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Ei...

Be šio vadovo dar yra...

Šio vartotojo vadovo instrukcijos pagrįstos naujausia galima programinės įrangos versija. Jei prietaiso 
programinės įrangos versija neatnaujinta, kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos arba veikti 
kitaip.

„Microsoft Mobile“ paslaugos sąlygos ir privatumo taisyklės pateiktos www.nokia.com/privacy.
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Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba 
nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius 
ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba 

sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SAUGUMAS KELYJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte 
valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus 
priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

STIKLINĖS DALYS

Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus 
smūgio stiklas gali dužti. Sudužus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo 

išimti sudužusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams 
pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. 
Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.
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Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys
Išstudijuokite savo naujojo telefono klavišus ir dalis.

1 „Micro USB“ jungtis
2 Ausinių jungtis (3,5 mm AHJ)
3 Garsumo klavišai
4 Slinkties klavišas
5 Baigimo (jungimo) klavišas
6 Galinio dangtelio atlaisvinimo anga
7 Mikrofonas
8 Skambinimo klavišas
9 Pasirinkimo klavišai
10 Ausinis priedas
11 Fotoaparato blykstė
12 Fotoaparato objektyvas. Prieš pradėdami 
naudoti fotoaparatą, nuimkite nuo objektyvo 
apsauginę juostelę.
13 Galinio dangtelio atidarymo įrankis. Jei pamesite šį įrankį, galėsite naudoti sąvaržėlę.
14 Antenos sritis
15 Garsiakalbis

Patarimas: Kai nenaud. telefono, užrakinkite klavišus ir ekraną. Pasirinkite Meniu ir paspauskite 
*. Kad atrakintumėte pasirinkite Atrakinti ir paspauskite *.

Jūsų telefone naudojama S40 prog. įr.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio 
kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Nesijunkite prie gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. 
Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą 
arba ausines, neaprobuotus naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Įdėkite SIM kortelę ir bateriją
Sužinokite, kaip įdėti SIM kortelę ir bateriją.

SIM1 kortelės laikiklį galima naudoti ir 3G, ir 2G SIM kortelėmis.

1. Stumkite įrankį į angą, kol dangtelis atsilaisvins. Nuimkite galinį dangtelį. 

2

2
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2. Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją. 

3. Stumkite SIM kortelę kontaktų sritį nukreipę žemyn. 

4. Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.

5. Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins. Norėdami įjungti telefoną, palaikykite 
nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.

Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito 
prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite 
ir naudokite su uždėtais dangteliais.

Svarbu žinoti: Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš ją įdėdami arba išimdami visada išimkite 
bateriją.
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Svarbu žinoti: Jūsų prietaise naudojama „micro-SIM“ kortelė, dar vadinama „mini-UICC SIM“ 
kortele. Naudojant nesuderinamas SIM korteles arba SIM kortelių adapterius gali būti pažeistos 
pačios kortelės arba prietaisas ir iškraipyti kortelėje saugomi duomenys.

Atminties kortelės įdėjimas
Sužinokite, kaip į telefoną įdėti atminties kortelę.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti 
kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

1. Stumkite įrankį į angą, kol dangtelis atsilaisvins. Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.

2. Įstumkite atminties kortelę į vietą kontaktų sritimi žemyn.

3. Jei norite išimti kortelę, ją ištraukite.

Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti 
atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Baterijos įkrovimas
Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš naudodami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti 
ją iš naujo.

1. Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
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2. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Baigę krauti, ištraukite įkroviklį iš telefono, tada ištraukite iš 
kištukinio lizdo sienoje.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali užtrukti iki 20 min., kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Patarimas: Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami 
įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti 
pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Kompiuteris turi būti įjungtas.

Turinio kopijavimas iš seno telefono

Lengvai perkelkite savo adresatus, kalendoriaus įrašus ir kitus elementus į naują telefoną.

1. Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose. Jei naujajame telefone norite įjungti „Bluetooth“, 
pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth.
2. Naujajame telefone pasirinkite Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg. > Kopijuoti iš priet..
3. Pasirinkite, ką norite kopijuoti, tada pasirinkite Atlikta.
4. Pasirinkite ankstesnį telefoną iš rastų prietaisų sąrašo.
5. Kai būsite paraginti, sukurkite vienkartinį ryšio kodą (pvz., 123) ir pasirinkite Gerai.
6. Patikrinkite, ar abiejų telefonų kodai atitinka.
7. Vykdykite abiejuose telefonuose pateikiamus nurodymus.

Patarimas: Jei norite greitai nukopijuoti kontaktus iš suderinamo telefono, pasirinkite Meniu  > 
Programos > Mano programos > „Kėliklis“.
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Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Telefono naudojimas
Išstudijuokite savo telefoną paprastu klavišų spustelėjimu.

1. Jei telefone norite matyti programas ir funkcijas, paspauskite Meniu.

Meniu

2. Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba 
dešinėn.

3. Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite Rinktis.

Rinktis

4. Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite Atgal.

Atgal

5. Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .
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Ekrane rodomi simboliai
Ekrano indikatoriai jūsų telefone praneša jums dabartinį laiką, baterijos ir signalo stiprumą ir dar 
daugiau.

  Yra neskaitytų pranešimų.

  Yra neišsiųstų arba nepavykusių išsiųsti pranešimų.

  Klavišai užrakinti.

  Nustatytas žadintuvo signalas.

  „Bluetooth“ įjungtas.

  Telefonas prijungtas prie GSM tinklo.

  Visi gaunami skambučiai nukreipiami į kitą numerį.

  Prie telefono prijungta ausinė-mikrofonas.

  Telefonas sujungtas su prietaisu, pvz., kompiuteriu, naudojant USB kabelį.

Mobiliojo ryšio tinklo, prie kurio esate šiuo metu prisijungę, tipas gali būti žymimas viena raide, raidžių 
deriniu arba raidžių ir skaičių deriniu. Pavyzdžiui, , atsižvelgiant į tinklo paslaugos teikėją.

Piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į regiono arba tinklo paslaugos teikėją.

Baterijos naudojimo laiko prailginimas
Išnaudokite visas telefono galimybes tinkamai išnaudodami baterijos naudojimo laiką. Toliau pateikti 
veiksmai, kurių galite imtis, kad telefone sutaupytumėte energijos.

• Visada iki galo įkraukite bateriją.
• Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus.
• Verčiau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.

Norėdami sutaupyti energijos, galite:

Sumažinkite fono ryškumą Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Foninis 
apšvietimas ir pakeiskite Fon. apšviet. intens. parametrą.

Nustatykite foninę šviesą po kurio laiko 
išsijungti

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ekranas > Foninis 
apšvietimas ir pakeiskite Fon. apšviet. interval. 
parametrą.
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Pasirinktinai naudokite tinklo ryšius • Išjunkite „Bluetooth“ tik kai to reikia.
• Jei klausotės muzikos ar kitaip naudojate telefoną, bet 

nenorite skambinti ar priimti skambučių, įjunkite 
skrydžio režimą. Pasirinkite Meniu > Parametrai > 
Aplinka > Skrydis > Įjungti.

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms
Norite atidaryti mėgstamas programas tiesiogiai iš pradinio ekrano? Galite įtraukti elementus į pradinį 
ekraną, pašalinti iš jo ir pertvarkyti jame esančius elementus.

1. Pradiniame ekrane slinkite žemyn ir pasirinkite Funkcijos > Nustatyti vaizdą.
2. Pasirinkite juostą ir elementą, pvz., Perspėjimai.
3. Pasirinkite Atlikta > Taip.

Patarimas: Jei norite įtraukti daugiau programų, pradiniame ekrane slinkite prie nuorodų 
juostos ir pasirinkite Funkcijos > Keisti nuorodą.

Skambėjimo tono keitimas

Nustatykite telefono skambėjimo toną.

1. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Tonai ir slinkite skambėjimo tono funkcijų link.
2. Norėdami pasirinkti Atidaryti „Failus“, naudokite slinkties klavišą.
3. Pasirinkite Tonai > Skamb. tonai.
4. Pasirinkite skambėjimo toną.

Patarimas: Jei norite perjungti iš begarsės aplinkos į įprastą, ir atvirkščiai, palaikykite nuspaudę 
#.

Dainos kaip skambėjimo tono nustatymas
Kaip skambėjimo toną galite nustatyti dainą iš muzikos grotuvo.

1. Nustatydami skambėjimo toną slinkite į kairę ir pasirinkite Atidaryti „Failus“, tada pasirinkite dainą.
2. Galite pažymėti kaip skambėjimo toną naudoti dalį dainos. Pasirinkite Taip.
3. Jei norite perkelti pradžios tašką , slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite perkelti pabaigos tašką 

 tokiu pat būdu, slinkite žemyn. Kai busite pasirengę, pasirinkite Atlikta.
4. Pasirinkite Išsaugoti.
Redaguotas skambėjimo tonas nepakeičia pradinio skambėjimo tono ar garso įrašo. Iš anksto 
nustatytų skambėjimo tonų redaguoti negalima ir ne visi skambėjimo tonų formatai palaikomi.
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„Nokia“ parduotuvė

Mobiliesiems prietaisams skirtų žaidimų, programų, temų, fono paveikslėlių ir skambėjimo tonų 
parsisiųskite iš „Nokia“ parduotuvė.

Pasirinkite Meniu > Parduotuvė.

Daug elementų yra nemokami, o kai kuriuos galima įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono 
sąskaitą..

Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

Norėdami sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvė, apsilankykite store.nokia.com.

Teksto rašymas
Savo pranešime norite rašyti pastabą arba galbūt naudoti daugiau nei vieną kalbą? Rašyti su klaviatūra 
lengva ir linksma.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Specialiojo rašmens arba skyrybos ženklo įvedimas
Paspauskite * ir pasirinkite simbolį.

Simbolių dydžio ir teksto įvesties būdų perjungimas
Paspauskite #. Tai gali veikti ne visomis kalbomis.

Skaitmens įvedimas
Palaikykite nuspaudę #, tada pasirinkite Skaičių režimas. Jei norite grįžti į raidžių režimą, palaikykite 
nuspaudę #.

Nuspėjamojo teksto įjungimas ir išjungimas
Pasirinkite Funkcijos > Nuspėj. rašymas, tada pasirinkite Taip arba Ne. Paslauga galima ne visomis 
kalbomis.

Rašomosios kalbos keitimas
Pasirinkite Funkcijos > Rašomoji kalba.
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Asmenys ir žinutės

Susisiekite su draugais bei šeima ir bendrinkite failus, pvz., nuotraukas, telefonu. Net keliaudami 
turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų paslaugų atnaujinimus.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį
Sužinokite, kaip naujuoju telefonu paskambinti arba atsakyti į skambutį.

1. Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.
Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarpt. skamb., dukart pasp. *.

2. Paspauskite .
3. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .
Kai kas nors jums paskambina, paspauskite  ir atsakykite.

Patarimas: Ar jūsų draugo balsas per garsus arba per tylus? Paspauskite garsumo klavišus ir 
pakeiskite garsumą.

Perspėjimas: Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei 
naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami paskambinti, pasirinkite kitą 
aplinką.

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar 
pavojų, pvz., lėktuve, prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu
Pradiniame ekrane paspauskite  pasirinkite numerį ir paspauskite .

Praleistų skambučių peržiūra
Pradiniame ekrane paspauskite Žiūrėti. Jei norite perskambinti skambintojui, pasirinkite numerį, tada 
paspauskite .

Patarimas: Jei norite peržiūrėti praleistus skambučius vėliau, pasirinkite Meniu  > Adr. knyga > 
Žurnalas > Praleisti ryšiai. Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o 
telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Naujų adresatų įtraukimas į telefoną.

1. Pasirinkite Meniu  > Adr. knyga.
2. Pasirinkite Nauja paskyra.
3. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite Gerai.
4. Įrašykite pavadinimą ir pasirinkite Išsaugoti.
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Socialinių tinklų informacijos įtraukimas į adresų knygą
Įsiregistruokite į socialinių tinklų paslaugas ir į telefono adresatų sąrašą įtraukite draugų informaciją.

1. Pasirinkite Meniu  > Adr. knyga.
2. Pasirinkite Vardai > Funkcijos > Soc. tinklų pask..
3. Pasirinkite, ar norite importuoti visą, ar tik jūsų adresatų sąraše esančių adresatų informaciją.

Informacija iš paskyros rodoma adresatų sąraše.

Pranešimo siuntimas

Greitai susisiekite su draugais ir šeima tekstiniais ir daugiaformačiais pranešimais.

1. Pasirinkite Meniu > Pranešimai.
2. Pasirinkite Naujas praneš..
3. Parašykite pranešimą.
4. Jei norite įtraukti priedą, pvz., nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite Funkcijos > Įterpti objektą.
5. Jei norite adresatą įtraukti kaip gavėją, pasirinkite Siųsti > Adresų knyga. Jei norite įvesti numerį, 
pasirinkite Nr. arba el. adresas.
6. Pasirinkite Siųsti.
Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose 
pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų 
skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali 
imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos 
kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.

Balso pašto tikrinimas

Ar norite, kad skambučiai būtų peradresuojami į balso paštą, kai negalite atsakyti? Išklausykite 
pranešimų, kuriuos paliko skambinę žmonės, jums patogiu laiku.

Jei norite naudoti balso paštą, gali reikėti užsisakyti šią paslaugą. Išsamesnės informacijos kreipkitės 
į savo tinklo paslaugų teikėją.
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Prieš pradėdami naudoti balso pašto dėžutę, iš paslaugos teikėjo gaukite balso pašto dėžutės numerį. 
Žiūrėkite užsakymo patvirtinime arba tinklo paslaugos teikėjo palaikymo svetainėje.

Jei norite nustatyti balso paštą, pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > Balso pranešimai > Balso 
ryš. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr. ir įveskite savo balso pašto dėžutės numerį.

1. Jei norite patikrinti balso paštą iš karto praleidę skambutį, pradiniame ekrane pasirinkite Žiūrėti.
2. Pasirinkite Funkcijos > Skambinti siuntėjui.

Patarimas: Jei norite greitai paskambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniame ekrane 
palaikykite nuspaudę 1.

Balso pašto išklausymas vėliau
Pasirinkite Meniu > Pranešimai > Daugiau > Balso pranešimai > Balso ryš. pranešimai > Klausyti 
balso pran..

„Mail for Exchange“
Ar norėtumėte po ranka turėti darbo paštą, adresatus bei kalendorių – ir kai dirbate kompiuteriu, ir 
kai naudojate telefoną keliaudami? Galite sinchronizuoti telefone ir „Microsoft Exchange“ serveryje 
esantį svarbų turinį.

„Mail for Exchange“ galima nustatyti tik tada, jei jūsų įmonėje yra „Microsoft Exchange“ serveris. Be 
to, įmonės IT administratorius turi suaktyvinti jūsų paskyrai skirtą „Microsoft Exchange ActiveSync“.

Prieš pradėdami konfigūruoti, įsitikinkite, kad turite:

• Įmonės pašto adresą
• „Exchange“ serverio vardą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
• Tinklo domeno pavadinimą (kreipkitės į įmonės IT skyrių)
• Biuro tinklo slaptažodį

Atsižvelgiant į „Exchange“ serverio konfigūraciją, konfigūruojant gali prireikti įvesti papildomos 
informacijos. Jei reikiamos informacijos nežinote, kreipkitės į IT skyrių.

Atlikdami sąranką gali nustatyti, kaip dažnai norite, kad telefone ir serveryje būtų sinchronizuojamas 
jūsų paštas.Sinchronizuojamas tik turinys, nurodytas nustatant paskyrą. Norėdami sinchronizuoti 
papildomą turinį, pakeiskite „Mail for Exchange“ paskyros parametrus.

Naudojant „Mail for Exchange“ gali būti privaloma naudoti užrakto kodą.

Šis prietaisas gali užmegzti ryšį su serveriais, kuriuose veikia „Microsoft Exchange ActiveSync“. Tai, 
kad gavote šį prietaisą, jums nesuteikia jokių „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisių į jokią 
serverių programinę įrangą ar serverio įrenginį, kuris pasiekiamas naudojant šį prietaisą, taip pat jokių 
teisių, susijusių su „Microsoft Exchange ActiveSync“ naudojimu, išskyrus susijusias su šiuo prietaisu.
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Pašto paskyros sąranka

Ar naudojate kelis pašto adresus? Savo telefone galite turėti kelias pašto paskirtis.

Turite būti prisijungę prie interneto, kad nustatytumėte pašto abonementą ir išsiųstumėte bei 
gautumėte el. paštą.

1. Pasirinkite Meniu > Paštas.
2. Pasirinkite pašto paslaugą ir įsiregistruokite.

Patarimas: Jei neturite pašto adreso, galite sukurti „Nokia“ pašto paskyrą nustatydami.

Jei darbo ar kitą paštą, įskaitant kontaktus ir kalendorių, norite sinchronizuoti su savo telefonu, 
įtraukite į telefoną „Mail for Exchange“ paskyrą. Pasirinkite Meniu > Mail Exch., pašto paskyrą ir 
įveskite būtiną informaciją.

Paskyros įtraukimas vėliau
Pasirinkite Meniu > Paštas > Pridėti paskyrą, pašto paslaugą ir įsiregistruokite.

Laiško siuntimas

Ar norite siųsti laiškus keliaudami? Savo telefonu galite skaityti ir siųsti laiškus netgi nesėdėdami prie 
stalo.

1. Pasirinkite Meniu > Paštas ir pašto paskyrą.
2. Pašto dėžutėje pasirinkite Parinktys > Kurti naują.
3. Norėdami pasirinkti gavėją iš adresų knygos, pasirinkite Įtraukti. Taip pat galite įrašykite adresą. 
Galite įtraukti kelis gavėjus.
4. Įveskite temą ir pranešimą.
5. Jei norite įtraukti failą, pvz., nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite Parinktys > Pridėti.
6. Pasirinkite Siųsti.

Atsakymas į el. laišką
Jei norite atsakyti į laišką, atidarykite paštą ir pasirinkite Parinktys > Atsakyti.
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Socializuokitės

Peržiūrėkite kaip sekasi jūsų draugams, naudodami programą Perspėjimai.

Įsiregistruokite naudoti savo socialinių tinklų paslaugas.

1. Pasirinkite Meniu > Programos.
2. Pasirinkite Mano programos > Perspėjimai.

Patarimas: Peržiūrėkite vėliausius atnaujinimus į pradinį ekraną įtraukę Perspėjimai.

Perspėjimų išjungimas
Programoje Perspėjimai pasirinkite Funkcijos > Parametrai, slinkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite 
Išsaugoti..
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Vaizdo kamera

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? 
Naudodami telefono fotoaparatą, galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Fotografavimas

Geriausių akimirkų fotografavimas telefono fotoaparatu.

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, pasirinkite Meniu  > Vaizdo kamera.
2. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą naudokite garsumo klavišus.
3. Norėdami nufotografuoti atvaizdą, pasirinkite .

Patarimas: Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, slinkite į dešinę, tada pasirinkite .

Nuotraukos išsaugomos Meniu > Nuotraukos.

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba 
gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Fotoaparato išjungimas
Pasirinkite .

Autoportreto fotografavimas

Naudojant telefono aparatą lengva nufotografuoti autoportretą.

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, pasirinkite Meniu  > Vaizdo kamera.
2. Pasirinkite  > .
3. Palaikykite telefoną su fotoaparatu nukreipę į save ir vykdykite girdimas instrukcijas. Kai būsite 
pasirengę, telefonas automatiškai nufotografuos nuotrauką.
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Panoramos fotografavimas

Norite nufotografuoti gražų peizažą arba horizonto liniją? Įspūdingą atvaizdą nufotografuosite 
naudodami panoramos režimą.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, pasirinkite Meniu  > Vaizdo kamera.
2. Pasirinkite  > .
3. Norėdami nufotografuoti pirmą atvaizdą, pasirinkite .
4. Norėdami nufotografuoti kitą atvaizdą, lėtai sukite telefoną į dešinę, kol indikatorius atsiras ekrano 
viduryje.
5. Nufotografavus 4 atvaizdus telefonas automatiškai išsaugo panoramos nuotrauką.

Patarimas: Panoramos atvaizdą telefonu galite fotografuoti gulsčiai arba stačiai.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas

Siųskite geriausius kadrus savo draugams ir šeimai daugiaformačiu pranešimu arba el. laišku ar 
naudodami „Bluetooth“.

1. Pasirinkite Meniu > Nuotraukos.
2. Eikite į telefoną, pasirinkite Funkcijos > Dalintis ir siuntimo būdą.

Patarimas: Jei norite siųsti vaizdo įrašą, pasirinkite Meniu > Vaizdo įr., norimą siųsti vaizdo įrašą 
ir Funkcijos > Dalintis.

Kelių nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu
Eikite į katalogą, kuriame yra nuotraukos arba vaizdo įrašai, pasirinkite Funkcijos > Pažymėti ir 
parinktį. Norėdami siųsti, pasirinkite Funkcijos > Dalytis pažymėtais ir siuntimo būdą.
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Internetas

Sužinokite, kaip naršyti internete.

Žiniatinklio naršymas

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse keliaudami.

1. Pasirinkite Meniu > Internetas.
2. Pasirinkite adreso juostą.
3. Užrašykite interneto adresą.

Patarimas: Norėdami ieškoti internete, užrašykite ieškomą žodį adreso juostoje. Paprašyti 
pasirinkite numatytąjį paieškos variklį.

Vaizdo didinimas
Pasirinkite puslapio skyrių.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti puslapį viename didesnio, įskaitomo teksto su paveikslėliais 
stulpelyje jo nepadidindami, pasirinkite Funkc. > Parametrai ir perjunkite Stulpelio išdėst. į 
Įjungta.

Svetainės įtraukimas į mėgstamas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas į savo mėgstamas, kad galėtumėte lengviau 
pasiekti.

1. Pasirinkite Meniu > Internetas.
2. Eikite į svetainę.
3. Pasirinkite Funkc. > Įtraukti į mėgst..

Patekimas į mėgstamą svetainę
Atidarykite skirtuką Mėgstami ir pasirinkite mėgstamą.
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Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite pramogauti? Sužinokite, kaip klausytis muzikos arba radijo telefone.

Radijo klausymasis

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-
mikrofonas veikia kaip antena.

Pasirinkite Meniu > Radijas.

Radijo programos uždarymas
Spauskite baigimo klavišą.

Radijo atkūrimo fone nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Atkurti fone.

Radijo uždarymas, kai jis leidžiamas fone
Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

1. Pasirinkite Meniu > Muzika.
2. pasirinkti dainą. Norėdami pristabdyti arba tęsti atkūrimą, pasirinkite  arba .

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią
Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos
Dukart spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos
Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.
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Persukimas pirmyn arba atgal
Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę arba į kairę.

Muzikos grotuvo uždarymas
Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo leidimo fone nustatymas
Pasirinkite Funkcijos > Atkurti fone.

Muzikos grotuvo uždarymas, kai jis leidžiamas fone
Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.
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Raštinė

Sužinokite, kaip naudoti kalendorių, kad galėtumėte geriau organizuoti dienotvarkę.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas
Ar turite prisiminti susitikimą? Įtraukite jį į savo kalendorių.

1. Pasirinkite Meniu  > Kalendorius.
2. Pasirinkite datą ir Žiūrėti > Įtraukti.
3. Pasirinkite įrašo tipą.
4. Užpildykite laukus ir pasirinkite Išsaugoti.

Patarimas: Norėdami ištrinti įrašą, eikite į jį ir pasirinkite Funkcijos > Ištrinti.

Laiko ir datos keitimas

Galite nustatyti telefono laikrodį neautomatiniu būdu.

Pasirinkite Meniu > Parametrai > Data ir laikas.

Laiko juostos keitimas keliaujant
Pasirinkite Datos ir laiko param. > Laiko juosta:, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba dešinę ir 
pasirinkite savo vietos laiko juostą, tada pasirinkite Išsaugoti.

Signalo nustatymas
Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

1. Pasirinkite Meniu  > Programos > Žadintuvas.
2. Pasirinkite Funkcijos > Įtraukti naują sig., nustatykite signalo laiką ir pasirinkite Išsaugoti.

Patarimas: Norėdami pakeisti esamą signalą, pasirinkite signalą ir Atidaryti, redaguokite signalo 
laiką ir pasirinkite Išsaugoti.

Signalo kartojimas
Perjunkite Kartoti: į Taip, pasirinkite dienas ir Atlikta.
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Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti 
atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.

Dalijimasis savo turiniu naudojant „Bendrintuvę“

Dabar naudojant „Bendrintuvę“ dalytis turiniu yra lengviau nei kada nors.

1. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth > Įjungtas.
2. Pasirinkite Telefono aptinkam. > Visada aptinkamas ir padarykite savo telefoną aptinkamą kitiems.
3. Pavyzdžiui, pasirinkite nuotrauką, kuria norite dalytis, ir Funkc. > Dalintis > Per „Bendrintuvę“.
4. Perkelkite savo telefoną netoli kito telefono.

„Bendrintuvė“ ieško arčiausiai esančio telefono ir jam siunčia elementą.

Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. 
Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos 
nenaudojate, galite ją išjungti.

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB kabelį (parduodamas atskirai), galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono 
į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

1. Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
2. Pasirinkite Atminties kortelė.
3. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkytuvę, pvz., „Windows Explorer“ ir ieškokite savo telefono.
4. Vilkite elementus iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai).
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Turinio atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti 
atsarginę telefono atminties kopiją.

1. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Sinch. ir atsarg..
2. Pasirinkite Kurti atsarg. kop..
3. Pasirinkite informaciją, kurios atsarginę kopiją norite kurti, tada paspauskite Atlikta.

Atkūrimas iš atsarginės kopijos
Pasirinkite Atkurti iš atsarg. ir informaciją, kurią norite atkurti, tada paspauskite Atlikta.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas
Telefono programinę įrangą galite atnaujinti be laido. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas 
automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

1. Pasirinkite Meniu > Parametrai > Telefonas > Priet. atnaujinimai.
2. Jei norite patikrinti, ar yra atnaujinimų, ir juos parsisiųsti, pasirinkite Parsisiųsti telefono PĮ.

Atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Jei aptinkate problemų, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Po naujinimo apsilankykite www.nokia.com/support ir gaukite naują vartotojo vadovą.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės 
informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Naudojantis paslaugomis arba atsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamus elementus, gali būti 
perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai 
įkrauta.

Perspėjimas: Jei diegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite net skambinti skubios 
pagalbos tarnybai, kol diegimas bus baigtas ir prietaisas įjungtas iš naujo.

Prieigos kodai
Ar kada domėjotės, kam reikalingi skirtingi telefono kodai?

PIN arba PIN2 kodas

(4–8 skaitmenų)

Jie saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto 
naudojimosi arba juos būtina įvesti norint 
pasiekti kai kurias funkcijas.

Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų 
PIN kodo.
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Jei užmiršote kodus arba negavote jų su kortele, 
kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, 
turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba 
PUK2 kodą.

PUK arba PUK2 Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą.

Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į 
tinklo paslaugos teikėją.

Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis) Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto 
naudojimosi.

Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų 
nustatyto užrakinimo kodo. Numatytasis 
užrakinimo kodas yra 12345.

Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, 
atskirtai nuo telefono.

Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, 
telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo 
centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir 
panaikinti visi telefone esantys asmeniniai 
duomenys.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės 
į artimiausią telefono techninės priežiūros 
centrą arba telefono pardavėją.

IMEI Jis naudojamas telefono numeriams tinkle 
identifikuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti 
techninės priežiūros centre.

Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite 
*#06#.
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Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai
Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį GSM 850, 900, 1 800, 1 900 MHz ir WCDMA 900, 2 100 MHz tinkluose. Turite sudaryti 
sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį, reikalingas tinklo ryšys, ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. 
Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms
1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

• Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
• Išjunkite skambinimo apribojimus įrenginyje, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
• Įsitikinkite, kad neįjungta skrydžio aplinka.
• Jei prietaiso klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų 
telefono numeriai skiriasi.
5. Spauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Įjungus prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti „Nokia“ paskyrą. Jei paskyros nustatymo metu norite skambinti skubios 
pagalbos tarnybai, paspauskite skambinimo klavišą.

Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. 
Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu 
teikėjo tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, 
prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra
Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso 
veikimą.

• Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia 
elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.

• Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
• Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
• Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį 

sugadinti.
• Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
• Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
• Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
• Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
• Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
• Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
• Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
• Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties 

kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią 
įgaliotąją taisyklą.

© 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos įstatymo. 27



Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. 
Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima 
atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycle.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus 
nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių 
gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite 
vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso 
aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą
Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip 
pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir 
kitą medžiagą.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės 
naudoti pateiktą medžiagą.

Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta 
apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai 
pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM 
apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų 
DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Informacija apie baterijas ir kroviklius
Prietaise galima naudoti tik originalią BL-4U pakartotinai įkraunamą bateriją.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-20 arba AC-18 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi. 

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Baterijos ir kroviklio saugumas
Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, 
bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir 
trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti 
bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. 
Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, 
saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės 
medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant 
jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas 
ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba 
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kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba 
kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu.

Maži vaikai
Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai
Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. 
Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti 
nuo išorinės radijo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai
Medicininių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų 
išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys 
tokius prietaisus:

• turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
• nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
• turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
• išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
• turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininiu prietaisu, teiraukitės savo sveikatos 
priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa
Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę 
jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos
Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

• Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų 
prietaisui arba kompiuteriui.

• Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite 
„Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.

• Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
• Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu 

naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
• Jei naudosite gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo 

priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės
Radijo signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. 
Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti 
galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir 
veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba 
priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.
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Potencialiai sprogios aplinkos
Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti 
sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, 
laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neaiškiai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur 
rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir 
sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas 
arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)
Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą.

Palaikymo pranešimai
Iš „Microsoft Mobile“ gausite nemokamų pritaikytų tekstinių pranešimų, padėsiančių išnaudoti visas telefono ir paslaugų 
galimybes. Pranešimuose rasite patarimų, gudrybių ir pagalbos informacijos.

Jei nebenorite gauti pranešimų, pasirinkite Meniu > Parametrai > „Nokia“ paskyra > Nauj. ir Pasiūl..

Teikiant anksčiau aprašytą paslaugą, pirmą kartą naudojantis telefonu „Microsoft Mobile“ siunčiamas jūsų mobiliojo telefono 
numeris, telefono serijos numeris ir kai kurie mobiliųjų paslaugų prenumeratos identifikatoriai. Atnaujinant programinę įrangą, 
tam tikra arba visa informacija taip pat gali būti siunčiama „Microsoft Mobile“. Ši informacija gali būti naudojama, kaip nurodyta 
privatumo taisyklėse, kurias rasite www.nokia.com.

Autorių teisės ir kita informacija
ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-953 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus 
ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo 
nuožiūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės 
į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti 
taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami. 

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo 
ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią 
informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be 
išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės 
už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad 
ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško 
bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile” 
pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba 
pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia 
yra.

Parsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli 
duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri 
produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis 
teiraukitės vietinio pardavėjo.
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FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojant taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti 
kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos 
veikimui. Daugiau informacijos rasite transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Be aiškaus „Microsoft Mobile“ sutikimo 
pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Pastaba: Su šia įranga atlikti bandymai, kuriais nustatyta, kad įranga atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas 
pagal FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Šių ribų paskirtis – užtikrinti reikiamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių, naudojant 
buityje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją ir, jei įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, trikdyti 
radijo ryšius. Vis dėlto negalima garantuoti, kad konkrečiu naudojimo atveju nebus trikdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos 
imtuvų veiklą (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), vartotojui siūloma pabandyti panaikinti trikdžius vienu ar keletu 
toliau aprašomų būdų.

• Pakeisti imtuvo antenos kryptį ar vietą.
• Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
• Įrangą ir imtuvą jungti į skirtingus elektros tinklo lizdus ar grandines.
• Kreiptis patarimo į pardavėją ar kvalifikuotą radijo ar televizijos techniką.

TM © 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų 
šalių produktai / pavadinimai gali būtų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems 
naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ 
ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti 
prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš 
įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.
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