norite atidaryti paskiausiai rinktų numerių sąrašą,
spauskite skambinimo klavišą.
Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, palaikykite
nuspaudę 1.
Jei norite rinkti numerius balso komandomis, palaikykite
nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.
Jei norite keisti aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada
pasirinkite aplinką.
Jei norite prisijungti prie žiniatinklio, palaikykite nuspaudę
0.
Jei norite keisti pradinį ekraną, pasirinkite  >
Parametrai > Parametrai, Bendrieji > Stiliaus nustat. >
Laukimo režimas, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
● Lauk. režimo tema  — Pasirinkti pradinio ekrano temą.
● Nuorodų  — Įtraukti programų ar įvykių nuorodų arba

susieti jas su slinkties klavišu (parinktis skiriasi
atsižvelgiant į pasirinktą pradinio ekrano temą).

Dažnai naudojamos meniu keliai
Jei norite naudoti keitiklį, pasirinkite  > Tvarkyklė >
Keitiklis.
Jei norite naudoti skaičiuoklę, pasirinkite  >
Tvarkyklė > Skaičiuoklė.

Jūsų prietaisas
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Jei norite tvarkyti laiką ir datą arba nustatyti signalą,
pasirinkite  > Programos > Laikrodis.
Jei norite tvarkyti pranešimų mainų parametrus, pasirinkite

 > Pranešim., tada – Funkcijos > Parametrai.
Jei norite atidaryti muzikos grotuvą, pasirinkite  >
Programos > Muzik. grot..
Jei norite atidaryti programą „FM radijas“, pasirinkite  >
Programos > Radijas.
Jei norite tvarkyti su skambučiais susijusius parametrus,
pasirinkite  > Parametrai > Parametrai, tada –
Telefonas.
Jei norite atidaryti prietaise esantį žinyną, pasirinkite  >
Programos > Paaiškinim. > Paaiškinim..
Jei norite keisti ekrano temą, pasirinkite  >
Parametrai > Ekr. temos.
Jei norite tinkinti aplinkas, pasirinkite  > Parametrai >
Aplinka.
Jei norite keisti meniu rodinį, pasirinkite  > Funkcijos >
Pakeisti meniu vaizdą.

Ekrano indikatoriai
Prietaisas naudojamas UMTS arba GSM tinkle (tinklo
paslauga). Prie piktogramos esanti juosta rodo
tinklo signalo stiprumą dabartinėje jūsų vietovėje.
Kuo juosta ilgesnė, tuo stipresnis signalas.

UMTS tinkle įgalinta sparčioji paketinė prieiga (angl.
HSPA) (tinklo paslauga).

Įjungta prietaiso beryšė aplinka. Prietaisas
neprijungtas prie korinio tinklo.

Baterijos įkrovos lygis. Kuo juosta aukštesnė, tuo
didesnė baterijos įkrova.

Pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanke
yra neskaitytų pranešimų.

Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų
aplanke yra neišsiųstų pranešimų.

Yra praleistų skambučių.

Prietaiso klavišai užrakinti.

Įjungtas žadintuvas.

Įjungta begarsė aplinka, todėl prietaisas neskamba,
kai jums skambina arba gaunate pranešimą.

Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Jūsų prietaisas
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Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius
mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu
prietaisu.

Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo
paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo
paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

Galimas UMTS paketinių duomenų ryšys (tinklo
paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

Įmanoma naudotis HSPA funkcija (tinklo paslauga).
Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis. 
žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.

Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN
(WLAN) ryšių; WLAN pasiekiamas.

Aktyvus nešifruojamo tinklo WLAN ryšys.

Aktyvus nešifruoto tinklo WLAN ryšys.

Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio su
USB duomenų kabeliu.

Skambučiai persiunčiami į kitą numerį.

Prie prietaiso prijungtos ausinės.

Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio
rinkinys.

Prie prietaiso prijungtas kabamasis aparatas.

Jūsų prietaisas sinchronizuojamas.

GPS indikatorius rodo, ar yra palydovų signalų. Viena
juosta žymi vieną palydovą. Kai prietaisas gauna
papildomai duomenų iš palydovų, kad galėtų
apskaičiuoti jūsų vietovės koordinates, juosta
tampa žalia.

Galite matyti ir kitus indikatorius.

Beryšė aplinka

Svarbu žinoti:  Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei
skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų
funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu.
Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios
pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei
prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.
Jei norite sparčiai įjungti beryšę aplinką, spustelėkite
jungimo klavišą, tada pasirinkite Beryšė.

Jūsų prietaisas
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Jei norite įjungti kitą aplinką, spustelėkite jungimo klavišą,
tada pasirinkite aplinką.
Kai įjungta beryšė aplinka, uždaryti visi radijo dažnius
naudojantys ryšiai. Tačiau prietaisą galite naudoti ir klausytis
radijo arba muzikos net tada, kai neįdėta SIM kortelė.
Nepamirškite išjungti savo prietaiso tada, kai draudžiama
naudoti belaidžius telefonus.

Energijos taupymo režimas
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai.
Jei norite nustatyti ekrano užsklandos parametrus,
pasirinkite Bendrieji > Stiliaus nustatymas > Ekranas, ir
iš toliau pateiktų parinkčių.
● Neveiklumo trukmė  — Nustatyti prietaiso neveikimo

trukmę, po kurios įsijungtų energijos taupymo režimas.
● Apšvietimo trukmė  — Nustatyti prietaiso neveikimo

trukmę, po kurios išsijungtų ekrano šviesa.

Meniu
Pasirinkite .
Meniu rodinyje galite rasti savo prietaiso parinktis.
Jei norite atidaryti programą ar aplanką, pasirinkite
elementą.
Jei pakeisite meniu parinkčių eilės tvarką, ji gali skirtis nuo
šiame naudotojo vadove aprašytos numatytosios tvarkos.
Jei norite pažymėti arba atžymėti programos elementą,
spauskite #.

Jei norite pažymėti arba atžymėti kelis vienas po kito
einančius elementus, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
#, tada slinkite aukštyn arba žemyn.
Jei norite keisti meniu vaizdą, pasirinkite Funkcijos >
Pakeisti meniu vaizdą.
Jei norite uždaryti programą ar aplanką, pasirinkite
Funkcijos > Uždaryti.
Jei norite matyti ir perjungti iš vienos atidarytos programos
į kitą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę , tada
pasirinkite programą.
Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau
ir veikti trumpesnį laiką.

Garsio valdymas
Perspėjimas:  Klausydamiesi labai garsiai, galite

pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir
nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis,
nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus
Jei norite reguliuoti klausomosios angos ar garsiakalbio garsį
skambučio metu ar klausydamiesi garso failo, spauskite
garsio klavišus.
Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu,
pasirinkite Garsiakalb. arba Ragelis.

Klaviatūros rakinimas
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai, tada –
Bendrieji.

Jūsų prietaisas
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Jei norite nustatyti, kad prietaisas užsirakintų automatiškai
po tam tikros laukimo režimo trukmės, pasirinkite
Saugumo > Telefono ir SIM kortelės, slinkite prie Autom.
klav. užrak. laik., pasirinkite Pakeisti > Nustatytas
vartotojo, tada – pageidaujamą laikotarpį.
Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų, uždarius
slankųjį dangtelį, pasirinkite Slank. dng. fnk. >
Klaviatūros apsauga > Įj. uždarant dangtelį.
Jei norite atrakinti klaviatūrą, atidarykite dangtelį arba
spauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada per 1,5 sekundes
pasirinkite Gerai.
Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma
skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu,
užprogramuotu jūsų prietaise.

Prieigos kodai
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai.
Jei norite nustatyti, kaip naudoti prietaiso prieigos kodus ir
saugumo parametrus, pasirinkite Bendrieji > Saugumo >
Telefono ir SIM kortelės, ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas

prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
● Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2

(UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms
naudoti.

● Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir
PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate

neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų
negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

● Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo
neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip
pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite
paslaptyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei
pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas,
reikėtų nunešti telefoną į techninės priežiūros tarnybą.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti
asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės
informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo
prietaiso pardavėjo.

● Draudžiamasis slaptažodis būtinas, norint naudoti
skambučių draudimo paslaugą, kad būtų galima uždrausti
skambinti į jūsų telefoną ar iš jo (tinklo paslauga).

Nuotolinis užrakinimas
Savo prietaisą galite užrakinti iš kito prietaiso (5–20 ženklų)
tekstiniu pranešimu. Jei norite įgalinti savo prietaiso
nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti naudotiną
užrakinimo pranešimą, pasirinkite  > Parametrai >
Parametrai > Bendrieji > Saugumo, tada – Telefono ir
SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas. Įveskite
pranešimo tekstą, jį patikrinkite, tada įveskite užrakto kodą.
Jei norite užrakinti savo prietaisą, siųskite užrakinimo
pranešimą kaip tekstinį pranešimą į savo mobilųjį prietaisą.
Jei norite atrakinti prietaisą, pasirinkite Atrakinti, tada
įveskite užrakto kodą.

Jūsų prietaisas
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Apie „Atsisiųskite!“
Pasirinkite  > Atsisiųskite!.
Naudodamiesi programa Atsisiųskite!, galite atrasti,
peržiūrėti, įsigyti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį, paslaugas ir
programas. Galite lengvai pasiekti žaidimus, skambėjimo
tonus, fono paveikslėlius, programas ir dar daugiau.
Elementai skirstomi į kategorijas skirtingų paslaugų teikėjų
katalogais ir aplankais. Pasiekiamas turinys priklauso nuo
paslaugų teikėjo.
Programa Atsisiųskite! naudoja tinklo paslaugas, kad
pasiektų naujausią turinį. Plačiau apie programa Atsisiųskite!
pasiekiamus papildomus elementus sužinosite iš paslaugų
teikėjo arba elemento tiekėjo ar gamintojo.
Programa Atsisiųskite! nuolat priima naujinius ir suteikia
naujausią paslaugų teikėjo jūsų prietaisui siūlomą medžiagą.
Už elementus gali tekti mokėti, bet paprastai juos galite
peržiūrėti nemokamai. Dėl išsamesnės informacijos apie
mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų arba elemento teikėją.
Kad atnaujintumėte programos Atsisiųskite! turinį rankiniu
būdu, pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti turinį.
Paslaugą „Atsisiųskite!“ palaipsniui pakeičia paslauga „Ovi“
parduotuvė“. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ pakeičia paslaugą
„Atsisiųskite!“ ir pagrindiniame jūsų prietaiso meniu.

Suderinamų ausinių prijungimas
Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties
signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“
garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį
išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės
„Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu,
atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Riešo dirželis
Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

Jūsų prietaisas
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3. Naudinga informacija
Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti
siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu,
ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai
skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Prietaise esantys paaiškinimai
Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis
programomis.
Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu,
pasirinkite  > Programos > Paaiškinim. >
Paaiškinim. ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.
Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa
atidaryta, pasirinkite Funkcijos > Paaiškinimas.
Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą,
pasirinkite Funkcijos > Mažinti šriftą arba Didinti šriftą.
Nuorodas į panašias temas galite rasti paaiškinimo gale.
Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.
Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  žymi
nuorodą į su paaiškinimu susijusią temą, o  – nuorodą į
aptariamą programą.
Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo
teksto į fone atidarytą programą, spauskite ir laikykite
paspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą iš
atidarytų programų sąrašo.

Programinės įrangos atnaujinimai
„Nokia“ gali pateikti programinės įrangos naujinius,
suteikiančius naujas savybes, patobulintas funkcijas ir
geresnį veikimą. Šių naujinių veikiausiai galėsite užsisakyti
per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Ne
visiems produktams ar jų variantams gali būti pateikti
pograminės įrangos naujiniai. Ne visi operatoriai gali siūlyti
naujausias programinės įrangos versijas.
Norint naujinti prietaiso programinę įrangą, būtina turėti
programą „Nokia Software Updater“, su operacine sistema
„Microsoft Windows XP“ arba „Vista“ suderinamą
kompiuterį, plačiajuostį interneto ryšį ir suderinamą
duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie
kompiuterio.

Perspėjimas:  Kai įdiegiate programinės įrangos
atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios
pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir
prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės
įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.
Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti „Nokia
Software Updater“ programą, apsilankykite
www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje
„Nokia“ svetainėje.
Taip pat programinės įrangos naujinių galite užsisakyti į savo
prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą
paslaugą.
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Jūsų prietaisas gali programa „Nokia“ programų ieškyklė“
periodiškai ieškoti naujų programinės įrangos naujinių.
Pasirinkite  > Parametrai > PĮ atnaujin..

Patarimas: Jei norite patikrinti prietaise esančios
programinės įrangos versiją, pradiniame ekrane
įveskite *#0000#.

Laisva atmintis
Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių
duomenims, pasirinkite  > Tvarkyklė > Fail. tvark..
Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims
saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama
prietaiso ekrane.
Kad atlaisvintumėte atminties, perkelkite duomenis į kitą
atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.
Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų
tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:
● pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir

gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
● išsaugotus tinklalapius;
● adresatų informaciją;
● kalendoriaus įrašus;
● programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums

nebereikia;
● įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba

„.sisx“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas
suderinamame kompiuteryje;

● Aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė
Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos
vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite
taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į tai, kad:
● Naudojantis „Bluetooth“ ryšį naudojančiomis funkcijomis

arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai
naudojamasi kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau
baterijos energijos. Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo
nereikia.

● Naudojantis funkcijomis, kurios naudoja LAN (WLAN) ryšį,
arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai
naudojamasi kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau
baterijos energijos. WLAN ryšys išsijungia jūsų prietaise
tuo atveju, jei nebandote prisijungti, esate neprisijungę
prie prieigos taško arba neieškote pasiekiamų tinklų. Jei
norite taupyti baterijos energiją, galite nustatyti, kad jūsų
prietaisas foniniu režimu neieškotų galimų tinklų arba
ieškotų jų gerokai rečiau.

● Jei ryšių parametruose esate pasirinkę Pak. duomenys >
Kai įmanoma ir esate už paketinių duomenų (GPRS)
aprėpties zonos, prietaisas reguliariai bando užmegzti
paketinių duomenų ryšį. Jei norite prailginti savo prietaiso
veikimo laiką, pasirinkite Pak. duomenys > Pagal
poreikį.

● Programa Žemėlapiai atsisiunčia naują žemėlapio
informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapio sričių. Dėl
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to vartojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti
prietaisui automatiškai atsisiųsti naujų žemėlapių.

● Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo
stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo.
Dėl to vartojama daugiau baterijos energijos.
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai, tada –
Telefonas > Tinklo.
Jei tinklo parametruose nustatytas dviejų dažnių tinklo
režimas, prietaisas ieškos UMTS tinklo. Jei norite nustatyti,
kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą, pasirinkite  >
Parametrai > Parametrai, tada – Telefonas >
Tinklo > Tinklo režimas > GSM.

● Ekrano apšvietimas sunaudoja daugiau baterijos
energijos. Ekrano parametruose galite keisti trukmę,
kuriai praėjus išsijungia apšvietimas, ir nustatyti prie
apšvietimo sąlygų prisitaikantį šviesos jutiklį. Pasirinkite

 > Parametrai > Parametrai, tada – Bendrieji >
Stiliaus nustatymas > Ekranas.

● Palikus programas veikti foniniu režimu, baterija gali
išsikrauti greičiau. Jei norite pasiekti nenaudojamas
programas, palaikykite nuspaudę meniu klavišą, tada
pasirinkite programą.

Naudinga informacija
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4. Skambinimo parinktys
Balso skambučiai
Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius
(pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir
apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu
skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų
prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo
ir peradresavimo funkcijos.
Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma
skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu,
užprogramuotu jūsų prietaise.

Skambinimas
Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės
kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Patarimas:  skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą
vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies
kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei
telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą
prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.
Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite
„Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite
vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite
skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų

numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir
paspauskite skambinimo klavišą.
Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo
klavišais.
Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį,
pasirinkite Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį. Prietaisas
užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo
skambutį.

Ryšio laukimas
Galite atsiliepti į ryšį, kai vyksta kitas ryšys. Jei norite įjungti
ryšio laukimą (tinklo paslauga), pasirinkite  >
Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo >
Ryšio laukimas.
Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, spauskite skambinimo
klavišą. Pirmasis ryšys yra užlaikomas.
Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite Sukeisti.
Norėdami sujungti įeinantį ar užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu
ir atsijungti nuo ryšio, pasirinkite Funkcijos > Aktyvų su
užlaikytu. Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite
baigimo klavišą. Jei norite baigti abu ryšius, pasirinkite
Funkcijos > Baigti visus ryšius.

Rinkimas balsu
Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas.
Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo
balso, todėl jums nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių.
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Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius
ir su jais palygina ištartą balso žymeklį. Prietaiso balso
atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo
balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.
Adresato balso žymeklis yra adresatui įrašytas vardas. Jei
norite pasiklausyti sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite
adresatą ir Funkcijos > Balso žym. informacija. Pereikite
prie adresato duomenų ir pasirinkiteFunkcijos > Atkurti
bals. žymeklį.
Skambinimas naudojant balso žymeklį

Pastaba:  Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius
triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos,
todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis
aplinkybėmis.
Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite
ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.
1. Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, pradiniame ekrane

paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo
klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas
su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, paspauskite ir
palaikykite nuspaudę šį klavišą.

2. Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo
Kalbėkite. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.

3. Prietaisas atkuria sintetinį atpažinto adresato balso
žymeklį ir ekrane parodo vardą ir numerį. Jei šiam
adresatui skambinti nenorite, per 2,5 sekundes atitikimų
sąraše pasirinkite kitą adresatą arba atšaukite
pasirinkdami Baigti.

Jei išsaugoti keli su vienu vardu susieti numeriai, prietaisas
pasirenka numatytąjį numerį, jei jis nustatytas. Kitu atveju
prietaisas parenka pirmą tinkamą adresato kortelės numerį.
Taip pat galite ištarti vardą ir telefono numerio rūšį,
pavyzdžiui, mobilusis arba namų.

Greitasis numerio rinkimas
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas.
Greitojo rinkimo funkcija skirta tam, kad galėtumėte
skambinti laikydami paspaudę kurį nors skaičiaus klavišą
pradiniame ekrane.
Kad įjungtumėte greitąjį rinkimą, pasirinkite Įjungtas.
Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu,
pasirinkite  > Parametrai > Greit. rink. Ekrane
pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite Funkcijos >
Susieti. Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą numerį.
Jei norite ištrinti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį,
slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite
Funkcijos > Atsieti.
Jei norite keisti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį,
slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite
Funkcijos > Pakeisti.

Balso paštas 
Pasirinkite  > Parametrai > Ryš. pšt. dėž..
Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti
įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Skambinimo parinktys
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Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite
Balso pašto dėžutė ir pasirinkite Funkcijos > Tikrinti
balso p. dėž..
Jei esate sukonfigūravę interneto skambučių parametrus ir
turite interneto skambučių pašto dėžutę, jei norite į ją
paskambinti, slinkite prie jos, tada pasirinkite Funkcijos >
Tikr. ryš. intern. dėž..
Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniame
ekrane, palaikykite paspaudę 1 arba spauskite 1, tada –
skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite
skambinti.
Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada
Funkcijos > Pakeisti numerį.

Konferencinio ryšio užmezgimas
1. Jei norite pradėti konferencinį skambutį, įveskite dalyvio

telefono numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliepus, pasirinkite Funkcijos > Naujas

ryšys.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite

Funkcijos > Konferencija, kad su jais užmegzti ryšiai
būtų sujungti į vieną konferencinį skambutį.

Jei skambučio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofono
garsą, pasirinkite Funkcijos > Išjungti mikrofonus.
Jei norite pašalinti dalyvį iš konferencinio skambučio,
pasirinkite Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį,
tada – dalyvį.

Jei norite kalbėtis su konferencinio skambučio dalyviu
asmeniškai, pasirinkite Funkcijos > Konferencija >
Kalbėti asmeniškai, tada – dalyvį.

Atsiliepimas į skambutį
Jei norite atsiliepti, spauskite skambinimo klavišą arba
atverskite dangtelį.
Jei norite nustatyti, kad, atidarius slankųjį dangtelį, būtų
atsiliepta į skambutį, pasirinkite  > Parametrai >
Parametrai, tada – Bendrieji > Dangtelio naudojimas.
Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.
Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliepdami į
skambutį, pasirinkite Tyliai.
Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija
(tinklo paslauga), norėdami atsiliepti į naują skambutį,
spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis
išlaikomas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite
baigimo klavišą.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys
Pasirinkite  > Žurnalas.
Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus
skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite
Vėliausi ryšiai.

Patarimas:  Jei norite peržiūrėti rinktus numerius
pradiniame ekrane, spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimo parinktys
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Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į
jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite Ryšio trukmė.
Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu
perduotą duomenų kiekį, pasirinkite Pak. duomenys.

Vaizdo skambučiai
Kaip pradėti vaizdo skambutį
Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį
arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada
pasirinkite Funkcijos > Skambinti > Vaizdo. Prasidėjus
vaizdo skambučiui, įjungiama prietaiso kamera. Jeigu
kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija
išjungiama. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų
rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad
nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą
atvaizdą, pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas.
Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą,
pasirinkite Funkcijos > Išjungti > Garsą, Vaizdą arba
Garsą ir vaizdą.
Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso
klavišais.
Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite Funkcijos >
Įjungti garsiakalbį. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti
ausinį priedą, pasirinkite Funkcijos > Įjungti ragelį.
Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite
Funkcijos > Sukeisti atvaizdus.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite
Funkcijos > Vaizdo mastelis ir slinkite aukštyn arba
žemyn.
Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su
tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite Funkcijos > Perjungti į
balso ryšį.

Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo
ryšį
Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .
Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo
klavišą. Rodoma Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?.
Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite
Taip.
Jei neįjungiate vaizdo ryšio, girdite tik pašnekovo balsą.
Pilkas ekranas pakeičia matomą vaizdą. Jei norite pilką
ekraną pakeisti nuotrauka, nufotografuota jūsų prietaiso
kamera, pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas.
Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Skambinimo parametrai
Skambinimo parametrai
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Skambinimo.
Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau
išvardytųjų.

Skambinimo parinktys
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● Siųsti mano numerį  — Rodyti savo telefono numerį
asmeniui, kuriam skambinate.

● Siųsti mano int. ryš. inf.  — Rodyti savo interneto
skambučio adresą asmeniui, kuriam skambinate
internetu.

● Ryšio laukimas  — Nustatyti, kad prietaisas jus
informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučio
metu (tinklo paslauga).

● Ryš. internetu laukimas  — Nustatyti, kad prietaisas jus
informuotų apie naujus gaunamuosius interneto
skambučius skambučio metu.

● Ryšio internetu signalas  — Pasirinkite Taip, jei norite
nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie
gaunamuosius interneto skambučius. Jei pasirinksite Ne,
būsite informuoti tik apie praleistus skambučius.

● Neatsiliepti ir siųsti pran.  — Atmesti skambutį ir siųsti
pranešimą skambinančiajam.

● Pranešimo tekstas  — Rašyti standartinį tekstinį
pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.

● Mano įrašyto skamb. v. įr.  — Leisti arba neleisti siųsti
vaizdo įrašą iš jūsų prietaiso per vaizdo skambutį.

● Vaizdo ryšio atvaizdas  — Rodyti atvaizdą, jei per vaizdo
skambutį nesiunčiamas vaizdo įrašas.

● Automatinis perrinkimas  — Nustatyti, kad nepavykus
prisiskambinti, prietaisas daugiausia 10 kartų rinktų
atitinkamą numerį, kad prisiskambintų. Norėdami
sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite
baigimo klavišą.

● Rodyti ryšio trukmę  — Matyti skambučio trukmę
skambučio metu.

● Ryšio suvestinė  — Matyti skambučio trukmę pasibaigus
skambučiui.

● Greitas rinkimas  — Įjungti greitąjį rinkimą.
● Atsak. bet kuriuo klavišu  — Įjungti atsiliepimą bet

kuriuo klavišu.

Ryšių peradresavimas
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Ryšių peradres..
Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar
kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į
savo paslaugų teikėją.
Pasirinkite peradresuotinų skambučių rūšį ir reikiamas
funkcijas iš toliau išvardytųjų.
● Visų balso ryšių, Visų duomenų ir vaizdo ryšių arba

Visų fakso ryšių — peradresuoti visus priimamus balso,
duomenų, vaizdo ir fakso skambučius. Į skambučius
atsiliepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu
numeriu.

● Kai užimta  — peradresuoti priimamus skambučius, jei
tuo metu jau kalbate telefonu.

● Kai neatsiliepiate  — peradresuoti priimamus
skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą
laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol
bus peradresuotas skambutis.

● Kai esate už ryšio zonos  — peradresuoti ryšius, kai
prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

● Kai ryšys neįmanomas  — peradresuoti skambučius, jei
kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba
už ryšio zonos ribų.
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Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto
dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir
Funkcijos > Įjungti > Į balso pašto dėžutę.
Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu,
pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir
Funkcijos > Įjungti > Kitu numeriu. Įrašykite numerį
arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį,
pasirinkite Ieškoti.
Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite
atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite
Funkcijos > Tikrinti būklę.
Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite
atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite
Funkcijos > Išjungti.

Ryšių draudimas
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Ryšių draudimo.
Galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso arba į jį (tinklo
paslauga). Jei norite pakeisti parametrus, iš paslaugų teikėjo
turėsite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas
taikomas visoms skambučių rūšims.
Jei norite drausti skambučius, pasirinkite iš toliau pateiktų
parinkčių.
● Ryšių iš šio telefono  — uždrausti balso ryšius iš jūsų

prietaiso.
● Priimamųjų ryšių  — uždrausti priimamuosius ryšius.
● Tarptautinių ryšių  — Neleisti skambinti į užsienio šalis

ar vietoves.

● Priimamų ryšių kitame tinkle  — Uždrausti
priimamuosius skambučius, kai esate už savo namų šalies
ribų.

● Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį  — Neleisti
skambinti į užsienio šalis ar vietoves, tačiau leisti
skambinti į savo šalį.

Jei norite sužinoti balso skambučių draudimo būseną,
pasirinkite draudimo parinktį, tada Funkcijos > Tikrinti
būseną.
Jei norite panaikinti visus balso skambučių draudimus,
pasirinkite draudimo parinktį, tada – Funkcijos > Panaik.
visus draudimus.
Jei norite keisti balso, fakso ir duomenų skambučių
draudimui naudojamą slaptažodį, pasirinkite Funkcijos >
Nustat. draud. slaptažodį. Įveskite dabartinį kodą, tada du
kartus naująjį. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi
skaitmenys. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo
paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir
Telefonas > Tinklo.
Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite Tinklo
režimas ir Dvitinklis režimas, UMTS arba GSM. Prietaisui
veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami
automatiškai.

Patarimas: Pasirinkus UMTS, duomenys perduodami
sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti
trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai
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arti, pasirinkus Dvitinklis režimas prietaisas dažnai
persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus
vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite Operat.
pasirinkimas ir Rankinis, jei norite rinktis iš pasiekiamų
tinklų, arba Automatinis, jei norite, kad prietaisas pasirinktų
tinklą automatiškai.
Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas
mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite Tinklo pazonės
inf. > Rodoma.

Vaizdo įrašų bendrinimas
Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai
Bendras vaizdo naudojimas reikalauja UMTS ryšio. Plačiau
apie šią paslaugą, UMTS tinklo pasiekiamumą ir šios
paslaugos mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.
Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos
veiksmus:
● Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų

vartotojų.
● Įsitikinkite, kad turite aktyvų UMTS ryšį ir esate UMTS tinklo

aprėptyje. Jei bendro vaizdo naudojimo metu išeisite už
UMTS tinklo aprėpties ribų, bendras vaizdo naudojimas
pasibaigs, tačiau tęsite įprastą pokalbį.

● Įsitikinkite, kad tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra registruoti
UMTS tinkle. Jei į bendro naudojimo seansą pakviečiate
asmenį, o jo prietaisas nėra UMTS tinklo aprėptyje, jame
nėra įdiegtas bendras vaizdo naudojimas ar nenustatyti

asmeniniai ryšiai, gavėjas negali priimti pakvietimų.
Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas
negali priimti pakvietimo.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas
Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite Funkcijos >
Rodyti vaizdą ryšiu:
1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą

skambučio metu, pasirinkite Tiesioginis vaizdas.
Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite Vaizdo
įrašas ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.
Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tekti
pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti
pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite Gerai. Kad
galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo
rengyklė.

2. Jei gavėjui adresatų sąraše išsaugoti keli SIP adresai arba
telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą
adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono
numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar
numerį su šalies kodu ir pasirinkite Gerai, kad
nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia
kvietimą SIP adresu.
Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas
priima kvietimą.
Parinktys bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

   Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).
   Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).
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 arba   Įjungti arba išjungti mikrofoną.
 arba   Įjungti ir išjungti garsiakalbį.

 arba   Laikinai sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo
naudojimą.

   Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).
3. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite

Sustabdyti. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite
baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo
įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį bendrai
naudojote, pasirinkite Taip, kai paraginama. Prietaisas jums
praneša vaizdo įrašo išsaugojimo vietą.
Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas
programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į
bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai
naudoti, pradiniame ekrane pasirinkite Funkcijos > Tęsti.

Interneto skambučiai
Apie ryšius internetu
Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga),
galite užmegzti ir priimti ryšius internetu. Ryšius internetu
galima užmegzti tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir VoIP
prietaisų bei įprastų telefonų.
Norėdami naudoti paslaugą, turite ją užsisakyti ir turėti
vartotojo paskyrą.

Norėdami skambinti ar priimti ryšį internetu, turite būti
belaidžio LAN veikimo srityje ir prisijungę prie ryšių internetu
paslaugos.

Ryšių internetu įjungimas
Pasirinkite  > Adr. knyga, tada – interneto skambučių
paslaugą.
Jei norite skambinti internetu arba priimti interneto
skambučius, susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad
gautumėte interneto skambučių ryšio parametrus. Norint
prisijungti prie interneto skambučių paslaugos, jūsų
prietaisas turi būti tinklo paslaugos aprėpties zonoje.
Jei norite įjungti savo interneto skambučių paslaugą,
pasirinkite Funkcijos > Įjungti paslaugą.
Jei norite ieškoti galimų belaidžių LAN (WLAN) ryšių,
pasirinkite Funkcijos > Ieškoti WLAN.

Skambinimas internetu
Įjungę interneto skambučių funkciją, galite skambinti
internetu esant visoms programoms, kuriose galima
skambinti įprastu būdu (pvz., adresatų sąraše arba žurnale).
Pvz., adresatų sąraše slinkite prie norimo adresato ir
pasirinkite Funkcijos > Skambinti > Ryšys internetu.
Jei norite skambinti internetu iš pradinio ekrano, įveskite
telefono numerį arba interneto adresą, tada pasirinkite Ryš.
intern..
1. Jei norite skambinti internetu interneto adresu,

neprasidedančiu skaitmeniu, pradiniame ekrane
spauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada spauskite ir
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kelias sekundes palaikykite paspaudę #, kad išvalytumėte
ekraną ir perjungtumėte iš skaitmenų režimo į raidžių
režimą.

2. Įveskite interneto adresą ir spauskite skambinimo
klavišą.

Ryšių internetu paslaugų valdymas
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Tnkl. param..
Norėdami pridėti naują skambučių internetu paslaugą,
pasirinkite Parsisiųsti.

Ryšių internetu parametrai
Pasirinkite  > Adr. knyga. Spustelėkite naršymo
mygtuką kairėn ir sąraše pasirinkite skambučių internetu
paslaugą.
Norėdami peržiūrėti arba redaguoti skambučių internetu
parametrus, pasirinkite Funkcijos > Parametrai ir
reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
● Paslaugos ryšys  — Pasirinkite ryšių internetu objekto

parametrus ir redaguokite objekto informaciją.
Norėdami keisti objektą, pereikite prie paslaugos ir
pasirinkite Pakeisti.

● Užimtumo užklausos  — Pasirinkite, ar norite
automatiškai be patvirtinimo priimti visas gaunamas
buvimo užklausas.

● Informac. apie paslaugą  — peržiūrėti techninę
informaciją apie pasirinktą paslaugą.

Skambinimo parinktys
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5. Daugialypė terpė
Perspėjimas:  Naudodami laisvų rankų įrangą,

veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite
laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų
saugumui.

Muzikos grotuvas
Pasirinkite  > Programos > Muzik. grot..
Muzikos grotuvu galite leisti muzikos failus, kurti
grojaraščius ir jų klausytis. Muzikos grotuvui tinka MP3 ir AAC
formatai.

Dainos arba užsakomosios transliacijos
siužeto atkūrimas
Jei norite įtraukti visas galimas dainas ir užsakomąsias
transliacijas į fonoteką, pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti
fonoteką.
Jei norite leisti dainą arba užsakomosios transliacijos
epizodą, pasirinkite norimą kategoriją, tada – dainą arba
užsakomosios transliacijos epizodą.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius,
pasirinkite Funkcijos > Ekvalaizeris.
Jei norite keisti balansą ir stereofoninį atvaizdą arba
sustiprinti bosus, pasirinkite Funkcijos > Garso
parametrai.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną ir, kad grotuvas toliau grotų
programų fone, spauskite baigimo klavišą.

FM radijas

Radijo klausymasis
Pasirinkite  > Programos > Radijas.
Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties
aprėpties tam tikroje zonoje.
Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliepti į
skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.
Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba

.
Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti
kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .
Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Įjungti garsiakalbį  — Klausytis radijo per garsiakalbį.
● Rankinė paieška  — Keisti dažnį rankiniu būdu.
● Radijo stočių katalogas  — Peržiūrėti galimas stotis

pagal vietoves (tinklo paslauga).
● Išsaugoti radijo stotį  — Įrašyti paskiausiai nustatytą

radijo stotį radijo stočių sąraše.
● Radijo stotys  — Atidaryti įrašytų stočių sąrašą.
● Atkurti fone  — Grįžti į pradinį vaizdą, klausantis FM radijo

fone.
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Perspėjimas:  Klausydamiesi labai garsiai, galite
pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir
nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis,
nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

„RealPlayer“
Grotuvu „RealPlayer“ galite leisti vaizdo įrašus arba
transliuoti daugialypės terpės failus nuotoliniu būdu, prieš
tai jų neįrašę į prietaisą.
Grotuvas „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų arba
jų versijų.
Pasirinkite  > Programos > RealPlayer.

Vaizdo įrašų atkūrimas
Pasirinkite  > Programos > RealPlayer.
Kad atkurtumėte vaizdo įrašą, pasirinkite Vaizdo įrašai ir
norimą įrašą.
Kad peržiūrėtumėte vėliausiai atkurtus failus, pagrindiniame
programos rodinyje, pasirinkite Vėliaus. atkurti.
Vaizdo įrašų sąraše pereikite prie įrašo, pasirinkite
Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Naudoti vaizdo įrašą  — Adresatui priskirkite vaizdo

įrašą arba jį naudokite kaip skambėjimo toną.
● Pažymėti/atžymėti  — Žymėkite sąrašo elementus, kad

galėtumėte vienu metu siųsti arba panaikinti keletą įrašų.
● Žiūrėti informaciją  —  Peržiūrėkite pasirinkto įrašo

informaciją, pvz., formatą, skyrą ir trukmę.

● Parametrai  — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir
srautinės transliacijos parametrus.

Diktofonas
Pasirinkite  > Programos > Diktofonas.
Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso
pastabas ir pokalbius telefonu.
Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų
arba GPRS ryšys.
Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .
Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .
Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .
Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba
išsaugojimo vietą, pasirinkite Funkcijos > Parametrai.
Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso
įrašai“.
Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite
programą „Diktofonas“ ir pasirinkite . Įrašant abu
pašnekovai girdi reguliariai duodamą garso signalą.

Daugialypė terpė
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6. Padėties nustatymas
Apie GPS
GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84
koordinačių sistema. Koordinačių naudojimo galimybė
įvairiose vietovėse gali skirtis.
Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė
Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai
atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos
duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos
Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų
derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių
Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS
nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų
tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų
geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti
nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų.
GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar
požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos,
pvz., betonas ir metalas.
GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir
niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir
korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui
nustatyti.
Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti
apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti
įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.
Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti
įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)
Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS)
technologija.
A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.
Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų
ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda
apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas
priima signalus iš palydovų.
Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna
naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų
serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas
gali greičiau gauti GPS padėtį.
Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“
A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos
teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš
„Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.
Jei norite išjungti A-GPS paslaugą, pasirinkite  >
Programos > GPS duom., tada – Funkcijos > Padėties
nust. param. > Padėties nust. metodai >
Sąveikaujančioji GPS > Funkcijos > Išjungti.
Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad
gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS
paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką
galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai
paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN)
prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų
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interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų
prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Žemėlapiai
 Pasirinkite  > Žemėlapiai arba paspauskite

navigacijos klavišą.
Naudodami paslaugą Žemėlapiai, galite žemėlapyje matyti,
kurioje vietoje šiuo metu esate, naršyti įvairių miestų ir šalių
žemėlapius, ir ieškoti adresų bei lankomų vietų. Be to, galite
planuoti maršrutus ir gauti automobiliams ir pėstiesiems
skirtus kelio nurodymus. Jei mėgstamiausias vietas ir
maršrutus išsaugosite savo „Nokia“ paskyroje, galėsite juos
rūšiuoti į rinkinius ir sinchronizuoti mobiliajame prietaise ir
interneto paslaugoje „Ovi“ žemėlapiai išsaugotą informaciją.
Taip pat galite peržiūrėti orų, eismo, įvykių, kelionių
informaciją ar kitus duomenis apie vietą, jei tokia paslauga
teikiama jūsų šalyje arba regione.
Jei žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti pasirinkti
interneto prieigos tašką, naudojamą žemėlapiams atsisiųsti.
Kai aktyvus duomenų ryšys, o jūs naršote žemėlapį ekrane,
naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai, kai patenkate
sritį, kuri nepadengta jau atsisiųstų žemėlapių. Žemėlapių
galite atsisiųsti ir kompiuterio programine įranga „Nokia
Map Loader“. Jei norite įdiegti programą „Nokia Map Loader“
suderinamame kompiuteryje, eikite į www.nokia.com/
maps.. . . .

Pastaba:  Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz.,
žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinynus
arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų
perdavimą, programą Žemėlapiai galite naudoti be
interneto ryšio ir naršyti žemėlapiuose, išsaugotuose
prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje, jei tokia
yra. Naudojant programą Žemėlapiai be interneto
ryšio kai kurios paslaugos bus neprieinamos.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir
neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų
parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.
Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinynus, oro
prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria
nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali
būti netiksli, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada
nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir
susijusiomis paslaugomis.
Daugiau informacijos apie programą Žemėlapiai jūsų
prietaise rasite apsilankę www.nokia.com/support.

Orientyrai
Naudodamiesi programa „Orientyrai“ galite prietaise
išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite
išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz.,
verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite

Padėties nustatymas
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naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose,
pvz., „GPS duomenys“.
Pasirinkite  > Programos > Orientyrai.
GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84
koordinačių sistemą.
Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Naujas orientyras  — Kurti naują orientyrą. Jei norite

siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo
užklausą, pasirinkite Dabartinė padėtis. Jei norite
pasirinkti vietovę iš žemėlapio, pasirinkite Rinktis
žemėlapyje. Jei norite įvesti padėties informaciją
rankiniu būdu, pasirinkite Įvesti rankiniu būdu.

● Redaguoti  — Redaguoti arba pridėti informacijos
išsaugotam orientyrui (pvz., gatvės adresą).

● Įtraukti į kategoriją  — Įtraukti orientyrą į kategoriją
programoje „Orientyrai“. Pasirinkti kategorijas, į kurias
norite įtraukti orientyrą.

● Siųsti  — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą
prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos
„Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti
naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų
kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite
Funkcijos > Tvark. kategorijas.

GPS duomenys
Maršruto nurodymai
Pasirinkite  > Programos > GPS duom. ir Navigacija.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite
patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš
palydovų.
Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso
ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis
atstumas iki jo rodomas kompaso apskritimo viduje.
Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir
trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet
kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys,
yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą
neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.
Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite
Funkcijos > Nust. atvykimo tašką ir orientyrą kaip
atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite Baigti
navigaciją.

Padėties informacijos sugrąžinimas
Pasirinkite  > Programos > GPS duom. ir Padėtis.
Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos
padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.
Jei norite išsaugoti dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite
Funkcijos > Išsaugoti padėtį. Orientyrai yra išsaugotos
vietos, turinčios daugiau informacijos. Juos galima naudoti
kitose suderinamose programose ir perkelti iš vieno
suderinamo prietaiso į kitą.

Padėties nustatymas
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7. Teksto rašymas
Tradicinis teksto rašymas

 nurodo tradicinį teksto įvesties būdą.
 ir  nurodo didžiąsias ir mažąsias raides. 

nurodo didžiąją pirmąją sakinio raidę, t.y. pirmoji sakinio
raidė rašoma didžioji, visos kitos automatiškai rašomos
mažosios.  nurodo skaitmenų režimą.
Norėdami klaviatūra rašyti tekstą, kiek reikia kartų
spustelėkite skaitmens klavišą, 2–9, kol bus rodomas
reikiamas rašmuo. Skaitmens klavišu galima įvesti daugiau
rašmenų nei išspausdinta ant klavišo. Jei kita raidė įvedama
tuo pačiu klavišu kaip ir esama, laukite, kol pasirodys
žymeklis, tada įrašykite raidę.
Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą
klavišą.
Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite klavišą #.
Norėdami įrašyti dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus,
kiek reikia kartų spustelėkite klavišą 1, kol bus rodomas
reikiamas skyrybos ženklas.
Norėdami įrašyti specialiuosius rašmenis, palaikykite
paspaudę klavišą *.
Norėdami įrašyti tarpą, spustelėkite 0. Norėdami įterpti
eilutės lūžį, tris kartus spustelėkite 0.

Nuspėjamasis teksto rašymas
1. Jei norite įjungti nuspėjamąją teksto įvestį, spustelėkite

# du kartus. Taip įjungiama arba išjungiama nuspėjamoji
teksto įvestis visose prietaiso redagavimo programose.
Indikatorius  rodo, kad nuspėjamoji teksto įvestis
įjungta.

2. Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, spauskite klavišus su
skaitmenimis 2–9. Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą
spauskite vieną kartą.

3. Parašę ir patikrinę žodį, spustelėkite slinkties klavišą į
dešinę, kad žodį patvirtintumėte, arba spauskite 0, kad
įterptumėte tarpą.
Jei žodis neteisingas, norėdami matyti kitus žodyno
žodžius, pakartotinai spauskite *.
Jei po žodžio matyti klaustukas (?), jūsų parašyto žodžio
nėra žodyne. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite
Rašyba, įveskite žodį (iki 32 raidžių), naudodami
įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite Gerai. Žodis
įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas pilnas, naujas žodis
pakeičia seniausiai įtrauktą žodį.

Rašykite pirmąją sudėtinio žodžio dalį; spustelėkite slinkties
klavišą į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Rašykite antrąją
sudėtinio žodžio dalį. Jei norite baigti sudėtinį žodį, spauskite
0, kad įterptumėte tarpą.
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Rašomosios kalbos keitimas
Rašydami tekstą, galite keisti rašomąją kalbą. Pvz., jei
spaudžiate skaitmens „6“ klavišą pakartotinai, kad
pasiektumėte konkretų ženklą, pakeitus kalbą, pasikeičia
ženklų eilės tvarka.
Jei rašote tekstą naudodami ne lotynų kalbos abėcėlę, bet
norite rašyti lotynų kalbos ženklus, pvz., el. pašto arba
žiniatinklio adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Jei
norite keisti rašomąją kalbą, pasirinkite Funkcijos >
Įvesties funkcijos > Rašomoji kalba, tada – rašomąją
kalbą, kurioje naudojami lotynų kalbos ženklai.

Teksto kopijavimas ir šalinimas
1. Jei norite pasirinkti raides ar žodžius, laikydami nuspaudę

# slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite pasirinkti teksto
eilutes, laikydami nuspaudę # slinkite aukštyn arba
žemyn.

2. Jei norite kopijuoti tekstą, laikydami nuspaudę #
pasirinkite Kopijuoti.
Jei norite šalinti pasirinktą tekstą, spauskite šalinimo
klavišą C.

3. Jei norite kopijuoti tekstą, slinkite į norimą vietą, tada
laikydami nuspaudę # pasirinkite Įdėti.

Teksto rašymas
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8. Pranešimų mainai
Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali
priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus
rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Pagrindinis pranešimų vaizdas
Pasirinkite  > Pranešim. (tinklo paslauga).
Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite Naujas
praneš..

Patarimas: Kad nereikėtų iš naujo rašyti tų pačių
dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite kataloge
„Mano aplankai“ esančius tekstus, pasirinkę aplanką
„Šablonai“. Galite kurti bei išsaugoti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:
●  Gautieji  — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus

el. laiškus ir transliacinius pranešimus.
●  Mano katalogai  — sudėkite pranešimus į katalogus.
●  Nauja pšt. dėžutė  — užmegzkite ryšį su nuotoline

pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba
peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę
ryšio.

●  Juodraščiai  — šiame kataloge saugomi nebaigti arba
dar neišsiųsti pranešimai.

●  Išsiųstieji  — Čia saugomi paskiausiai siųsti
pranešimai, išskyrus siųstus „Bluetooth“ ryšiu. Galite
keisti šiame aplanke saugomų pranešimų skaičių.

●  Siunčiamieji  — Pranešimai, kuriuos ketinate siųsti,
laikinai saugomi siunčiamųjų pranešimų aplanke, pvz., jei
jūsų prietaisas yra už ryšio zonos ribų.

●  Ataskaitos  — galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų
siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų
siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas
Pasirinkite  > Pranešim..

Svarbu žinoti:  Būkite atsargūs atidarydami
pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos
programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar
kompiuteriui.
Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el.
laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.
Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS
pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas
pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek,
kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.
El. laiškų dydžio limito klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei
bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio
dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o
prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus,
reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti
el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai.
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Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba
perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.
1. Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą

(MMS), pasirinkite Naujas praneš. > Pranešimas,
norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso
įrašu, pasirinkite Garso pranešimas, norėdami siųsti el.
laišką, pasirinkite El. laiškas.

2. Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad
galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų
sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto
adresą. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį
(;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite
kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.

3. Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti
matomus laukus, pasirinkite Funkcijos > Pran.
antraštės laukeliai.

4. Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami
įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite Funkcijos > Įterpti
turinį > Įterpti tekstą > Ruošinį arba Užrašą.

5. Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso /
vaizdo failą, pasirinkite Funkcijos > Įterpti turinį, failo
tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą
įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą,
pasirinkite Funkcijos > Įterpti turinį > Įterpti ką
kita.

6. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti
garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie
daugiaformačio pranešimo, pasirinkite Funkcijos >
Įterpti turinį > Įterpti atvaizdą > Naują, Įterpti

vaizdo įrašą > Naują arba Įterpti garso įrašą >
Naują.

7. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite
Funkcijos ir priedo tipą. El. laiški priedai žymimi .

8. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite Funkcijos >
Siųsti arba paspauskite skambinimo klavišą.

Pastaba:  išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma
arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad
pranešimą gavo adresatas.
Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta
tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir
siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas
gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo
dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių
kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu
galima išsiųsti mažiau rašmenų.
Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4
formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą
viršijančių vaizdo įrašų.

Duomenų, parametrų ir interneto
paslaugų pranešimai
Jūsų prietaise galima gauti daugelio tipų pranešimų,
kuriuose yra duomenų, pvz., vizitinių kortelių, skambėjimo
tonų, operatoriaus logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų
dėl el. laiškų. Taip pat galite gauti parametrus sąrankos
pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Pranešimų mainai
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Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite
Funkcijos ir atitinkamą funkciją.
Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai
(pavyzdžiui, naujienų antraštės); juose gali būti tekstinis
pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę
naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į
savo paslaugų teikėją.

Pranešimų skaityklė
Naudodamiesi pranešimų skaitykle, galite klausytis teksto,
daugiaformačių ir garso pranešimų ir el. laiškų.
Norėdami klausytis naujų pranešimų ar el. laiškų, pradiniame
vaizde palaikykite nuspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą, kol
bus įjungta pranešimų skaityklė.
Norėdami klausytis pranešimo iš katalogo „Gautieji“ arba el.
laiško iš pašto dėžutės, pažymėkite pranešimą ir pasirinkite
Funkcijos > Klausyti. Norėdami sustabdyti skaitymą,
paspauskite baigimo klavišą.
Jei norite laikinai sustabdyti ir vėl tęsti skaitymą, paspauskite
naršymo mygtuką. Norėdami perjungti paskesnį pranešimą,
spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami dar kartą
klausytis esamo pranešimo, spustelėkite naršymo mygtuką
kairėn. Norėdami perjungti pirmesnį pranešimą, esamo
pranešimo pradžioje spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.
Norėdami peržiūrėti esamą pranešimą arba el. laišką teksto
formatu, be garso, pasirinkite Funkcijos > Žiūrėti.

El. paštas
Jūsų el. pašto parametrų nustatymas
Naudodamiesi „Nokia“ el. pašto vedikliu, savo įmonėje galite
nusistatyti el. pašto paskyrą, pavyzdžiui, „Microsoft Outlook“,
„Mail for Exchange“ arba „Intellisync“, ir savo internetinio el.
pašto paskyrą.
Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas
nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio
pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo
bendrovės IT skyriaus.
1. Norėdami įjungti vediklį, pereikite į pradinį vaizdą,

pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo
mygtuką.

2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis
negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai,
turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir nustatyti
susijusius paskyros parametrus.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų
klienčių, jos pasiūlomos pirmiausia, įjungus el. pašto vediklį.

El. laiškų siuntimas
Pasirinkite  > Pranešim..
1. Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada Funkcijos > Kurti

el. laišką.
2. Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei

gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“,
įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš
pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų,

Pranešimų mainai
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įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį
„Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems
gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite
siųsti slaptąją kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“
nematyti, pasirinkite Funkcijos > Daugiau > Rodyti
slaptąją kopiją.

3. Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
4. Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
5. Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.

● Pridėti priedą  — Prisegti priedą prie pranešimo.
● Prioritetas  — Nustatyti pranešimo pirmenybę.
● Žymėti  — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus

reikalingas.
● Įterpti ruošinį  — Įterpti tekstą iš ruošinio.
● Įtraukti gavėją  — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš

„Adresų knygos“.
● Redagavimo funkcijos  — Iškirpti, kopijuoti arba

įdėti pasirinktą tekstą.
● Įvesties funkcijos  — Įjungti arba išjungti

nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją
kalbą.

6. Pasirinkite Funkcijos > Siųsti.

El. laiško skaitymas
Pasirinkite  > Pranešim..

Svarbu žinoti:  Būkite atsargūs atidarydami
pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos

programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar
kompiuteriui.
Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el.
pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.
Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite
Funkcijos > Atsakyti. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems
kitiems gavėjams, pasirinkite Funkcijos > Atsakyti į
visus.
Kad persiųstumėte pranešimą, pasirinkite Funkcijos >
Persiųsti.

Priedų atsisiuntimas
Pasirinkite  > Pranešim. ir el. pašto dėžutę.
Jei norite matyti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite
prie priedų lauko, tada pasirinkite Funkcijos > Veiksmai.
Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti,
pasirinkite Atidaryti. Jei pranešimas turi kelis priedus,
norėdami matyti atsisiųstų ir neatsisiųstų priedų sąrašą,
pasirinkite Žiūrėti sąrašą.
Kad pasirinktą priedą arba visus sąraše esančius priedus
atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite Funkcijos >
Atsisiųsti arba Atsisiųsti visus. Priedai neišsaugomi jūsų
prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.
Kad pasirinktą priedą arba visus atsisiųstus priedus
išsaugotumėte prietaise, pasirinkite Funkcijos >
Išsaugoti arba Išsaugoti visus.
Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite Funkcijos >
Veiksmai > Atidaryti.
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Atsijungimas nuo pašto dėžutės
Pasirinkite  > Pranešim. ir el. pašto dėžutę.
Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio
sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami
belaidžio ryšio, pasirinkite Funkcijos > Atsijungti. Jei jūsų
pašto dėžutė neturi parinkties Atsijungti, pasirinkite
Funkcijos > Uždaryti, kad atsijungtumėte nuo pašto
dėžutės.
Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite Funkcijos >
Prisijungti.

Bendrieji el. pašto parametrai
Pasirinkite  > Pranešim., el. pašto dėžutę, ir
Funkcijos > Param. > Visuotiniai parametrai, tada – iš
toliau pateiktų parinkčių.
● Praneš. sąrašo išdėst.  — asirinkti, kad aplanke

„Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto
pranešimų teksto eilutės.

● Pagr. teksto peržiūra  — Pasirinkti, ar peržiūrėti
pranešimus aplanke „Gautieji“, slenkant el. pašto
pranešimų sąrašu.

● Skirtukai  — Pasirinkite Įjungta, kad galėtumėte išplėsti
arba sutraukti el. pašto pranešimų sąrašą.

● Atsiuntimo pranešimai  — Pasirinkti, ar gauti
perspėjimus prietaiso ekrane, kai atsiunčiamas el. laiško
priedas.

● Pradinis ekranas  — Nustatyti pradinio ekrano
informacijos srityje rodytinų el. laiško eilučių skaičių.

ActiveSync
Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima
sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso
asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiame
„Microsoft Exchange“ serveryje.

Programa „Nokia Messaging“
Paslauga „Nokia Messaging“ automatiškai perkelia el. laiškus
iš esamo jūsų el. pašto adreso į jūsų prietaisą. Galite skaityti,
atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. Paslauga
„Nokia Messaging“ suderinama su daugeliu asmeniniam el.
paštui naudojamų interneto el. pašto paslaugų, pvz.,
„Google“ el. pašto paslaugomis.
Paslauga „Nokia Messaging“ gali būti mokama. Norėdami
gauti informacijos apie galimus mokesčius, kreipkitės į savo
paslaugų teikėją arba „Nokia Messaging“ paslaugos teikėją.
Paslauga „Nokia Messaging“ turi būti palaikoma jūsų tinkle,
ji gali būti teikiama ne visuose regionuose.
Jei norite nustatyti paslaugą „Nokia Messaging“, naudokite
el. pašto nustatymų vedlį.
Išsamesnė informacija pateikta svetainėje
www.email.nokia.com.

SIM kortelėje esančių pranešimų
peržiūra
Pasirinkite  > Pranešim. ir Funkcijos > SIM
pranešimai.

Pranešimų mainai

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.42

http://www.email.nokia.com


Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite
nukopijuoti į aplanką savo prietaise.
1. Jei norite žymėti pranešimus, pasirinkite Funkcijos >

Pažymėti/atžymėti > Žymėti arba Žymėti visus.
2. Pasirinkite Funkcijos > Kopijuoti. Atidaromas aplankų

sąrašas.
3. Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite aplanką. Jei norite

peržiūrėti pranešimus, atidarykite aplanką.

Transliaciniai pranešimai
Pasirinkite  > Pranešim. ir Funkcijos > Transliacija.
Naudodamiesi korinės transliacijos paslaugą (tinklo
paslauga), iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus
įvairiomis temomis, pvz., su informacija apie orus ar eismo
sąlygas. Dėl informacijos apie galimas temas ir atitinkamų
temų numerius kreipkitės į paslaugų teikėją. Gali būti, kad ši
paslauga teikiama ne visuose regionuose.
Transliacinių pranešimų negalima gauti UMTS tinkluose.
Paketinių duomenų ryšys gali trukdyti gauti transliacinius
pranešimus.

Paslaugos komandos
Pasirinkite  > Pranešim. ir Funkcijos > Paslaugos
komandos.
Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite
įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo
paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas).
Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pranešimų parametrai
Parametrai prietaise gali būti nustatyti iš anksto, tačiau juos
galite gauti ir pranešimu. Jei norite įvesti parametrus
rankiniu būdu, užpildykite visus laukus, pažymėtus Būtina
užpildyti arba žvaigždute.
Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus
jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl
gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti ar pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai
Pasirinkite  > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai >
Tekst. pran..
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
● Pranešimų centrai  — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių

pranešimų centrų sąrašą.
● Naud. pran. centras  — pasirinkti, koks pranešimų

centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.
● Rašmenų koduotė  — norėdami naudoti rašmenų

keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite
Mažoji koduotė.

● Gauti ataskaitą  — pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų
siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).

● Pranešimo galiojimas  — pasirinkti, kiek laiko
pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą,
jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga).
Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo
laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
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● Siunč. pran. formatas  — Jei norite sužinoti, ar jūsų
pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus
formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

● Pageidaujamas ryšys  — pasirinkti norimą naudoti ryšį.
● Ats. per tą patį cntr.  — pasirinkti, ar atsakomasis

pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių
pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai
Pasirinkite  > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai >
Daugiaformatis praneš..
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
● Atvaizdo dydis  — Nustatyti atvaizdo dydį

daugiaformačiame pranešime.
● MMS kūrimo režimas  — Pasirinkus Perspėjamasis,

prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio
gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus Apribotasis,
prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas
gali nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį
nenorite būti perspėti, pasirinkite Laisvasis.

● Naud. prieigos taškas  — Pasirinkti prieigos tašką, kuris
bus naudojamas kaip pageidaujamas ryšys.

● Dgf. pranešim. priėmimas  — Jei įmanoma, pasirinkti
pranešimų gavimo būdą. Jei savajame tinkle norite gauti
pranešimus automatiškai, pasirinkite Autom. namų
tinkle. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie
pranešimą, priimtiną iš daugiaformačių pranešimų
centro. Pasirinkus Visada automatinis, jūsų prietaisas
automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui
priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei

daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų
centro rankiniu būdu, pasirinkite Rankinis, o jei norite
išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo
funkciją, pasirinkite Išjungtas. Automatinio pranešimų
gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.

● Priimti anon. pranešimus  — Atmesti pranešimus iš
anoniminių siuntėjų.

● Priimti reklamą  — Gauti reklamą daugiaformačiais
pranešimais (tinklo paslauga).

● Gauti ataskaitas  — Matyti išsiųstų pranešimų būseną
žurnale (tinklo paslauga).

● Atsisakyti siųsti ataskait.  — Nustatyti, kad jūsų
prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo
ataskaitų.

● Pranešimo galiojimas  — Pasirinkti, kiek laiko
pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei
jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei
pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis
panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba
perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo
išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi,
atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

Interneto paslaugų pranešimų parametrai
Paspauskite  ir pasirinkite Pranešimai > Funkcijos >
Parametrai > Paslaug. pranešimas.
Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei
norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas
automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir
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priimtų pranešimo turinį, pasirinkite Priimti pranešimus >
Automatiškai.

Transliacijos parametrai
Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į
paslaugų teikėją.
Paspauskite  ir pasirinkite Pranešim. > Funkcijos >
Parametrai > Transliacija.
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
● Priėmimas  — pasirinkti, ar priimti transliacinius

pranešimus.
● Kalba  — pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti

pranešimus: Visomis, Pasirinktomis arba Kitomis.
● Temų pasirinkimas  — pasirinkti, ar prietaisas

automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos
(be pavadinimų) temų sąraše.

Kiti parametrai
Pasirinkite  > Pranešim. ir Funkcijos > Parametrai >
Kiti.
Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:
● Išsaugoti išsiųstus pran.  — pasirinkti, ar išsaugoti

kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio
pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge Išsiųstieji.

● Išsaug. praneš. skaičius  — nurodyti, kiek išsiųstų
pranešimų vienu metu bus saugoma išsiųstų pranešimų
kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas
seniausias pranešimas.

● Naudojama atmintis  — pasirinkti atmintį, kurioje norite
saugoti pranešimus.

Pranešimų mainai

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo. 45



9. Adresų knyga
Apie programą „Adresų knyga“
Pasirinkite  > Adr. knyga.
Naudodami programą „Adresų knyga“, galite išsaugoti ir
atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono
numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele
galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos
nuotraukėlę. Taip pat galite kurti adresatų grupes, kad
galėtumėte bendrauti su keletu adresatų vienu metu, ir siųsti
adresatų informaciją į suderinamus prietaisus.
Pamatę piktogramą , slinkite į dešinę, kad pamatytumėte
galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, slinkite į
kairę.

Darbas su adresatais
Pasirinkite  > Adr. knyga.
Kad sukurtumėte adresatą, pasirinkite Funkcijos > Naujas
adresatas ir įveskite informaciją apie jį.
Norėdami kopijuoti adresatus iš atminties kortelės, jei yra,
pasirinkite Funkcijos > Kurti atsarginę kopiją > Atm.
kortelės telefone.
Jei norite ieškoti adresato, į paieškos laukelį įveskite
pirmąsias jo vardo raides.
Kad perjungtumėte į nuspėjamosios paieškos režimą,
pasirinkite Funkcijos > Įjun. progn. teksto įvestį.

Jei norite ieškoti adresato tada, kai įjungtas nuspėjamosios
paieškos režimas, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo
vardo raides. Kad pereitumėte prie kito pasiūlyto atitikmens,
spauskite *.

Vietovės informacija
Atsižvelgiant į jūsų įsigytą licenciją, programos „Žemėlapiai“
informacijos naudojimas ir paslaugos gali būti riboti.

Pastaba:  Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz.,
žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinynus
arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai (tinklo paslauga).
Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir
neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų
parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.
Pasirinkite  > Adr. knyga.
Jei prie adresato norite pridėti vietovę iš programos
„Žemėlapiai“, slinkite prie adresato, tada pasirinkite
Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vietą.
Prie adresato pridėję vietovės informaciją iš programos
„Žemėlapiai“, vietovę galite matyti žemėlapyje. Slinkite prie
adresato, tada pasirinkite Funkcijos > Rodyti
„Žemėlapiuose“.
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Adresatų grupių kūrimas
Pasirinkite  > Adr. knyga.
1. Kad sukurtumėte adresatų grupę, slinkite prie kiekvieno

adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite
Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti.

2. Pasirinkite Funkcijos > Grupė > Įtraukti į grupę >
Sukurti naują grupę ir įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe,
naudodami konferencijų paslaugą, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
● Konf. ryšio numeris  — Įveskite konferencinio skambučio

paslaugos numerį.
● Konf. ryšio ID  — Įveskite konferencijos skambučio ID.
● Konf. ryšio PIN  — Įveskite konferencijos skambučio PIN

kodą.
Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe,
naudodamiesi konferencijų paslauga, pasirinkite grupę,
slinkite į dešinę, tada Kon. ryš. pasl..

Adresatų paieška nuotolinėje
duomenų bazėje
Jei norite įgalinti nuotolinę adresatų paieškos funkciją,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Adresų knyga >
Nuotol. paiešk. serv.. Prieš vykdant nuotolinę adresatų
paiešką, būtina nustatyti nuotolinį serverį.
Jei norite ieškoti adresatų nuotolinėje duomenų bazėje,
pasirinkite Adr. knyga > Funkcijos > Vykdyti nuotolinę

iešką. Įveskite adresato vardą, kurio norite ieškoti, tada
pasirinkite Paieška. Prietaisas užmezga duomenų ryšį su
nuotoline duomenų baze.
Jei norite ieškoti adresatų pradiniame ekrane, pradėkite
jame rašyti ženklus, tada pasirinkite duomenų bazę iš
pasiūlytų atitikmenų.
Jei norite keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Adresų knyga >
Nuotol. paiešk. serv.. Šis parametras turi įtakos duomenų
bazei, kuri naudojama programose „Adresų knyga“ ir
„Kalendorius“ bei pradiniame ekrane, išskyrus tą, kuri
naudojama el. paštui.

Adresatų katalogų tvarkymas
Pasirinkite  > Adr. knyga.
Adresatų katalogus galite įdiegti iš programos
„Atsisiųskite!“.
Jei norite keisti dabar naudojamą adresatų katalogą,
pasirinkite adresatų sąrašo viršuje esantį laukelį ir vieną iš
esamų katalogų.
Jei norite tvarkyti adresatų katalogus, pasirinkite
Funkcijos > Tvark. adresatų sąrašą ir norimą perkelti
katalogą.

Skambėjimo tonų susiejimas su
adresatais
Pasirinkite  > Adr. knyga.
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Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatui, pasirinkite
adresatą, tada Funkcijos > Skambėjimo tonas ir
skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai
jums skambins atitinkamas adresatas.
Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatų grupei,
pasirinkite grupę, tada Funkcijos > Grupė > Skambėjimo
tonas ir skambėjimo toną.
Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų
sąraše pasirinkite Numatytasis tonas.

„Adresų knygos“ parametrų keitimas
Pasirinkite  > Adr. knyga.
Jei norite keisti programos „Adresų knyga“ parametrus,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Adresų knyga, tada
– iš toliau pateiktų parinkčių.
● Rodomi adresatai  — Pasirinkti atmintines, iš kurių

rodyti adresatus.
● Numat. atmintis išsaug.  — Pasirinkti numatytąją

atmintinę, į kurią įrašyti adresatus.
● Asmenvardžių tvarka  — Keisti adresatų vardų rodymo

tvarką.
● Numatyt adr. sąr.  — Pasirinkti adresatų katalogą,

atidarytiną, atidarius programą „Adresų knyga“.
● Nuotol. paiešk. serv.  — Keisti nuotolinę adresatų

duomenų bazę. Naudotis šia funkcija įmanoma tik tuo
atveju, jei jūsų paslaugų teikėjas yra sudaręs sąlygas
naudotis nuotolinėmis adresatų duomenų bazėmis.
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10. Kalendorius
Apie programą „Kalendorius“
Pasirinkite  > Kalendor..
Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti
suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius
kalendoriaus rodinius.
Mėnesio rodinyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampiu.
Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos
dienos įrašai rodomi sąrašu.
Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite
kalendoriaus rodinį ir įrašą.
Pamatę piktogramą , spustelėkite slinkties klavišą dešinėn
– pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti
sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas
Pasirinkite  > Kalendor..
Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.
● Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems

nustatyta konkreti data ir laikas.
● Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti

susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų
prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto
dėžutė.

● Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet
su visa diena.

● Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas
ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos
laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami
kasmet.

● Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti
ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą,
Funkcijos > Naujas įrašas ir įrašo tipą.
Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite
Funkcijos > Svarba.
Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas
sinchronizuojant, pasirinkite Privatusis (įrašas nerodomas,
jei kalendorių galima peržiūrėti internete), Viešasis (įrašas
rodomas) arba Nėra (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).
Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite
Funkcijos > Siųsti.
Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą
susitikti, pasirinkite Funkcijos > Įtraukti dalyvius.

Kvietimų susitikti kūrimas
Pasirinkite  > Kalendor..
Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti
sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
kurti susitikimo įrašą.
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1. Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir
Funkcijos > Naujas įrašas > Susitikimo prašymas.

2. Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti
vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių
ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami įrašyti
papildomų dalyvių, pasirinkite Funkcijos > Įtraukti
dalyvius

3. Įrašykite temą.
4. Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba

pasirinkite Visos dienos įvykis
5. Įrašykite vietą.
6. Prireikus nustatykite žadintuvą.
7. Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis

kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
8. Įrašykite aprašą.
Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite
Funkcijos > Svarba.
Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite Funkcijos >
Siųsti.

Susitikimo vietovė
Atsižvelgiant į jūsų įsigytą licenciją, programos „Žemėlapiai“
informacijos naudojimas ir paslaugos gali būti riboti.

Pastaba:  Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz.,
žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinynus

arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli
duomenų kiekiai (tinklo paslauga).
Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir
neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų
parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.
Jei redaguodami susitikimo įrašą arba užklausą norite pridėti
vietovės informaciją iš programos „Žemėlapiai“, slinkite prie
vietovės lauko, tada pasirinkite Funkcijos > Pridėti vietą.
Prie susitikimo įrašo arba užklausos pridėję vietovės
informaciją iš programos „Žemėlapiai“, vietovę galite matyti
žemėlapyje. Atidarykite susitikimo įrašą arba užklausą, tada
pasirinkite „Žemėlapiuose“.

Kalendoriaus rodiniai
Pasirinkite  > Kalendor..
Galite perjungti šiuos rodinius:
● Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos

dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
● Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi

septynių dienų langeliuose.
● Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi

grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
● Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
● Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.
Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite Funkcijos > Keisti
rodinį ir norimą rodinį.

Kalendorius
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Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį,
pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio,
savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą
dieną.
Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite Funkcijos >
Parametrai > Numatytasis vaizdas.

Kalendorius
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11. Nuotraukos
Apie programą „Nuotraukos“
Pasirinkite  > Galerija > Atvzd. ir v. įrašai, ir iš toliau
pateiktų parinkčių.
● Fiksuot. atvz.  — Matyti visus jūsų nufotografuotus

atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.
● Mėnesiai  — Matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus

į kategorijas pagal jų fotografavimo ar filmavimo mėnesį.
Šią informaciją turi tik jūsų prietaisu nufotografuotas arba
nufilmuotas turinys.

● Albumai  — Matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus
albumus.

● Žymos  — Matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtus
žymeklius.

● Atsisiuntimai  — Matyti iš žiniatinklio atsisiųstus,
daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus
elementus ir vaizdo įrašus, kurie įrašyti į atminties kortelę
arba nukopijuoti į telefono atmintinę iš atminties kortelės
ar kitų šaltinių.

● B.nd.tinkle  — Skelbti savo atvaizdus ar vaizdo įrašus
žiniatinklyje.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai
žymimi  simboliu.
Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į kitą atmintinę,
pasirinkite failą, Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti, tada –
atitinkamą parinktį.
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12. Vaizdo kamera
Kai naudojatės blykste, nefotografuokite objekto iš arti.
Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į
akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.
Jūsų prietaisas turi dvi vaizdo kameras, skirtas fotografuoti
ir filmuoti. Galinėje prietaiso pusėje yra didelės skiriamosios
gebos pagrindinė vaizdo kamera, naudojanti horizontalųjį
režimą, o priekinėje prietaiso pusėje yra mažesnės
skiriamosios gebos antrinė kamera, naudojanti vertikalųjį
režimą. Jei norite įjungti antrinę vaizdo kamerą tada, kai
įjungta pagrindinė vaizdo kamera, pasirinkite Funkcijos >
Naud. antr. kamerą.

Fotografavimas
Pasirinkite  > Fotoaparatas. Vaizdo kamerą galite
įjungti ir spustelėję fotografavimo (filmavimo) klavišą.
Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 2592 x 1944 tašk
(5 megapikselių) raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove
pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos
atvaizdo raiškos.
Jei norite fotografuoti atvaizdą, ekraną naudokite kaip
vaizdo ieškiklį, tada spauskite slinkties klavišą. Prietaisas
išsaugo atvaizdą „Galerijoje“.
Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite didinti arba mažinti
jo mastelį, naudokite mastelio keitimo klavišus.
Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir
parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą

arba įrašant vaizdo įrašą (arba po to). Pasirinkite iš toliau
pateiktų parinkčių.

   Perjungti į fotografavimo režimą.
   Perjungti į filmavimo režimą.
   – rinktis siužetą.
   Išjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).
   Įjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).
   – rinktis blykstės režimą (tik fotografuojant).
   – įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).
   Įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).
   Pasirinkti spalvos toną.
   – nustatyti baltos spalvos balansą.

Galimos parinktys skiriasi, atsižvelgiant į tai, koks rodinys
atidarytas. Uždarius vaizdo kamerą, nustatomos
numatytosios parametrų vertės.
Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, įjunkite
fotografavimo režimą, tada pasirinkite Funkcijos >
Pritaikyti mygt. juostelę.
Jei norite matyti mygtukų juostą prieš fotografavimą ar
filmavimą (arba po to), pasirinkite Funkcijos > Rodyti
mygtukų juostą.
Jei mygtukų juostelę norite matyti tik tada, kai jums jos
reikia, pasirinkite Funkcijos > Slėpti mygtukų juostą.
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Panoraminių atvaizdų spausdinimas
1. Jei norite naudoti panoraminį režimą, pasirinkite

Funkcijos > Panoraminis režimas.
2. Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą. Matyti

panoramos peržiūra.
3. Lėtai sukitės į dešinę arba į kairę. Nekeiskite krypties. Jei

ekrane matyti raudona rodyklė, sukatės per greitai.
4. Jei norite baigti fotografuoti panoraminį atvaizdą,

spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Filmavimas
Pasirinkite  > Fotoaparatas.
1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų

juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo)

klavišą.
3. Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite Pertrauka. Jei

norite tęsti įrašymą, pasirinkite Tęsti.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite Stabdyti. Vaizdo

įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“.
Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos
atmintinės masto.

Vietos informacija
Galite nustatyti, kad fotografavimo (filmavimo) vietovės
informacija būtų pridedama prie nufotografuotų atvaizdų ir

vaizdo įrašų automatiškai. Pvz., programoje „Nuotraukos“
galite matyti atvaizdo fotografavimo vietovę.
Jei visiems nufotografuotiems atvaizdams norite įtraukti
informaciją apie fotografavimo vietą, programoje
„Fotoaparatas" pasirinkite Funkcijos > Parametrai >
Rodo GPS informaciją > Nurodoma.
Vietos informacijos indikatoriai ekrano apačioje:
●   — Vietovės informacijos nėra. GPS ryšys veikia fone

keletą minučių. Užmezgus ryšį su palydovu, indikatorius
pasikeičia į , o visi tuo metu nufotografuoti atvaizdai ir
įrašyti vaizdo įrašai pažymimi pagal gautą GPS padėties
nustatymo informaciją.

●   — Įmanoma gauti vietovės informaciją. Vietovės
informacija pridedama prie nufotografuotos medžiagos.

Vietovės informaciją turintys failai programoje „Nuotraukos“
pažymėti .

Vaizdo kamera
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13. Internetas
Žiniatinklio naršyklė
Naudodamiesi žiniatinklio naršykle galite internete
peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML)
tinklalapius, kokie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite
naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliesiems
prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hiperteksto
žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).
Jei norite naršyti žiniatinklį, jūsų prietaise reikia
sukonfigūruoti interneto prieigos tašką.

Naršymas internete
Pasirinkite  > Internetas > Int. naršykl..

Greitai įjungiama funkcija: Kad paleistumėte
naršyklę, pradiniame ekrane laikykite paspaudę 0.

Norėdami naršyti internete, žymų rodinyje pasirinkite žymą
arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atidaromas
automatiškai) ir pasirinkite Atidaryti.
Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz.,
grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis
atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant
tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.
Norėdami tinklalapius naršyti be grafinių elementų, kad
taupytumėte atmintį ir būtų greičiau rodomi puslapiai,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis >
Kraunama medžiaga > Tik tekstas.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite
Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis.
Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite
Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Atnaujinti.
Kad atidarytą tinklalapį išsaugotumėte kaip žymą, pasirinkite
Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Išsaugoti kaip
žymą.
Jei norite peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu
aplankytų tinklalapių kadrus, pasirinkite Atgal (galima tik
naršyklės parametruose įjungus Rodyti istoriją, o dabartinis
tinklalapis nėra pirmasis, kurį aplankėte).
Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi
automatiškai, pasirinkite Funkcijos > Tinklalapio
funkcijos > Blokuoti iškyl. langus arba Priimti iškyl.
langus
Norėdami pamatyti sparčiųjų klavišų schemą, pasirinkite
Funkcijos > Klaviat. spart. klavišai. Norėdami redaguoti
sparčiuosius klavišus, pasirinkite Redaguoti.

Patarimas: Norėdami sumažinti naršyklę
neišjungdami programos ir nenutraukdami ryšio,
vieną kartą spustelėkite baigimo klavišą.

Naršyklės įrankių juosta
Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai
naudojamas naršyklės funkcijas.
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1. Jei norite atidaryti įrankių juostą, tuščioje tinklalapio
vietoje paspauskite ir laikykite paspaudę slinkties klavišą.

2. Norėdami judėti įrankių juosta, slinkite į kairę arba į
dešinę.

3. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite slinkties
klavišą.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
● Eiti interneto adresu  — Įvesti žiniatinklio adresą.
● Vėliaus. lankyti tinklal.  — Peržiūrėti dažnai lankomų

žiniatinklio adresų sąrašą.
● Žymos  — Atidaryti žymų rodinį.
● Per visą ekraną  — Rodyti tinklalapį per visą ekraną.
● Tinklalapio apžvalga  — Rodyti dabartinio tinklalapio

apžvalgą.
● Ieškoti pagal raktažodį  — Vykdyti paiešką dabartiniame

tinklalapyje.
● Parametrai  — Keisti žiniatinklio naršyklės parametrus.

Naršymas puslapiuose
Funkcijos Dalies miniatiūra ir Tinklalapio apžvalga jums
padės judėti tinklalapiuose, kuriuose pateikta daug
informacijos.
Kad įjungtumėte funkciją Dalies miniatiūra, pasirinkite
Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies
miniatiūra > Taip. Kai slenkate dideliame tinklalapyje,
funkcija Dalies miniatiūra atidarys ir rodys jo apžvalgą.
Jei norite judėti dalies miniatiūroje, pereikite į dešinę, į kairę,
aukštyn arba žemyn. Radę norimą vietą nebeslinkite. Dalies
miniatiūra išnyksta, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Naršydami tinklalapyje, kuriame daug informacijos, taip pat
galite naudoti funkciją Tinklalapio apžvalga, kad
peržiūrėtumėte, kokio tipo informacija jame pateikta.
Jei norite, kad būtų rodoma dabartinio tinklalapio apžvalga,
paspauskite 8. Jei norite peržiūrėti apžvalgą, naudokite
slinkties klavišą. Jei norite padidinti tam tikros dalies mastelį,
nuslinkite į tą dalį ir pasirinkite Gerai.

Turinio ieška
Pasirinkite  > Internetas > Int. naršykl..
Jei dabartiniame tinklalapyje norite ieškoti teksto, telefono
numerių ar el. pašto adresų, pasirinkite Funkcijos > Ieškoti
raktažodžio, ir atitinkamą parinktį.
Norėdami pereiti prie kito atitikmens, slinkite žemyn.
Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, slinkite į viršų.

Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame
tinklalapyje, spauskite 2.

Žymos
Pasirinkite  > Internetas > Int. naršykl..
Pasirinkite Funkcijos > Eiti į > Žymos. Žiniatinklio
parametrus galite pasirinkti iš sąrašo arba iš aplanko Vėliaus.
lankyti tinkl. žymų.
Kai pradedate įvesti žiniatinklio adresą, automatiškai
atsidaro laukas .
Simbolis  rodo nustatytą numatytojo prieigos taško
tinklalapį.

Internetas
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Jei norite eiti į kitą tinklalapį, pasirinkite Funkcijos > Eiti
į > Naujas tinklalapis.
Jei norite siųsti ir pridėti žymas arba nustatyti žymą kaip
pradžios tinklalapį, pasirinkite Funkcijos > Žymos
funkcijos.
Jei norite redaguoti, perkelti arba šalinti žymas, pasirinkite
Funkcijos > Žymų tvarkytuvė.

Laikinosios atminties išvalymas
Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso
laikinojoje atmintyje.
Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam
duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą
informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo
telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai tokia
informacija pasinaudojate.
Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite Funkcijos >
Ištrinti privačius duom. > Laikinoji atmintis.

Ryšio baigimas
Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite
Funkcijos > Uždaryti.
Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie
įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite Funkcijos >
Ištrinti privačius duom. > Slapukai.

Ryšio saugumas
Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis ( ), duomenų
perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba
serverio yra užkoduotas.
Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo
ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus.
Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi
paslaugos teikėjas.
Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos
saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo
prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite
įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų
teikėją.

Svarbu žinoti:  Nors pažymos žymiai sumažina riziką
užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant
programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte
didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja
saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų
tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas
pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei
pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba
„Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma
tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką
nustatėte savo prietaise.
Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti
tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai
priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.
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Žiniatinklio parametrai
Pasirinkite  > Internetas > Int. naršykl. irFunkcijos >
Parametrai ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
Bendrieji parametrai
● Prieigos taškas  — keisti numatytąjį prieigos tašką. Visus

arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti
nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma šių
prieigos taškų keisti, kurti, redaguoti ar šalinti.

● Tinklalapis  — nustatyti pradinį tinklalapį.
● Dalies miniatiūra  — įjungti arba išjungti funkciją „Mini

Map“. Ši funkcija padeda naršant tinklalapį.
● Rodyti istoriją  — Pasirinkę Taip, naršydami galite

pamatyti visų esamo seanso metu aplankytų tinklalapių
sąrašą – tam pasirinkite Atgal.

● Persp. apie saugumą  — Slėpti ar rodyti perspėjimus apie
saugumą.

● „Java“/ECMA scenar.  — Įjungti ar išjungti scenarijų
naudojimą.

● „Java“/ECMA scen. klaidos  — nurodyti, ar norite gauti
pranešimus dėl scenarijų.

● Atidaryti parsiunčiant  — nurodyti, ar norite turėti
galimybę atidaryti tebesiunčiamą failą.

Puslapių parametrai
● Kraunama medžiaga  — nurodyti, ar naršydami norite

įkelti vaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote Tik
tekstas, vėliau naršydami panorėję įkelti vaizdus ar
objektus pasirinkite Funkcijos > Ekrano funkcijos >
Krauti atvaizdus.

● Numatyt. kodavimas  — Jei netinkamai rodomi teksto
rašmenys, pagal žiūrimo tinklalapio kalbą galite
pasirinkite kitą koduotę.

● Uždrausti iškyl. lang.  — Priimti arba uždrausti naršymo
metu iškylančius langus.

● Automat. įkr. iš naujo  — nurodyti, ar norite, kad naršant
būtų automatiškai naujinami tinklalapiai.

● Šrifto dydis  — Nustatykite tinklalapių šrifto dydį.
Privatumo parametrai
● Vėliausiai lankyti t-lapiai  — Įjunkite ar išjunkite

automatinį žymų rinkimą. Jei norite toliau saugoti
aplankytų tinklalapių adresus kataloge Vėliausiai lankyti
t-lapiai, bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje,
pasirinkite Nerodyti katalogo.

● Išsaugoti formos duom.  — nurodyti, ar įvairiose
tinklalapių formose įvesti slaptažodžiai ar kiti duomenys
turi būti įrašomi ir naudojami kitą kartą atidarius puslapį.

● Slapukai  — Įjungti arba išjungti slapukų priėmimą ir
siuntimą.

Interneto teikinio parametrai
● Aut. atnauj. prieig. taškas  — pasirinkti naujinant

naudotiną prieigos tašką. Ši funkcija veikia tik įjungus
parinktį Autom. atnaujinimai.

● Atnaujinti kitame tinkle  — nurodyti, ar norite, kad
prisijungus tarptinkliu ryšiu būtų automatiškai naujinami
interneto teikiniai.
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Bendrinimas internete
Bendrinimas internete
Pasirinkite  > Internetas > B.nd.tinkle.
Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo
paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus
iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo
paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite
peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus
apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti
turinio.
Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur
įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas
Pasirinkite  > Internetas > B.nd.tinkle.
Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite
į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“
prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydamiesi svetainėje
pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas
vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą
galėtumėte jungti prie paskyros.
1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite

bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir
Funkcijos > Įjungti.

2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti
interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško,
pasirinkite jį iš sąrašo.

3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos
teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių
paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės
į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas
Pasirinkite  > Internetas > B.nd.tinkle.
Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite
prie paslaugos, tada pasirinkite Funkcijos > Naujas
siuntinys. Jei interneto bendrinimo paslauga turi failų
skelbimo kanalų, pasirinkite pageidaujamą kanalą.
Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą
turinį, pasirinkite Funkcijos > Įterpti.
Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar
aprašą.
Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite Žymos:.
Norėdami skelbti ir faile esančią vietos informaciją,
pasirinkite Vieta:.
Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite Funkcijos >
Siųsti.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras
Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga)
galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų
interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu paketinių
duomenų arba belaidžiu LAN (WLAN) ryšiu. Vaizdo įrašus
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galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą, ir
peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.
Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams
atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami
dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų
persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.
Paslaugų teikėjai gali teikti turinį nemokamai arba už
mokestį. Kainų ieškokite paslaugoje arba kreipkitės į
paslaugų teikėją.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas
Prisijungimas prie vaizdo paslaugų
1. Pasirinkite  > Internetas > Vzd. įr. cntr..
2. Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms

įdiegti, pasirinkite Įtraukti naujų paslaugų ir norimą
vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą
Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį,
pasirinkite Vzd. įr. teikiniai.
Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei
norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.
Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite
Vaizdo įrašų paieška. Paieška gali būti pasiekiama ne visose
paslaugose.
Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus
pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte

vaizdo įrašą, pasirinkite Funkcijos > Atsisiųsti. Uždarius
programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo
įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.
Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte
atsisiųstą įrašą, pasirinkite Funkcijos > Atkurti. Jei norite
koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Perspėjimas:  Klausydamiesi labai garsiai, galite
pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir
nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis,
nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus
Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Atnauj. atsisiuntimą  — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar

nepavykusį atsisiuntimą.
● Nebesisiųsti  — Atšaukti atsisiuntimą.
● Peržiūra  — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma

tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.
● Inf. santr. informacija  — Peržiūrėti informaciją apie

vaizdo įrašą.
● Atnaujinti sąrašą  — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.
● Atid. saitą naršyklėje  — Atidaryti saitą žiniatinklio

naršyklėje.
Atsisiuntimų planavimas
Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus
automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti
perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos
apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo
paslaugų teikėju. Kad planuotumėte automatinius vaizdo
įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite Funkcijos >
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Planuoti atsisiuntimus. Vaizdo įrašų centras kasdien
automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu
laiku.
Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite
atsisiuntimo metodą Neaut. atsisiuntimas.

Paieška
Paieškos pradžia
Pasirinkite  > Internetas > Paieška.
Jei norite ieškoti jūsų prietaise esančio turinio, į paieškos
laukelį įveskite paieškos terminus arba naršykite turinio
kategorijose. Įvedus paieškos terminus, rezultatai
suskirstomi į kategorijas. Paskiausiai rasti jūsų paieškos
terminus atitinkantys rezultatai matyti rezultatų sąrašo
viršuje.
Jei norite ieškoti tinklalapių internete, pasirinkite Ieškoti
internete, paieškos paslaugos teikėją, tada į paieškos lauką
įveskite paieškos žodžius. Jūsų pasirinktas paieškos
paslaugos teikėjas nustatomas numatytuoju interneto
paieškos paslaugos teikėju.
Jei numatytasis paieškos paslaugos teikėjas jau nustatytas,
pasirinkite jį, kad pradėtumėte paiešką, arba – Rasti
daugiau, jei norite naudoti kitą paieškos paslaugos teikėją.
Jei norite keisti numatytąjį paieškos paslaugos teikėją,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Ieškoti
paslaugos.

Jei norite keisti regiono ar šalies parametrą, kad galėtumėte
rasti daugiau paieškos paslaugos teikėjų, pasirinkite
Funkcijos > Parametrai > Šalis arba regionas.

„Ovi“ muzika
Naudodami „Ovi“ muziką (tinklo paslauga), galite naršyti,
ieškoti ir atsisiųsti muzikos į savo prietaisą.
Paslauga „Ovi“ muzika galiausiai pakeis „Music store“.
Pasirinkite  > Programos > OVI muzika.
Jei norite atsisiųsti muzikos, pirmiausia turite užsisakyti
paslaugą.
Atsisiunčiant muziką gali būti taikoma papildomų mokesčių
ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei
reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius,
kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.
Jei norite naudotis paslauga „Ovi“ muzika, prietaise būtina
nustatyti tinkamą interneto prieigos tašką. Prisijungiant prie
paslaugos „Ovi“ muzika, jūsų gali paprašyti pasirinkti
prieigos tašką.
Prieigos taško pasirinkimas —  Pasirinkite Numat. prieig.
taškas.
Paslaugos „Ovi“ muzika parametrų prieinamumas ir išvaizda
gali kisti. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir jums
neleidžiama jų keisti. Gali būti, kad naršydami paslaugą „Ovi“
muzika, galėsite keisti parametrus.
„Ovi“ muzika parametrų keitimas —  Pasirinkite
Funkcijos > Parametrai.
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Paslauga „Ovi“ muzika teikiama ne visose šalyse ar
regionuose.
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14. „Ovi“ paslaugos
„Nokia Ovi Suite“ – naujas, vartotojams dar patogesnis
„Nokia“ kompiuterio programinės įrangos sprendimas.
Naudodami šią kompiuterinę taikomąją programą, lengvai
pasieksite failus, esančius jūsų kompiuteryje, „Nokia“
prietaise ir „Ovi“ – ir visa tai viename lange.

Paslauga „Ovi“
 „Ovi“ – tai bendrovės „Nokia“ teikiamos paslaugos.

Naudodamiesi paslauga „Ovi“, galite sukurti pašto paskyrą,
bendrinti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus draugams ir šeimai,
planuoti išvykas, matyti vietoves žemėlapyje, atsisiųsti
žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir toninių signalų į savo
prietaisą ir įsigyti muzikos. Įvairiuose regionuose gali būti
teikiamos skirtingos paslaugos; jos gali būti teikiamos ne
visomis kalbomis.
Jei norite naudotis „Ovi“ paslaugomis, eikite į svetainę
www.ovi.com, tada užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.
Išsamesnės informacijos apie naudojimąsi paslaugomis
ieškokite kiekvienos paslaugos išlaikymo puslapiuose.

Apie „Ovi“ parduotuvę“
Pasirinkite  > Parduotuvė.

 Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė“, į savo
prietaisą galite atsisiųsti mobiliesiems prietaisams skirtų
žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių
skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus

būtina įsigyti, naudojant kredito kortelę arba telefono
sąskaitą. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ teikia su jūsų
mobiliuoju prietaisu suderinamo ir jūsų pomėgius bei
vietovę atitinkančio turinio.

Programa „Ovi“ adresų knyga“
Pasirinkite  > Internetas > Adresų knyga.
Naudodami programą „Ovi“ adresų knyga“, galite bendrauti
su jums svarbiausiais asmenimis. Ieškokite adresatų ir
raskite draugų „Ovi“ bendruomenėje. Bendraukite su savo
draugais – bendrinkite savo vietovę ir dalyvavimo
informaciją, ir nesunkiai sužinokite, kur ir ką veikia jūsų
draugai. Su draugais, kurie naudojasi programa „Google
Talk™“, galite net kalbėtis.
Be to, sinchronizuodami galite vienodinti savo „Nokia“
prietaiso ir svetainės „Ovi.com.“ adresatus, kalendorių ir kitą
turinį. Jums svarbi informacija saugoma ir naujinama ne tik
jūsų prietaise, bet ir žiniatinklyje. Jei naudosite programą
„Ovi“ adresų knyga“, jūsų adresatų sąrašas bus dinamiškas,
o jūs galėsite būti tikri, kad jūsų adresatai saugomi svetainėje
„Ovi.com“.
Norint naudotis šia paslauga, būtina turėti „Nokia“ paskyrą.
Kurkite paskyrą mobiliuoju prietaisu arba, naudodami
kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.ovi.com.
Naudojant programą „Ovi“ adresų knyga, jūsų paslaugų
teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai.
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Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius
kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programa „Ovi“ failai“
Pasirinkite  > Internetas > Ovi Files.
Naudodami programą „Ovi“ failai“, kompiuteryje esančius
failus galite naudoti savo prietaisu. Įdiekite programą „Ovi“
failai“ į kiekvieną kompiuterį, kuriuo norite ją naudoti.
Galite vykdyti šias užduotis:
● ieškoti ir peržiūrėti atvaizdus ir dokumentus, saugomus

jūsų kompiuteryje;
● persiųsti dainas iš kompiuterio į savo prietaisą;
● siųsti failus ir aplankus iš kompiuterio, prieš tai jų

nepersiuntę į savo prietaisą;
● pasiekti jūsų kompiuterio failus net tada, kai kompiuteris

išjungtas; tiesiog pasirinkite naudotinus aplankus ir failus,
o programa „Ovi“ failai“ automatiškai išsaugos naujausią
kopiją apsaugotoje interneto atmintinėje.

„Ovi“ paslaugos

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.64



15. Tinkinimas
Ekrano temos keitimas
Pasirinkite  > Parametrai > Ekr. temos.
Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
● Bendrosios  — Keisti visose programose naudotiną temą.
● Meniu vaizd.  — Keisti pagrindiniame meniu naudotiną

temą.
● Lk. rež.  — Keisti pradiniame meniu naudotiną temą.
● Fono paveiksl.  — Keisti pradinio ekrano fono

paveikslėlio atvaizdą.
● Energ. taup.  — Pasirinkti animaciją kaip ekrano

užsklandą.
● Ryš. atvaizdas  — Keisti skambučių metu rodytiną

atvaizdą.
Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite
Bendrosios > Funkcijos > Ekrano temų efektai.

Aplinka 
Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.
Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus
prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir
skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio
ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma
tik šios dienos data.
Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite Funkcijos >
Sukurti naują ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms,
pasirinkite aplinką ir Funkcijos > Nustatyti.
Jei norite keisti aplinką, pasirinkite ją ir Funkcijos >
Įjungti. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas
nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo,
prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio, GPS
ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu,
kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka
netrukdo vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo,
užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją,
todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite
taikomų saugumo reikalavimų.
Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus
laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite
Funkcijos > Laikina ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui
aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai
nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama
konkretų laiką, pradiniame ekrane rodoma . Aplinkai
„Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.
Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite
Funkcijos > Ištrinti aplinką. Negalima ištrinti iš anksto
nustatytų aplinkų.

Svarbu žinoti:  Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei
skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų
funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu.
Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios
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pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei
prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jutiklio parametrai
Nutildykite skambučius arba atidėkite signalus apversdami
telefoną.
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai, tada –
Bendrieji > Jutiklių param..
Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.
● Jutikliai  — Įjungti jutiklius
● Apsukimo funkcija  — Nutildyti skambučius arba atidėti

signalus apverčiant telefoną.

Tinkinimas
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16. Balso komandos
Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį,
kad:
● Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo

kalbėtojo balso.
● Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
● Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso

žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
● Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir

stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

Pastaba:  Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius
triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos,
todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis
aplinkybėmis.
Balso komandomis galite skambinti telefonu, paleisti
programas ir įjungti aplinkas.
Prietaisas sukuria balso žymeklius adresatams, aplinkoms ir
programoms. Balso komandoms neturi įtakos kalbėtojo
balsas, tačiau prietaiso balso atpažinties sistema prisitaiko
prie pagrindinio naudotojo balso, kad tiksliau atpažintų
balso komandas.
Jei norite naudoti balso komandą, palaikykite nuspaudę
dešinįjį pasirinkimo klavišą, tada aiškiai ištarkite balso
komandą. Jei prietaisas tiksliai neatpažįsta balso komandos,
pasirinkite komandą iš kitų atitikmenų sąrašo arba, jei norite
atšaukti, pasirinkite Baigti.

Balso komandų parametrai
Pasirinkite  > Parametrai > Balso kom..
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai ir reikiamus
parametrus iš toliau išvardytųjų.
● Sintezatorius  — įjungti sintezatorių, atkuriantį

atpažintas balso komandas.
● Atkūrimo garsumas  — reguliuoti kalbos garsą.
● Atpažinimo jautrumas  — reguliuoti balso komandų

atpažinimo jautrį.
● Komandos tikrinimas  — pasirinkti, ar balso komandos

priimamos automatiškai, rankiniu būdu arba tikrinant
balsą.

● Pašalinti balso atpaž. sist.  — iš naujo mokyti prietaisą
atpažinti balsą, pasikeitus pagrindiniam prietaiso
naudotojui.
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17. Laiko tvarkymas
Žadintuvas
Pasirinkite  > Programos > Laikrodis.
Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite
signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite
Funkcijos > Naujas signalas. Jei reikia, nustatykite
pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .
Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite Stabdyti. Jei
norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite
Atidėti. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas,
prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.

Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio
signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai > Signalo
atidėjimo laikas.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite Funkcijos >
Panaikinti signalą.
Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus,
pasirinkite Funkcijos > Parametrai.

Laikrodžio parametrai
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai.
Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite Laikas arba
Data.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniame prietaiso
vaizde, pasirinkite Laikrodžio tipas > Analoginis arba
Skaitmeninis.
Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų
mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite Autom.
laiko tikslinimas > Įjungtas.
Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite Žadintuvo
tonas.
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18. Raštinės programos
Žodynas
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Žodynas.
Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, parašykite
tekstą paieškos laukelyje. Rašant tekstą siūlomi verstini
žodžiai. Kad išverstumėte žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali
būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.
Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Klausyti  — Klausyti pasirinkto žodžio.
● Istorija  — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus

žodžius.
● Kalbos  — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti

kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų
kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos
dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

● Tartuvė  — Redaguoti balso priemonės parametrus.
Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Keitiklis
Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.
Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo
klaidų.

Valiutos keitiklis
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Keitiklis.

Pasirinkite Rūšis > Valiuta. Prieš atlikdami valiutų keitimo
veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo
kursus. Numatytoji bazinė valiuta yra „Namų“. Bazinės
valiutos kursas visuomet lygus 1.
1. Pasirinkite Funkcijos > Valiutų kursai.
2. Numatytasis valiutos elementų pavadinimas yra

„Užsienio“. Jei norite pervardyti valiutą, pasirinkite
Funkcijos > Pervardyti valiutą.

3. Pridėkite valiutų keitimo kursus, tada pasirinkite
Atlikta.

4. Kitame vienetų lauke pasirinkite valiutą, į kurią norite
keisti.

5. Į pirmąjį kiekio lauką įveskite norimą keisti vertę. Kitame
kiekio lauke matyti automatiškai pakeista vertė.

Kad pakeistumėte bazinę valiutą, pasirinkite Funkcijos >
Valiutų kursai, valiutą ir Funkcijos > Nustatyti bazinę
valiutą.
Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus,
kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Matų keitimas
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Keitiklis.
1. Rūšies lauke pasirinkite norimą naudoti matą.
2. Pirmajame vieneto lauke pasirinkite vienetą, iš kurio

norite keisti.
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3. Kitame vieneto lauke pasirinkite vienetą, į kurį norite
keisti.

4. Į pirmąjį kiekio lauką įveskite norimą keisti vertę.
Kitame kiekio lauke matyti automatiškai pakeista vertė.

Skaičiuoklė 
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Skaičiuoklė.
Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti
tik paprastus veiksmus.
Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų
lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį.
Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė
atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo
rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau
naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.
Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą.
Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš
skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą
matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“,
pasirinkite Funkcijos > Paskutinis rezultatas.
Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba
rezultatus, pasirinkite Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti.
Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti
juos skaičiuojant, pasirinkite Funkcijos > Atmintis >
Skaičius iš atminties.

Aktyvieji užrašai 
Aktyvieji užrašai suteikia galimybę kurti užrašus su atvaizdais
ir garso ar vaizdo įrašais. Be to, užrašą galite susieti su
adresatu. Užrašas matyti skambučio su adresatu metu.

Užrašų kūrimas ir redagavimas 
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Akt. užrašai.
Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.
Jei norite redaguoti užrašą, pasirinkite jį ir Funkcijos >
Redagavimo funkcijos.
Jei norite pastorinti šriftą, rašyti pasviruoju šriftu, pabraukti
tekstą arba keisti šrifto spalvą, laikydami paspaudę klavišą
#, slinkite, kad pažymėtumėte tekstą. Tada pasirinkite
Funkcijos > Tekstas.
Pasirinkite Funkcijos ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Įterpti  — Įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus,

vizitines korteles, interneto žymas ir failus.
● Įterpti naują  — Įtraukti į užrašą naujų elementų. Galite

įrašyti garso ir vaizdo įrašų ir fotografuoti atvaizdus.
● Siųsti  — Siųsti užrašą.
● Susieti užrašą su ryšiu  — Pasirinkite Susieti

adresatus, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas
rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums
skambina.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Akt. užrašai ir Funkcijos >
Parametrai.

Raštinės programos
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Kad pasirinktumėte užrašų išsaugojimo vietą, pasirinkite
Naudojama atmintis, tada norimą atmintį.
Jei norite pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą arba matyti jų
sąrašą, pasirinkite Pakeisti vaizdą > Tinklelis arba
Sąrašas.
Jei norite matyti užrašą fone, kai skambinate, arba kai jums
skambina, pasirinkite Rod. užrašą skamb. metu > Taip.

Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi
telefono skambučių metu, pasirinkite Rod. užrašą
skamb. metu > Ne. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų
ir adresatų kortelių saitų.

Apie „Quickoffice“
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Quickoffice.
Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta
„Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ –
„Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft
PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei
įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite
peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS
ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“
redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.
Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Archyvavimo programa „ZIP
manager“ 
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Zip.

Naudodami tvarkytuvę „Zip manager“, galite kurti naujus
archyvo failus (kuriuose galite saugoti glaudintus ZIP formato
failus), įtraukti vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus
į archyvą, nustatyti, pašalinti arba keisti apsaugotų archyvų
slaptažodį ir keisti parametrus, pvz., glaudinimo lygį.
Archyvo failus galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba
atminties kortelėje.

PDF skaityklė 
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Adobe PDF.
Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite
skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto,
keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio
rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Užrašai
Užrašai
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Užrašai. Jei norite rašyti
užrašą, pradėkite vesti tekstą. Automatiškai atidaroma
užrašų rengyklė.
Programoje Užrašai galite įrašyti paprasto teksto failus
(„.txt“ formatu).

Užrašų tvarkymas
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Užrašai.
Pasirinkite Funkcijos, ir iš toliau pateiktų parinkčių.
● Atidaryti  — Atidaryti užrašą.

Raštinės programos
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● Siųsti  — Siųsti užrašą į kitus suderinamus prietaisus.
● Ištrinti  — Šalinti užrašą. Galite šalinti kelis užrašus vienu

metu. Jei norite pažymėti kiekvieną norimą šalinti užrašą,
pasirinkite Funkcijos > Pažymėti/atžymėti, tada
pašalinkite užrašus.

● Sinchronizacija  — Sinchronizuoti užrašus su
suderinamomis suderinamų prietaisų programomis arba
nustatyti sinchronizavimo parametrus.

Raštinės programos
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19. Parametrai
Parametrų vediklis
Pasirinkite  > Parametrai > Param. vedl..
Parametrų vediklis konfigūruoja jūsų prietaiso operatoriaus
ir el. pašto parametrus pagal jūsų paslaugų teikėjo duomenis.
Gali būti įmanoma konfigūruoti ir kitus parametrus.
Jei norite naudotis šiomis paslaugomis, gali reikėti susisiekti
su paslaugų teikėju, kad būtų suaktyvintas duomenų ryšys ar
kitos paslaugos.

Pažymų tvarkytuvė
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir Bendrieji >
Saugumo > Pažymų tvarkytuvė.
Skaitmeninės pažymos negarantuoja saugumo; jos
naudojamos programinės įrangos šaltiniui tikrinti.
Pažymų tvarkytuvės pagrindiniame vaizde galite peržiūrėti
prietaise įrašytų patikimo teikėjo pažymų sąrašą. Norėdami
pamatyti asmeninių pažymų sąrašą (jei yra), slinkite į dešinę.
Naudokite skaitmenines pažymas, jei norite prisijungti prie
banko internete ar kitos svetainės ar nuotolinio serverio, kur
siunčiama konfidenciali informacija. Jas taip pat naudokite,
jei norite sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės
įrangos pavojų ir būti tikri programinės įrangos
autentiškumu ją atsisiųsdami ar įdiegdami.

Svarbu žinoti:  Nors pažymos žymiai sumažina riziką
užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant
programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte
didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja
saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų
tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas
pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei
pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba
„Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma
tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką
nustatėte savo prietaise.
Pažymos informacija – autentiškumo tikrinimas
Teisinga serverio tapatybe galite tikėti tik tada, kai
patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.
Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite
tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti.
Jei norite patikrinti išsamią pažymos informaciją, pažymėkite
pažymą ir pasirinkite Funkcijos > Pažymos informacija.
Tikrinamas pažymos galiojimas ir rodomas vienas iš toliau
pateiktų pranešimų:
● Pažyma nepatikima  — Nė viena programa nenustatyta

naudoti šią pažymą.
● Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas  — Pažymos

galiojimo laikas baigėsi.
● Pažyma dar negalioja  — Pažymos galiojimo laikas dar

neprasidėjo.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo. 73



● Pažyma iškraipyta  — Pažymos negalima naudoti.
Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas
Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti
tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai
priklauso kuriam nors iš sąraše išvardytų savininkų.
Pereikite prie patikimo teikėjo pažymos ir pasirinkite
Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai. Priklausomai nuo
pažymos, rodomas pasirinktą pažymą galinčių naudoti
programų sąrašas. Pavyzdžiui:
● „Symbian“ įdiegimas: Taip — pažyma gali patvirtinti

naujos operacinės sistemos „Symbian“ programos šaltinį.
● Internetas: Taip — Pažyma gali patvirtinti serverius.
● Programų įdiegimas: Taip — Pažyma gali patvirtinti

naujos „Java“ programos šaltinį.
Norėdami keisti reikšmę, pasirinkite Funkcijos > Red.
pasitik. param..

Dažniausiai naudojamų priedų
parametrai
Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir Bendrieji >
Telef. priedų.
Naudodamiesi dauguma priedų, galite atlikti toliau pateiktas
užduotis.
Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą
prie prietaiso, pasirinkite priedą ir Numatytoji aplinka.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai
po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite Automatinis
atsiliepimas > Įjungtas. Jei pasirinktoje aplinkoje
skambėjimo būdas nustatytas į Pyptelės arba Be garso,
automatinis atsiliepimas yra išjungtas.
Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo,
pasirinkite Šviesos > Įjungtos.

Pradinių parametrų atkūrimas
Kad atkurtumėte pradinius prietaiso parametrus, pasirinkite

 > Parametrai > Parametrai ir Bendrieji > Gamint.
param.. Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto
kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau.
Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir
failai lieka nepakitę.

Parametrai
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20. Datos tvarkymas
Apie failų tvarkytuvę
Pasirinkite  > Tvarkyklė > Fail. tvark..
Su programa Failų tvarkytuvė galite naršyti, tvarkyti ir
atidaryti failus prietaise, atminties kortelėje arba
suderinamame išoriniame diskų įrenginyje.
Pasiekiamos parinktys priklauso nuo pasirinktos atminties.

Programų įdiegimas
Pasirinkite  > Programos > Prg. tvark..
Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo
kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti
daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba
naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį.
Programą į savo prietaisą galite įdiegti naudodami
programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia
Application Installer“.
Piktogramos programų tvarkytuvėje rodo:

   programos SIS arba SISX
   Java™ programa

   priemonės

Svarbu žinoti:  Įdiekite ir naudokite programas tik iš
patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“

turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“
gavusias programas.
Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:
● Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir

programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite Funkcijos >
Žiūrėti informaciją.
Jei norite matyti programos saugumo pažymų
informaciją, pasirinkite Informacija: > Pažymos: >
Žiūrėti informaciją.

● Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos
atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite
atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą
arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo
kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite
ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo
failo ar atsarginės kopijos.
Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei
jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti.
Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite
paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti
įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte
naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos
platintojo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programinę įrangą arba programą, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
1. Kad rastumėte įdiegimo failo buvimo vietą, pasirinkite

 > Programos > Prg. tvark.. Be to, galite ieškoti
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įdiegimo failų programa „Failų tvarkytuvė“ arba
pasirinkti Pranešim. > Gautieji, tada atidaryti
pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.

2. Programoje „Programų tvarkytuvė“ pasirinkite
Funkcijos > Įdiegti. Kitose programose diegti pradėkite
pasirinkę įdiegimo failą.
Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo
eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar
pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos
įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos
kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite
programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą.
Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai
įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite Funkcijos > Žiūrėti
žurnalą.

Svarbu žinoti:  Jūsų prietaise gali veikti tik viena
antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną
antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar
net visiškai nustoti veikti.
Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje,
įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso
atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios
negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų
laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia
Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas
suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų
tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties.

Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite
pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos
pašalinimas
Pasirinkite  > Programos > Prg. tvark..
Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite
Funkcijos > Pašalinti. Jei norite patvirtinti, pasirinkite
Taip.
Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo
atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba
visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją.
Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti
dokumentų, sukurtų ta programine įranga.
Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų
pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės
įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija
pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo
dokumentacijoje.

Įtaisų tvarkytuvė
Nuotolinė sąranka
Pasirinkite  > Parametrai > Įtaisų valdyklė.
Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu
būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame
esančius duomenis ir programinę įrangą.

Datos tvarkymas
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Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus
sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų
rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės
informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų
rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi
įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma
naudotis ne visomis funkcijomis.
Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia
atnaujinti prietaiso parametrus.
Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite
Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas
serverio rinkinys
Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo
sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti,
nustatykite toliau aprašytus parametrus.
● Serverio pavadinimas  — įvardyti sąrankos serverį.
● Serverio (ID) adresas  — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal

kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
● Serverio slaptažodis  — parašykite slaptažodį, pagal kurį

serveris atpažins jūsų prietaisą.
● Prieigos taškas  — pasirinkti prisijungimo metu

naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat
galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama
kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras
galimas tik pasirinkus Interneto naršyklė kaip duomenų
nešmeną.

● Pagr. įrenginio adresas  — įrašyti sąrankos serverio
interneto adresą.

● Prievadas  — įrašyti serverio prievado numerį.

● Vartotojo vardas ir Slaptažodis — Įvesti savo naudotojo
ID ir sąrankos serverio slaptažodį.

● Leisti sąranką  — norėdami, kad serveris pradėtų
sąrankos sesiją, pasirinkite Taip.

● Visų užklausų priėmimas  — jei nenorite, kad, prieš
pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų
leidimo, pasirinkite Taip.

● Atpažinimas tinkle  — rinktis, ar turi būti naudojama
„http“ atpažinimo procedūra.

● Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis — Įvesti
savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši
parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti
funkciją Atpažinimas tinkle.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui
reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite Funkcijos >
Pradėti sąranką.
Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos
žurnalą, pasirinkite Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.
Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu,
pasirinkite Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų. Įdiegus
atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo
paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš
naujo. Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali
būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).
Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite,
ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba
prijunkite įkroviklį.

Datos tvarkymas

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo. 77



Perspėjimas:  Kai įdiegiate programinės įrangos
atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios
pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir
prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės
įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Licencijos
Skaitmeninių teisių apsaugos sistema
Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių
teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei
nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame
prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga,
skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi
šiuo prietaisu, galite prieiti prie OMA DRM 1.0 ir 2.0. Jei tam
tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos
savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos
galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų
atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma
atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos
medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos
atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos
arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Apie licencijas
Pasirinkite  > Programos > Licencijos.
Kai kurių daugiaformačių failų, pvz., atvaizdų, muzikos arba
vaizdo įrašų, skaitmeninio naudojimo teisės saugomos.
Tokių failų licencijos gali leisti šiuos failus naudoti arba
naudojimą apriboti. Pvz., su kai kuriomis licencijomis dainų

galite klausytis tik tam tikrą skaičių kartų Klausymosi metu
dainą galite atsukti, persukti arba pristabdyti grojimą, tačiau
jį sustabdę, būsite išnaudoję vieną klausymosi kartą.

Licencijų naudojimas
Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota
medžiaga tiekiama su susijusiu įjungimo raktu, kuris
apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.
Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga,
norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę
kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“
atsarginio kopijavimo funkcija.
Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga,
formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų,
nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti
ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.
Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų
galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM
kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis
tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.
Kad peržiūrėtumėte pagal rūšį suskirstytas licencijas,
pasirinkite Galioj. licencijos, Negal. licencijos arba
Nenaudojama.
Kad peržiūrėtumėte svarbiausią informaciją, pasirinkite
Funkcijos > Licencijos informacija.
Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia
informacija:
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● Būklė  — Būsena yra Licencija galioja, Licencija
nebegalioja arba Licencija dar negalioja.

● Medžiagos siuntimas  — Leidžiamas reiškia, kad
įmanoma siųsti šį failą į kitą prietaisą, o Neleidžiamas
reiškia, kad to daryti neįmanoma.

● Medžiaga telefone  — Taip reiškia, kad failas yra aparate
ir rodomas failo adresas. Ne reiškia, kad susijusio failo tuo
metu nėra aparate.

Kad aktyvintumėte raktą, pagrindiniame licencijų rodinyje
pasirinkite Negal. licencijos > Funkcijos > Gauti
licenciją. Paraginti užmegzkite ryšį su tinklu ir pateksite į
tinklalapį, kuriame galėsite įsigyti daugiaformačio failo
teises.
Jei norite pašalinti teises, atidarykite galiojančių raktų
kortelę, slinkite prie norimo failo, ir pasirinkite Funkcijos >
Ištrinti. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/
vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.
Grupės raktų rodinyje matyti visi su grupės teise susiję failai.
Atsisiuntus keletą daugiaformačių failų su tomis pačiomis
teisėmis, visos jos rodomos šiame rodinyje. Grupės rodinį
galite atidaryti galiojančių arba negaliojančių raktų rodinyje.
Kad prieitumėte prie šių failų, atidarykite grupės teisių
aplanką.
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21. Ryšys
Turinio persiuntimas iš kito prietaiso
Pasirinkite  > Parametrai > Kopijuoklė.
Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu
galite persiųsti turinį (pvz., adresatus) iš vieno suderinamo
„Nokia“ prietaiso į kitą.
Galimo persiųsti turinio rūšis skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso,
iš kurio norite persiųsti turinį, modelį. Jei kitas prietaisas turi
sinchronizavimo funkciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų
prietaiso duomenis. Jei kitas prietaisas nesuderinamas,
gausite savo prietaiso pranešimą.
Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį
galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės,
automatiškai įsijungia beryšė aplinka.
Kitas prietaisas turi turėti „Bluetooth“ ryšio funkciją.
Turinio persiuntimas
Jei norite priimti duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose prietaisuose.
2. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Būsite

paprašyti įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir
pasirinkite Gerai. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise,
tada pasirinkite Gerai. Prietaisai jau suporuoti.
Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa
„Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei

norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą prietaisą,
atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.

3. Savo prietaise pasirinkite iš kito prietaiso persiųstiną
turinį.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į
atitinkamą jūsų prietaiso vietą.
Persiuntimo trukmė skiriasi, atsižvelgiant į persiunčiamų
duomenų kiekį. Persiuntimą galite atšaukti ir tęsti vėliau.
Sinchronizacija yra dvipusė: suvienodinami abiejų prietaisų
duomenys. Jei elementas pašalinamas iš vieno prietaiso,
sinchronizavimo metu jis bus pašalintas ir iš kito;
sinchronizuojant neįmanoma atkurti pašalintų elementų.
Jei norite peržiūrėti paskiausio persiuntimo žurnalą,
pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada –
Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.

Prijungimas prie kompiuterio
Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas
prijungimo prie kompiuterio ir duomenų ryšių programas.
Naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., persiųsti
failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį
(ir atvirkščiai).
Daugiau informacijos apie „Ovi Suite“ ir siuntos nuorodą
rasite svetainėje www.ovi.com.
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„Bluetooth“
Apie „Bluetooth“
Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia
galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų,
nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“
ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui,
vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus,
kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems
jungti belaidžiu būdu.
Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo
bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su
„Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo
zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti
nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito.
Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar
kiti elektroniniai prietaisai.
Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz.,
failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada,
kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.
Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth
Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius:
„Advanced Audio Distribution“, „Audio/Video Remote
Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Device ID“,
„Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Audio/Video
Distribution“, „Generic Access“, „Generic Object Exchange“,
„Handsfree“, „(Human Interface Device) Headset“, „Object
Push“, „Phone Book Access“, „Serial Port“ ir „SIM Access“.
Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais,
kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo

prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų
prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų
gamintojų.
Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias
funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį
laiką.

Saugumo patarimai
Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga
gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite
prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.
Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų
priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso
funkcijomis.
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.
Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite Bluetooth >
Išjungtas arba Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas.
Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Prietaisų poravimas
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.
Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.
Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–
16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju
naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų
ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik
pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus,
galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai.
Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai,
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ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni,
kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų
nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.
Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16
skaitmenų.
Kai veikia nuotolinis SIM režimas, savo prietaiso SIM kortelę
galite naudoti su suderinamais priedais.
Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu,
norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik
prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu
rinkiniu.
Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima
skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų
numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.
Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM
režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite
užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.
1. Pasirinkite Funkcijos > Nauja priet. pora. Prietaisas

pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth" prietaisų
paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“
ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei
norite ieškoti daugiau „Bluetooth" prietaisų, pasirinkite
Kiti prietaisai.

2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir
įveskite kodą. Kitame prietaise turi būti įvestas tas pats
kodas.

3. Jei norite nustatyti, kad jūsų ir kito prietaisų ryšys būtų
užmezgamas automatiškai, pasirinkite Taip. Jei norite
patvirtinti ryšį rankiniu būdu kaskart, kai bandoma

užmegzti ryšį, pasirinkite Ne. Sudarius ryšio porą,
prietaisas įrašomas į prietaisų porų puslapį.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite
Funkcijos > Skirti trumpą pav.. Jūsų prietaise rodomas
slapyvardis.
Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir
Funkcijos > Ištrinti. Jei norite panaikinti visas ryšio poras,
pasirinkite Funkcijos > Ištrinti visus. Jei ryšys su prietaisu
užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys
nutraukiami nedelsiant.
Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso
prisijungti automatiškai, pasirinkite Žymėti atpažintu.
Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti
užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia.
Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai
laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams,
priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną
kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito
prietaiso, pasirinkite Žymėti neatpažintu.
Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“
laisvų rankų įrangą arba ausines, būtina suporuoti savo
prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo
naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo,
įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso
prisijungia automatiškai. Jei taip nėra, atidarykite suporuotų
prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada – Funkcijos >
Prisij. prie garso priet..
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Duomenų siuntimas ir priėmimas
„Bluetooth“ ryšiu
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.
1. Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma

suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo
prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva
atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.

2. Pasirinkite Bluetooth > Įjungtas.
3. Pasirinkite Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti

visi arba Nustatyti trukmę. Pasirinkę Nustatyti
trukmę, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų
prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam
suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai,
naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.

4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite
siųsti.

5. Pasirinkite tai, ką norite, ir Funkcijos > Siųsti >
„Bluetooth“ ryšiu. Prietaisas ieško kitų arti esančių
prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.

Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis
„Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos
rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti
„Bluetooth" prietaisų, pasirinkite Kiti prietaisai.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu,
prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja
sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio
kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas Siunčia duomenis.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu
atsiųsti pranešimai neišsaugomi.
Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite
Bluetooth > Įjungtas ir Mano tel. aptinkamumas > Gali
aptikti visi, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto
prietaiso, arba Paslėptas, kad gautumėte duomenis tik iš
suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“
ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką,
skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į
kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į
pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.

Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties
kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi
suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File
Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui,
nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas
automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie
priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai
naudojamą ryšį.

Duomenų kabelis
Kad nebūtų sugadinta kortelė arba duomenys, neatjunkite
USB duomenų kabelio duomenų persiuntimo metu.
Duomenų persiuntimas iš savo prietaiso į
kompiuterį (ir atvirkščiai)
1. Įdėkite atminties kortelę į savo prietaisą, tada prijunkite

prietaisą prie suderinamo kompiuterio su suderinamu
USB duomenų kabeliu. Duomenų kabelį visada pirmiausia
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prijunkite prie savo prietaiso ir tik tada prie kito prietaiso
arba kompiuterio.

2. Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite
Talpioji laikmena. Kai naudojate šį režimą, jūsų
prietaisas kompiuteryje matyti kaip keičiamasis
standusis diskas.

3. Persiųskite duomenis iš kompiuterio į savo prietaisą (arba
atvirkščiai).

4. Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį
kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio
parinktį „Atjunkite arba išimkite aparatinę įrangą“).

Jei norite persiųsti atvaizdus iš prietaiso į suderinamą
kompiuterį arba spausdinti jūsų prietaise saugomus
atvaizdus suderinamu spausdintuvu, prijunkite
USB duomenų kabelį prie kompiuterio arba spausdintuvo,
tada pasirinkite Atvaizdų perdavimas.
Jei norite keisti USB režimo parametrus, pasirinkite  >
Parametrai > Ryšiai > USB.
Jei norite keisti įprastą USB duomenų kabelio režimą,
pasirinkite USB ryšio režimas.
Jei norite nustatyti gauti užklausą dėl naudotino režimo
kiekvieną kartą, kai prijungiate USB duomenų kabelį prie
prietaiso, pasirinkite Paklausti jungiant > Taip.
Jei norite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu,
įdiekite ją į savo kompiuterį, prijunkite USB duomenų kabelį,
tada pasirinkite PC Suite.

Sinchronizacija
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Sinchr..
Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus,
kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius
pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis
suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje
arba internete.
Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite
gauti iš paslaugų teikėjo.
Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi
parametrai.
Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas
numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo
rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie
sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite Pažymėti, kad
įtrauktumėte rinkinį, arba Atžymėti, kad jo neįtrauktumėte.
Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite
Funkcijos ir norimą parinktį.
Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite Funkcijos >
Sinchronizuoti. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji
nesibaigė, pasirinkite Atšaukti.

„Ovi“ sinchronizavimas
Programa „Ovi“ sinchronizavimas“
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > „Ovi“
sinchron..
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Programa „Ovi“ sinchronizavimas“ galite sinchronizuoti
adresatus, kalendoriaus įrašus ir užrašus iš savo prietaiso į
paslaugą „Ovi“ (ir atvirkščiai). Norint naudoti programą „Ovi“
sinchronizavimas“, būtina turėti „Nokia“ paskyrą. Jei
neturite „Nokia“ paskyros, sukurkite ją svetainėje
www.ovi.com.

Duomenų sinchronizavimas programa „Ovi“
sinchronizavimas“
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > „Ovi“
sinchron..
Atidarę programą pirmą kartą, sinchronizavimo vedikliu
galite nustatyti parametrus ir pasirinkti sinchronizuotiną
turinį.
Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
● Sinchroniz. parametrai  — nustatyti sinchronizavimo

parametrus.
● Priimti atsarginę kopiją  — atkurti adresatus,

kalendoriaus įrašus ir užrašus savo prietaise iš paslaugos
„Ovi“. Išlaikoma nuo paskutiniojo sinchronizavimo
atnaujinta informacija.

● Atsisakyti „Ovi“ sinchron.  — išjungti programą „Ovi“
sinchr..

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Programos „Ovi“ sinchronizavimas“
parametrai
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > „Ovi“
sinchron..

Pasirinkite Funkcijos > Sinchroniz. parametrai ir
reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
● Sinchroniz. elementai  — pasirinkti sinchronizuotinus

elementus.
● Automatinis sinchr.  — pradėti automatinį

sinchronizavimą.
● Iš anksto nst. sinc. interv.  — pasirinkti elementų

sinchronizavimo intervalą arba įgalinti tik rankinį
sinchronizavimą.

● Sinchronizavimo laikas  — nustatyti automatinio
sinchronizavimo pradžios laiką.

● Sinchr. tarptinkl. rš. metu  — įgalinti sinchronizavimą už
savojo tinklo ribų.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

WLAN vediklis
Pastaba:  Prancūzijoje WLAN ryšiu leidžiama naudotis

tik patalpose.
Naudojant funkcijas, kurioms reikalingas belaidis LAN tinklas,
baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.
Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > WLAN vedikl..
Naudodami WLAN vediklį, galite rasti belaidžių LAN (WLAN)
tinklų ir prie jų prisijungti. Kai atidarote programą, prietaisas
pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir pateikia jų sąrašą.
Pasirinkite Funkcijos, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.
● Atnaujinti  — Naujinti galimų WLAN tinklų sąrašą.
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● Atrinkti WLAN tinklus  — Atrinkti WLAN tinklus rastų
tinklų sąraše. Pasirinkti tinklai bus atrinkti, kai programa
kitą kartą ieškos WLAN tinklų.

● Prad. narš. internetą  — Naršyti žiniatinklį, naudojant
WLAN tinklo prieigos tašką.

● Toliau narš. internetą  — Tęsti žiniatinklio naršymą,
naudojant aktyvų WLAN ryšį.

● Atsijungti nuo WLAN  — Atsijungti nuo aktyvaus ryšio su
WLAN tinklu.

● Informacija  — Matyti WLAN tinklo informaciją.

Svarbu žinoti:  Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu
būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo
metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors
neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.
Jei norite nustatyti, kad WLAN vediklis sukurtų su pasirinktu
WLAN tinklu naudotiną prieigos tašką, pasirinkus Prad. narš.
internetą arba Naudoti, pasirinkite  > Parametrai >
Parametrai, tada – Ryšys su išorin. > Belaidis LAN >
Prisij. prie intern. testas > Atlikti automatiškai. Šį
prieigos tašką galite naudoti ir kitoms programoms, kurioms
reikia WLAN ryšio.
Pasirinkę apsaugotą WLAN tinklo ryšį, būsite paprašyti įvesti
reikiamus kodus. Norint prisijungti prie paslėptojo tinklo,
būtina įvesti tikslų paslaugos rinkinio identifikatorių (SSID).
Jei norite naudoti rastą WLAN tinklą interneto skambučio
ryšiui, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būsena, Naudoti,
pageidaujamą interneto skambučių paslaugą, tada –
naudotiną WLAN tinklą.
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22. Aplinkosaugos patarimai
Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite
padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas
Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso,
atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.
Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti
kur kas rečiau.
● Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas,

paslaugas ir ryšius.
● Sumažinkite ekrano šviesumą.
● Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po

minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų
energijos taupymo režimas.

● Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių
skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas
Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima
perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminių perdirbimą

ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju
prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.
Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų
vietinį perdirbimo centrą.

Popieriaus taupymas
Šiame naudotojo vadove nurodyta, kaip parengti naudoti
savo prietaisą. Išsamesnius nurodymus rasite prietaiso
žinyne (daugumoje programų pasirinkite Funkcijos >
Paaiškinim.). Kitos išlaikymo informacijos ieškokite adresu
www.nokia.com/support.

Išsamesnė informacija
Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius
aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/
ecodeclaration.
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Gaminio ir saugos informacija
Priedai

Perspėjimas:  Su šio modelio prietaisu naudokite tik
„Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus.
Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus,
galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.
Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro,
sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.
Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių
aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio
priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

„Nokia“ montavimo prietaisas „Holder Easy Mount
HH-20“ ir laikiklis CR-111
„Nokia“ montavimo prietaisas „Holder Easy Mount HH-20“
skirtas pritvirtinti mobiliojo prietaiso laikiklį „Nokia CR-111“
prie priekinio jūsų transporto priemonės stiklo.
Prieš pritvirtindami ir naudodami šį gaminį, atidžiai
perskaitykite pateiktus nurodymus.
Šiame gaminyje gali būti mažų dalių. Laikykite jas vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Bendrosios saugos nurodymai
Naudokite montavimo prietaisą arba mobiliojo prietaiso
laikiklį tik tuo atveju, jei tai saugu visomis vairavimo
aplinkybėmis. Pritvirtintas montavimo prietaisas arba
mobiliojo prietaiso laikiklis neturi trikdyti valdymo,

stabdymo ar kitų transporto priemonės veikimo sistemų
(pvz., avarinių apsaugos pagalvių) arba vairuojant užstoti
regėjimo lauko. Prietaisas neturi niekaip kliudyti išsiskleisti
avarinėms apsaugos pagalvėms. Nepritvirtinkite montavimo
prietaiso arba mobiliojo prietaiso laikiklio tose vietose, kur
galėtumėte į juos atsitrenkti avarijos arba susidūrimo metu.
Reguliariai tikrinkite, kad montavimo prietaiso apačioje
esantis vakuuminis gaubtas būtų tvirtai pritvirtintas prie
priekinio lango; tai ypač svarbu, pakitus aplinkos
temperatūrai. Niekada nepalikite montavimo prietaiso
transporto priemonės viduje tiesioginėje saulės šviesoje arba
dideliame karštyje. Didesnėje nei +70 °C (160 °F)
temperatūroje montavimo prietaisas ir vakuuminis gaubtas
gali būti pažeisti ir gali blogiau prilipti.
Laikiklio pritvirtinimas
Norėdami pritvirtinti
mobiliojo prietaiso laikiklį prie
montavimo prietaiso,
įstatykite montavimo
prietaiso fiksatorių į galinėje
laikiklio pusėje esantį lizdą.
Pasukite laikiklį maždaug
90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę, kol laikiklis
įsitvirtins. Mobiliojo prietaiso
laikiklį pritvirtinkite taip, kad
naudotojas galėtų gerai
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matyti mobiliojo prietaiso ekraną. Saugiausia pritvirtinti
laikiklį vertikalioje padėtyje.
Norėdami nuimti laikiklį nuo montavimo prietaiso, sukite
laikiklį prieš laikrodžio rodyklę.
Montavimo prietaiso pritvirtinimas
Prieš pritvirtindami montavimo prietaisą prie priekinio
stiklo, raskite saugią montavimo prie priekinio stiklo vietą ir,
naudodami stiklo valiklį nuvalykite paviršių švariu
skudurėliu. Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei +15 °C
(60 °F), gerai sušildykite paviršių ir vakuuminį gaubtą plaukų
džiovintuvu, kad gaubtas galėtų gerai prilipti prie priekinio
stiklo. Pernelyg neįkaitinkite priekinio stiklo, kad jo
nepažeistumėte.
Nestipriai prispauskite
vakuuminį gaubtą prie
priekinio stiklo ir sukite
montavimo prietaisą pagal
laikrodžio rodyklę, kad tarp
vakuuminio gaubto ir priekinio
stiklo susidarytų vakuumas.
Vakuuminį gaubtą būtina gerai
pritvirtinti.

Prietaiso įdėjimas į laikiklį ir išėmimas iš jo
Prietaiso nedėkite į laikiklį ir
neišimkite iš jo vairuodami.
Norėdami įdėti savo prietaisą į
laikiklį, uždarykite prietaiso
dangtelį, spauskite laikiklio
viršuje esančią sklendę ir
įstumkite mobilųjį prietaisą į
laikiklį.
Savo prietaiso bateriją
įkraukite suderinamu
įkrovikliu. Norėdami prijungti
įkroviklio laidą prie galinės
laikiklio pusės, įkiškite kabelį pro angą į kabelių atramą, tada
įkiškite įkroviklio kištuką į jūsų prietaiso viršuje esančią
įkroviklio jungtį.
Jei norite išimti prietaisą,
uždarykite prietaiso dangtelį,
tada spauskite sklendę ir
ištraukite prietaisą iš laikiklio,
spausdami prietaisą iš apačios.
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Jei norite nuimti vakuuminį
gaubtą nuo priekinio stiklo,
sukite montavimo prietaisą
prieš laikrodžio rodyklę,
tempkite prie vakuuminio
gaubto krašto pritvirtintą
dirželį ir nuimkite laikiklį su
montavimo prietaisu nuo
priekinio stiklo.

Baterija
Informacija apie baterijas ir įkroviklius
Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija
(akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją
BL-5F. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui
tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti
kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali
priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors
iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.
Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale
ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa
pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.
Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo
bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam
prietaisui.
Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota
labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti
ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai

išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys
įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.
Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite
prietaisą ir atjunkite kroviklį.
Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš
elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite
visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per
didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai
įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji
išsikraus.
Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės
laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės
temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo
trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali
neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija
veikia ypač blogai.
Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas
gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėle ar rašikliu)
tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai
(metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui,
kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje.
Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba
kontaktus sujungęs daiktas.
Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali
sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose
įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma,
atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis
šiukšlėmis.
Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite,
nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite
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baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis,
saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba
į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba
kreipkitės medicininės pagalbos.
Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos,
neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių
daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų
skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.
Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.
Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar
kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant
kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau
naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros
centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba
baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija
Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“
baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite
ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir
patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą
1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu

kampu, turėtumėte matyti „Nokia“
simbolį „Susijungiančios rankos“, o
kitu kampu – logotipą „Nokia Original
Enhancements“.

2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę,
viršų ar apačią, atitinkamose pusėse
turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Net ir sėkmingai atlikus pirmiau
aprašytus veiksmus negalima visiškai
garantuoti, kad baterija yra autentiška.
Jei negalite patvirtinti, kad baterija
autentiška, arba įtariate, kad jūsų
baterija „Nokia“ su etiketėje esančia
holograma nėra autentiška baterija
„Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir
kreiptis į artimiausiame įgaliotame
„Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus
ar atstovą.
Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas
pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra
Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys,
todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai
padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.
● Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų

rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia
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elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo,
išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada
vėl įdėkite bateriją.

● Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose
vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

● Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje.
Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių
prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti
arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą
vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros,
jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti
elektroninių grandinių plokščių gedimą.

● Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame
vadove.

● Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai
elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir
smulkias judančias dalis.

● Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis
medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso
paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

● Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias
dalis ir neleisti gerai veikti.

● Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną.
Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali
sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus
taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su
radijo prietaisų naudojimu.

● Įkroviklius naudokite tik patalpose.

● Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų
(pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę
kopiją.

● Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir
išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai,
krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas
Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius
gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų
surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo
atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie
gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių
perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/
werecycle arba nokia.mobi/werecycle.

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų
gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės
primena, kad visus nebetinkamus naudoti
elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius

reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis
reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių
gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės
informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse
deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/
environment.

Papildoma saugos informacija
Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.
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Maži vaikai
Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių
detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

Darbo aplinka
Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas,
kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu
kaip 2,2 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame
nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame
nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant
minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu
atstumu nuo kūno.
Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo
ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti
sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta
perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.
Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti
metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar
kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma
informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai
Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali
trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.
Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba
gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai
ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei
iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse

arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami
išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai
Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp
belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio
prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar
implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų
išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų
išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys,
turintys tokius prietaisus:
● turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei

15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
● nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
● turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies,

esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
● išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia

priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
● turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso

gamintojo nurodymų.
Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso
naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės
savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės
Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai
kurias pagalbines klausos priemones.
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Transporto priemonės
RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto
priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai
ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui,
elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo,
greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau
informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos
įrangos gamintoją.
Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti
prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar
prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti
garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio
prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta
teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių
skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje
kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad
oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo
vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.
Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę.
Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto
priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių
valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka
Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai
išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose
vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir
būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą
išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų
sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos

gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai,
laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia
atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos.
Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur
rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive
žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo
patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų,
dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti
suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar
butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio
automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti:  Šis prietaisas veikia naudodamas
radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono
linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo
užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą
įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių
internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti
užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio
ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios
abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis
sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais
(pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada
neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.
Skambinimas skubios pagalbos tarnybai
1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą,

kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo
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jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus
veiksmus.
● Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
● Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos

įjungėte savo prietaise.
● Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių

ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano

turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios

pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios
pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.

4. Paspauskite skambinimo klavišą.
Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu,
perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų
belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio
vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)
Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus,
taikomus radijo bangų trikdymui.
Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis
sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo
normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos
normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija
ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad
visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų
saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti
naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu
absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas
ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių
gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai
prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą
įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR
gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas
veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su
tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių,
pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.
Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies,
nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,03 W/kg.
Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti
kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo
nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir
tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali
būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje
www.nokia.com.
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