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Tlačidlá a súčasti (pohľad spredu)

1 — Vypínač
2 — 3,5 mm AV konektor Nokia pre kompatibilné
headsety a slúchadlá

3 — Slúchadlo
4 — Výberové tlačidlá
5 — Tlačidlo Volať
6 — Tlačidlo Menu 
7 — Číselné tlačidlá
8 — Mikrofón
9 — Koliesko navigačného tlačidla Navi™, ďalej
označované ako navigačné tlačidlo
10 — Tlačidlo Vymazať C
11 — Multimediálne tlačidlo
12 — Tlačidlo Koniec
13 — Snímač osvetlenia
14 — Sekundárny fotoaparát
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Tlačidlá a súčasti (pohľad zozadu)

1 a 9 — Stereoreproduktory s efektom 3D
2 — Tlačidlo Zoom/Hlasitosť
3 — Dvojpolohová spúšť na automatické
zaostrovanie, fotografovanie statických snímok a
nahrávanie videoklipov
4 — Blesk LED

5 — Hlavný fotoaparát s vysokým rozlíšením (až do
3,2 Mpix) na fotografovanie a nahrávanie
videoklipov
6 — Konektor microUSB na pripojenie
ku kompatibilnému počítaču
7 — Otvor na kompatibilnú pamäťovú kartu
microSD
8 — Konektor pre nabíjačku
10 — Otvor na šnúrku na zápästie
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Vloženie karty (U)SIM a batérie
Karta USIM je rozšírenou verziou karty SIM a
podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete
UMTS.
Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a
odpojte od nabíjačky.
1. Prístroj otočte

zadnou stranou k
sebe, stlačte a
podržte poistku a
nadvihnite kryt.

2. Kartu SIM vložte do
držiaka karty.
Skontrolujte, či šikmá
hrana karty smeruje k
otvoru a plôška
s kontaktmi na karte je
otočená smerom
nadol.

3. Vložte batériu.

4. Ak chcete znova založiť
kryt, vrchnú západku
najskôr otočte smerom
k otvoru a kryt potom
zatláčajte nadol, kým
nezapadne na miesto.
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Zapnutie telefónu
1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Ak prístroj vyžiada kód PIN

alebo blokovací kód, zadajte
ho a stlačte ľavé výberové
tlačidlo. Štandardne je
blokovací kód nastavený na
kombináciu 12345.

Váš prístroj má vnútorné antény.

Upozornenie: Váš prístroj
môže mať internú a externú anténu. Podobne ako
pri iných rádiofrekvenčných prístrojoch sa zbytočne
nedotýkajte antény, keď ju prístroj využíva. Kontakt
s takouto anténou zhoršuje kvalitu rádiovej
komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude
pracovať s vyšším výkonom, než je normálne
potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

1 — Anténa technológie Bluetooth a bezdrôtovej
siete LAN a prijímač GPS

2 — Anténa vysielača FM
3 — Celulárna anténa
Poznámka: Antény zariadenia Bluetooth, siete
WLAN, systému GPS a vysielača FM sa nachádzajú na
zadnej strane prístroja. Pri výmene zadného krytu
overte, či máte potrebnú originálnu súčasť od
spoločnosti Nokia určenú na používanie s týmto
prístrojom. V opačnom prípade môžu tieto
pripojenia prestať fungovať.
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Pamäťová karta
Používajte iba kompatibilné karty
microSD schválené spoločnosťou Nokia
na používanie s týmto prístrojom.
Spoločnosť Nokia používa schválené priemyselné
štandardy pre pamäťové karty, ale niektoré značky
nemusia byť úplne kompatibilné s týmto
prístrojom. Nekompatibilné karty môžu poškodiť
kartu a prístroj aj dáta uložené na karte.

Vloženie pamäťovej karty
Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu
malých detí.
V prístroji už môže byť vložená pamäťová karta. Ak
karta nie je vložená, postupujte takto:
1. Vložte prst do štrbiny vedľa dvierok otvoru pre

pamäťovú kartu a nadvihnite dvierka.
Otvorením dvierok doľava odkryte držiak karty.

2. Do otvoru vložte
kompatibilnú
pamäťovú
kartu.
Ubezpečte sa, že
plôška

s kontaktmi
smeruje nadol a
smerom k
otvoru.

3. Zatlačte kartu
dovnútra. Môžete
počuť jemné
cvaknutie, keď
karta zapadne na
miesto.

4. Držiak zasuňte späť dovnútra a zatvorte dvierka.
Ubezpečte sa, že dvierka sú poriadne zatvorené.

Vysunutie pamäťovej karty

Dôležité:  Nevyberajte pamäťovú kartu
uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu.
Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže
dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj
prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.
1. Skôr ako vysuniete kartu, stlačte tlačidlo

vypínača a vyberte položku Vybrať pam.
kartu. Všetky aplikácie sú zatvorené. 7



2. Ak sa na displeji zobrazí text Vybratím
pamäťovej karty sa zatvoria všetky otvorené
aplikácie. Vybrať aj tak?, vyberte možnosť
Áno.

3. Ak sa na displeji zobrazí text
Vyberte pamäťovú kartu a
stlačte tlačidlo OK, otvorte
dvierka otvoru pre pamäťovú
kartu.

4. Potlačením uvoľnite
pamäťovú kartu z otvoru.

5. Vytiahnite pamäťovú kartu. Ak je prístroj
zapnutý, vyberte položku OK.
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Nabitie batérie
1. Zapojte

kompatibilnú
nabíjačku do sieťovej
zásuvky.

2. Zapojte šnúru z
nabíjačky do
telefónu. Ak je
batéria úplne vybitá,
indikátor nabíjania sa môže zobraziť až po
chvíli.

3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania
sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku z
prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.

Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo
zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do
zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj
vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.
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Navi™ Navigačné koliesko 
Pomocou navigačného tlačidla sa môžete
pohybovať v menu a zoznamoch (nahor, nadol,
doľava alebo doprava). Stlačením navigačného
tlačidla vyberte činnosť zobrazenú v hornej časti
tlačidla alebo zobrazte najpoužívanejšie možnosti

.
Keď je navigačné koliesko Navi™ v nastaveniach
zapnuté, môžete rýchlo prechádzať medzi menu
Fotografie, Prehrávač hudby, Videocentrum Nokia,
Kontakty, Zoznamy správ alebo Multimédiá.
1. Jemne posúvajte konček prsta po okraji

navigačného tlačidla v smere alebo proti smeru
hodinových ručičiek. Prstom pohybujte dovtedy,
kým na displeji nezačne posúvanie.

2. Ak sa chcete posúvať ďalej,
posúvajte prst po okraji
navigačného tlačidla v smere
alebo proti smeru hodinových
ručičiek.

Ak chcete navigačné koliesko Navi
v nastaveniach zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo

 a vyberte položku Nástroje > Nastavenia >
Všeobecné > Koliesko Navi > Koliesko Navi.

Indikátor režimu spánku
Keď je prístroj v pohotovostnom režime, okraj vo
vnútri navigačného kolieska Navi sa pomaly
rozsvecuje. Svetlo sa pravidelne mení, akoby
prístroj dýchal. Prístroj „dýcha“ rýchlejšie, ak máte
zmeškané hovory alebo prijaté správy.
Ak chcete funkciu Dýchanie vypnúť, stlačte tlačidlo

 a vyberte položku Nástroje > Nastavenia >
Všeobecné > Koliesko Navi > Dýchanie.
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Skratky
Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami,
stlačte a podržte tlačidlo . Ak nechávate v pozadí
bežať aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu
batérie a interval napájania z batérie sa skráti.
Ak chcete otvoriť menu Multimédiá a zobraziť
multimediálny obsah, stlačte multimediálne
tlačidlo.
Ak chcete v pohotovostnom režime získať prístup
na web (služba siete), stlačte a podržte tlačidlo 0.
Ak chcete vo väčšine aplikácií zobraziť
najpoužívanejšie možnosti ( ), stlačte navigačné
tlačidlo.
Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte
požadovaný profil.
Ak chcete v pohotovostnom režime prepnúť medzi
profilmi Normál a Tichý, stlačte a podržte tlačidlo
#. Ak máte dve telefónne linky (služba siete),
pomocou tejto funkcie ich môžete prepínať.
Ak chcete v pohotovostnom režime volať do
odkazovej schránky (služba siete), stlačte a podržte
tlačidlo 1.
Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam
posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo Volať.

Ak chcete použiť hlasové povely, v pohotovostnom
režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.
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Blokovanie tlačidiel
Aj keď sa zablokuje prístroj alebo klávesnica, dá sa
volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované
vo vašom prístroji.
Ak chcete tlačidlá zablokovať, stlačte ľavé výberové
tlačidlo a potom tlačidlo *.
Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte ľavé výberové
tlačidlo a potom tlačidlo *.
Nastavenie tlačidiel môžete upraviť tak, aby sa
tlačidlá po určitom čase zablokovali automaticky.
Ak chcete tlačidlá podsvietiť v slabo osvetlenom
prostredí, krátko stlačte vypínač.
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Šnúrka na zápästie
1. Zložte zadný kryt.
2. Podľa uvedeného obrázka

prevlečte šnúrku cez otvor a
utiahnite ju.

3. Znova nasaďte kryt.
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Indikátory displeja
  Prístroj sa používa v sieti GSM (služba siete).

  Prístroj sa používa v sieti UMTS (služba siete).
  V zložke Prijaté aplikácie Správy máte jednu

alebo viac neprečítaných správ.
  Vo vzdialenej schránke máte novú e-mailovú

správu.
  V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy na

odoslanie.
  Máte neprijaté hovory.

  Tón zvonenia je nastavený na možnosť Tichý, tón
upozornenia na správu a e-mailovú správu je
vypnutý.

  Profil s časovým limitom je aktívny.
  Tlačidlá prístroja sú zablokované.

  Budík je aktívny.
  Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

  Všetky hovory pre tento prístroj sú
presmerované na iné číslo (služba siete). Ak máte
dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

  V prístroji je vložená kompatibilná karta
microSD.

  K prístroju je pripojený kompatibilný headset.
  K prístroju je pripojený kompatibilný textový

telefón.
  Paketové dátové spojenie cez službu GPRS je

aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie
je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je
dostupné.

  Paketové dátové spojenie je aktívne v časti siete,
ktorá podporuje službu EGPRS (služba siete).Ikona

 označuje, že spojenie je podržané, a ikona 
označuje, že spojenie je dostupné. Ikony označujú,
že služba EGPRS je dostupná v sieti, ale prístroj
nevyužíva túto službu na dátový prenos.

  Paketové dátové spojenie cez službu UMTS je
aktívne (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie
je podržané, a ikona  označuje, že spojenie je
dostupné.

  Služba vysokorýchlostného paketového prístupu
má podporu a je aktívna (služba siete). Ikona 
označuje, že spojenie je podržané, a ikona 
označuje, že spojenie je dostupné.
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  Nastavili ste prístroj na možnosť vyhľadávania
bezdrôtových sietí LAN a na možnosť dostupnej
bezdrôtovej siete LAN (služba siete).

  Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN so šifrovaním
je aktívne.

  Spojenie cez bezdrôtovú sieť LAN bez šifrovania
je aktívne.

  Spojenie Bluetooth je zapnuté.
  Prebieha prenos dát cez spojenie Bluetooth.

Keď indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša o
spojenie s náprotivným zariadením.

  Spojenie cez kábel USB je aktívne.
   Prebieha synchronizácia.
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Určenie polohy
Systém GPS (Global Positioning System) je
celosvetový rádiový navigačný systém, ktorý zahŕňa
24 satelitov a ich pozemné stanice monitorujúce ich
činnosť. Váš prístroj má zabudovaný prijímač GPS.
Terminál GPS prijíma rádiové signály nízkej
intenzity a meria čas, za ktorý sa signál dostane zo
satelitov k prijímaču. Z tohto času potom prijímač
GPS vypočíta svoju polohu s presnosťou na metre.
Globálny pozičný systém (Global Positioning System
– GPS) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá
nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu
systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť
ovplyvnená úpravami družíc systému GPS,
vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa
zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva
obrany Spojených štátov a Federálneho
rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne
ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov.
Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne
ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj
poveternostné podmienky. GPS prijímač možno
používať iba vonku, aby bol možný príjem GPS
signálov.
Systém GPS sa nemá používať na presné meranie
polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by

ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na
lokalizačné údaje z prijímača GPS a celulárnych
rádiových sietí.
Prijímač GPS je umiestnený v hornej časti prístroja.
Keď používate prijímač, nezakrývajte anténu rukou.

Nadviazanie
spojenia GPS môže
trvať od
niekoľkých
sekúnd až po
niekoľko minút.
Nadviazanie
spojenia GPS vo
vozidle môže trvať
dlhšie.
Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja.
Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť
batériu.
Váš prístroj podporuje tiež asistovaný systém GPS
(A-GPS) (služba siete).
Systém A-GPS slúži na príjem údajov
prostredníctvom paketového dátového spojenia,
ktoré sa využívajú pri výpočte súradníc vašej16



aktuálnej polohy v prípade, že prístroj prijíma signál
zo satelitov.
Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z
asistovaného servera dát cez celulárnu sieť
užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto
údajov môže váš prístroj vyhľadať satelity vo svojej
blízkosti, čím sa urýchľuje výpočet súradníc polohy.
Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému
A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj
predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z
asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS
prístroj prijíma len v prípade potreby.
Nokia Maps
Aplikácia Nokia Maps umožňuje zobraziť vašu
aktuálnu polohu na mape, prezerať mapy rôznych
miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé
miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné,
ukladať lokality ako orientačné body a posielať ich
na kompatibilné prístroje. Môžete si tiež kúpiť
špeciálne služby, ako napríklad sprievodcu mestom
a detailné navigačné služby s hlasovým
navádzaním.

Tip: Informácie o polohe sa automaticky
pridajú do detailov súboru snímky, ak je v
nastaveniach kamery vybratá možnosť
Zaznamen. súradnice. Ak chcete na mape
vidieť, kde bola snímka zachytená, otvorte
aplikáciu Fotografie.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Mapy. Keď
aplikáciu Nokia Maps použijete po prvýkrát, možno
budete musieť definovať miesto prístupu pre
načítavanie mapových informácií o vašej aktuálnej
pozícii. Ak chcete zmeniť predvolené miesto
prístupu neskôr, vyberte položku Voľby >
Nastavenia > Sieť > Predvol. prístup. body.
Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery
nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne
nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré načítate
pre použitie na tomto prístroji.
Keď si prezeráte mapu na displeji zariadenia a
prejdete na oblasť, ktorú načítané mapy
nepokrývajú, automaticky sa načíta nová mapa.
Načítané mapy sú poskytované zadarmo, avšak ich
načítanie môže vyžadovať prenos veľkých objemov
dát prostredníctvom siete poskytovateľa služieb.
Ďalšie informácie o poplatkoch za prenos dát si
vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
Ak chcete zabrániť prístroju, aby automaticky
načítaval mapy (ak ste napríklad mimo domácej
celulárnej siete), vyberte položku Voľby >
Nastavenia > Sieť > Použiť sieť > Nikdy.
Načítanie máp
Aplikácia Nokia Map Loader je počítačový softvér,
ktorý môžete použiť na načítanie máp rôznych
krajín z internetu a ich nainštalovanie do vášho
prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu 17



(ak je vložená). Môžete ho použiť aj na načítanie
hlasových súborov pre detailnú navigáciu. Ak chcete
používať aplikáciu Nokia Map Loader, najprv ju
musíte nainštalovať do kompatibilného počítača.
Príslušný počítačový softvér môžete načítať zo
stránky www.nokia.com/maps. Riaďte sa pokynmi
na obrazovke.

18

http://www.nokia.com/maps


Videocentrum Nokia
Pomocou aplikácie Videocentrum Nokia (služba
siete) môžete načítavať a prehrávať videoklipy
online z kompatibilných internetových videoslužieb
prostredníctvom paketového dátového spojenia
alebo siete WLAN. Do prístroja môžete tiež prenášať
videoklipy z kompatibilného počítača a sledovať ich
prostredníctvom aplikácie Videocentrum.

V prístroji môžu byť vopred definované služby.
Poskytovatelia služieb môžu obsah poskytovať
zadarmo alebo za poplatok. Cenu si overte v rámci
príslušnej služby alebo u poskytovateľa služby.
1. Ak si chcete prezerať videoklipy, stlačte tlačidlo

 a vyberte položku Videocentr.
2. Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku

Videoadresár a požadovanú videoslužbu.
Vyberte položku Videokanály. Prístroj
aktualizuje a zobrazuje obsah dostupný v rámci
zvolenej služby.

3. Ak si chcete videoklipy pozrieť podľa kategórií
(ak sú dostupné), stlačte navigačné tlačidlo
nadol.

4. Ak si chcete pozrieť informácie o videoklipe,
vyberte položku Voľby > Detaily o videu.

5. Niektoré videoklipy sa dajú prehrávať v reálnom
čase bez nutnosti uloženia načítaných dát, iné
musia byť najskôr načítané do prístroja. Ak
chcete načítať videoklip, vyberte položku
Voľby > Načítať.
Ak si chcete prehrať videoklip online alebo si
pozrieť načítaný klip, vyberte položku Voľby >
Prehrať.
Po zatvorení aplikácie pokračuje načítavanie v
pozadí. Načítané videá sa ukladajú v zložke Moje
videá v aplikácii Videocentrum.
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Prehrávač hudby
Prehrávanie skladieb:
1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Hudba >

Preh. hudby.
2. Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb.
3. Ak chcete prehrať

vybrané súbory, stlačte
navigačné tlačidlo.

Výstraha:
Počúvajte hudbu pri
rozumnej hlasitosti.
Dlhodobé pôsobenie
vysokej hlasitosti vám
môže poškodiť sluch.
Ak chcete prostredie
prehrávača hudby zavrieť,
vyberte položku Voľby > Ukončiť.
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O vysielači FM
Dostupnosť tejto služby sa môže líšiť v závislosti od
krajiny.
V čase tlače používateľskej príručky bola súčasť
tohto zariadenia, vysielač FM, určená na používanie
v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko,
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Nemecko, Island, Írsko, Litva, Lichtenštajnsko,
Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko,
Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko
Turecko a Spojené kráľovstvo. Aktuálne informácie
a zoznam neeurópskych krajín, v ktorých možno
používať vysielač FM, nájdete na stránke
www.nseries.com/fmtransmitter. Ak chcete
funkciu použiť v zahraničí, najskôr na stránke
www.nseries.com/fmtransmitter skontrolujte, či je
používanie tejto funkcie povolené v príslušnej
krajine.
S aplikáciou Vysielač FM môžete v prístroji
prehrávať skladby prostredníctvom akéhokoľvek
kompatibilného prijímača FM, napríklad autorádia
alebo domáceho stereosystému.
Prevádzková vzdialenosť od vysielača FM je
maximálne 3 metre. V dôsledku prekážok, napríklad
stien, iných elektronických zariadení alebo
verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu

vysielania. Aplikácia Vysielač FM môže rušiť okolité
prijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu.
Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred použitím
vysielača FM v prijímači najskôr vždy vyhľadajte
voľnú frekvenciu FM.
Aplikáciu Vysielač FM nemožno v prístroji používať
súčasne s rádiom FM.
Prevádzkový frekvenčný rozsah vysielača je od
88,1 MHz do 107,9 MHz.
Keď je vysielač zapnutý a vysiela zvuk, na displeji sa
v pohotovostnom režime zobrazí indikátor . Ak
je vysielač zapnutý, ale nevysiela, na displeji sa
zobrazí indikátor  a zaznie opakovaný zvukový
tón. Ak vysielač nevysiela niekoľko minút,
automaticky sa vypne.
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Prehrávanie skladieb pomocou vysielača
FM
Ak chcete prostredníctvom kompatibilného
prehrávača FM prehrať skladbu uloženú v prístroji,
postupujte takto:
1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Hudba >

Preh. hudby.
2. Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb, ktoré sa

majú prehrať.
3. V okne Prehráva sa vyberte položku Voľby >

Vysielač FM.
4. Ak chcete aktivovať aplikáciu Vysielač FM,

nastavte položku Vysielač FM na možnosť
Zapnutý a zadajte voľnú frekvenciu. Ak je
napríklad frekvencia 107,8 MHz vo vašom okolí
voľná a naladíte na ňu prijímač FM, musíte na
frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vysielač FM.

5. Nalaďte prijímač na rovnakú frekvenciu a
vyberte položku Voľby > Ukončiť.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite funkciu
hlasitosti v prijímači. Počúvajte hudbu pri rozumnej
hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti
vám môže poškodiť sluch.

Ak chcete deaktivovať aplikáciu Vysielač FM, vyberte
položku Voľby > Vysielač FM a nastavte Vysielač
FM na možnosť Vypnutý.
Ak sa hudba niekoľko minút neprehráva, vysielač sa
automaticky vypne.
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Podpora
Problémy s prístrojom?
Ak máte problémy s používaním prístroja alebo si
nie ste istí, ako by mal fungovať, potrebné
informácie nájdete na stránke podpory online na
adrese www.nseries.com/support alebo na
webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti
Nokia na adrese www.nokia.com, v pomocníkovi
prístroja alebo inej používateľskej príručke. Ak
nenájdete riešenie svojho problému, skúste
nasledujúce možnosti:
● Resetujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu.

Po niekoľkých sekundách znova vložte batériu a
prístroj zapnite.

● Aktualizujte prístroj softvérom pomocou
aplikácie Nokia Software Updater. Navštívte
stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo
webovú lokalitu miestneho zastúpenia
spoločnosti Nokia.

● Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v
používateľskej príručke. Vaše dokumenty a
súbory sa pri resetovaní nevymažú.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v
spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja.
Navštívte stránky www.nokia.com/repair. Pred

odoslaním prístroja na opravu si vždy zálohujte
alebo ukladajte údaje z prístroja na kompatibilné
médium.
Online
Navštívte stránku www.nseries.com/support alebo
webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti
Nokia, kde nájdete najnovšie používateľské
príručky, dodatočné informácie, súbory na
načítanie a služby pre váš produkt Nokia.

Tip:  Stránky podpory môžete navštíviť aj
prostredníctvom webového prehliadača v
prístroji.

Pomocník
Funkcia pomocníka vám poradí pri používaní
prístroja. Ak chcete otvoriť pomocníka z príslušnej
aplikácie, vyberte položku Voľby > Pomocník.
Používateľská príručka
Pozrite si návod na použitie, kde nájdete ďalšie
dôležité informácie o svojom prístroji.
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