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Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega 
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

iisid, ei 
u 
suga. 
llest 

.

e riikide 
Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garant
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubanduslik
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Kiirjuhend

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine
Hoidke lõpetamiseklahvi all, kuni telefon lülitub sisse või välja.

■ SIM-kaardi paigaldamine
SIM-kaardi pesa avamiseks lükake SIM-kaardi pesa katet vasakule. Pange S
kaart sisse nii, et kaardi kullavärvi kontaktid jäävad allapoole. Vajutage SIM
kaardi pesa katte abil SIM-kaardi pessa. Vajutage SIM-kaardi pesa katet, ku
kuulete selget klõpsu.

Sulgege SIM-kaardi pesa kate. Selleks lükake seda paremale.

SIM-kaardi vabastamiseks lükake SIM-kaardi pesa katet vasakule. Vajutage
kaardi pesa katet sissepoole, kuni kuulete selget klõpsu ja SIM-kaart vabane
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■ Helistamine
Hoidke ootere¾iimis keskmist valikuklahvi all ja sisestage telefoninumber koos 

umbri 
ul. 

ge 
i.

a 

.

i tüüp. 

 Otsi, 
a 
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suunanumbriga. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge märgiribal soovitud n
juurde ja valige Vali. Korrake seda iga telefoninumbris sisalduva numbri puh
Helistada saab ka kontaktisikute loendist. Samuti võib vajutada üks kord 
helistamisklahvi, et avada viimati valitud numbrite loend.

■ Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine ning kõnest 
keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajuta
lõpetamisklahvi. Poolelioleva kõnest lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahv

■ Pildistamine
Valige Menüü, >Meedia >Kaamera >Pildista. Telefon salvestab fotod kaust
Galerii > Fotod. Järgmise foto tegemiseks valige Tagasi; fotode saatmiseks 
multimeediumsõnumina valige Saada. Valikute vaatamiseks valige Valikud

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine
Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum ja seejärel valige loendist sõnum
Sisestage sõnum. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige 
Valikud > Saada. Sisestage adressaadi telefoninumber või valige Valikud >
et otsida seda menüüst Kontaktid. Sõnumi saatmiseks valige Valikud > Võt
vastu.
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■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)
Klahvistiku lukustamiseks või avamiseks valige Menüü või Ava ja seejärel 

se 

i 
ära 

 
i, siis 

 

tide 
st 1,5-
eisele 
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vajutage 1,5 sekundi jooksul helistamisklahvi.

■ Nokia Xpressi helisõnumid
Helisõnumi koostamiseks ja saatmiseks valige Menüü > Helisõnum. Avatak
diktofon. Salvestamise alustamiseks vajutage keskmist valikuklahvi.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti keskmist valikuklahvi. Adressaad
sisestamiseks valige Saada. Seejärel valige Valikud > Võta vastu, et sõnum 
saata.

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, ilmub ekraanile teade 1 helisõnum vastu
võetud. Sõnumi avamiseks valige Esita või kui vastu on võetud üle ühe sõnum
valige Näita > Esita. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige Valikud. Et
sõnumit hiljem kuulata, valige Välju.

Sõnumi salvestamiseks valige Valikud > Salvesta.

■ Täiustatud häälkäsklused
Hoidke ootere¾iimis all alumist valikuklahvi. Kostab lühike toon ja telefoni 
ekraanile ilmub teade Palun räägi.

Öelge selgelt häälkäsklus. Kui kõnetuvastus õnnestus, kuvatakse vastevarian
loend. Telefon esitab vastete loendi esimesel kohal oleva häälkäskluse. Pära
sekundilist ooteaega valib telefon numbri. Kui tulemus oli aga vale, liikuge t
kirjele ja valige see, et vastaval numbril helistada.
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■ Sünkroonimine telefonist
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Serveriga 

d ja 

se 
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sünkroniseerimine > Sünkr-tavad andmed. Märkige sünkroonitavad andme
valige Valmis.
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Serveriga 
sünkroniseerimine > Sünkroniseeri. Peale kinnitamist sünkroonitakse aktiiv
andmekogumi märgitud andmed.
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Ohu vältimiseks
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Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik võ
seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

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

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

HÄIRED
Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrk
telefoni töös.

HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telef
välja.

LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lenn
juhtimissüsteemides.

TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaa
lähedal.

LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse
lõhkamisi.
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KASUTAGE MÕISTLIKULT
Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote 
dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.

teid, 

i 

s. 
ordi 
ber, 

e kõnet 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

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

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

NIISKUSKINDLUS
Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid võ
kirjalikke märkmeid.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis 
seadmega ei ühildu.

HÄDAABI VÄLJAKUTSE
Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonna
Ekraani puhastamiseks ja ootere¾iimi pöördumiseks vajutage vajalik arv k
lõpetamisklahvi. Hoidke keskmist valikuklahvi all ja sisestage hädaabinum
seejärel vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestag
enne, kui selleks on luba antud.
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Üldine teave

iseks 
t oma 

t ja 

de 
mete 

a SMSi 
dada 
õib 

ui 
s. 
ele, 
ult 

i" 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Seadme kohta
Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötam
võrkudes EGSM 900, GSM 1800/1900. Võrkude kohta saate täiendavat teave
teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustes
austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.

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

■ Ühismälu
Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktandmed, sõnumid, häälkäsklused j
jaotusnimekirjad, kalender ja ülesanded. Nende funktsioonide kasutamine võib vähen
teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks v
suure hulga multimeediumsõnumite salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. K
üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täi
Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonid
nagu näiteks tekstisõnumid võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ain
nende tarbeks.

Galerii failid kasutavad teist ühismälu; lisateabe saamiseks vaadake "Galeri
lk 68.
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■ Pääsukoodid
• Turvakood (5 kuni 10 numbrit). Turvakood kaitseb telefoni volitamata 

oodi 
" lk 66.

er, 
lik, et 

litate. 

anda 

, 
eks. 

k 91.

odul" 

aljude 
stest. 
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kasutamise eest. Kood on telefoniga kaasas. Algseks koodiks on 12345. K
muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kohta vaadake "Turvaseaded

• PIN-kood (4 kuni 8 numbrit). PIN-kood (Personal Identification Numb
isikunumber) aitab kaitsta SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Võima
see antakse SIM-kaardiga kaasa. Kui aktiveerite menüüs Turvaseaded 
funktsiooni PIN-koodi küsimine, küsitakse koodi alati, kui telefoni sisse lü

• PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit). See kood võidakse SIM-kaardiga kaasa 
ning seda on vaja juurdepääsuks mõnedele funktsioonidele.

• PUK- ja PUK2-kood (8 numbrit). PUK-koodi (Personal Unblocking Key
personaalne deblokeerimiskood) on vaja blokeeritud PIN-koodi muutmis
PUK2-koodi on vaja blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks.

• Piiranguparool (4 numbrit). Seda koodi küsitakse menüü Turvaseaded 
funktsiooni Kõnepiirangu teenus kasutamisel.

• Mooduli PIN-kood ja allkirja PIN-kood. Mooduli PIN-kood on vajalik 
juurdepääsuks turvamoodulis asuvale teabele. Vaadake "Turvamoodul" l

Allkirja PIN-koodi küsitakse digitaalallkirja andmisel. Vaadake "Turvamo
lk 91.

■ Võrguteenused
Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. P
käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalu



19

Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt 
teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse 
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kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad
Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad tee
kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke v
teenuseid.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus
Mõnede võrguteenuste, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i või 
sünkroonimise kasutamiseks vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. S
võib saada konfiguratsioonisõnumitena. Need seaded tuleb telefoni salvesta
Teenusepakkuja võib anda seadete salvestamiseks vajaliku PIN-koodi. Seade
kättesaadavuse kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt,
lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia
support.

Kui olete saanud konfiguratsioonisõnumi, kuvatakse teade Konfig. seaded v
võetud. Saadud seadete vaatamiseks valige Näita.

Saadud seadete salvestamiseks valige Salvesta. Kui ekraanile ilmub tekst Si
seadete PIN:, siis sisestage seadete PIN-kood ja valige OK. Valige, kas soovit
kasutada neid seadeid vaikeseadetena. PIN-koodi kohta saate teavet oma 
teenusepakkujalt.

Saadud seadetest loobumiseks valige Loobu.

Seadete vaatamise ja muutmise kohta vaadake "Konfiguratsiooniseaded" lk
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■ Sisu ja rakenduste allalaadimine
Võimalik, et saate telefoni laadida sisu, näiteks teemasid, helinaid ja videolõike 
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(võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst Galerii). 
Allalaadimisfunktsiooni kasutamise kohta vaadake vastavaid menüükirjeldu
Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet 
teenusepakkujalt.

NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad
viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

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

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui te
vaja võtta ühendust klienditeenindusega, vaadake aadressil www.nokia.com
customerservice toodud Nokia hooldusteenuse kohalike kontaktkeskuste 
nimekirja.

Hooldusteenuste kasutamiseks vaadake aadressilt www.nokia.com/repair, k
asub lähim Nokia hoolduskeskus.
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1. Alustamine
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■ SIM-kaardi paigaldamine
Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas. SIM-kaardi teenuste ja nende kasut
kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad
võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

SIM-kaardi pesa avamiseks lükake SIM-kaardi 
pesa katet vasakule (1) ja avage see (2). 

Pange SIM-kaart sisse nii, et kaardi kullavärvi 
kontaktid jäävad allapoole ja äralõigatud nurgaga 
ots jääb sissepoole. 
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Sulgege SIM-kaardi pesa kate ja vajutage, kuni 
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kuulete selget klõpsu.

SIM-kaardi pesa katte lukustamiseks lükake seda 
paremale.

SIM-kaardi vabastamiseks lükake SIM-kaardi 
pesa katet vasakule. Vajutage SIM-kaardi pesa 
katet sissepoole, kuni kuulete selget klõpsu ja 
SIM-kaart vabaneb.

■ Aku laadimine
Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud ak
laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta ke
seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Seadmel on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage
seadmest välja võtta - seade võib viga saada. Aku vahetamiseks soovitab No
viia seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva sea
toiteallikaks on laadija AC-1, ACP-7, ACP-12 või LCH-12.
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1. Ühendage laadija seinakontakti. Kui telefon on 
sisse lülitatud, ilmub ekraanile korraks tekst 

tud või 
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Laeb. Kui aku on täiesti tühi, võib 
laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega 
võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

2. Ühendage laadija pistik telefoni põhja all 
olevasse pessa.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Näiteks laadijaga AC-1 kulub 
ootere¾iimis oleva telefoni aku laadimiseks kuni poolteist tundi.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine
Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keela
kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke lõpetamiseklahvi all, kuni telefon lülitub sisse või 
välja.

Kui telefon küsib PIN-koodi või turvakoodi, liikuge 
märgiribal soovitud numbri juurde ja valige see. Korrake 
seda koodi kõigi numbrite puhul. Kui tegite vea, valige 
kustutamiseks Kustuta. Õige koodi kinnitamiseks valige 
Valikud > Võta vastu.

Vaadake ka "PIN-koodi küsimine" peatükis "Turvaseaded" lk 66 ning 
"Pääsukoodid" lk 18.
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■ Telefoni normaalasend
Seadmel on sisseehitatud antenn. Kasutage seadet ainult 

 pole 
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aeg 
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normaalasendis.

Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete 
puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks
vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjusta
seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme 
antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutus
pikem.

■ Randmepael
Siduge pael vastavalt joonisele ja pingutage seda.
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2. Teie telefon
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■ Klahvid ja ühenduspesad

• Kuular (1)

• Ekraan ja peegel (2)

• Ülemine valikuklahv, alumine valikuklahv, keskmine valikuklahv (3)
Nende klahvide funktsioon sõltub ekraanil klahvide kõrval kuvatavatest 
juhistest. Vaadake "Ootere¾iim" lk 27.

• NaviTM rullik (4)
Rullikut kasutatakse märgiriba sirvimiseks teksti ja numbrite sisestamise
erinevate loendite kerimiseks ning sõnumite sirvimiseks. Vaadake "Rullik
lk 27.

• Lõpetamisklahv (5) lõpetab aktiivse kõne ja väljub suvalisest funktsiooni
Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.
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• Helistamisklahv (6) valib telefoninumbri ning vastab kõnele. Ootere¾iimi
näitab see viimati valitud telefoninumbreid.

• Pulseeriv indikaatortuli (7)

• Kaamera objektiiv (8)

• Kaamera välklamp (9)

• Mikrofon (10)

• Lisaseadme ühenduspesa (11) kasutatakse näiteks peakomplekti 
ühendamiseks.

• Laadija ühenduspesa (12)

• Valjuhääldi (13)

• SIM-kaardi pesa (14)
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■ Rullik
Rullikut saab kasutada märkide sisestamiseks, erinevate 

umbri 
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loendite kerimiseks ja sõnumite sirvimiseks.

Rulliku kasutamiseks keerake seda päri- või vastupäeva.

Keskmine valikuklahv asub rulliku keskel.

Rulliku kasutamine

Telefoninumbri sisestamiseks hoidke all keskmist valikuklahvi.

Keerake rullikut, et liikuda ekraani alumises servas asuval märgiribal mingi n
juurde ja valige Vali. Korrake seda iga telefoninumbris sisalduva numbri puh

Telefoninumbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi või valige Valikud
Helista.

Numbri salvestamiseks koos nimega valige esmalt Valikud > Salvesta, seejä
sisestage märgiribalt ükshaaval nimes sisalduvad tähed ning lõpuks valige 
Valikud > Võta vastu.

■ Ootere¾iim
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ekraanile pole sisestatud ühtegi mä
telefon ootere¾iimis.
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• Mobiilsidevõrgu signaalitugevus (1)

• Võrgu nimi või operaatori logo (2)

ja 

st 

mine. 
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• Aku laetuse tase (3)

• Ülemine valikuklahv (4) on Ava.

• Keskmine valikuklahv (5) on Menüü.

• Alumine valikuklahv (6) on Nimed.

Vaadake ka "Olulisemad tähised" lk 29.

Tapeet ja pimenduspilt
Kui telefon on põhimenüüs, saate valida soovikohase taustpildi või tapeedi 
pimenduspildi. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 56.

Energiasääst
Energia säästmiseks lülitub ekraani ja klahvide valgustus määratud aja pära
välja. Pulseeriv indikaatortuli näitab, et telefon on sisse lülitatud. Esimene 
klahvivajutus lülitab ekraani valgustuse sisse.

Energiat aitab säästa ka pulseeriva indikaatortule (Valgusefektid) väljalülita
Vaadake "Profiilid" lk 55.
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Olulisemad tähised
Teile on saabunud üks või mitu teksti- või multimeediumsõnumit. 

ine" 
k 43.
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Vaadake "SMS-sõnumi või SMS-e-posti lugemine ja vastuse saatm
lk 39 või "Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine" l

Telefoni klahvistik on lukus. Vaadake "Klahvistiku lukustus (klahvilu
lk 30.

Kui funktsioon Kõne märguanne seadistuseks on Väljas ja funktsioo
märguande toon seadistuseks on Hääletu, siis ei helise telefon kõne
tekstisõnumi saabudes. Vaadake "Helinaseaded" lk 56.

Äratuskell on seadistatud Sees. Vaadake "Äratuskell" lk 76.

Kui (E)GPRS-i ühendusre¾iimiks on valitud Pidevalt liinil ning (E)GP
teenus on kasutatav, kuvatakse ekraani vasakus ülaservas see tähis
Vaadake "Pakettandmesideühendus" lk 61.

Kui (E)GPRS-ühendus on loodud, kuvatakse ekraani vasakus ülaserv
tähis. Vaadake "Pakettandmesideühendus" lk 61 ja "Veebilehtede 
sirvimine" lk 85.

(E)GPRS-ühendus on katkestatud (ootele pandud) (näiteks siis, kui 
(E)GPRS-ühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse 
saabuvale kõnele).

Bluetooth-raadiotehnoloogia tähis. Vaadake "Bluetooth-
raadiotehnoloogia" lk 59.
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Valjuhääldi on aktiivne. Vaadake "Valikud kõne ajal" lk 34.

Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang. Vaadake "Turvaseaded" lk 66.

 seade 
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k 104.
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, ,  
Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate
või muu lisaseade.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)
Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks saab telefoni klahvistiku lukustada

Klahvistiku lukustamiseks või avamiseks valige Menüü või Ava ja seejärel 
vajutage 1,5 sekundi jooksul helistamisklahvi. Kui funktsiooni Klahvide turv
seadistuseks on Sees, siis valige Ava, vajutage 1,5 sekundi jooksul helistamis
ja sisestage turvakood.

Saabuvaid kõnesid saab tavalisel viisil vastu võtta. Kõne lõpetamisel või sell
keeldumisel lukustub klahvistik automaatselt.

Funktsioonide Autom. klahvilukk ja Klahvide turvalukk kohta vaadake "Telef
seaded" lk 63.

Märkus. Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse 
programmeeritud hädaabinumbrile. Lisateavet vaadake "Hädaabikõned" l
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3. Helistamisfunktsioonid
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■ Helistamine
1. Hoidke ootere¾iimis keskmist valikuklahvi all ja sisestage telefoninumbe

suunanumbriga. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge märgiribal soovitu
numbri juurde ja valige see. Korrake seda iga telefoninumbris sisalduva n
puhul. Kui tegite vea, valige kustutamiseks Kustuta.

Rahvusvahelise kõne puhul sisestage rahvusvahelise kõne eesliite jaoks +
seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajad
ära) ja telefoninumber.

2. Numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamine kontaktisikute loendist
Menüüsse Kontaktid salvestatud nime või telefoninumbri leidmise kohta va
"Kontaktisiku otsimine" lk 50. Numbril helistamiseks vajutage helistamiskla

Hiljuti valitud numbril helistamine
Vajutage ootere¾iimis üks kord helistamisklahvi, et näha kuni 20 viimast 
telefoninumbrit, mida olete hiljuti valinud. Helistamiseks liikuge vajalikule 
numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.
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Kõneposti helistamine
Vajutage ootere¾iimis keskmine valikuklahv alla, valige 1 ja vajutage 
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helistamisklahvi. Vaadake ka "Nokia Xpressi helisõnumid" lk 45. Kui võrk sed
funktsiooni toetab, näitab vastav tähis uute teadete olemasolu. Kõneposti 
helistamiseks valige Kuula. 

Kõne ajal teisele numbrile helistamine (võrguteenus)
Valige kõne ajal Valikud > Uus kõne. Sisestage telefoninumber või valige 
Valikud > Otsi, et otsida telefoninumbrit kontaktandmete hulgast. Valige H
või vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Kõnede 
vahetamiseks vajutage helistamisklahvi.

■ Täiustatud häälvalimine
Helistada saab ka nii, et ütlete kontaktisikute loendisse salvestatud nime. K
telefoni kontaktisikute loendis leiduvatele kirjetele lisatakse automaatselt 
häälkäsklus.

Helistamine häälvalimise teel
Kui mõni rakendus saadab pakettandmesideühenduse kaudu andmeid või võ
neid vastu, sulgege enne häälvalimise kasutamist see rakendus.

Võtke arvesse, et häälkäsklused on sõltuvad keelest. Keele seadete kohta vaadake 
"Häälkäskluste keel" peatükis "Telefoni seaded" lk 63.

Märkus. Häälkäskluste kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskk
või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimise
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1. Hoidke ootere¾iimis all alumist valikuklahvi. Kostab lühike toon ja telefoni 
ekraanile ilmub teade Palun räägi.
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Kui kasutate ühilduvat klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise 
aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

2. Öelge selgelt häälkäsklus. Kui kõnetuvastus õnnestus, kuvatakse 
vastevariantide loend. Telefon esitab vastete loendi esimesel kohal oleva
häälkäskluse. Pärast 1,5-sekundilist ooteaega valib telefon numbri. Kui a
tulemus oli vale, liikuge teisele kirjele ja valige see, et vastaval numbril 
helistada. Vaadake "Täiustatud häälkäsklused" lk 58.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumin
Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kui soovite helina vaigistad
valige Hääletu.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kui funktsioon Kui number o
kinni on aktiivne, suunatakse kõne, millest keeldusite, ümber. Vaadake 
"Kõneseaded" lk 62.

Koputus
Kui olete aktiveerinud menüü Kõne seaded funktsiooni Koputus (võrguteenu
saate kõne vastu võtta ka siis, kui teil on teine kõne pooleli. Saabunud kõne
vastuvõtmiseks valige Vasta või vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne 
pannakse ootele.
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■ Valikud kõne ajal
Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused. Nende 
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kättesaadavuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt.

Kõne valikuteks on Helitugevus, Sulge mikrofon või Ava mikrofon, Numbrisis
Kontaktid, Menüü, Lindista, Lukusta klahvid, Kõlar või Telefon.

Võrguteenuste valikuteks on Vasta ja Keeldu, Ootele või Jätka, Uus kõne, 
Konverents, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned ning järgmised funktsioonid.

Saada DTMF - toonsignaalide saatmine.

Vaheta - aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda - ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse 
katkestamine.

Omavaheline kõne - eravestlus konverentskõne ajal.

Lisateavet leiate oma telefonimudeli kasutusjuhendist, mis asub Nokia veeb
tugiteenuste osas aadressil <www.nokia.com/support>.

Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna se
võib kosta väga vali heli. 
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4. Teksti kirjutamine
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Kui kirjutate näiteks sõnumit, saate tähti, numbreid ja erimärke valida ekraa
allservas kuvatavalt märgiribalt. Liikuge kursoriga soovitud märgile ja valige

Valiku kiirendamiseks saab kasutada märgiennustust, mille korral kõige 
sagedamini kasutatavad märgid paigutatakse märgiloendi etteotsa. 
Märgiennustuse poolt pakutavad märgid sõltuvad eelnevalt valitud märkide
te märgiennustust ei kasuta, kuvatakse märgid tähestiku järjekorras.

Kasutatavad märgid sõltuvad valitud menüüs Telefoni keel keelest. Vaadake
"Telefoni seaded" lk 63.

Lisaks märkide valimisele võib märgiriba olla võimalik kasutada järgmisteks
toiminguteks.

• Märgiennustuse sisselülitamiseks valige . Märgiennustuse väljalülitam
valige . 

Kui märgiennustus on aktiivne, kuvatakse ekraani ülaservas tähist  ja
ennustatavad märgid kuvatakse siniselt.

• Kursori liigutamiseks kirjutatava teksti või numbri piires valige  ja pöö
rullikut. Kirjutamise jätkamiseks valige Jätka.

• Tühiku sisestamiseks valige märgiribalt tühik.

• Suurtähtede kasutamiseks valige .

• Väiketähtede sisestamiseks valige .
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• Täpitähtede ja muude lisamärkidega tähtede sisestamiseks valige .

• Numbrite sisestamiseks valige .
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• Erimärkide sisestamiseks valige .

Muid valikuid saab kasutada menüüst Valikud.

Kirjutatud teksti või numbriga nõustumiseks valige Valikud > Võta vastu.

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks
Mõnikord saab teksti sisestamisel kasutada järgmisi funktsioone.

Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks valige Kustuta. Kursorist vasa
jäävate märkide kiireks kustutamiseks valige Kustuta ja hoidke seda all.

Et kustutada sõnumi koostamisel korraga kõik sisestatud märgid, valige Vali
Kustuta tekst.

Et liikuda rullikut märgiriba lõpus paremale pöörates märgiriba esimesele m
(või rullikut märgiriba alguses vasakule pöörates riba viimasele märgile), va
Valikud > Jätkuv ring sisse.

Sisestuskeele muutmiseks valige Valikud > Kirjutamiskeel ja seejärel soovit
keel.
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5. Menüü kasutamine
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Telefon pakub laia valikut funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes

Enamik neist menüüfunktsioonidest on varustatud lühikese abitekstiga. Abi
vaatamiseks liikuge soovitud menüüfunktsioonile ja oodake.

Abiteksti saab menüü Telefoni seaded funktsiooni Abitekstide aktiveer. abil 
või välja lülitada. Vaadake "Telefoni seaded" lk 63.

■ Menüüfunktsiooni valimine
1. Valige ootere¾iimis Menüü.

2. Liikuge soovitud põhimenüüle (näiteks Seaded) ja valige see.

3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks
seaded).

Kui valitud alammenüü sisaldab omakorda alammenüüsid (näiteks Aut. 
kordusvalimine), siis korrake seda toimingut.

4. Valige soovitud funktsioon.

Eelmisele menüütasemele tagasipöördumiseks valige Tagasi. Tagasi ootere¾
minemiseks valige Välju või vajutage lõpetamisklahvi.
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6. Sõnumid
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Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja to
olemasolul (võrguteenused). 

Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate Sõnum saadetud. Sell
teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, m
eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud 
sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

■ Tekstisõnumid (SMS)
Seade toetab tavalisest 160 märgist pikemate tekstisõnumite saatmist ja 
vastuvõtmist. Kui teie sõnumis (mis võib sisaldada ka pilte) on üle 160 märg
edastatakse see kahe või enama sõnumina (mitmeosalise sõnumina). Sõnum
maksumus võib sõltuda sellest, kui mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõn
koosneb.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi märgiloendur, mis loendab 160-st allap
Näiteks 10/2 tähendab, et sõnumi saatmiseks kahe sõnumina saab sisestada
10 märki. Pidage meeles, et erisümbolid (Unicode'i sümbolid), näiteks ë, â, á
võtavad rohkem ruumi.

Enne, kui hakkate sõnumeid saatma, tuleb salvestada mõned sõnumiseaded
Vaadake "Tekstisõnumite ja SMS-e-posti seaded" lk 47.

Märkus. Piltsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need seadmed, mil
piltsõnumite funktsioon.
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Tekstisõnumite funktsioon kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu" lk 17.
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Sõnumite kirjutamine ja saatmine
Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Lühisõnum. Sisestage sõnum. 
Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige Valikud > Saada ni
valige alltoodud variantide hulgast.

Hiljuti kasutatud - sõnumi saatmine hiljuti kasutatud telefoninumbril.

Telefoninumbrile - adressaadi telefoninumbri sisestamine rulliku abil.

Mitmele - sõnumi saatmine rohkem kui ühele adressaadile.

E-posti aadressile - sõnumi saatmine e-kirjana.

Saatmisprofiiliga - eelnevalt määratletud sõnumisaatmisprofiili valimine.

Seejärel valige Valikud > Võta vastu, et sõnum ära saata.

SMS-sõnumi või SMS-e-posti lugemine ja vastuse saatmin
Kui on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, kuvatakse ekraanil tähis  ja uute
sõnumite arv koos tekstiga sõnumit vastu võetud. Vilkuv tähis  näitab, e
sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne mõnede vanade
sõnumite kustutamist.

1. Uue sõnumi lugemiseks valige Näita. Kui soovite seda hiljem lugeda, val
Välju. Kui olete saanud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda
Lugemata tekstisõnumit või SMS-e-kirja tähistab .

2. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige sõnumi lugemise ajal Valikud.
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3. Valige Vasta ja sõnumi tüüp, mida vastamisel kasutada. Kui vastate SMS-e-
kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel 
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kirjutage oma vastussõnum.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige Valikud > Saada
Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige Valikud > Võta vastu.

Saabunud ja saadetud sõnumite kaust
Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta Vastuv
ning saadetud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta Saadetud. Tekstisõn
tähistab .

Tekstisõnumid, mida soovite hiljem saata, võib salvestada kausta Salvestatu
sõnumid, Minu kaustad või Blanketid.

Mallid
Telefonis on tekstimallid, mida tähistab , ja pildimallid, mida tähistab 

Mallide loendi vaatamiseks valige Menüü > Sõnumid > Salvestatud > 
Tekstisõnumid > Blanketid.

Salvestatud sõnumite kaust ja "Minu kaustad"
Et oma tekstisõnumeid korraldada, paigutage mõned neist kausta Salvestat
looge sõnumite jaoks uusi kaustu. Konkreetse sõnumi valitud kausta tõstmi
valige Valikud > Teisalda sõnum.
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Kausta lisamiseks või kustutamiseks valige Menüü > Sõnumid > Salvestatud > 
Tekstisõnumid > Minu kaustad. Kui te pole enne ühtegi kausta salvestanud, valige 

ge 

elefon 

 lk 17.
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Lisa. Vastasel korral valige Valikud > Lisa kaust. Kausta kustutamiseks liiku
kaustale, mida soovite kustutada ja valige Valikud > Kustuta kaust.

■ Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid)
Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need 
seadmed, millel on multimeediumsõnumite funktsioon.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, helilõiku ja pilti või videolõiku. T
toetab kuni 300 KB suuruseid multimeediumsõnumeid. Kui sõnum sisaldab 
ühilduva vorminguga pilti, võib telefon selle ekraani suuruseks kahandada.

Multimeediumsõnumite funktsioon kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu"

Kui funktsiooni Multim. vastuvõtt seadistuseks on Jah või Koduvõrgus, võib
võrguoperaator või teenusepakkuja teilt iga saadud sõnumi eest tasu võtta.
Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikimisi sisse lülitatud. 
Vaadake "Multimeediumsõnumite seaded" lk 47.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

• Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.

• Helifailid: mastaabitav polüfooniline MIDI (SP-MIDI), AMR-heli, 
monofoonilised helinad ja ACC/MP3 helinad.

• 3gp vormingus videolõigud, millel on SubQCIF-i või QCIF-i eraldus ning 
heli.
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Telefon ei pruugi toetada kõiki ülaltoodud failivormingute teisendeid. Kui 
vastuvõetud sõnum sisaldab mittetoetatavaid objekte, võib telefon näidata nende 
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asemel faili nime ja teadet Objekti vormingut ei toetata.

Kõne ajal ei saa multimeediumsõnumeid vastu võtta.

Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärg
olulistes küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine
Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "Multimeediumsõnumite sead
47. Teavet multimeediumsõnumiteenuse kasutatavuse ja tellimise kohta sa
võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmi
edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > MMS-sõnum.

2. Sisestage sõnum. Vaadake "Teksti kirjutamine" lk 35.

Faili lisamiseks sõnumile valige esmalt Valikud > Lisa ja seejärel valige li
faili tüüp.

Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige Valikud > Paigu
tekst üles või Paiguta tekst alla.

Telefon toetab mitmest leheküljest (slaidist) koosnevate 
multimeediumsõnumite saatmist ja vastuvõtmist. Slaidi lisamiseks sõnu
valige Valikud > Lisa > Slaid. Iga slaid võib sisaldada teksti ning ühte pil
ühte helilõiku.
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Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, valige Valikud > Eelmine slaid, Järgmine 
slaid või Slaidide nimekiri, et avada soovitud slaid. Slaidide esitusintervalli 
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valimiseks valige Valikud > Slaidide ajastus.

Võimalik, et lisaks sellele saab kasutada järgmisi valikuid. Kustuta, et 
kustutada sõnumist pilt, slaid või helilõik, Eelvaade või Salvesta sõnum. M
Lisavalikud võib pakkuda järgmisi funktsioone: Lisa kontakt, Lisa number
Sõnumi andmed ja Muuda teema.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige Valikud > Saada
valida üks saatmisvariantidest: Hiljuti kasutatud, Telefoninumbrile, E-po
aadressile või Mitmele.

4. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või valige Vali
Otsi, et otsida seda menüüst Kontaktid. Valige Valikud > Võta vastu. Sõn
paigutatakse saatmiseks kausta Saatmiseks. Multimeediumsõnumi saat
ajal kuvatakse ekraanil animeeritud tähis . Sel ajal saab kasutada tel
teisi funktsioone. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb sõnum kausta Saatmi
ning te võite saatmist hiljem korrata.

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

Multimeediumsõnumi vastuvõtmise ajal on ekraanil animeeritud tähis .
sõnum on vastu võetud, kuvatakse tähis  ja teade MMS-sõnum vastu võ

Vilkuv tähis  näitab, et multimeediumsõnumite mälu on täis. Vaadake "K
multimeediumsõnumite mälu on täis" lk 44.
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Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate 
funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast 
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seadmest.

1. Sõnumi vaatamiseks valige Näita, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga V
2.  Sõnumi hilisem lugemine. Valige Menüü > Sõnumid > Vastuvõetud. 

Lugemata multimeediumsõnumit tähistab .

3. Leidke sirvides vajalik sõnum. Olemasolevate funktsioonide kasutamisek
valige Valikud.

Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite
kaustad
Telefon salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta Vastuvõetud. 
Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks. Te võite
salvestada multimeediumsõnumid kausta Salvestatud alamkausta MMS-
sõnumid. Kui funktsiooni Salves. saadet. sõn-d seadistuseks on Jah, salvesta
saadetud multimeediumsõnumid kausta Saadetud. Vaadake 
"Multimeediumsõnumite seaded" lk 47. Multimeediumsõnumit tähistab 

Kui multimeediumsõnumite mälu on täis
Kui on saabunud uus multimeediumsõnum, aga telefoni sõnumimälu on täi
vilgub ekraanil tähis  ja kuvatakse teade Multimeedia mälu täis, vaata sa
bunud sõnumeid. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige Näita. Sõnumi 
salvestamiseks valige Valikud > Salvesta sõnum. Vanade sõnumite kustutam
valige kaust ja kustutatav(ad) vana(d) sõnum(id). Ootel olevast sõnumist 
loobumiseks valige Välju > Jah. Kui valite Ei, saate saabunud sõnumit vaada
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■ Nokia Xpressi helisõnumid
See on multimeedium-sõnumiteenus, mis võimaldab teil mugavalt helisõnumeid 
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koostada ja saata. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimee
sõnumiteenus.

Helisõnumi koostamine ja saatmine
1. Valige Menüü > Helisõnum. Avatakse diktofon. Diktofoni kasutamise ko

vaadake "Diktofon" lk 74. 

2. Kui olete salvestamise lõpetanud, ilmub ekraanile teade Sõnum on 
kasutusvalmis. Valige Saada ja kasutage alltoodud valikuid.

Hiljuti kasutatud - sõnumi saatmine hiljuti kasutatud telefoninumbril.

Telefoninumbrile - valitud telefoninumbri sisestamine.

E-posti aadressile - adressaadi telefoninumbri sisestamine.

Mitmele - sõnumi saatmine rohkem kui ühele adressaadile.

Seejärel valige Valikud > Võta vastu. Sõnum saadetakse ära.

3. Kui te ei soovi sõnumit kohe ära saata, valige Valikud ja kasutage alltood
valikuvariante.

Esita - sõnumi kontrollimine enne saatmist.

Tugevus - salvestise helitugevuse suurendamine või vähendamine.

Kõlar - heli suunamine valjuhääldisse.

Asenda heliklipp - uue sõnumi salvestamine.
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Salvesta sõnum - sõnumi salvestamine kausta Galerii.

Salvesta heliklipp - kõnelõigu salvestamine sõnumist.
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Muuda teema - sõnumi sisu muutmine.

Sõnumi andmed - sõnumi andmete vaatamine.

Helisõnumi vastuvõtmine
Kui telefon võtab vastu helisõnumi, ilmub ekraanile teade 1 helisõnum vastu
võetud. Sõnumi avamiseks valige Esita või kui vastu on võetud üle ühe sõnum
valige Näita > Esita. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige Valikud. Et
sõnumit hiljem kuulata, valige Välju.

Sõnumi salvestamiseks valige Valikud > Salvesta heliklipp ja kaust, kuhu so
sõnumi salvestada.

■ Infosõnumid
Infosõnumite võrguteenus võimaldab võimaldab teenusepakkujalt mitmesu
teemade kohta sõnumeid vastu võtta. Võrk võib edastada näiteks ilma- ja 
liiklusteateid. Teenuse olemasolu, teemade ja vastavate teemanumbrite koh
küsige teavet teenusepakkujalt.

■ Teenuse juhtkäsud
Valige Menüü > Sõnumid > Teenuse juhtimine. Teil on võimalik sisestada ja
teenusepakkujale saata teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks
näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske.
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■ Kõigi sõnumite kustutamine kaustast
Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige Menüü > Sõnumid > Kustuta 
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sõnumeid. Valige kaust, kust soovite sõnumid kustutada, ja valige Jah, et 
toimingut kinnitada. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, k
soovite ka need kustutada.

■ Sõnumiseaded
Sõnumiseaded mõjutavad sõnumite saatmist, vastuvõtmist ja vaatamist.

Tekstisõnumite ja SMS-e-posti seaded
Valige Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Tekstisõnumid.

Saatmisprofiil - kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profii
soovite kasutada.

Salv. saadet. sõnum. > Jah - telefoni seadistamine nii, et saadetud tekstisõn
salvestatakse kausta Saadetud.

Aut. uuestisaatmine - automaatse uuestisaatmise sisse- või väljalülitamine

Multimeediumsõnumite seaded
Kui funktsiooni Multim. vastuvõtt seadistuseks on Jah või Koduvõrgus, võib
võrguoperaator või teenusepakkuja teilt iga saadud sõnumi eest tasu võtta.
Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikimisi sisse lülitatud.
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Valige Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > MMS-sõnumid ning kasutage 
järgmisi valikuid.
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Salves. saadet. sõn-d > Jah - telefoni seadistamine nii, et saadetud 
multimeediumsõnumid salvestatakse kausta Saadetud.

Saateraportid > Jah - võrgust sõnumi saateraportite saatmise nõudmine 
(võrguteenus).

Vaikim. slaidiajastus - vaikimisi kehtiva multimeediumsõnumi slaidide 
kuvamisintervalli määramine.

Multim. vastuvõtt. - Multimeedium-sõnumiteenuse kasutamiseks valige Ja
Koduvõrgus või Ei. Kui funktsiooni Multim. vastuvõtt seadistuseks on Jah võ
Koduvõrgus, võib võrguoperaator või teenusepakkuja teilt iga saadud sõnum
tasu võtta. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikimisi sisse
lülitatud.

Saab. MMS-sõnumid - Valige Võta vastu, et seadistada telefon uusi 
multimeediumsõnumeid automaatselt alla laadima. Kui te seda ei soovi, val
Keeldu. Kui funktsiooni Multim. vastuvõtt seadistuseks on Ei, ei ole seda val
näha.

Konfiguratsiooni seaded - Valige Konfiguratsioon ja seejärel 
multimeediumsõnumite allalaadimisteenuse vaikepakkuja. Teenusepakkuja
pakutavate kontode vaatamiseks valige Konto. Kui kuvatakse rohkem kui ük
konto, valige konto, mida soovite kasutada. Mõnikord saadab teenusepakku
seaded konfiguratsioonisõnumina. Seadete vastuvõtmise kohta 
konfiguratsioonisõnumina vaadake "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 19
Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake "Konfiguratsiooniseaded" lk 64.
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Reklaami vastuvõtt - valik, kas reklaamina määratletud sõnumite vastuvõtmine 
on lubatud või mitte. Kui funktsiooni Multim. vastuvõtt seadistuseks on Ei, ei ole 
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seda valikut näha.

Kirjasuuruse seaded
Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava kirjasuuruse muutmiseks val
Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Muud seaded > Kirjasuurus.

Sõnumiloendur
Saadetud ja saabunud sõnumite arvu vaatamiseks valige Menüü > Sõnumid
Sõnumiloendur. Valige Saadetud sõnumid või Vastuvõet. sõnumid, või valig
Tühjenda loendurid, et loendurid nullida.
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7. Kontaktandmed
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Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja 
telefoninumbreid (kontaktandmeid). Telefoni mällu saab salvestada numbre
nimesid. Iga nimega saab seostada mitmesuguseid andmeid, näiteks 
tekstimärkmed ja tunnussõnu. Kontaktandmetesse võib lisada ka pildi. Funk
Kontaktid kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu" lk 17.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktandmete seaded
Valige Menüü > Kontaktid > Seaded > Mälu valik, Kontaktide esitusviis või
olek.

■ Kontaktisiku otsimine
Valige Menüü > Kontaktid > Nimed >Valikud >Otsi.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (kontakti
lisamine)

Valige Menüü > Kontaktid > Nimed > Valikud > Lisa uus kontakt. Sisestag
ja valige Valikud > Võta vastu. Seejärel sisestage telefoninumber ja valige u
Valikud > Võta vastu.
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■ Andmete salvestamine, muutmine või kustutamine
Telefoni kontaktisikute loendis saab nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit, 
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pilte ja ka lühikesi tekstimärkmeid ning neid muuta ja kustutada.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbrina ning se
märgib numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite kontakt
hulgast mingi nime (näiteks selleks, et inimesele helistada) ega vali eelneva
mingit muud numbrit, kasutab telefon alati vaikenumbrit.

1. Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas Telefon või Telefon ja SIM.

2. Liikuge telefoni sisemällu salvestatud nimele, millele soovite lisada uusi 
andmeid, ja valige Andmed. Seejärel liikuge soovitud andmetüübile ning
üks järgmistest variantidest.

Vaata - valitud kontaktisiku andmete vaatamine.

Lisa andmed - täiendavate andmete lisamine kontaktisiku kirjele.

Muuda number - valitud telefoninumbri muutmine.

Muuda nimi - valitud nime muutmine.

Muuda andmeid - valitud andmete muutmine.

Kustuta - valitud andmete kustutamine.

Saada sõnum - tekstisõnumi saatmine valitud numbril.

Vaikimisi numbriks - valitud numbri määramine vaikenumbriks.

Muuda tüüp - valitud numbri tüübi muutmine.

Kopeeri number - valitud numbri kopeerimine.
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Saada visiitkaart - visiitkaardi saatmine valitud numbril.

Muuda pilt - kontaktandmetele lisatud pildi muutmine.
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Salvest. Galeriisse - pildi galeriisse salvestamine.

Kustuta kontakt - kontaktisiku kõigi andmete kustutamine.

Esita tunnussõna - valitud kontaktisiku tunnussõna kuulamine.

■ Kontaktandmete kopeerimine
Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mä
vastupidi. Pidage meeles, et telefoni sisemällu salvestatud tekstimärkmeid, 
näiteks e-posti aadresse, SIM-kaardile ei kopeerita.

1. Valige Menüü > Kontaktid > Nimed >Valikud >Kopeeri.

2. Valige kopeerimissuund Telefonimälust SIM-kaardile või SIM-kaardilt 
telefonimällu.

3. Valige Ükshaaval, Kõik või Vaikimisi numbrid. Kui valisite Ükshaaval, liik
kopeeritavale nimele ja valige Kopeeri. Kui kopeerite telefonist SIM-kaa
kuvatakse Vaikimisi numbrid. Kopeeritakse ainult vaikenumbrid. 

4. Et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, vali
Säilita algne või Teisalda algne. Kui valisite Kõik või Vaikimisi numbrid, v
küsimuse Kopeerin kontaktid? või Teisaldan kontaktid? kuvamisel vastus
Jah.
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■ Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine
Kui teile on saadetud visiitkaart, valige Näita > Salvesta, et salvestada visiitkaart 
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telefoni mällu. Visiitkaardist keeldumiseks valige Välju > Jah.

Visiitkaardi saatmiseks leidke menüüst Kontaktid vajalik nimi ja telefoninum
valige Andmed > Valikud > Saada visiitkaart > Multimeedia abil, Tekstisõn
(võrguteenus) või Bluetoothiga > Vaikimisi number või Kõik andmed.
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8. Logi
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Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumb
ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse üle. Kõnesid registreeritaks
ainult siis, kui kasutatav võrk toetab vastavaid funktsioone ning telefon on 
lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kui valite menüüdes Vastamata kõned, Vastuvõetud kõned ja Valitud numb
funktsiooni Valikud, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, muuta või 
kustutada loendi telefoninumbreid, salvestada neid menüüsse Kontaktid võ
neil numbritel sõnumeid.

■ Loendurid ja taimerid
Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõlt
võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige Me
Kõnelogi > Kõnede kestus, Pakettandmeside andmeloendur või Pakettandm
ajaloendur.
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9. Seaded
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■ Profiilid
Telefonis on olemas erinevad seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad 
isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukor
milles viibite.

Valige Menüü > Seaded > Profiilid ja soovitud profiil.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige Aktiveeri.

Profiili isikupärastamiseks valige Muuda ja seejärel valige seade, mida soovi
muuta. Tooniseadete muutmise kohta vaadake "Helinaseaded" lk 56. Et 
aktiveerida telefoni sisselülitamisel ja ekraanivalgustuse väljalülitamisel pu
indikaatortuli, valige Valgusefektid. Profiili nime muutmiseks valige Profiili 
Profiili Tavaline ei saa ümber nimetada.

Et lülitada profiil sisse kindlaks ajaperioodiks (maksimaalselt 24 tunniks), va
Ajastatud ning määrake lõpuaeg.

■ Teemad
Teema on seadistuskomplekt telefoni isikupärastamiseks erinevate sündmu
keskkondade jaoks. Teema võib sisaldada pimenduspilti, tapeedipilti, helina
taustpilti ja värviskeemi.

Valige Menüü > Seaded > Teemad. Teema aktiveerimiseks valige Vali teema
vaadata menüü Galerii kausta Teemad. Avage kaust ja liikuge soovitud teem
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Valige Valikud > Kasuta teemana. Uute teemade allalaadimiseks valige Teemade 
lingid.
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■ Helinaseaded
Te saate muuta aktiivse profiili seadeid.

Valige Menüü > Seaded > Tooni seaded ja kasutage alltoodud funktsioone.
märguanne, Helin, Helina tugevus, Vibroalarm, Sõn. märguande toon, 
Klahvitoonid ja Hoiatustoonid. Samad seaded leiate ka menüüst Profiilid. Va
"Profiilid" lk 55. Valige Helistajagrupid, et seadistada telefon helisema ainu
kui saabub kõne valitud helistajagrupi telefoninumbrilt. Liikuge soovitud 
helistajagrupile või valige Kõik kõned > Märgi.

■ Valgustuse seaded
Valgusefektide sisse- või väljalülitamiseks valige Menüü > Seaded > Valgu
seaded > Sisse või Välja.

■ Ekraaniseaded 
Valige Menüü > Seaded > Ekraani seaded.

Taust - taustpildi kuvamine ootere¾iimi ekraanil.

Pimenduspilt - menüüst Graafika animatsiooni või pildi valimine pimendusp
Valige Taimaut ja aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse. 
Pimenduspildi aktiveerimiseks valige Sees.

Värvilahendused - mõnede ekraanikomponentide värvi muutmine.
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Värv ootere¾iimis - ootere¾iimis kuvatava teksti värvuse muutmine.

Operaatori logo - telefoni seadistamine operaatori logo kuvama (võrguteenus).
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■ Kellaaja- ja kuupäevaseaded
Valige Menüü > Seaded > Kellaaja ja kuupäeva seaded.

Kell - kellaaja näidu kuvamine ootere¾iimi ekraanil, kellaja seadmine ning 
ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev - kuupäeva kuvamine ootere¾iimi ekraanil, kuupäeva seadmine nin
kuupäeva esitusviisi ja eraldaja valimine.

Kellaaja aut-uuendus - telefoni seadistamine ühest ajavööndist teise minek
automaatselt kellaaega ja kuupäeva korrigeerima (võrguteenus).

■ Isiklikud otseteed
Otseteed annavad kiire juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Alumine valikuklahv
Valige Menüü > Seaded > Oma otseteed > Alumine valikuklahv, et määrata
alumisele valikuklahvile mingi funktsioon eelnevalt määratletud funktsioon
loendist. Vaadake "Ootere¾iim" lk 27. Mõnes operaatorvõrgus see menüü pu
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Täiustatud häälkäsklused
Telefonil on kõnetuvastusfunktsioon, mis võimaldab teil häälkäsklusi öeldes 
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numbreid valida ja telefoni funktsioone käivitada.

Võtke arvesse, et häälkäsklused on sõltuvad keelest. Keele seadete kohta kohta vaada
"Häälkäskluste keel" peatükis "Telefoni seaded" lk 63.

Telefoni funktsioonidega seotakse automaatselt häälkäsklused ja 
kontaktandmetesse kirjutatud nimi teisendatakse automaatselt tunnussõna
Häälkäskluse aktiveerimise ja täitmise kohta vaadake "Helistamine häälvali
teel" lk 32.

Häälkäskluste haldamiseks valige Menüü > Seaded > Oma otseteed > 
Häälkäsklused, liikuge soovitud telefonifunktsioonile ja valige Valikud. See
kasutage alltoodud funktsioone.

Muuda - mingile telefoni funktsioonile vastava häälkäskluse muutmine ja u
nime sisestamine.

Eemalda - valitud funktsioonile vastava häälkäskluse väljalülitamine.

Lisa kõik - kõigi häälkäskluste loendi häälkäskluste aktiveerimine.

Eemalda kõik - kõigi häälkäskluste loendi häälkäskluste väljalülitamine.

■ Ühenduvus
Telefoni saab Bluetoothi ühenduse abil ühilduvate seadmetega ühendada. S
saate määratleda pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.
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Bluetooth-raadiotehnoloogia
Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ning toetab 
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järgmisi profiile: peakomplekti profiil, vabakäeprofiil, 
objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil ja kommuteeritava võrgu profiil. 
Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime 
tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks 
mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie 
seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla 
piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja po

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

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab elektroonikaseadmete vahelist raadioühe
maksimaalselt kümne meetri ulatuses. Bluetooth-ühendust võib kasutada p
videolõikude, tekstide, visiitkaartide ja kalendrimärkmete saatmiseks või 
raadioühenduseks Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmete (näiteks ar
vahel. Kõik Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad arvutid ei pruugi omavahel 
ühilduda.

Bluetooth-ühenduse loomine
1. Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

2. Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige Bluetooth > Sees.

3. Ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks valige Otsi helitarvikuid 
seejärel valige seade, mille soovite telefoniga ühendada. Teiste leviulatu
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jäävate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige Seotud seadmed. Kui loend on 
tühi, valige kõigi leviulatuses olevate Bluetooth-seadmete loendi vaatamiseks 
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Uus. Liikuge seadmele ja valige Seo.

4. Et seadet kasutama hakata, sisestage seotava seadme Bluetoothi pääsuk
ning looge telefoni ja seadme vahel ühendus. Pääsukood tuleb sisestada
seadme esmakordsel ühendamisel.

Bluetooth-ühendus
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth. Kasutage alltoodud val

Aktiivne seade - parajasti aktiivse Bluetooth-ühenduse vaatamine. Kui soov
valitud seadmega ühenduse lõpetada, valige Katkesta ühendus.

Seotud seadmed - kõigi telefoniga seotud Bluetooth-seadmete loendi vaata
Liikuge soovitud seadmele. 

Valige Valikud, et kasutada sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekus
pakutavaid funktsioone. Valige Anna hüüdnimi, et panna valitud seadmele n
(see on nähtav ainult teile). Kui soovite telefoni valitud seadmega automaat
ühendada, valige Aut-üh. kinnituseta > Jah. Kui soovite, et telefon selleks te
nõusolekut küsiks, valige Ei. Kui soovite seadme seotuse lõpetada, valige Ku
sidumine. Kui soovite siduda mingi muu seadme, valige Seo uue seadmega. 
Aktiivset Bluetooth-ühendust näitab ekraani ülaservas kuvatav tähis . 
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Bluetoothi seaded
Et määratleda, kuidas teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, 

efoni 
s ja 

e 

s) on 
e 

 saate 

ide ja 

oks 
estaks 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth > Bluetoothi seaded. Tel
näitamiseks kõigile teistele Bluetooth-seadmetele valige Minu telef. leitavu
Kõigi jaoks. Telefoni näitamiseks ainult seotud seadmetele valige Varjatud. 
Võimaluse korral kasutage varjatud re¾iimi. Telefoni Bluetooth-seadme nim
muutmiseks valige Minu telefoni nimi.

Pakettandmeside
GPRS (General Packet Radio Service - üldine raadio-pakettandmeside teenu
võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP) põhis
võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. EGPRS (Enhanced GPRS - 
täiustatud GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. 
(E)GPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse, tellimise ja hinna kohta
teavet teenusepakkujalt. Salvestage kõikide (E)GPRS-i kaudu kasutavate 
rakenduste jaoks (E)GPRS-i seaded.

 Pakettandmesideühendus
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmes
kasutage alltoodud valikuid.

Vajadusel - telefoni seadistamine nii, et telefon registreeruks (E)GPRS-i ja lo
sideühenduse, kui (E)GPRS-i kasutav rakendus seda vajab ning lõpetaks katk
ühenduse, kui rakendus suletakse.
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Pidevalt liinil - telefoni seadistamine nii, et see registreeruks sisselülitamisel 
automaatselt pakettandmesidevõrku.
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GPRS-i ja EGPRS-i ei näidata erinevalt; GPRS-i ja EGPRS-i tähis on sama.

 Pakettandmeside modemi seaded
Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi raadiotehnoloogia abil ühilduva
arvutiga ning kasutada telefoni modemina, et kasutada arvutist 
pakettandmesideühendust.

Seadete määratlemiseks arvutist loodavate pakettandmesideühenduste jao
valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmes
seaded ja kasutage alltoodud valikuid.

Aktiiv. pöörduspunkt - kasutatava pöörduspunkti aktiveerimine.

Muuda aktiivset pöörduspunkti - pöörduspunkti seadete muutmine.

Pakettandmesideteenuse seaded (pöörduspunkti nime) saate määrata ka ar
programmi Nokia Modem Options abil. Vaadake "Nokia PC Suite" lk 96. Kui 
seaded määranud nii arvutist kui ka telefonist, kasutatakse arvuti seadeid.

■ Kõneseaded
Valige Menüü > Seaded > Kõne seaded ja kasutage alltoodud funktsioone.

Kõnede suunamine (võrguteenus) - täpsemat teavet saate oma teenusepakk

Aut. kordusvalimine > Sees - telefon üritab pärast esmakordse helistamiska
ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.
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Koputus > Aktiveeri - võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest 
(võrguteenus). Vaadake "Koputus" lk 33.
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Kõnejärg. kokkuvõte > Sees - pärast kõne lõppu kuvab telefon lühikeseks aj
kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Kuva minu ID (võrguteenus) - Valige Jah või Vaikimisi.

■ Telefoni seaded
Valige Menüü > Seaded > Telefoni seaded ja kasutage alltoodud funktsioon

Keele seaded > Telefoni keel - telefoni ekraanitekstide keele valimine.

Keele seaded > Kirjutamiskeel - telefoni tekstiredigeerimiskeele valimine.

Keele seaded > Häälkäskluste keel - häälkäskluste esituskeele valimine.

Mälu olek - vaba mälu, kogu kasutatud mälu ning eraldi konkreetsete 
funktsioonide poolt kasutatud mälu vaatamine.

Autom. klahvilukk - telefoni klahvistiku seadistamine määratud aja möödud
automaatselt lukustuma, kui telefon on ootere¾iimis ning telefoni funktsioo
kasutata.

Klahvide turvalukk - sisestage turvakood ja valige Sees, et telefon küsiks 
klahvilukustuse lõpetamiseks turvakoodi.

Lukus klahvistikult on siiski võimalik helistada ametlikule hädaabinumbrile.
Vaadake "Klahvistiku lukustus (klahvilukk)" lk 30.

Kärjeinfo kuvamine > Sees - teabe saamine võrgust olenevalt kasutatavast 
võrgukärjest (võrguteenus).
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Tervitustekst - telefoni sisselülitamisel korraks ekraanil kuvatava teate 
koostamine. Teate salvestamiseks valige Valikud > Salvesta.
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Operaatori valik > Automaatne - telefon valib piirkonnas toimivate võrkude
automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni Käsitsi abil saate valida võ
millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rak. kinnitamine - vaadake "SIM-teenus" lk 94.

Abitekstide aktiveer. - telefoni seadistamine abitekste kuvama.

Tervitusmuusika - telefoni seadistamine sisselülitamisel tervitusmuusikat 
mängima.

■ Lisatarvikute seaded
Lisaseadme seadete menüüd näidatakse menüüsüsteemis ainult siis, kui tel
on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega, näiteks laadija või vabakäesead

Valige Menüü > Seaded > Lisatarviku seaded. Lisaseadmete menüü saate v
siis, kui vastav lisaseade on parajasti seadmega ühendatud või on kunagi oln
ühendatud. Sõltuvalt lisaseadmest võivad kasutusel olla järgmised funktsio
Vaikimisi profiil või Autom. vastuvõtt.

■ Konfiguratsiooniseaded
Mõnede võrguteenuste puhul peavad telefonis olema õiged 
konfiguratsiooniseaded. Hankige seaded teenusepakkujalt 
konfiguratsioonisõnumina või sisestage käsitsi isiklikud seaded. Telefoni saa
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salvestada kuni kümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded, mida on 
võimalik selle menüü kaudu hallata.
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Teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina saadud seadete salvestamise k
vaadake "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 19.

Seadeid saab vaadata ja osaliselt muuta ka erinevates rakendustes.

Valige Menüü > Seaded > Konfiguratsiooni seaded ja kasutage alltoodud 
funktsioone.

Vaik. konfig-seaded - telefoni salvestatud teenusepakkujate loendi vaatami
(vaikepakkuja on markeeritud) ja teise teenusepakkuja valimine vaikepakku
Toetatavate rakenduste loendi vaatamiseks liikuge soovitud pakkujale ja va
Andmed. Teenusepakkuja loendist kustutamiseks valige Valikud > Kustuta.

Aktiveeri vaikimisi komplekt kõigis rak. - kõigi rakenduste seadistamine kasu
vaiketeenusepakkujalt saadud seadeid.

Eelistatud pöörduspunkt - teise pöörduspunkti valimine. Tavaolukorras kasu
oma võrguoperaatori pöörduspunkti.

Ühenda teenuse-pakkuja toega - konfiguratsiooniseadete allalaadimine 
teenusepakkuja käest, kui teenusepakkuja seda toetab.

Isiklikud konfigu- ratsiooniseaded - uute isiklike kontode lisamine mitmesu
teenuste kasutamiseks ja nende aktiveerimine. Kui te pole veel ühtegi isiklik
kontot lisanud, valige uue konto lisamiseks Lisa uus; vastasel korral valige 
Valikud > Lisa uus. Valige teenuse tüüp ning valige ja seisestage kõik vajalik
parameetrid. Parameetrid on vastavalt valitud teenuse tüübile erinevad. Isik
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konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle peale ja valige Valikud > 
Kustuta või Aktiveeri.
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Seadete käsitsi sisestamine
Seadete käsitsi sisestamiseks, vaatamiseks ja muutmiseks valige Menüü > 
Seaded > Konfiguratsiooni seaded > Isiklikud konfigu- ratsiooniseaded.

Uue konfiguratsiooni lisamiseks valige Lisa uus või valige Valikud > Lisa uu
Valige loendist üks rakenduse tüüpidest ning sisestage kõik vajalikud seaded
Seadete aktiveerimiseks valige Tagasi > Valikud > Aktiveeri.

Kasutaja määratud seadete vaatamiseks või muutmiseks valige esmalt rake
mida soovite vaadata, ja seejärel muudetav seade.

■ Turvaseaded
Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rüh
lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistamine programmeeritud 
hädaabinumbrile.

Valige Menüü > Seaded > Turvaseaded ja kasutage alltoodud valikuid.

PIN-koodi küsimine - telefoni seadistamine sisselülitamisel alati PIN-koodi 
küsima. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus - piirata telefonilt välja ja telefonile sisse helistamise 
piiramine (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid - väljahelistamise piiramine valitud telefoninumbritega
SIM-kaart seda funktsiooni toetab.
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Piiratud kasut. rühm - isikute rühma määratlemine, kellele saab telefonilt 
helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
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Turvatase. - Kui valite Telefon, küsib telefon turvakoodi iga kord, kui telefon
paigaldatakse uus SIM-kaart.

Kui valite Mälu, küsib telefon turvakoodi siis, kui valitud on SIM-kaardi mäl
soovite kasutatavat mälu vahetada.

Pääsukoodid   - turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli 
vahetamine.

Kood kasutusel - valik, kas aktiivne peaks olema PIN-kood või UPIN-kood.

■ Algseadete taastamine
Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige Menüü > Seaded
Algseadete taastamine.
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10. Galerii
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Selle menüü kaudu saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, 
videolõike, salvestisi ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustade

Soetatud sisu kaitsmiseks toetab telefon digitaalõiguste haldussüsteemi (D
Rights Management, DRM). Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu 
kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edasta
edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige Menüü > Galerii. Kuvatakse kaustade loend. 

2. Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks liikuge soovitud kaustale ja va
Ava, või valige Valikud, et kasutada olemasolevaid funktsioone.

3. Pärast kausta avamist valige fail, mida soovite vaadata, ja seejärel Ava, v
valige Valikud, et kasutada olemasolevaid funktsioone.
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11. Meediumid
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Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu 
sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistat

■ Kaamera
Telefoni sisemise 2 megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada
videolõike. Kaamera objektiiv ja välklamp asuvad telefoni tagaküljel, 
kaadriotsijana toimib telefoni ekraan. Kaameraga tehtud fotod on JPEG vorm
ning videolõigud 3GP vormingus. 

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kin
kõigist seadustest, austage kohalikke tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seadus
õigusi.

Pildistamine
Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge vä
kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Valige Menüü > Meedia > Kaamera > Pildista. Telefon salvestab fotod kaus
Galerii > Fotod. Järgmise foto tegemiseks valige Tagasi; fotode saatmiseks 
multimeediumsõnumina valige Saada. Valikute vaatamiseks valige Valikud
Kui valgust on vähe või soovite kaamera välku kasutada, valige Valikud > 
Ööre¾iim sisse või Välk sisse.
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Videolõigu salvestamine
Valige Menüü > Meedia > Kaamera. Videore¾iimi valimiseks liikuge vasakule või 

usta 

, 
ist 

seks
 

 
C 

ge 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

paremale; või valige Valikud > Video ja seejärel valige Filmi. Filmimise 
peatamiseks valige Paus, selle jätkamiseks valige Jätka. Salvestamise 
lõpetamiseks vajutage Stopp. Telefon salvestab jäädvustatud videolõigu ka
Galerii > Videolõigud. Valikute vaatamiseks valige Valikud.

■ Meediamängija
Meediamängijaga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile
näiteks pilte, heli- ja videolõike ning animatsioone. Lisaks saate võrguserver
(võrguteenus) vaadata ühilduvaid videovooge. 

Valige Menüü > Meedia > Meediamängija > Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava 
aadress või Meedialingid. 

Telefoni ettevalmistamine voogedastuse teenuse kasutami
Vajalikud voogedastuse seaded võib konkreetse teenuse pakkuja saata teile
konfiguratsioonisõnumina. Teenuseseadete vastuvõtmise kohta 
konfiguratsioonisõnumina vaadake "Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 19.
Vaadake ka "Konfiguratsiooniseaded" lk 64. Seadeid saab muuta ka Nokia P
Suite'i abil.

Valige Menüü > Meedia > Meediamängija > Striimingu seaded ning kasuta
järgmisi valikuid.

Konfiguratsioon - konfiguratsiooni aktiveerimine.
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Konto - konto aktiveerimine.
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■ Muusikapleier
Telefon sisaldab muusikapleierit, millega saab kuulata muusikat, helisalvest
ning rakenduse Nokia Audio Manager abil telefoni laaditud MP3 ja AAC 
vormingus helifaile. Telefon tunneb muusikafailid ise ära ja salvestab need 
muusikapalade vaikeloendisse.

Muusikapalade esitamine
1. Valige Menüü > Meedia > Pleier. Palade vaikeloendis kuvatakse esimese

andmed.

Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasa
või paremale soovitud nupu juurde ja valige nupp.

2. Pala kuulamiseks liikuge sellele ja valige .

Esituse katkestamiseks ning järgmise pala kuulamiseks valige . Esitus
katkestamiseks ning eelmise pala kuulamiseks valige kaks korda .

Valitud pala tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud pala kiireks 
edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.

3. Kuulamise lõpetamiseks valige .

Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika
kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidk
seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.
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Muusikapleieri seaded
Menüü Pleier võib sisaldada järgmisi valikuid.
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Helitugevus - helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule võ
paremale.

Esita Bluetoothiga - Bluetooth-ühenduse loomine lisaheliseadmega.

Lugude nimekiri - kõigi palade loendis leiduvate palade vaatamine. Kindla p
kuulamiseks otsige see välja ja valige Esita. Valige Valikud > Uuenda kõik lo
Vali uus nimekiri, et värskendada palade loendit (näiteks pärast loendisse uu
palade lisamist) või vahetada menüü Pleier avamisel kuvatavat palade loend
telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > Juhuslik järjekord > Sees - muusikapalade loendis sisald
palade esitamine juhuslikus järjekorras. Et hetkel kuulatavat lugu või kõiki lu
korduvalt esitada, valige Kordus > Esitatav lugu või Kõik lood.

Kõlar või Peakomplekt - muusikapleieri kuulamine läbi valjuhääldi või telefo
ühendatud peakomplekti.

Näpunäide. Kui kasutate peakomplekti, vajutage järgmise loo juurd
liikumiseks peakomplekti nuppu.

Saada - valitud faili saatmine MMS-i või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Muusikalingid - ühenduse loomine valitud muusikapalaga seotud 
brauseriteenusega. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui muusikap
sisaldab teenuse aadressi.

Mälu seis - vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.
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■ Raadio
Raadio kuulamiseks ühendage telefoniga ühilduv peakomplekt. Kui peakomplekt 
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on ühendatud vahetult telefoniga, toimib juhe antennina. Seetõttu laske se
vabalt rippu. Raadiosaate kvaliteet sõltub raadiojaama levist konkreetses 
piirkonnas. Raadio sisselülitamiseks valige Menüü > Meedia > Raadio. Ekra
kuvatakse raadiojaama kohanumber, jaama nimi (kui vastav jaam on salves
ning sagedus. Kui olete juba mõned raadiojaamad salvestanud, leidke ja val
jaama kohanumber 1 kuni 20.

Raadiokanalite häälestamine ja salvestamine
Kui raadio on sisse lülitatud, valige  või  ja vajutage Vali, et muuta 
sagedust 0,05 MHz sammudena, või vajutage Vali alla, et käivitada raadioja
otsing. Otsing lõpetatakse jaama leidmisel. Raadiojaama salvestamiseks val
Valikud > Salvesta jaam. Sisestage jaama nimi ja valige Valikud > Võta vas

Raadio kasutamine
Kui raadio on sisse lülitatud, valige eelmise või järgmise salvestatud jaama 
leidmiseks  või , või valige Valikud ja kasutage alltoodud funktsioo

Lülita välja - raadio väljalülitamine.

Helitugevus - raadio helitugevuse reguleerimine.

Jaamad - raadiojaamade loendi vaatamine. Jaama ümbernimetamiseks või 
kustutamiseks valige Valikud.
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Kõlar (või Peakomplekt) - raadio kuulamine kõlari (või peakomplekti) kaudu. 
Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib 
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raadioantennina.

Määra sagedus. - Kuulatava raadiojaama sageduse sisestamine. Sagedusi sa
sisestada vahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz. Sageduse määramiseks val
Valikud > Võta vastu.

■ Diktofon
Te saate lindistada 60 minuti vältel inimkõnet, heli või pooleliolevat telefoni
Selle funktsiooni abil saab näiteks salvestada hilisemaks kasutamiseks inim
nime ja telefoninumbri.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Lindistamine
1. Valige Menüü > Meedia > Diktofon.

2. Lindistamise käivitamiseks markeerige rulliku abil virtuaalne lindistusnu
valige see keskmise valikuklahvi abil. Lindistamise käivitamiseks kõne aja
valige Valikud > Lindista. Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osa
umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu.

3. Lindistamise peatamiseks markeerige rulliku abil pausinupp  ja valige see
keskmise valikuklahvi abil. Lindistuse jätkamiseks valige uuesti lindistusn
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4. Lindistamise lõpetamiseks markeerige rulliku abil virtuaalne stoppnupp  ja 
valige see keskmise valikuklahvi abil. Sõnum salvestatakse menüü Galerii 
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kausta Lindistused.

5. Viimase lindistuse kuulamiseks valige Valikud > Esita viimati salvest..

6. Viimase lindistuse saatmiseks valige Valikud > Saada viimati salv..

Lindistuste loend
Valige Menüü > Meedia > Diktofon > Valikud > Lindistused. Ekraanile ilmu
Galerii kaustade loend. Lindistuste loendi vaatamiseks avage kaust Lindistu
Valige punkt Valikud, et valida menüüst Galerii mõni failide jaoks ettenähtu
valikutest. Vaadake "Galerii" lk 68.
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12. Märkmik

atud 
tama 

da või 
b 

b 
da. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Äratuskell
Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige Menüü > 
Märkmik > Äratuskell. 

Äratuse määramiseks valige Äratuse aeg ja sisestage äratuse kellaaeg. Määr
äratusaja muutmiseks valige Sees. Valige Korduväratus, et seada telefon ära
kindlatel nädalapäevadel.

Valige Äratuse toon ja vaikimisi kasutatav äratustoon. Äratustooni 
isikupärastamiseks valige helinate loendist või galeriist soovitud toon.

Äratustooni väljalülitamine
Kostab äratustoon, ekraanil vilgub tekst Äratus! ning kellaaeg. Äratuse 
väljalülitamiseks valige Stopp. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul helise
valite Kordus, lõpetab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja korda
äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja anna
äratussignaali. Kui valite Stopp, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülita
Seadme väljalülitamiseks valige Ei, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks Jah. Kui 
mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige Jah.
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■ Kalender
Kalender kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu" lk 17.
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Valige Menüü > Märkmik > Kalender. 

Jooksvat kuupäeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkm
kuvatakse kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige Vaata
Nädala vaatamiseks valige Valikud > Nädala esitus. Ühe märkme vaatamise
valige Vaata.

Kalendrivaate muudeks valikuteks võivad olla märkme lisamine, kustutamin
teisaldamine, muutmine ja kordamine, märkme kopeerimine teisele päevale
selle saatmine teise ühilduva telefoni kalendrisse kas märkme või teksti- võ
multimeediumsõnumiga. Funktsiooni Seaded kaudu määrata kuupäeva, kel
ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning nädala alguspäeva. Funktsio
Kustuta märkmed abil saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödu
vanad kalendrimärkmed.

Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja see
Valikud > Kustuta märkmed.

Kalendrimärkme koostamine
Valige Menüü > Märkmik > Kalender. Liikuge soovitud kuupäevale ja valige
Valikud > Märgi üles. Valige üks järgmistest märkmetüüpidest:   Koosole
Kõne,   Sünnipäev,   Meeldetuletus või   Meelespea.
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Meeldetuletussignaal
Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märge. Kui ekraanil kuvatakse 
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helistamismärge, mille tähiseks on , saab kuvatud numbril helistada. Sell
vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatami
valige Vaata. Kui valite Kordus, kordab telefon signaali kümne minuti päras
helisignaal märget vaatamata välja lülitada, valige Välju.

■ Ülesanded
Te saate salvestada ülesande kohta meelespea, määrata selle prioriteedi nin
märgistada ülesanne pärast selle täitmist tehtuks. Märkmeid saab järjestad
prioriteedi ja kuupäeva alusel. Ülesannete loend kasutab ühismälu. Vaadake
"Ühismälu" lk 17.

Valige Menüü > Märkmik > Ülesanded.

Märkme koostamiseks valige Lisa või valige Valikud > Lisa. Sisestage märge
valige Valikud > Salvesta. Valige prioriteet, tähtaeg ja kellaaeg ning kas soo
märkme jaoks helisignaali. Teate muutmiseks tooge see ekraanile ja valige M
Võite ka liikuda märkmele ning valida Vaata või valida olemasolevate valiku
vaatamiseks Valikud.

■ Märkmed
Selle rakenduse abil saate märkmeid loostada ja neid Bluetooth-
raadiotehnoloogia, SMS-i või MMS-i abil teistesse ühilduvatesse seadmete
saata. Märkmerakendus kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu" lk 17.
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Valige Menüü > Märkmik > Märkmed. 

Märkme lisamiseks valige Märgi või  Valikud > Märgi üles. Sisestage märge ja 
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valige Valikud > Salvesta.

Võite ka liikuda märkmele ning valida Vaata või valida märkmete puhul 
kasutatavate valikute vaatamiseks Valikud.

■ Sünkroonimine
Teil on võimalik sünkroonida kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid teise 
ühilduva seadmega, näiteks mobiiltelefoni, ühilduva arvuti või Interneti 
kaugserveriga (võrguteenus).

Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, saate oma telefoni 
sünkroonida, käivitades sünkroonimise telefonist. Samuti saab sünkroonida
telefoni kontaktandmeid ja kalendrit ning märkmeid ühilduvas arvutis oleva
andmetega. Sel juhul käivitatakse sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile 
salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Sünkroonimine telefonist
Enne telefonist sünkroonimise alustamist peate tellima sünkroonimisteenus
hankima teenusepakkujalt konfiguratsiooniseaded. Lisateavet 
sünkroonimisteenuse kasutatavuse ja seadete kohta saate teenusepakkujalt

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhiseid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud ühendusseaded. Vaadake "Seaded
sünkroonimise käivitamiseks telefonist" lk 80.
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2. Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Serveriga 
sünkroniseerimine > Sünkr-tavad andmed. Märkige sünkroonitavad andmed ja 
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valige Valmis.

3. Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus >Serveriga 
sünkroniseerimine > Sünkroniseeri. Pärast kinnitamist sünkroonitakse ak
andmekogumi märgitud andmed.

Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist
Sünkroonimisseaded võidakse saata konfiguratsioonisõnumina. Lisateavet 
sünkroonimisteenuse kasutatavuse ja seadete kohta saate teenusepakkujalt
Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vaadake 
"Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 19. Seadete käsitsi sisestamise kohta va
"Konfiguratsiooniseaded" lk 64.

Valige Menüü > Seaded >Ühenduvus >Andmeedastus >Serveriga 
sünkroniseerimine > Sünkronis. seaded. Valige Konfiguratsioon, otsige välja
teenusepakkuja, kelle seadeid soovite aktiveerida, ja valige see. Teenusepak
poolt pakutavate kontode vaatamiseks valige Konto. Kui kuvatakse rohkem k
konto, valige konto, mida soovite kasutada.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist
Kontaktide, kalendri ja märkmete sünkroonimiseks arvutist kasutatakse 
Bluetooth-ühendust. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni 
tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia
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Suite abil. Veenduge, et telefon on ootere¾iimis ning kellaaeg ja kuupäev on 
määratud.

teabe 

adake 

Valige 

ärgne 

 
 
isse. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sünkroonimine serverist
Interneti kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Lisa
ja selle teenuse kasutamiseks vajalike seadete saamiseks pöörduge 
teenusepakkuja poole. Seaded võidakse saata konfiguratsioonisõnumina. Va
"Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 19 ja "Konfiguratsiooniseaded" lk 64.

Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, käivitage telefoni 
sünkroonimiseks vastav funktsioon telefonist.

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Serveriga sünkr.. 
olenevalt seadetest Alustan sünkr. või Kopeer. alust..

Kui kalender ja kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusj
sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Seadmetevaheline sünkroonimine
Et telefonist andmeid kopeerida või sünkroonida, peavad andmeside 
kontaktandmed sisaldama seadme nime ja seadeid. Kui võtate vastu teisest
seadmest (näiteks ühilduvast mobiiltelefonist) saadetud andmeid, lisatakse
partner teisest seadmest saadud kontaktandmete alusel automaatselt loend
Loendi algseteks elementideks on Serveriga sünkr. ja Arvutiga sünkr..



82

Et lisada loendisse uus partner (näiteks uus seade), valige Menüü > Seaded > 
Ühenduvus > Andmeedastus > Valikud > Lisa kontakt > Telefoniga sünkr. või 
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Telefoni kopeer. ning sisestage andmeedastuse tüübile vastavad seaded.

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

Partneri kustutamiseks valige partnerite loendist kontaktandmete kirje ja 
Valikud > Kustuta ning vastake jaatavalt kinnitavale küsimusele Kas kontak
kustutada?. Te ei saa kustutada elementi Serveriga sünkr. või Arvutiga sünk

Andmeedastus ühilduvate seadmete vahel
Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-raadiotehnoloogiat. Teine seade on
ootere¾iimis.

Andmeedastuse alustamiseks valige esmalt Menüü > Seaded > Ühenduvus
Andmeedastus ja seejärel loendist edastuspartner, milleks ei ole Serveriga s
ega Arvutiga sünkr.. Valitud andmed kopeeritakse või sünkroonitakse vastav
seadetele. Teine seade peab samuti olema andmete vastuvõtmiseks aktiveer

Andmeedastus ilma SIM-kaardita
Telefoniga on võimalik andmeid edastada ka siis, kui selles pole SIM-kaarti.

Lülitage ilma SIM-kaardita telefon sisse ja valige Edasta, seejärel kasutage 
alltoodud valikuid.
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Edasta kontaktid - kontaktandmete kirje (peale funktsiooni Serveriga sünkr. või 
Arvutiga sünkr.) valimine partnerite loendist, et telefonist andmeid edastada. 

ist.
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Telefon käivitab sünkroonimis- või kopeerimisseansi.

Andmete vastuvõtt > Bluetoothiga - andmete vastuvõtmine teisest telefon
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Telefoni brauseriga saab kasutada mitmesuguseid Interneti-teenuseid.

Teavet teenuse olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate konkreetse teenu
pakkujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mis kasutavad oma lehekülged
mobiil-märgistuskeelt (Wireless Mark-Up Language, WML) või laiendatavat
hüpertekst-märgistuskeelt (extensible HyperText Mark-Up Language, XHTM
Kuva välimus sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehtede m
detailid võivad ekraanil puududa. 

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis tagavad piisava turval
ja kaitse kahjuliku tarkvara eest.

■ Telefoni seadistamine teenuse kasutamiseks
Telefoni võivad olla salvestatud teenuseseaded. Lisaseaded võite saada 
võrguoperaatorilt või konkreetse teenuse pakkujalt konfiguratsioonisõnumi

Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vaadake 
"Konfiguratsiooniseadete teenus" lk 19 ja "Konfiguratsiooniseaded" lk 64.

Lisateavet ja teavet asjakohaste seadete kohta saate konkreetse teenuse 
pakkujalt.
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■ Ühenduse loomine teenusega
Veenduge, et soovitud teenuse veebiseaded on aktiveeritud. Seadete 
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aktiveerimiseks valige Menüü > Veeb > Seaded > Konfiguratsiooni seaded
Konfiguratsioon ja seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Veebiühenduse loomiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

• Minge teenuse avalehele (näiteks teenusepakkuja kodulehele). Valige M
ja seejärel Veeb ja Avaleht.

• Valige teenuse jaoks järjehoidja. Valige Menüü > Veeb > Järjehoidjad ja
seejärel soovitud järjehoidja. Kui see järjehoidja koos aktiivsete 
teenuseseadetega ei toimi, aktiveerige mõni teine teenuseseadete komp
proovige uuesti.

• Valige viimane URL. Valige Menüü > Veeb > Viiman. aadress.

• Sisestage teenuse aadress.

Valige Menüü > Veeb > Ava aadress. Sisestage teenuse aadress ja valige
Valikud > Võta vastu.

■ Veebilehtede sirvimine
Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimis
Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jä
telefoni ekraanile ilmuvaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge 
teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises 
vasakpoolses servas tähist . Kui (E)GPRS-ühenduse ajal saabub kõne või 
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tekstisõnum või helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemises 
vasakpoolses servas tähis , mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on peatatud (ootel). 

likud, 
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Pärast kõnet üritab telefon (E)GPRS-ühenduse taastada.

Klahvide kasutamine lehtede sirvimise ajal
• Lehel liikumiseks kasutage rullikut.

• Markeeritud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige Va
et kasutada lingi avamise funktsiooni.

• Tähtede, numbrite või erisümbolite sisestamiseks vajutage keskmist 
valikuklahvi ning sisestage märgid ükshaaval.

Sirvimise ajal kasutatavad valikud
Valige Valikud. Kasutatavad võivad olla järgmised funktsioonid. Avaleht, Lis
järjehoidja, Järjehoidjad, Veebilehe valikud, Ajalugu, Allalaadimine, Muud va
Laadi uuesti ja Lõpeta. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiend
funktsioone.

Otsevalimine
Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Te sa
helistada ning salvestada leheküljelt nime ja telefoninumbri.

■ Vahemälu
Vahemälu tühjendamiseks kasutage üht alltoodud meetoditest.



87

• Valige sirvimise ajal Valikud > Muud valikud > Tühjen. vahemälu.

• Valige ootere¾iimis Menüü > Veeb > Tühjen. vahemälu.
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Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurd
paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda
vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

■ Ühenduse lõpetamine
Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige Valikud > Lõpeta
võimalusena vajutage kaks korda lõpetamisklahvi või hoidke lõpetamisklahv

■ Esitusviisi seaded
Valige sirvimise ajal Valikud > Muud valikud > Esitusviisi seaded või valige 
ootere¾iimis Menüü >Veeb >Seaded > Esitusviisi seaded. Kasutage alltood
valikuid.

Teksti ümberkujun.. - Valige Sees, et tekst, mis ühele reale ei mahu, kanduks
järgmisele reale. Kui valite Väljas, siis teksti lühendatakse.

Näita pilte. - Kui valite Ei, ei kuvata veebilehtedel olevaid pilte.

Märguanded - valige Ebaturv. üh. märgua. > Jah, et telefon annaks märku, k
turvaline ühendus muutub sirvimise ajal ebaturvaliseks. Valige Ebatur. elem
märgua. > Jah, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturva
elementi. Need märguanded ei taga turvalist ühendust. Lisateabe saamiseks
vaadake "Brauseri turvalisus" lk 90.
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Märkide kodeering - kasutatava märgistiku valimine juhuks, kui veebilehel 
puuduvad märgistiku andmed, või valik, kas kasutada veebilehe saatmisel teise 
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ühilduvasse telefoni alati UTF-8 kodeeringut või mitte.

■ Präänikud
Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Prääniku
võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelistused. Präänikuid 
talletatakse kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake "Vahemälu" lk

Valige sirvimise ajal Valikud > Muud valikud > Turvalisus > Prääniku seade
valige ootere¾iimis Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Präänikud > 
või Keeldu.

■ Järjehoidjad
Valige sirvimise ajal Valikud > Järjehoidjad või valige ootere¾iimis Menüü
Veeb > Järjehoidjad. Järjehoidjaga seotud veebilehega ühenduse loomiseks 
soovitud järjehoidjale ja valige see. Kui soovite vaadata valitud järjehoidja n
aadressi, valitud järjehoidjat muuta või kustutada, seda järjehoidja või 
tekstisõnumina otse teise telefoni saata või uue järjehoidja luua, valige Val
Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rü
Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb 
turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi 
avamisel.
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Järjehoidja vastuvõtmine
Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade 1 
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järjehoidja vastu võetud. Järjehoidja vaatamiseks valige Näita. Järjehoidja 
salvestamiseks valige Salvesta. Andmete vaatamiseks valige Valikud > Vaa
Järjehoidjast loobumiseks valige Kustuta. 

■ Failide allalaadimine
Täiendavate helinate, graafiliste kujutiste, videolõikude või teemade telefon
laadimiseks (võrguteenus) valige Menüü > Veeb > Allalaadimine.

Valige Helinalingid, Pildilingid, Videolingid või Teemade lingid.

NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad
viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet 
teenusepakkujalt. 

■ Teenussõnumid
Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenussõnumeid 
(tõukesõnumeid) (võrguteenus). Teenussõnumid on lühiteated, näiteks uudi
pealkirjad, mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või veebiaadressi.

Et avada pärast saadetud teenussõnumi vastuvõtmist kaust Vastuv. teenuse
valige Näita. Kui valite Välju, salvestatakse sõnum kausta Vastuv. teenused
avada kaust Vastuv. teenused, valige Menüü > Veeb > Vastuv. teenused.
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Kausta Vastuv. teenused avamiseks sirvimise ajal valige Valikud > Muud valikud > 
Vastuv. teenused. Liikuge soovitud sõnumile. Brauseri käivitamiseks ja valitud sisu 
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allalaadimiseks valige Laadi. Teenussõnumi andmete vaatamiseks valige 
Valikud > Andmed ja selle kustutamiseks valige Kustuta.

Teenuste sisendkausta seaded
Valige Menüü > Veeb > Seaded > Vastuvõetud tee- nuste kausta seaded ni
kasutage järgmisi valikuid.

Teenussõnumid > Sees (või Väljas) - telefoni seadistamine teenussõnumeid
võtma (või mitte vastu võtma).

Sõnumifilter > Sees - telefoni seadistamine võtma teenussõnumeid vastu a
teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujailt. Heakskiidetud sisupakk
loendi vaatamiseks valige Turvalised kanalid.

Automaatühendus. - Kui seadistate telefoni teenussõnumeid vastu võtma ja
Sisse, aktiveerib telefon teenussõnumi saabudes ootere¾iimis automaatselt
brauseri.

■ Brauseri turvalisus
Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude soorita
tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse 
turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud
SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



91

Turvamoodul
Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. 
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Turvamoodul tõhustab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasut
digiallkirja. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaad

Valige Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Turvamooduli seaded ja 
kasutage alltoodud valikuid.

Turvamooduli andmed - turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumb
vaatamine.

Mooduli PINi küsimine - telefoni seadistamine turvamooduli teenuste kasut
mooduli PIN-koodi küsima.

Muuda mooduli PIN - mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda 

Muuda allkirja PIN - allkirja PIN-koodi muutmine.

Vaadake ka "Pääsukoodid" lk 18.

Sertifikaadid
Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasu
sertifikaadid.

• Telefon kasutab serverisertifikaate turvalisema sideühenduse loomiseks 
sisuserveriga. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakkujalt 
serverisertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud 
volitussertifikaadi abil. Serverisertifikaate ei salvestata.
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Turvatähis  kuvatakse ühenduse ajal juhul, kui andmeside telefoni ja 
serveri vahel on krüpteeritud.
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Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (
päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserv
vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

• Teatud teenuste, näiteks pangateenuste, puhul kasutatakse muude 
sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate. Volitussertifikaadid 
salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või kui teenus toeta
volitussertifikaate, siis laaditakse alla.

• Kasutajasertifikaadid annab kasutajatele sertifitseerimisasutus. 
Kasutajasertifikaate läheb vaja näiteks digitaalallkirja loomiseks; iga kas
seostatakse talle ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse 
turvamoodulisse.

NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tar
installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korre
kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turv
suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autents
sertifikaate või volitussertifikaate. 

Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaa
aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrolli
seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi 
on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.
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Digitaalallkiri
Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. 
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Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning 
kasutajasertifikaadi abil, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digitaalallkiri 
samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt oma arveid, lepinguid ja muid 
paberkandjal olevaid ametlikke dokumente allkirjastate. 

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pe
ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst (näiteks summa ja 
kuupäev).

Kontrollige, kas päise tekstiks on Loe ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis

Märkus. Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning
tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestad

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis Allkiri.

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

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaada
"Pääsukoodid" lk 18).
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14. SIM-teenus
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Lisaks telefoni funktsioonidele võib ka SIM-kaart pakkuda lisateenuseid, mi
saab avada sellest menüüst ning mis kuvatakse ainult SIM-kaardi toetuse 
olemasolul. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutamise kohta saate teavet S
kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaato
muud tarnijad.

Olenevalt operaatorist. Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel k
telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige Menüü > Seaded > Telefo
seaded > SIM-rak. kinnitamine > Jah.

Nende teenuste kasutamine võib hõlmata sõnumite saatmist või helistamist
eest võidakse küsida tasu.
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15. Numbrisisestus
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Selle funktsiooni kaudu saate kasutada numbrisisestusre¾iimi, milles saate 
helistada või teha sisestatud telefoninumbriga muid toiminguid.

Valige Menüü > Numbrisisestus ja sisestage soovitud number. Valige Valik
kasutage alltoodud valikuid.

Salvesta - numbri lisamine kontaktandmetesse.

Liiguta kursorit - kursorire¾iimi muutmine.

Lisa kontaktile - numbri lisamine juba telefoniraamatusse salvestatud 
kontaktisiku andmetesse.

Saada sõnum - sõnumi koostamine ja selle saatmine sisestatud numbril.

Helista - helistamine sisestatud numbril.
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16. Ühendamine personaalarvutiga
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Kui telefon on Bluetooth-raadioühenduse abil arvutiga ühendatud, saate e-
saata ja vastu võtta ning veebilehti sirvida. Telefon toetab paljusid 
personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Nokia PC Suite võimaldab n
kontaktandmete, kalendri ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva 
personaalarvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

Lisateavet ja allalaaditavaid faile võite leida Nokia veebisaidi tugiteenuste o
aadressil www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite
Nokia PC Suite sisaldab järgmisi rakendusi.

• Add contacts
Uute kontaktisikute loomine ja kontaktandmete muutmine.

• Backup 
Telefoni failide mugav varundamine ja taastamine.

• Connect to the Internet
Arvuti ühendamine Internetti telefoni võrguühenduse kaudu.

• Create ringing tones
MIDI-helinate teisendamine mastabeeritavateks polüfoonilisteks helina
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• Create wallpapers
Kujutiste teisendamine telefoniga ühilduvateks tapeetideks, 
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multimeediumsõnumiteks ja kontaktisikute portreedeks.

• File manager 
Kontaktandmete, piltide, videolõikude ja helifailide haldamine.

• Send text messages
Tekstisõnumite saatmine arvutist.

• Store images
Uute piltide ja videolõikude automaatne sisselugemine telefonist igal 
ühendamiskorral.

• Synchronize 
Kontaktandmete, kalendri, ülesannete ja märkmete sünkroonimine.

• View multimedia
Multimeediumsõnumite ning heli- ja videofailide esitamine arvutis.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edasta
edasisaatmine võib olla takistatud.

(E)GPRS, HSCSD ja CSD
Telefon toetab (E)GPRS-i (Enhanced GPRS - täiustatud GPRS), GPRS-i (Gene
Packet Radio Service - üldine raadio-pakettandmeside teenus), HSCSD (Hig
Speed Circuit Switched Data - kiire kanalikommutatsiooniga andmeside) ja
(Circuit Switched Data - kanalikommutatsiooniga andmeside, GSM andmes
andmesideteenuseid.
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Andmesideteenuste olemasolu ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt 
või teenusepakkujalt.
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Pidage meeles, et HSCSD teenuste kasutamine tühjendab telefoni akut kiire
kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse aja
laadijaga ühendada.

Vaadake "Pakettandmeside modemi seaded" lk 62.

■ Andmesiderakendused
Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde 
kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitav telefoniga helistada
kõnesid vastu võtta, sest see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alu
klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võ



99

17. Akuteave
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■ Täis- ja tühjakslaadimine
Seadmel on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut sea
välja võtta - seade võib viga saada. Aku vahetamiseks viige seade lähimasse volitatud
teeninduskeskusesse.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laad
korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

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

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles s
seadmelt välja helistada.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks
• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

• Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte ju

• Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma koha
töökorras.

• Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõpp
saanud töötajal.
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Hooldus ja korrashoid
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Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult ho
Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võ
korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske sea
täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.

• Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku vahetamiseks soovitab Nokia viia sea
lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

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

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

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

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.

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

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

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

• Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
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• Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks 
kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
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• Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste
antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla va
raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

• Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida so
säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge l
volitatud teeninduskeskuse poole.
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Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Ho
need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond
Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja,
selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke
olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasend
seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme 
raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltele
kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks 
asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõ
lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud pa
võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, ku
ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Metallmaterjalid võivad seadme külge tõmbuda. Ärg
hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, ku
neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid 
ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või medits
aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja
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Haiglates ja meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide 
suhtes.
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Südamestimulaatorid
Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad ho
mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vas
Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimes

• jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;

• ei tohi kanda seadet rinnataskus; 

• peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres väl
võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kauge

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

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

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

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

■ Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatus
juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovi
auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või 
tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, erit
bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamise
seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähed
keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavalis
kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaa
transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) tööta
sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja
tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned
NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolain
mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sell
tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast
lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude k
ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.
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Hädaabi väljakutse
1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
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Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

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

3. Hoidke all keskmist valikuklahvi ning valige oma asukohas kehtiva hädaabinumbr
112, 911 või muu ametlik hädaabinumber) numbrid ükshaaval märgiribalt. 
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinu
helistamist välja lülitada. Kui seade on vallasre¾iimil või lennure¾iimil, tuleb hädaabi 
väljakutsumiseks aktiveerida telefon. Selleks peate vahetama profiili. Täiendava teab
saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga

Hädaabinumbril helistamine ilma paigaldatud SIM-kaardita
Et helistada hädaabinumbril, kui telefoni pole paigaldatud SIM-kaarti, hoidke 
helistamisklahvi 1,5 sekundi jooksul all. Teilt küsitakse, kas soovite helistada 
hädaabinumbril.

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

■ Sertifitseerimisteave (SAR)
Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on 
arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piir
Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP po
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ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende 
vanusest ja tervislikust seisukorrast.
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Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption 
erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogram
kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmis
seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud 
võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest vä
olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik
võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nag
näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnorm
järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,65 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm
kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate sea
enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sis
metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõ
riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täie
teavet leida tooteteabe jaotisest veebilehelt aadressil www.nokia.com.
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