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Klavišai ir dalys (priekinė dalis)

1 — Įjungimo klavišas

2 — „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm), skirta
suderinamai laisvų rankų įrangai ir ausinėms
prijungti
3 — Ausinė
4 — Pasirinkimo klavišai
5 — Skambinimo klavišas
6 — Meniu klavišas 
7 — Skaitinė klaviatūra
8 — Mikrofonas
9 — Ratukas „Navi™“ Toliau vadinamas slinkties
klavišu.
10 — Trynimo klavišas C
11 — Daugiaformačių programų klavišas
12 — Baigimo klavišas
13 — Šviesos jutiklis
14 — Antrinė kamera

3



Klavišai ir dalys (galinė dalis)

1 ir 9 — Stereofoniniai garsiakalbiai su trimačiu
garso efektu
2 — Mastelio/garsumo klavišas
3 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas
automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų
fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui
4 — Šviesos diodų blykstė

5 — Pagrindinė kamera, skirta didelės raiškos (iki
3,2 megapiksdelių) vaizdų fotografavimui ir vaizdo
įrašų rašymui
6 — „Micro USB“ jungtis, skirta suderinamam
kompiuteriui prijungti
7 — Atminties kortelės lizdas, skirtas suderinamai
microSD kortelei
8 — Įkroviklio jungtis
10 — Skylutė riešo dirželiui
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Įdėkite(U)SIM kortelę ir bateriją
USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią
galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.
Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir
atjunkite jį nuo įkroviklio.
1. Atsukite galinę

prietaiso dalį į save ir
laikydami paspaudę
atlaisvinimo
mygtuką pakelkite
dangtelį.

2. Įdėkite SIM kortelę į
kortelės laikiklį.
Nupjautas kortelės
kampas turi būti
nukreiptas į angą, o
kortelės kontaktai – į
apačią.

3. Įdėkite bateriją.

4. Kad vėl uždarytumėte
dangtelį, pirmiausiai
įstatykite viršutinės
dalies fiksatorių į jam
skirtą angą, tada
spauskite žemyn, kol
dangtelis įsistatys į
vietą.
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Prietaiso įjungimas
1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.
2. Jei bus prašoma įvesti PIN arba

užrakto kodą, įveskite jį ir
paspauskite kairįjį
pasirinkimo klavišą.
Gamintojo nustatytas užrakto
kodas yra 12345 .

Jūsų prietaise yra vidinės antenos.

Pastaba: Jūsų prietaise
gali būti vidinė ir išorinė antenos. Kaip ir
naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai
antena naudojama, be reikalo jos nelieskite.
Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė,
prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei
įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

1 — „Bluetooth“ ir belaidžio LAN antena ir GPS
imtuvas

2 — FM siųstuvo antena
3 — Korinė antena
Pastaba: „Bluetooth", WLAQN, GPS ir FM siųstuvo
antenos yra galiniame jūsų prietaiso dangtelyje.
Jeigu keičiate galinį dangtelį, įsitikinkite, kad
gavote autentišką „Nokia“ dalį, skirtą naudoti su
šiuo prietaisu, kitaip šios jungtys gali neveikti.

6



Atminties kortelė
Naudokite tik suderinamas microSD
korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su
šiuo prietaisu. „Nokia“ naudoja priimtus
pramoninius standartus atminties kortelėms,
tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti ne
visiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant
nesuderinamas korteles gali būti sugadinta kortelė
ir prietaisas, gali būti pažeisti kortelėje saugomi
duomenys.

Atminties kortelės įdėjimas
Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą.
Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:
1. įstatykite pirštą į griovelį, esantį šalia atminties

kortelės lizdo dangtelio, ir pakelkite dangtelį;
pastumkite dangtelį į kairę, kad atsidengtų
vyriai, ir atlenkite jį į šoną;

2. įdėkite
suderinamą
atminties
kortelę į lizdą;
žiūrėkite, kad
kortelės
kontaktai būtų
nukreipti žemyn kortelės lizdo kryptimi;

3. įstumkite kortelę;
kortelei
užsifiksavus jai
skirtoje vietoje,
išgirsite
spragtelėjimą;

4. įstumkite atgal vyrius ir uždarykite dangtelį;
patikrinkite, ar dangtelis tinkamai uždarytas.

Atminties kortelės išėmimas

Svarbu žinoti:  Neišimkite atminties
kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys.
Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo
metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei
kortelėje esančius duomenis.
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1. Prieš išimdami kortelę paspauskite įjungimo
klavišą ir pasirinkite Išimti atm. kortelę. Visos
programos išjungiamos.

2. Kai ekrane pasirodo užrašas Išėmus atminties
kortelę, bus uždarytos visos programos.
Vistiek išimti?, pasirinkite Taip.

3. Kai ekrane pasirodo užrašas
Išimkite atminties kortelę
ir paspauskite „Gerai“,
atidarykite atminties kortelės
lizdo dangtelį.

4. Kad kortelė išlįstų iš lizdo,
spustelėkite ją.

5. Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas
įjungtas, pasirinkite Gerai.
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Baterijos įkrovimas
1. Įkiškite suderinamą

įkroviklį į sieninį
lizdą.

2. Prijunkite maitinimo
laidą prie prietaiso.
Jei baterija visiškai
išsikrovusi, gali
praeiti šiek tiek laiko,
kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.

3. Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės
segmentai nustoja mirksėti. Ištraukite įkroviklio
laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš
sieninio lizdo.

Patarimas: Kai įkroviklis nenaudojamas,
ištraukite jį iš sieninio lizdo. Į sieninį lizdą
įjungtas įkroviklis naudoja elektros energiją
net ir jei nėra prijungtas prie prietaiso.
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„Navi“™ ratukas
Norėdami pereiti prie skirtingų meniu ar sąrašų
elementų naudokite slinkties klavišą (į viršų, į
apačią, į kairę arba į dešinę). Kad pasirinktumėte
veiksmą, parodytą klavišo viršuje, arba
parodytumėte dažniausiai naudojamas parinktis

, paspauskite slinkties klavišą.
Kai „Navi™“ ratuko parametras įjungtas
parametruose, galite greitai slinkti programomis
„Nuotraukos“, „Muzikos grotuvas“, „Nokia“ vaizdo
centras, „Adresatai“ ir „Pranešimų sąrašai“ arba
daugiaformatės terpės meniu.
1. Švelniai sukite piršto galu slinkties klavišo kraštu

pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. Stumkite
pirštą, kol elementai ekrane pradės slinkti.

2. Norėdami tęsti slinkimą,
stumkite piršto galiuką
slinkties klavišo kraštu pagal
arba prieš laikrodžio rodyklę.

Jei norite įjungti ar išjungti
„Navi™“ ratuko parametrus,
paspauskite  ir pasirinkite Priemonės >
Parametr. > Bendrieji > „Navi“ ratukas >
„Navi“ ratukas.

Snaudimo režimo rodiklis
Kai prietaisas veikia laukimo režimu, vidinis
„Navi“ ratuko kraštas palengva apšviečiamas.
Šviesa periodiškai keičiasi, lyg aparatas
„kvėpuotų“. „Kvėpavimas“ greitesnis, jei
praleidote skambutį arba gavote pranešimą.
Norėdami išjungti „kvėpavimą“, paspauskite  ir
pasirinkite Priemonės > Parametr. >
Bendrieji > „Navi“ ratukas > Pulsavimas.
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Nuorodos
Norėdami perjungti atidarytas programas,
palaikykite nuspaudę . Palikus programas veikti
fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti
trumpesnį laiką.
Kad atidarytumėte daugiaformatį meniu ir
peržiūrėtumėte savo daugiaformatį turinį,
paspauskite daugiaformačių programų klavišą.
Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo
paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu
palaikykite nuspaudę 0.
Daugumoje programų peržiūrėti daugiausiai
naudojamos funkcijos elementus ( ) galite
paspaudę slinkties klavišą.
Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo
klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.
Norėdami perjungti Įprastinė arba
Begarsėaplinką, prietaisui veikiant laukimo
režimu, palaikykite nuspaudę #. Jei turite dvi
telefono linijas (tinklo paslauga), šiuo veiksmu
galite perjungti iš vienos linijos į kitą.
Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę
(tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo
režimu palaikykite nuspaudę 1.

Norėdami atidaryti pastaruoju metu rinktų
numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu
paspauskite skambinimo klavišą.
Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui
veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę
dešinįjį pasirinkimo klavišą.
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Klaviatūros užrakinimas
Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti
įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos
tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
Norėdami užrakinti klavišus, paspauskite kairįjį
pasirinkimo klavišą, tada – *.
Norėdami atrakinti klavišus, paspauskite kairįjį
pasirinkimo klavišą, tada – *.
Galite nustatyti, kad nenaudojama klaviatūra
automatiškai užsirakintų.
Kad tamsoje apšviestumėte telefono klaviatūrą,
trumpai paspauskite įjungimo klavišą.
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Riešo dirželis
1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įverkite dirželį, kaip

parodyta, ir jį suveržkite.
3. Vėl uždėkite dangtelį.
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Ekrano simboliai
  Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo

paslauga).
  Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo

paslauga).
  Kataloge Gautieji, esančiame „Pranešimai“,

yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.
  Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.
  Kataloge Siunčiamieji yra neišsiųstų

pranešimų.
  Yra praleistų skambučių.

  Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo
apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra
išjungti.

  Aplinkos laikas įjungtas.
  Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

  Žadintuvas įjungtas.
  Naudojama antroji telefono linija (tinklo

paslauga).
  Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu

numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem
pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

  Prietaise yra suderinama „microSD“ kortelė.
  Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų

įranga.
  Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis

telefonas.
  GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo

paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o
 – kad ryšiu galima naudotis.
  Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo

dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga). 
nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu
galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle
galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir
nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

  UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo
paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o

 – kad ryšiu galima naudotis.
  Didelės spartos transliacijos paketo prieiga

(HSDPA) yra palaikoma ir įjungta (tinklo paslauga).
 nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu

galima naudotis.
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  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN
tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą
(tinklo paslauga).

  Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.
  Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
  „Bluetooth“ ryšiu perkeliami duomenys. Kai

simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį
su kitu prietaisu.

  Įjungtas USB ryšys.
   Sinchronizuojama.
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Vietos nustatymas
Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra
pasaulinė radijo navigacinė sistema, kurią sudaro
24 palydovai ir antžeminės stotys, stebinčios
palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinis GPS
imtuvas.
GPS terminalas iš palydovų priima žemo dažnio
radijo signalus ir matuoja signalų sklidimo laiką.
Remdamasis signalų sklidimo laiku, GPS imtuvas
gali apskaičiuoti jo padėtį metrų tikslumu.
Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo
valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri
yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos
tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali
priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų
valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų
derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal
Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento
civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo
navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali
turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS
signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų
vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų.
Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus,
jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai
nustatyti, taigi nustatydami vietą ar kelią niekada
neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir
korinio ryšio tinklų gauta informacija.
GPS imtuvas yra jūsų prietaiso viršuje. Naudodami
imtuvą įsitikinkite, kad neuždengiate antenos
ranka.

GPS ryšio
užmezgimas gali
trukti nuo poros
sekundžių iki kelių
minučių. GPS ryšio
užmezgimas
transporto
priemonėje gali
trukti ilgiau.
GPS imtuvas
naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo
naudojimas bateriją gali išeikvoti greičiau.
Jūsų prietaisas taip pat veikia su sąveikaujančiąja
GPS (A-GPS) (tinklo paslauga).
A-GPS naudojamas pagalbiniams duomenims
priimti paketinių duomenų ryšiu – tai padeda16



apskaičiuoti jūsų dabartinės vietos koordinates,
prietaisui priimant duomenis iš palydovo.
Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu
gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių
duomenų serverio. Pagal pagalbinius duomenis
jūsų prietaisas gali aptikti arčiau esančius
palydovus, o tai leidžia greičiau apskaičiuoti
buvimo vietą.
Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas
naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra
pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS
parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš
„Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai
reikia.
„Nokia" žemėlapiai
Naudodamiesi žemėlapiais galite matyti savo
dabartinę padėtį žemėlapyje, naršyti žemėlapiuose
ieškodami įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir
lankytinų vietų, planuoti maršrutus nuo vienos
vietos iki kitos, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir
siųsti juos į suderinamus prietaisus. Taip pat galite
įsigyti papildomų paslaugų, pvz., gidą ar išsamią
navigacijos paslaugą su balso nurodymais.

Patarimas: Vietovės informacija yra
automatiškai pridedama prie atvaizdo failo
duomenų, jeigu Įrašo vieta yra įvesti
fotoaparato parametruose. Jeigu žemėlapyje
norite pamatyti, kur atvaizdas buvo

nufotografuotas, atidarykite programą
„Nuotraukos“.

Paspauskite  ir pasirinkite Žemėlapiai. Kai
žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti
nustatyti interneto prieigos tašką, kad
atsisiųstumėte savo dabartinei vietai skirtą
žemėlapio informaciją. Norėdami vėliau pakeisti
numatytąjį prieigos tašką, pasirinkite Funkcijos >
Nuostatos > Tinklas > Numatytasis prieigos
taškas.
Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek
netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite
vien tik žemėlapiais, kuriuos atsisiunčiate
norėdami naudoti šiame prietaise.
Kai ekrane naršote po žemėlapį, naujas žemėlapis
automatiškai atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri
nepadengta atsiųstų žemėlapių. Šie žemėlapiai yra
nemokami, tačiau atsisiunčiant jūsų paslaugos
teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai.
Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo
įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Norėdami apsaugoti prietaisą nuo automatinio
žemėlapių atsisiuntimo iš interneto, pavyzdžiui, kai
esate už savo namų korinio tinklo ribų, pasirinkite
Funkcijos > Nuostatos > Tinklas > Naudoti
tinklą > Niekada.
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Žemėlapių atsisiuntimas
„Nokia Map Loader“ – tai kompiuterio programinė
įranga, kurią galite naudoti įvairių šalių
žemėlapiams atsisiųsti internetu ir diegti savo
prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje (jei
tokia įstatyta). Taip pat galite atsisiųsti balso failus,
skirtus išsamiai navigacijai. Norėdami naudoti
„Nokia Map Loader“, pirmiausia turite įdiegti ją
suderinamame kompiuteryje. Kompiuterio
programinę įrangą galite atsisiųsti adresu
www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
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„Nokia" vaizdo įrašų centras
Naudodami vaizdo įrašų centrą (tinklo paslauga)
galite atsisiųsti ir tiesiogiai transliuoti vaizdo įrašus
iš suderinamų internetinių vaizdo įrašų paslaugos
teikėjų naudodami paketinius duomenis ar WLAN.
Vaizdo įrašus taip pat galite perduoti iš suderinamo
kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo
įrašų centre.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų
paslaugų. Paslaugų teikėjai gali teikti turinį
nemokamai arba už mokestį. Kainų ieškokite
paslaugoje arba kreipkitės į paslaugų teikėją.
1. Kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus, paspauskite

 ir pasirinkite Vzd. į. centr..
2. Kad prisijungtumėte prie paslaugos, pasirinkite

Vzd. įr. katalogas ir norimą vaizdo paslaugą.
Pasirinkite Vaizdo įrašų teikiniai. Prietaisas
atnaujina ir parodo paslaugoje pasiekiamą
turinį.

3. Kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus pagal
kategorijas (jei jos yra), judėkite slinkties
mygtuku žemyn.

4. Kad peržiūrėtumėte informaciją apie vaizdą,
pasirinkite Funkcijos > Vzd. įrašo
informacija.

5. Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart,
o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad
atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite
Funkcijos > Atsisiųsti.
Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba
peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite
Funkcijos > Atkurti.
Jei išeinate iš programos, toliau siunčiama fone.
Atsiųsti vaizdo įrašai išsaugomi vaizdo įrašų
centro aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

19



Muzikos grojimas
Kaip groti dainą:
1. Paspauskite  ir pasirinkite Muzika > Muzik.

grot..
2. Pasirinkite dainą arba grojaraštį.
3. Norėdami groti

pasirinktus failus,
paspauskite slinkties
klavišą.

Perspėjimas:
Klausykitės muzikos ne per
garsiai. Klausydamiesi
labai garsiai, galite
pakenkti savo klausai.
Norėdami uždaryti
grotuvą, pasirinkite
Funkcijos > Uždaryti.
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Apie FM siųstuvą
Ši funkcija ne visose šalyse vienodai prieinama.
Spausdinant šios įrangos FM siųstuvo dalis
numatyta naudoti šiose šalyse: Airijoje, Austrijoje,
Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje,
Islandijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje,
Lichtenšteine, Liuksemburge, Maltoje,
Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje,
Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir
Vokietijoje. Naujausią informaciją ir ne Europos
valstybių, kuriose gali būti naudojami FM siųstuvai,
sąrašą rasite adresu www.nseries.com/
fmtransmitter. Prieš naudodamiesi šia funkcija
užsienio šalyje, pasižiūrėkite adresu
www.nseries.com/fmtransmitter pateiktą
informaciją, kad sužinotumėte, ar tai leidžiama.
Naudodami FM siųstuvą savo prietaise esančią
muziką galite atkurti per bet kurį suderinamą FM
radijo imtuvą, pvz., automobilio radiją arba namų
stereosistemą.
FM siųstuvo didžiausias nuotolis – iki 3 metrų (10
pėdų). Perdavimą gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz.,
sienos, kiti elektroniniai prietaisai arba viešosios
radijo stotys. FM siųstuvas gali trikdyti netoliese tuo
pačiu dažniu veikiančių radijo imtuvų darbą. Kad

išvengtumėte trikdžių, prieš pradėdami naudoti FM
siųstuvą, visada pasiieškokite laisvo FM dažnio.
FM siųstuvo negalima naudoti kartu su jūsų
prietaiso FM radiju.
FM siųstuvo veikimo dažnis: 88,1–107,9 MHz.
Kai siųstuvas įjungtas ir siunčia garsą, laukimo
režimu rodoma . Kai siųstuvas įjungtas, tačiau
nieko nesiunčia, rodoma  ir skamba periodiškai
pasikartojantis tonas. Jei siųstuvas nieko nesiunčia
kelias minutes, jis automatiškai išsijungia.
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Dainos atkūrimas naudojant FM siųstuvą
Jei per suderinamą FM radijo imtuvą norite atkurti
jūsų prietaise išsaugotą dainą, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Paspauskite  ir pasirinkite Muzika > Muzik.

grot..
2. Pasirinkite norimą klausyti dainą arba

grojaraštį.
3. Rodinyje „Dabar atkuria" pasirinkite

Funkcijos > FM siųstuvas.
4. Kad įjungtumėte FM siųstuvą, nustatykite FM

siųstuvas reikšmę Įjungtas ir įveskite kitų
siųstuvų nenaudojamą dažnį. Pavyzdžiui, jei
jūsų teritorijoje dažnis 107,8 MHz yra laisvas,
nustatykite šiuo dažniu savo radijo imtuvą, taip
pat būtina nustatyti ir savo FM siųstuvą dažniu
107,8 MHz.

5. Nustatykite tuo pačiu dažniu imtuvą ir
pasirinkite Funkcijos > Uždaryti.

Garsumui reguliuoti naudokite savo imtuvo
garsumo funkciją. Klausykitės muzikos ne per
garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti
savo klausai.

Jei norite išjungti FM siųstuvą, pasirinkite
Funkcijos > FM siųstuvas ir nustatykite FM
siųstuvas reikšmę Išjungtas.
Jei muzika kelias minutes neatkuriama, siųstuvas
išsijungia automatiškai.
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Pagalba
Turite klausimų apie savo prietaisą?
Jei naudojant prietaisą atsiranda problemų arba
nežinote, kaip jūsų prietaisas turi veikti, ieškokite
pagalbos interneto adresu www.nseries.com/
support arba savo vietovės „Nokia“ svetainėje
adresuwww.nokia.com, prietaiso programoje
„Žinynas“ arba vartotojo vadove. Jei problema lieka
neišspręsta, pamėginkite šias priemones:
● Iš naujo įjunkite prietaisą: išjunkite prietaisą ir

išimkite bateriją. Po kelių sekundžių vėl įdėkite
bateriją ir įjunkite prietaisą.

● Atnaujinkite savo prietaiso programinę įrangą,
naudodami „Nokia Software Updater“.
Apsilankykite interneto adresu www.nokia.com/
softwareupdate arba savo vietos „Nokia“
svetainėje.

● Atkurkite pradinius gamintojo parametrus,
vadovaudamiesi vartotojo vadovo
paaiškinimais. Iš naujo įjungiant prietaisą jūsų
dokumentai ir failai neištrinami.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“
atstovą dėl prietaiso remonto. Apsilankykite
interneto adresu www.nokia.com/repair. Prieš

siųsdami savo prietaisą remontuoti visada
padarykite atsarginę jo duomenų kopiją arba įrašą.
Tinkle
Naujausių vadovų, papildomos informacijos,
atsisiuntimų ir su jūsų „Nokia“ gaminiu susijusių
paslaugų galite rasti interneto adresu
www.nseries.com/support arba jūsų vietovės
„Nokia“ svetainėje.

Patarimas:  Be to, savo prietaiso interneto
naršykle galite pasiekti pagalbos tinkle
puslapius.

Žinynas
Žinynas teikia prietaiso naudojimo instrukcijas. Jei
norite jį atidaryti iš programos, pasirinkite
Funkcijos > Paaiškinimas.
Vartotojo vadovas
Kita svarbi informacija apie jūsų prietaisą pateikta
vartotojo vadove.
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