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Klavišai ir dalys (priekinė dalis)

1 — Ausinė
2 — Pasirinkimo klavišai
3 — Daugiaformačių programų klavišas
4 — Meniu klavišas 
5 — Skambinimo klavišas
6 — Skaitinė klaviatūra
7 — Mikrofonas

8 — „Navi™“ ratukas; toliau vadinamas slinkties
klavišu.
9 — Baigimo klavišas
10 — Trynimo klavišas C
11 — Antrinė kamera
12 — Šviesos jutiklis

1 — Įjungimo klavišas
2 — „Nokia“ garso/vaizdo jungtis, skirta
suderinamai laisvų rankų įrangai ir ausinėms
3 — Klaviatūros užrakinimo klavišas, skirtas
klaviatūrai užrakinti ir atrakinti
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Klavišai ir dalys (galinė ir šoninės dalys)

1 ir 9 — Stereogarsiakalbiai su trimačiu garso
efektu
2 — Mastelio/garsumo klavišas
3 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas
automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų
fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui
4 — Blykstės ir vaizdo įrašymo šviesa

5 — Pagrindinė kamera, skirta didelės raiškos (iki 5
megapikselių) vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų
rašymui
6 — Atminties kortelės anga, skirta suderinamai
„microSD“ kortelei, ir „Micro USB“ jungtis, skirta
prijungti prie suderinamo kompiuterio
7 — Įkroviklio jungtis
8 — Skylutė riešo dirželiui
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SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
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.
Įsitikinkite, kad
kortelės
kontaktų sritis
nukreipta į
apačią.

3. Įdėkite bateriją.
4. Norėdami vėl

uždaryti
dangtelį,
įstatykite
viršutinės dalies
fiksatorių į jam
skirtą angą ir
spauskite
žemyn, kol
dangtelis
įsistatys į vietą.

SIM kortelės
išėmimas
Norėdami išimti SIM
kortelę,
stumtelėkite
sklendę rodyklės kryptimi.
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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. Jei pamiršite
kodą ir užblokuosite
prietaisą, jūsų prietaisą
reikės taisyti ir gali būti
taikomi papildomi
mokesčiai. Daugiau informacijos suteiks „Nokia
Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų tiekėjas.
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Antenos vietos
Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė
antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo
siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami
duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant
tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas
gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali
sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

1 — Korinė antena
2 — FM siųstuvo antena
3 — „Bluetooth“ ir belaidžio LAN antena ir GPS
imtuvas
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Atminties kortelė
Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas
suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors
„Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių
pramoninius standartus, kai kurių gamintojų
kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo
prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite
pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje
esančius duomenis.

Atminties kortelės įdėjimas
Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą.
Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įkiškite pirštą į už atminties kortelės angos

dangtelio esantį griovelį ir kilstelėkite dangtelį.
Stumkite dangtelį kairėn, kol pamatysite vyrius,
ir stumtelėkite dangtelį į šalį.

2. įdėkite
suderinamą
atminties kortelę į
lizdą; Įsitikinkite,
kad kortelės
kontaktų sritis yra
nukreipta žemyn ir
angos link.

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

4. Įstumkite
vyrius atgal ir uždarykite dangtelį. Įsitikinkite,
kad dangtelis yra 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.
1. Paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite

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

3. Kai rodoma Išimkite
atminties kortelę ir
paspauskite „Gerai“,
atidarykite atminties
kortelės angos dangtelį.

4. Kad kortelė išlįstų iš
lizdo, spustelėkite ją.

5. Ištraukite atminties
kortelę. Jei prietaisas
įjungtas, pasirinkite Gerai.

10



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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Laisvų rankų įranga
Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų
rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti
kabelio režimą.

Perspėjimas:
Naudodami laisvų rankų
įrangą, veikiausiai girdėsite
mažiau aplinkinių garsų.
Nenaudokite laisvų rankų
įrangos, jeigu dėl jos gali kilti
pavojus jūsų saugumui.
Jei norite skambinti
nenaudodami rankų,
naudokite laisvų rankų
įrangą su suderinamu
nuotolinio valdymo įrenginiu
arba prietaiso mikrofoną.
Prie prietaiso „Nokia“ garso/vaizdo jungties (3,5
mm) galite prijungti ir suderinamą išvesties į
televizorių kabelį.
Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas
išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą.
Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite
jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet
kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie
bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami
naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą
dėmesį į garsumo lygius.
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Riešo dirželio pritvirtinimas
1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.
3. Vėl uždėkite dangtelį.
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Nuorodos
Norėdami perjungti atidarytas programas,
palaikykite nuspaudę . Palikus programas veikti
fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti
trumpesnį laiką.
Norėdami peržiūrėti daugiaformatį turinį,
spauskite daugialypės terpės 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 įjungti Bendrą ar Begarsę aplinką,
veikiant laukimo režimui paspauskite ir palaikykite
nuspaudę #.
Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę
(tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo
režimu palaikykite nuspaudę 1.
Norėdami atidaryti vėliausiai rinktų numerių
sąrašą, veikiant laukimo režimui paspauskite
skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui
veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę
dešinįjį pasirinkimo klavišą.
Norėdami iš meniu pašalinti programą, pasirinkite
ją ir paspauskite C . Kai kurių programų pašalinti
negalima.
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Ekrano simboliai
  Prietaisas naudojamas GSM 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.

  Jūsų telefonas prijungtas prie tinklo belaidžiu
LAN arba UMTS (tinklo paslauga) ryšiu ir pasirengęs
ryšiui internetu.

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

įranga.
  Prie prietaiso prijungtas suderinamas

televizoriaus išvesties kabelis.
  Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis

telefonas.
  Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).
  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.

  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. 15



  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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Klaviatūros užrakinimas
Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti
įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos
tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.
Norėdami užblokuoti ar atblokuoti klavišus, tai
padaryti galite prietaiso viršuje netoli įjungimo
klavišo esančiu užrakinimo jungikliu.
Jei norite, kad po nustatyto laiko klaviatūra būtų
užrakinama automatiškai, spauskite  ir
pasirinkite Priemonės > Parametr. >
Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM
kortelės > Autom. klav. užrak. laik..
Kad tamsoje apšviestumėte telefono klaviatūrą,
trumpai paspauskite įjungimo klavišą.
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Nustatykite savo prietaiso stilių
Savo prietaiso stilių galite nustatyti keisdami
laukimo režimą, pagrindinį meniu, tonus, temas ar
šrifto dydį. Daugumą stiliaus nustatymo parinkčių,
pvz., keisti šrifto dydį, galite pasirinkti prietaiso
parametruose.

Pakeičiamas galinis
dangtelis
Pakeitus galinį prietaiso dangtelį, ekrano tema
pasikeičia, kad derėtų su dangtelio spalva.
Kad temą būtų galima keisti automatiškai, reikia
turėti suderinamą galinį dangtelį, turintį temos
keitimo funkciją.
Jei norite pasirinkti, ar keisti temą automatiškai,
paspauskite  ir pasirinkite Priemonės >
Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. >
Ekrano temos > Temos perjungimas.

Laukimo režimo keitimas
Norėdami keisti laukimo režimo išvaizdą, spauskite

 ir pasirinkite Priemonės > Parametr. >

Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo
režimas > Lauk. režimo tema.  Aktyviojo laukimo
režimo ekrane rodomos
programų nuorodos ir
įvykiai, pavyzdžiui,
kalendorius ir grotuvas.
Norėdami keisti
pasirinkimo klavišo
nuorodas arba
numatytąsias nuorodų
piktogramas esant
aktyviam laukimo režimui,
pasirinkite Priemonės >
Parametr. > Bendrieji >
Stiliaus nustat. > Laukimo režimas >
Nuorodos. Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos.
Jų pakeisti negalima.
Norėdami keisti veikiant laukimo režimui rodomą
laikrodį, spauskite  ir pasirinkite Programos >
Laikrodis > Funkcijos > Parametrai >
Laikrodžio tipas. 
Prietaiso parametrais taip pat galite keisti laukimo
režimo fono atvaizdą arba, tai kas rodoma veikiant
energijos taupymo režimui.18



Patarimas:  Jei norite patikrinti, ar yra fone
veikiančių programų, palaikykite paspaudę

. Jei norite uždaryti programas, kurių
nenaudojate, pereikite prie programos
sąraše ir paspauskite C. Palikus programas
veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau.
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Daugiaf. meniu
Naudodami daugiaformatį meniu galite pasiekti
dažniausiai naudojamą daugiaformatį turinį.
Pasirinktas turinys rodomas naudojant tam tikrą
programą.

1. Norėdami atidaryti
arba uždaryti
daugiaformatį meniu,
paspauskite GV
programų klavišą.

2. Norėdami naršyti
išklotines, pereikite į
kairę arba į dešinę,
arba, jei įjungtas
„Navi™“ ratuko
parametras, stumkite
pirštą slinkties klavišo
kraštu.
Išklotinių sąrašas:
● TV ir vaizdo įr.  —  Peržiūrėkite paskutinį

žiūrėtą vaizdo įrašą, prietaise saugomus
vaizdo įrašus ar pasiekite vaizdo paslaugas.

● Muzika  — Atidarykite muzikos grotuvą ir
rodinyje Dabar leidžiama raskite dainas ir

grojaraščius arba atsisiųskite ir tvarkykite
prenumeruojamas transliacijas.

● Atvaizdai  — Peržiūrėkite paskiausiai
nufotografuotus atvaizdus, paleiskite
skaidrių demonstraciją arba peržiūrėkite
albumuose esančius daugiaformačius failus.

● Žaidimai  — Išbandykite „N-Gage“ žaidimus
(tinklo paslauga).

● Žemėlapiai  — Programoje „Žemėlapiai“
peržiūrėkite mėgstamiausias vietas.

● Intern. naršyk.  — Naudodami naršyklę
peržiūrėkite mėgstamiausius žiniatinklio
saitus.

● Adresų knyga  — Įtraukite savų adresatų,
siųskite pranešimus arba skambinkite.
Norėdami tuščioje sąrašo vietoje įtraukti
naują adresatą, paspauskite slinkties klavišą
ir pasirinkite adresatą. Norėdami siųsti
pranešimą, daugiaformatės terpės meniu
pasirinkite adresatą ir Funkcijos > Siųsti
tekstinį pran. arba Siųsti daugiaf. pran..

3. Norėdami pereiti į viršų arba į apačią,
paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba
žemyn. Norėdami pasirinkti elementus,
paspauskite slinkties klavišą.20



Norėdami keisti išklotinių tvarką, pasirinkite
Funkcijos > Išklotinių rūšiavimas.
Norėdami grįžti į daugiaformatį meniu iš atidarytos
programos, paspauskite GV programų klavišą.
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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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