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Taustiņi un detaļas (priekšpuse)

1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 — Nokia AV savienotājs (3,5 mm) saderīgām
austiņām

3 — Pie auss liekamā daļa
4 — Izvēles taustiņi
5 — Zvanīšanas taustiņš
6 — Izvēlnes taustiņš 
7 — Ciparu tastatūra
8 — Mikrofons
9 — Navi™ ripa. Tālāk saukts par ritināšanas
taustiņu.
10 — Dzēšanas taustiņš C
11 — Multivides taustiņš
12 — Beigu taustiņš
13 — Gaismas sensors
14 — Sekundārā kamera
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Taustiņi un detaļas (aizmugure)

1 un 9 — Stereoskaļruņi ar telpiskas skaņas efektu
2 — Tālummaiņas/skaļuma regulēšanas taustiņš
3 — 2 posmu fotografēšanas taustiņš
automātiskajai fokusēšanai, fotoattēlu uzņemšanai
un videoklipu ierakstīšanai
4 — Diodes zibspuldze

5 — Galvenā kamera augstas izšķirtspējas (līdz 3,2
megapikseļiem) attēlu fotografēšanai un
videoklipu ierakstīšanai
6 — Micro USB savienotājs, lai pievienotu saderīgam
datoram
7 — Atmiņas kartes slots saderīgai microSD kartei
8 — Lādētāja savienotājs
10 — Caurums delnas siksniņai
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(U)SIM kartes un akumulatora
ievietošana
USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir
piemērota UMTS mobilajiem tālruņiem.
Pirms akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet
ierīci un atvienojiet lādētāju.
1. Turot ierīci pavērstu

ar aizmuguri pret
sevi, nospiediet un
turiet atbrīvošanas
pogu un paceliet
vāciņu.

2. Ievietojiet SIM karti
kartes turētājā.
Pārliecinieties, vai
kartes nošķeltais stūris
ir vērsts pret slotu un
vai kartes kontakti ir
vērsti uz leju.

3. Ievietojiet
akumulatoru.

4. Lai nomainītu vāciņu,
virziet augšējo
aizvēršanas aizbīdni
tam paredzētās
spraugas virzienā un
pēc tam spiediet
vāciņu uz leju, līdz tas
nofiksējas vietā.
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Ierīces ieslēgšana
1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas

taustiņu.
2. Ja ierīce pieprasa ievadīt PIN

kodu vai bloķēšanas kodu,
ievadiet to un nospiediet
kreiso izvēles taustiņu.
Bloķēšanas koda rūpnīcas
uzstādījums ir 12345 .

Šai ierīcei ir iekšējās antenas.

Piezīme. Jūsu ierīcei var
būt gan ārējās, gan iekšējās antenas. Tāpat kā
jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības
neaiztieciet antenu, kad ierīce tiek lietota. Antenas
aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var
patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu
nepieciešams, un var samazināties akumulatora
ekspluatācijas ilgums.

1 — Bluetooth, bezvadu LAN antena un GPS
uztvērējs
2 — FM raidītāja antena
3 — Mobilā tālruņa antena
Piezīme: Bluetooth, WLAN, GPS un FM raidītāja
antenas atrodas ierīces aizmugurējā vāciņā. Ja
maināt aizmugurējo vāciņu, pārbaudiet, vai jums ir
autentiska Nokia detaļa, kas paredzēta lietošanai ar
šo ierīci, citādi šie savienojumi var vairs
nedarboties.
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Atmiņas karte
Izmantojiet darbam ar šo ierīci vienīgi
saderīgas microSD kartes, kuru lietošanu
ir apstiprinājusi Nokia. Nokia izmanto
apstiprinātus atmiņas karšu rūpniecības
standartus, taču dažu prečzīmju atmiņas kartes var
nebūt pilnībā saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas
kartes var sabojāt karti un ierīci un sabojāt kartē
uzglabātos datus.

Atmiņas kartes ievietošana
Glabājiet visas atmiņas kartes maziem bērniem
nepieejamās vietās.
Atmiņa karte, iespējams, jau ir ievietota ierīce. Ja tā
nav, rīkojieties šādi:
1. Ievietojiet pirkstu iedobē, kas atrodas blakus

atmiņas kartes slota durtiņām, un paceliet tās.
Pavelciet durtiņas pa kreisi, līdz var saskatīt viru,
un pēc tam tās atveriet uz sāniem.

2. Slotā ievietojiet
saderīgu
atmiņas karti.
Pārliecinieties,
vai kartes
kontakti ir vērsti
uz leju slota
virzienā.

3. Iebīdiet karti slotā.
Kartei
nofiksējoties vietā,
atskan klikšķis.

4. Iebīdiet atpakaļ
viru un aizveriet
durtiņas. Pārliecinieties, vai durtiņas ir pareizi
aizvērtas.

Atmiņas kartes izņemšana

Svarīgi!  Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad
tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības
laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē
saglabātos datus. 7



1. Pirms atmiņas kartes izņemšanas nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties
Izņemt atm. karti. Visas programmas tiek
aizvērtas.

2. Kad ierīcē tiek parādīts jautājums Izņemot
atmiņas karti, tiks aizvērtas visas atvērtās
programmas. Vai tomēr izņemt?, izvēlieties
Jā.

3. Kad tiek parādīts Izņemiet
atmiņas karti un
nospiediet 'Labi', atveriet
atmiņas kartes slota durtiņas.

4. Piespiediet atmiņas karti, lai
to atbrīvotu no slota.

5. Izvelciet atmiņas karti. Ja
ierīce ir ieslēgta, izvēlieties Labi.
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Akumulatora uzlādēšana
1. Savienojiet saderīgu

lādētāju ar strāvas
kontaktligzdu.

2. Pievienojiet strāvas
kabeli ierīcei. Ja
akumulators ir
pilnībā izlādējies,
iespējams, ka
mirgojošais lādēšanas indikators tiek parādīts
tikai pēc kāda brīža.

3. Kad akumulators ir uzlādēts pilnībā, lādēšanas
indikators vairs nemirgo. Atvienojiet lādētāju no
ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Padoms. Kad lādētājs netiek lietots,
atvienojiet to no kontaktligzdas.
Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē
enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.
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Navi™ ripa
Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai pārvietotos
izvēlnēs un sarakstos (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai
pa labi). Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai
izvēlētos darbību, kas norādīta virs taustiņa, vai lai
rādītu biežāk lietotās iespējas .
Ja uzstādījumos ir aktivizēts Navi™ ritenītis,
iespējams ērti ritināt programmu Fotoattēli,
Mūzikas atskaņotājs, Nokia videocentrs, Kontakti un
Ziņapmaiņa sarakstos vai multivides izvēlnē.
1. Virziet pirkstu ap ritināšanas taustiņu

pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji
tam. Turpiniet virzīt pirkstu, līdz displejā sākas
ritināšana.

2. Lai turpinātu ritināšanu, virziet
pirkstu pa ritināšanas taustiņa
malu pulksteņrādītāja kustības
virzienā vai pretēji.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Navi
ritenīša uzstādījumu, nospiediet

 un izvēlieties Rīki > Uzstādīj. > Vispārīgi >
Navi ritenītis > Navi ritenītis.
Dīkstāves režīma indikators
Ja ierīce ir gaidīšanas režīmā, Navi ripas maliņa tiek
lēni izgaismota. Apgaismojums periodiski mainās,

kad ierīce mirgo. Mirgošanas intensitāte ir ātrāka,
ja ir neatbildēti zvani vai saņemtas ziņas.
Lai izslēgtu mirgošanu, nospiediet  un izvēlieties
Rīki > Uzstādīj. > Vispārīgi > Navi ritenītis >
Vēsma.
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Īsceļi
Lai pārslēgtu atvērtās programmas, nospiediet un
turiet . Atstājot programmas atvērtas fonā,
palielinās akumulatora enerģijas patēriņš, kā arī
saīsinās tā ekspluatācijas laiks.
Lai atvērtu multivides izvēlni un skatītu multivides
saturu, nospiediet multivides taustiņu.
Lai izveidotu Web savienojumu (tīkla pakalpojums),
gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 0.
Vairākās programmās, lai skatītu biežāk lietotās
iespējas ( ), nospiediet ritināšanas taustiņu.
Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.
Lai gaidīšanas režīmā pārslēgtos no profila
Vispārīgs uz profilu Bez skaņas un pretēji,
nospiediet un turiet #. Ja jums ir divas tālruņa līnijas
(tīkla pakalpojums), šī darbība pārslēdz līniju.
Lai izsauktu balss pastkasti (tīkla pakalpojums),
gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 1.
Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu,
gaidīšanas režīmā nospiediet zvanīšanas taustiņu.
Lai izmantotu balss komandas, gaidīšanas režīmā
nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. 11



Tastatūras bloķēšana
Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz
ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu
numuru.
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles
taustiņu un pēc tam *.
Lai atbloķētu taustiņus, nospiediet kreiso izvēles
taustiņu un pēc tam *.
Var uzstādīt, lai tastatūra pēc taimauta tiktu bloķēta
automātiski.
Lai vāja apgaismojuma apstākļos izgaismotu
tastatūru, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu.

12



Delnas siksniņa
1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ieveriet siksniņu, kā

parādīts, un nostipriniet to.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.
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Displeja indikatori
  ierīce tiek lietota GSM tīklā (tīkla pakalpojums).

  ierīce tiek lietota UMTS tīklā (tīkla
pakalpojums).

  programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir
viena vai vairākas nelasītas ziņas.

  attālajā pastkastē ir saņemta jauna e-pasta ziņa.
  mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.
  jums ir neatbildēti zvani.

  zvana veida uzstādījums ir Klusums un ziņu un
e-pasta ziņu saņemšanas signāli ir izslēgti.

  ierobežotais profils ir ieslēgts.
  ierīces tastatūra ir bloķēta.

  ir ieslēgts modinātājs.
  tiek izmantota otrā tālruņa līnija (tīkla

pakalpojums).
  visi zvani uz ierīci tiek pāradresēti uz citu

numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa
līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.

  ierīcē ir saderīga microSD karte.
  ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.

  ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

  ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla
pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir
aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

  pakešdatu savienojums ir aktīvs tajā tīkla daļā,
kas nodrošina EGPRS (tīkla pakalpojums).  norāda,
ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka
savienojums ir pieejams. Ikonas norāda, ka tīklā ir
pieejams EGPRS, tomēr datu pārsūtīšanas laikā
ierīcei nav obligāti jāizmanto EGPRS.

  ir aktīvs UMTS pakešdatu savienojums (tīkla
pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir
aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir pieejams.

  tiek nodrošināta un ir aktīva ātrgaitas lejupsaites
pakešpiekļuve (High-speed Downlink Packet Access
— HSDPA; tīkla pakalpojums).  norāda, ka
savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka
savienojums ir pieejams.

  esat licis ierīcei meklēt bezvadu LAN tīklus, un ir
pieejams bezvadu LAN (tīkla pakalpojums).

  bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā,
kas nodrošina šifrēšanu.

  bezvadu LAN savienojums ir aktivizēts tīklā, kas
nenodrošina šifrēšanu.14



  ir ieslēgts Bluetooth savienojums.
  tiek pārsūtīti dati, izmantojot Bluetooth

savienojumu. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina
izveidot savienojumu ar citu ierīci.

  ir aktīvs USB savienojums.
   notiek sinhronizācija.
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Pozicionēšana
Globālā pozicionēšanas sistēma (Global Positioning
System — GPS) ir globāla radionavigācijas sistēma,
kas ietver 24 satelītus un to zemes stacijas, kas
uzrauga satelītu darbību. Šai ierīcei ir iekšējs GPS
uztvērējs.
GPS terminālis uztver satelītu raidītos mazjaudas
radiosignālus un nosaka signālu pārraidīšanas
ilgumu. Ja ir zināms signāla pārraides ilgums, GPS
uztvērējs var precīzi aprēķināt (metros) savu
atrašanās vietu.
Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning
System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto
Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas
precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu
precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie
pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties
atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS
politikai un Federālajam radionavigācijas plānam
(Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var
ietekmēt arī slikts satelītu izvietojums. GPS signālu
pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās
vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi.
Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS
uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas
mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas
nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas
datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā
radio tīkla.
GPS uztvērējs atrodas ierīces augšdaļā. Izmantojot
uztvērēju, pārliecinieties, ka antena nav nosegta ar
roku.

GPS savienojuma
izveidošana var
ilgt no dažām
sekundēm līdz pat
vairākām
minūtēm. GPS
savienojuma
izveidošana
transportlīdzeklī
var aizņemt ilgāku
laiku.
GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko
nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS
uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.
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Šī ierīce nodrošina arī globālās pozicionēšanas
palīgsistēmu (Assisted Global Positioning System —
A-GPS) (tīkla pakalpojums).
A-GPS tiek lietota, lai, izmantojot pakešdatu
savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz
noteikt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas,
kad ierīce no satelītiem saņem signālus.
Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no
palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu.
Izmantojot palīdzības datus, ierīce var atrast
satelītus, kuri atrodas tuvāk ierīcei, un tas paātrina
vietas noteikšanu.
Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS
pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami
pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS
uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS
pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie
nepieciešami.
Nokia Maps
Izmantojot programmu Kartes, var redzēt kartē
savu pašreizējo atrašanās vietu, pārlūkot kartes, lai
atrastu dažādas pilsētas un valstis, meklēt adreses
un dažādus apskates objektus, kā arī plānot
maršrutus, lai nokļūtu no vienas vietas citā,
saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz
saderīgām ierīcēm. Var iegādāties arī papildu
pakalpojumus, piem., ceļvežus un navigācijas
norāžu pakalpojumu ar balss vadību.

Padoms. Informācija par atrašanās vietu tiek
automātiski pievienota attēla faila datiem, ja
kameras uzstādījumos ir uzstādīts Reģistrēt
vietu. Ja vēlaties apskatīt kartē, kur attēls ir
uzņemts, atveriet programmu Fotoattēli.

Nospiediet  un izvēlieties Kartes. Lietojot
programmu Kartes pirmo reizi, jums, iespējams,
būs jādefinē interneta piekļuves punkts, lai
lejupielādētu pašreizējās atrašanās vietas karti. Lai
noklusēto piekļuves punktu mainītu vēlāk,
izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi > Tīkls >
Noklus. piekļ. punkts.
Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā
neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā
nepaļaujieties uz kartogrāfiju, ko lejupielādējat
izmantošanai šajā ierīcē.
Kad displejā pārlūkojat karti un aizritināt līdz
apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās
kartēs, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte.
Šīs kartes ir bezmaksas, taču lejupielāde var būt
saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu,
izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai
saņemtu plašāku informāciju par datu pārraides
izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Lai nepieļautu, ka ierīce automātiski lejupielādē
kartes no interneta, piem., ja esat ārpus mājas
mobilo sakaru tīkla, izvēlieties Iespējas >
Uzstādījumi > Tīkls > Lietot tīklu > Nekad. 17



Karšu lejupielāde
Datorprogrammatūru Nokia Map Loader izmanto,
lai no interneta lejupielādētu un ierīcē vai saderīgā
atmiņas kartē (ja tāda ir ievietota) instalētu dažādu
valstu kartes. To var izmantot arī, lai lejupielādētu
balss vadības failus, kas nepieciešami navigācijas
norādēm. Lai izmantotu Nokia Map Loader, šī
programmatūra vispirms ir jāinstalē saderīgā
datorā. Šo datorprogrammatūru var lejupielādēt
Web vietā www.nokia.com/maps. Izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
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Nokia videocentrs
Ar Nokia videocentru (tīkla pakalpojums),
izmantojot pakešdatu vai WLAN tīklu, iespējams
lejupielādēt un straumēt videoklipus no saderīgiem
interneta video pakalpojumiem. Videoklipus uz
ierīci var pārsūtīt arī no saderīga datora un skatīties
tos videocentrā.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.
Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai
maksas saturu. Noskaidrojiet tarifus pakalpojumā
vai pie pakalpojumu sniedzēja.
1. Lai skatītos videoklipus, nospiediet  un

izvēlieties Videocentrs.
2. Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu,

izvēlieties Video katalogs un vajadzīgo video
pakalpojumu.
Izvēlieties Video plūsmas. Ierīce veic
atjaunināšanu un parāda pakalpojumā
pieejamo saturu.

3. Lai skatītu videoklipus pa kategorijām (ja tādas
pieejamas), ritiniet uz leju.

4. Lai apskatītu informāciju par video, izvēlieties
Iespējas > Video dati.

5. Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms
jāielādē ierīcē. Lai ielādētu videoklipu,
izvēlieties Iespējas > Ielādēt.
Lai straumētu videoklipu vai lai skatītos
lejupielādētu videoklipu, izvēlieties Iespējas >
Demonstrēt.
Ja izejat no programmas, lejupielāde turpinās
fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti
videocentra katalogā Mani video.
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Mūzikas atskaņošana
Lai atskaņotu dziesmu:
1. Nospiediet  un izvēlieties Mūzika > Mūz.

atsk..
2. Izvēlieties dziesmu vai mūzikas sarakstu.
3. Lai atskaņotu izvēlētos

failus, nospiediet
ritināšanas taustiņu.

Uzmanību!
Klausieties mūziku
mērenā skaļumā. Ilgstoši
klausoties skaļu mūziku,
var tikt bojāta dzirde.
Lai aizvērtu atskaņotāju,
izvēlieties Iespējas >
Iziet.
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Par FM raidītāju
Šīs funkcijas pieejamība dažādās valstīs var
atšķirties.
Šī materiāla sagatavošanas brīdī šīs ierīces FM
raidītāju ir paredzēts lietot šādās valstīs: Austrijā,
Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Īrijā,
Īslandē, Lielbritānijā, Lietuvā, Lihtenšteinā,
Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā,
Portugālē, Somijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā, Vācijā un
Zviedrijā. Lai iegūtu jaunāko informāciju, kā arī
sarakstu ar citām pasaules valstīm, kurās var lietot
FM raidītāju, skatiet www.nseries.com/
fmtransmitter. Pirms funkcijas lietošanas ārvalstīs,
lūdzu, skatiet www.nseries.com/fmtransmitter, lai
pārliecinātos, ka lietošana ir atļauta.
Izmantojot FM raidītāju un saderīgu FM uztvērēju,
piem., automašīnas radio vai mājas stereosistēmu,
ierīcē var atskaņot dziesmas.
Maksimālais FM raidītāja darbības rādiuss ir līdz
3 metriem (10 pēdām). Pārraides kvalitāti var
ietekmēt tādi šķēršļi kā sienas, citas elektriskās
ierīces vai sabiedriskās radiostacijas. FM raidītājs
var izraisīt tādu tuvumā esošu FM uztvērēju
darbības traucējumus, kas izmanto to pašu
frekvenci. Lai novērstu darbības traucējumus,

vienmēr pirms FM raidītāja izmantošanas uztvērējā
meklējiet brīvu FM frekvenci.
FM raidītāju nevar izmantot vienlaikus ar ierīces FM
radio.
Raidītāja darbības frekvences diapazons ir 88,1–
107,9 MHz.
Kad raidītājs ir ieslēgts un pārraida skaņu,
gaidīšanas režīmā tiek parādīts . Ja raidītājs ir
ieslēgts, bet dati netiek pārraidīti, ekrānā ir parādīts

, un periodiski atskan skaņas signāli. Ja raidītājs
vairākas minūtes nepārraida nekādus datus, tas
automātiski izslēdzas.
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Dziesmas atskaņošana, izmantojot FM
raidītāju
Lai ierīcē saglabāto dziesmu atskaņotu, izmantojot
saderīgu FM uztvērēju, rīkojieties šādi:
1. Nospiediet  un izvēlieties Mūzika > Mūz.

atsk.
2. Izvēlieties atskaņojamo dziesmu vai

atskaņošanas sarakstu.
3. Skatā Tagad atskaņo izvēlieties Iespējas > FM

raidītājs.
4. Lai aktivizētu FM raidītāju, izvēlieties raidītāja

FM raidītājs uzstādījumu Ieslēgts un ievadiet
frekvenci, kurā netiek veiktas citas pārraides.
Piem., ja 107,8 MHz frekvence jūsu apgabalā ir
brīva un FM uztvērēju uzstādāt darbībai šajā
frekvencē, arī FM raidītāja darbība jānoregulē uz
107,8 MHz.

5. Uzstādiet uztvērējierīci tādā pašā frekvencē un
izvēlieties Iespējas > Iziet.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet uztvērējierīces
skaļuma regulēšanas funkciju. Klausieties mūziku
mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku,
var tikt bojāta dzirde.

Lai deaktivizētu FM raidītāju, izvēlieties Iespējas >
FM raidītājs un raidītājā FM raidītājs izvēlieties
uzstādījumu Izslēgts.
Ja mūzika netiek atskaņota vairākas minūtes,
raidītājs automātiski izslēdzas.
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Atbalsts
Vai radušās problēmas ar ierīci?
Ja radušās problēmas ar ierīci vai neesat
pārliecināts, kā ierīcei pareizi jādarbojas, skatiet
informāciju tiešsaistes atbalsta Web vietā
www.nseries.com/support vai Web vietas
www.nokia.com vietējā sadaļā, ierīces palīdzības
programmā vai lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas
neatrisina radušos problēmu, izvēlieties kādu no
šīm iespējām:
● Atjaunojiet ierīces sākotnējos uzstādījumus:

izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc
pāris sekundēm ielieciet akumulatoru un
ieslēdziet ierīci.

● Atjauniniet ierīces programmatūru, izmantojot
programmu Nokia Software Updater. Skatiet
www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo
Nokia Web vietu.

● Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus,
kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Rūpnīcas
uzstādījumu atjaunošanas laikā faili netiek
izdzēsti.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt,
sazinieties ar uzņēmumu Nokia, lai uzzinātu par
remonta iespējām. Skatiet www.nokia.com/repair.

Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr
dublējiet vai ierakstiet ierīcē esošos datus.
Tiešsaiste
Skatiet www.nseries.com/support vai vietējo Nokia
Web vietu, lai iegūtu jaunākās rokasgrāmatas,
papildinformāciju, ielādes iespējas un
pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto Nokia
izstrādājumu.

Padoms.  Atbalsta lapām var piekļūt, arī
izmantojot ierīces Web pārlūku.

Palīdzība
Palīdzības funkcija sniedz norādījumus par tālruņa
lietošanu. Lai piekļūtu tai no programmas,
izvēlieties Iespējas > Palīdzība.
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu citu
svarīgu informāciju par ierīci.
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