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Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e b
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³owe informacje znajdziesz na dalszy
stronach tej instrukcji.

Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów 
bezprzewodowych jest zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lu
przyczyn± innych zagro¿eñ.

BEZPIECZEÑSTWO NA DRODZE JEST NAJWA¯NIEJSZE
Nie u¿ywaj telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.

ZAK£ÓCENIA RADIOWE
Telefony bezprzewodowe s± czu³e na zak³ócenia radiowe, które mog± wp³yw
jako¶æ po³±czeñ.

NIE U¯YWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA
Stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów i zasad. Nie w³±czaj telefonu w pobl
aparatury medycznej.

NIE W£¡CZAJ TELEFONU NA POK£ADZIE SAMOLOTU
Telefony bezprzewodowe mog± zak³ócaæ dzia³anie systemów pok³adowych.

WY£¡CZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD
Nie u¿ywaj telefonu na stacjach benzynowych ani w pobli¿u sk³adów paliw l
chemikaliów.

WY£¡CZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Nie u¿ywaj telefonu w rejonie odpalania ³adunków wybuchowych. Zwróæ bac
uwagê na wszystkie ograniczenia i stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów.
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U¯YWAJ TELEFONU Z ROZWAG¡
Rozmawiaj±c, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.

.

fonu. 

ych.

gi i 

wad¼ 

.

nij 
zyæ 
Podaj 
im nie 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW
Instalacje i naprawy telefonu i jego akcesoriów zlecaj wy³±cznie specjalistom

BATERIE I AKCESORIA
U¿ywaj wy³±cznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta tele
Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do wspó³pracy z tym telefonem.

WODOODPORNO¦Æ
Telefon nie jest wodoodporny. Chroñ go przed wilgoci±.

KOPIE ZAPASOWE
Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia kopii zapasowych wszystkich wa¿nych dan

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³u
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do 
wspó³pracy z tym telefonem.

TELEFONOWANIE
Upewnij siê, ¿e telefon jest w³±czony i ma kontakt z sieci± komórkow±. Wpro
¿±dany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naci¶nij . Aby 
zakoñczyæ rozmowê, naci¶nij . Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij 

TELEFONY ALARMOWE
Upewnij siê, ¿e telefon jest w³±czony i ma kontakt z sieci± komórkow±. Naci¶

 tyle razy, ile potrzeba, aby skasowaæ zawarto¶æ wy¶wietlacza (zakoñc
po³±czenie, wyj¶æ z menu itp.). Wprowad¼ numer alarmowy i naci¶nij . 
miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj po³±czenia, zan
otrzymasz na to zgody.
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■ Us³ugi sieciowe
Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy zosta³ zatwierdzony do u¿ytku w sieciach 
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EGSM 900 i GSM 1800.

Dostêpno¶æ dwóch pasm przenoszenia zale¿y od sieci komórkowej. O tym, czy mo¿es
korzystaæ z takich czy innych funkcji poinformuje ciê operator sieci.

Szereg funkcji omówionych w tym poradniku okre¶la siê wspóln± nazw± 'Us³ugi siecio
to wyspecjalizowane us³ugi ¶wiadczone przez operatora sieci. Aby¶ móg³ z nich korzy
musisz najpierw wykupiæ abonament na ¿±dane us³ugi u ich dostawcy, który przy tej 
udzieli ci odpowiednich instrukcji.

Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mog± nie obs³ugiwaæ pewnych funkcji i 
specyficznych dla jakiego¶ jêzyka znaków.

■ Akcesoria
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do zasilania tele
(³adowania baterii) przeznaczone s± nastêpuj±ce ³adowarki: ACP-7, ACP-8 i LCH-9.

Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii, ³adowarek i innych akcesoriów 
zatwierdzonych przez producenta do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem telefo
Stosowanie urz±dzeñ innego typu uniewa¿ni gwarancjê na telefon, a mo¿e
równie¿ niebezpieczne dla u¿ytkownika.

Skontaktuj siê z dealerem, je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej o zatwierdzonych d
u¿ytku akcesoriach.

Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie elektryczne, zawsze
chwytaj za wtyczkê – nigdy za przewód.
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Uwagi ogólne
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■ Etykiety w pakiecie sprzeda¿nym
Naklejki te zawieraj± informacje wa¿ne dla serwisu i us³ug gwarancyjnych. 
Przechowywaæ je nale¿y w bezpiecznym miejscu.

Etykietê  przyklej do zaproszenia do wst±pienia do Club Nokia, które znaj
w pakiecie sprzeda¿nym.

Etykietê  przyklej na karcie gwarancyjnej.

■ Kody dostêpu
• Kod zabezpieczaj±cy: Kod ten, dostarczany wraz z telefonem, uniemo¿l

osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kod
jest ci±g cyfr 12345.

Wiêcej informacji na ten temat znajdziesz w czê¶ci Ustawienia zabezpie
(Menu 4-7), str. 47.

• Kod PIN:  Kod ten, dostarczany wraz z kart± SIM, uniemo¿liwia osobom 
postronnym korzystanie z tej karty. 

W³±cz opcjê ̄ ±danie kodu PIN w menu Ustawienia zabezpieczeñ (patrz 
Ustawienia zabezpieczeñ (Menu 4-7), str. 47), aby zawsze przy w³±czani
telefonu wymagane by³o wprowadzenie tego kodu.
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Je¿eli trzy razy pod rz±d wprowadzisz b³êdny kod PIN, karta SIM zostanie 
zablokowana. Jej odblokowanie i ustawienie nowego kodu PIN bêdzie mo¿liwe 
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dopiero po wprowadzeniu kodu PUK.

• Kod PIN2: Ten kod dostarczany jest z niektórymi kartami SIM i jest niezb
do korzystania z pewnych us³ug, takich jak licznik impulsów telefoniczny
Je¿eli trzy razy pod rz±d wprowadzisz b³êdny kod PIN2, na wy¶wietlaczu
zobaczysz komunikat Kod PIN2 zablokow. i pro¶bê o wprowadzenie kodu

Kod zabezpieczaj±cy, PIN i PIN2 zmienisz, u¿ywaj±c opcji Zmiana kodów
dostêpu w menu Ustawienia zabezpieczeñ (patrz Ustawienia zabezpiecz
(Menu 4-7), str. 47). Nowe kody zachowaj w tajemnicy, a ich zapis trzym
bezpiecznym miejscu, innym ni¿ telefon.

• Kody PUK i PUK2:  Kody te mog± byæ dostarczone wraz z kart± SIM. W 
przeciwnym przypadku skontaktuj siê z operatorem sieci komórkowej.
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1. Pierwsze kroki
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■ Wk³adanie karty SIM
• Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³yc

dzieci.

• Karta SIM i jej z³±cza mog± zostaæ ³atwo uszkodzone przez porysowanie
pogiêcie. Zaleca siê wiêc szczególn± ostro¿no¶æ przy wk³adaniu i wyjmow
karty SIM.

• Zanim przyst±pisz do instalacji karty SIM, koniecznie wy³±cz telefon, od³
od ³adowarki, po czym wyjmij z niego bateriê.

1. Naci¶nij przycisk zwalniaj±cy tyln± obudowê telefonu 
(1), odchyl górn± jej czê¶æ (2) i zdejmij j±.

2. Wyjmij bateriê palcami z telefonu (3). Obróæ d¼wigniê 
blokady karty SIM (4), aby otworzyæ gniazdo karty SIM.

3. Ostro¿nie wsuñ kartê SIM do jej gniazda (6). Z³ote 
z³±cza na karcie musz± byæ skierowane w dó³, a ¶ciêty róg 
karty musi znajdowaæ siê z prawej strony. Obróæ d¼wigniê 
blokady karty SIM, aby zablokowaæ kartê w gnie¼dzie (6).
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4. W³ó¿ bateriê do telefonu w taki sposób, by jej z³ote 
z³±cza styka³y siê ze z³±czami w telefonie, a 

ba siê 
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nastêpnie naci¶nij drugi koniec baterii, by zatrzasnê³a 
siê ona we w³a¶ciwym po³o¿eniu (7). 

5. Dopasuj doln± czê¶æ tylnej obudowy do telefonu, a 
nastêpnie zamknij j±, dociskaj±c górn± jej czê¶æ (8).

■ £adowanie baterii 
Nie ³aduj baterii, gdy zdjêta jest która¶ z czê¶ci obudowy telefonu. 

1. Pod³±cz kabel ³adowarki do z³±cza na dole 
telefonu.

2. £adowarkê pod³±cz do gniazda sieciowego 
pr±du przemiennego. Wska¼nik stopnia 
na³adowania baterii zacznie siê przesuwaæ.

• £adowanie baterii BLD-3 ³adowark± 
ACP-7 mo¿e zaj±æ do 3 godzin i 30 minut.

• Je¶li pojawi siê komunikat Nie ³aduje, odczekaj parê sekund i od³±cz 
³adowarkê, aby po chwili j± pod³±czyæ i wznowiæ ³adowanie. Je¶li pró
nie powiedzie, skontaktuj siê ze sprzedawc±.



14

3. Gdy bateria jest ju¿ w pe³ni na³adowana, pasek wska¼nika przestanie siê 
przesuwaæ. Od³±cz wtedy ³adowarkê od telefonu i gniazda sieciowego.
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■ W³±czanie i wy³±czanie telefonu
Ostrze¿enie: Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których korzystanie 
z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, mo¿e powodowaæ zak³óce
radiowe lub byæ przyczyn± innych zagro¿eñ.

Naci¶nij i przytrzymaj klawisz .

PORADY PRAKTYCZNE: 

Telefon ma wbudowan± antenê (szary obszar na rysunku). Nie dotyk
¿adnej z dwóch anten w³±czonego telefonu (tak jak w przypadku ka¿
innego sprzêtu nadawczo-odbiorczego). Dotykanie anteny mo¿e 
niekorzystnie wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ i przyczyniæ siê do 
niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotyka
anteny w trakcie po³±czenia jest wa¿ne nie tylko z uwagi na skutecz
nadawania i odbioru sygna³ów radiowych, ale równie¿ ze wzglêdu n
wyd³u¿enie czasu rozmów bez potrzeby do³adowywania baterii.
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■ Wy¶wietlacz w trybie gotowo¶ci
Omówione ni¿ej wska¼niki s± widoczne na 

u.

lefonu 
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wy¶wietlaczu, gdy telefon jest w³±czony i u¿ytkownik 
nie wprowadzi³ z jego klawiatury ¿adnych znaków. 
O takim wy¶wietlaczu mówi siê, ¿e jest w trybie 
gotowo¶ci. 

1.  Wskazuje, z jakiej sieci komórkowej telefon 
aktualnie korzysta. Informacja ta mo¿e byæ 
przedstawiana w postaci nazwy operatora lub jego logo.

2.  Pokazuje moc sygna³u sieci komórkowej w miejscu u¿ytkowania telefon

3. Wskazuje poziom na³adowania baterii.

4. Pokazuje aktualn± funkcjê klawisza wyboru.

■ Zdejmowanie i zak³adanie obudów
Przed zmian± obudowy wy³±cz telefon i od³±cz go od ³adowarki i innych urz±dzeñ. Z te
korzystaj i przechowuj go zawsze z za³o¿onymi obudowami.

1.  Naci¶nij przycisk zwalniaj±cy tyln± obudowê telefonu (1), 
odchyl jej górn± czê¶æ (2) i zdejmij j±. 
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2. Ostro¿nie zdejmij przedni± obudowê i p³ytkê 
z klawiszami (3).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. W³ó¿ p³ytkê z klawiszami do nowej przedniej obudowy (4). 

4. Dopasuj górn± czê¶æ obudowy telefonu do górnej czê¶ci 
telefonu. Doci¶nij przedni± obudowê, aby zablokowaæ j± 
we w³a¶ciwym miejscu (5).

5. Dopasuj doln± czê¶æ tylnej obudowy do telefonu, a 
nastêpnie zamknij j±, dociskaj±c górn± jej czê¶æ (6).
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■ Wk³adanie fotografii do tylnej obudowy
Do tylnej obudowy mo¿na w³o¿yæ fotografiê o rozmiarach do 40 mm x 28,5 mm. 

 (patrz 
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Zdejmij tyln± obudowê, postêpuj±c zgodnie z wcze¶niejszymi wskazówkami
Zdejmowanie i zak³adanie obudów, str. 15).

1. Delikatnie unie¶ gumow± oprawkê, znajduj±cy 
siê po wewnêtrznej stronie tylnej obudowy (1).

2. W³ó¿ zdjêcie. Obraz powinien byæ skierowany w 
stronê przezroczystego okienka w obudowie (2).

3.  Zablokuj gumow± oprawkê zdjêcia we 
w³a¶ciwym po³o¿eniu (3).
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2. Obs³uga telefonu
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■ Nawi±zywanie po³±czeñ
1. Wprowad¼ numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. 

Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe: Naciskaj±c dwukrotnie 
wprowad¼ znak '+', a nastêpnie wprowad¼ numer kraju (lub regionu) prz
numerem kierunkowym (konieczne mo¿e byæ usuniêcie cyfry '0' 
rozpoczynaj±cej numer kierunkowy).

Aby usun±æ cyfrê na lewo od kursora, naci¶nij Usuñ, . Kursor przesuniesz
w³a¶ciwe miejsce, naciskaj±c  lub .

2. Aby zatelefonowaæ pod wybrany numer, naci¶nij . Aby zwiêkszyæ lu
zmniejszyæ g³o¶no¶æ w s³uchawce telefonu lub zestawie s³uchawkowym
naciskaj odpowiednio  lub .

3. Aby siê roz³±czyæ (lub zrezygnowaæ z próby po³±czenia), naci¶nij .

Nawi±zywanie po³±czenia przy u¿yciu spisu telefonów
Z trybu gotowo¶ci przejd¼ do ¿±danego opisu, korzystaj±c z klawiszy 

.

Aby po³±czyæ siê z wybranym numerem, naci¶nij .
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Nawi±zywanie po³±czenia konferencyjnego
Po³±czenie konferencyjne jest us³ug± sieciow±, która pozwala nawet czterem 

ierz 
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, a 

 do 
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osobom rozmawiaæ ze sob± w jednym po³±czeniu.

1. Po³±cz siê z pierwszym uczestnikiem. Wprowad¼ numer telefonu lub wyb
go ze spisu telefonów i naci¶nij Po³±cz. 

2. Aby do konferencji wprowadziæ nowego uczestnika, naci¶nij Opcje i wyb
Nowe po³±cz.

3. Gdy nowy rozmówca odbierze po³±czenie, w³±cz go do rozmowy, naciska
Opcje i wybieraj±c Konferencja.

4. Aby do konferencji wprowadzaæ nowych uczestników, powtarzaj kroki o
1 do 3.

5. Chc±c zakoñczyæ po³±czenie konferencyjne, naci¶nij .

Ponowne wywo³anie ostatnio wybranego numeru
Aby ponownie wywo³aæ jeden z dziesiêciu numerów, z którymi ostatnio siê 
³±czono lub próbowano po³±czyæ: W trybie gotowo¶ci naci¶nij , u¿ywa
klawiszy  lub  przejd¼ do ¿±danego opisu lub numeru telefonu
nastêpnie naci¶nij .

Proste wybieranie
Naci¶nij Spis tel. i wybierz Proste wybier. Wybierz ¿±dany klawisz (od 

) i naci¶nij Przypisz. Wska¿ odpowiedni opis i naci¶nij Wybierz.
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Po przypisaniu numeru telefonu do klawisza numerycznego mo¿esz wywo³ywaæ 
go na dwa sposoby:

nij 
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• Naci¶nij klawisz numeryczny z przypisanym numerem, a nastêpnie naci¶
.

• Je¿eli opcja Proste wybieranie jest w³±czona, naci¶nij klawisz z przypisan
numerem i przytrzymaj go do momentu rozpoczêcia wybierania numeru
Ustawienia po³±czeñ (Menu 4-2), str. 42).

■ Odbieranie po³±czeñ
W trybie gotowo¶ci naci¶nij . Aby zakoñczyæ po³±czenie lub odrzuciæ je
wcze¶niejszego odbierania, naci¶nij . 

■ Ods³uchiwanie wiadomo¶ci g³osowych
Poczta g³osowa jest us³ug± sieciow±. Wiêcej informacji, w tym równie¿ num
poczty g³osowej, otrzymasz od us³ugodawcy. Aby po³±czyæ siê z poczt± g³oso
trybie gotowo¶ci naci¶nij i przytrzymaj . O zmianie numeru poczty g³o
przeczytasz w czê¶ci Numer tel. poczty g³osowej (Menu 01-12), str. 39.

Informacje o przekierowywaniu rozmów na pocztê g³osow± znajdziesz w cz
'Przekazywanie po³±czeñ', str. 42. 
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■ Funkcje dostêpne podczas po³±czeñ
Podczas po³±czenia naci¶nij Opcje. Pojawi± siê niektóre z wymienionych dalej 
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opcji. Czê¶æ z nich to us³ugi sieciowe. Wy³±cz mikrof. lub W³±cz mikrof., Zaw
Wznów, Nowe po³±cz., Odbierz, Odrzuæ, Zakoñcz wsz., Spis telefonów, Wy¶li
DTMF, Zamieñ i Menu.

■ Blokowanie klawiatury
Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naci¶niêæ klawis

Aby zablokowaæ lub odblokowaæ klawiaturê: W trybie gotowo¶ci naci¶nij 
i szybko naci¶nij .

Mo¿esz tak¿e tak ustawiæ telefon, by po up³ywie okre¶lonego czasu klawiat
blokowa³a siê automatycznie. Wiêcej o tym przeczytasz w punkcie Ustawien
blokady klawiatury (Menu 4-5), str. 45. Gdy klawiatura jest zablokowana, n
wy¶wietlaczu widoczny jest wska¼nik .

Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest w³±czona, mo¿na po³±czyæ
jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzêd
numer alarmowy). Wprowad¼ numer alarmowy i naci¶nij . Numer ala
pojawi siê na wy¶wietlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.
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3. Wpisywanie tekstu

ej 

ów 
 

j i 

nowe 

wo 
nym 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Tekst mo¿esz wprowadzaæ na dwa sposoby: korzystaj±c z metody tradycyjn
(symbol ) lub metody zwanej s³ownikow± (symbol ).

■ W³±czanie i wy³±czanie metody s³ownikowej
Wpisuj±c tekst, naci¶nij Opcje i wybierz S³ownik.

• Aby w³±czyæ s³ownikow± metodê wprowadzania tekstu, na li¶cie s³ownik
wska¿ ¿±dany jêzyk. Metoda s³ownikowa dostêpna jest tylko dla jêzyków
ujêtych na tej li¶cie.

• Aby na powrót w³±czyæ metodê tradycyjn±, wybierz Bez s³ownika.

Wskazówka: Aby w trakcie wpisywania tekstu szybko w³±czyæ lub 
wy³±czyæ metodê s³ownikow±, naci¶nij dwukrotnie  lub naci¶ni
przytrzymaj Opcje.

■ Metoda s³ownikowa wprowadzania tekstu
Metoda s³ownikowa pozwala w bardzo ³atwy sposób wprowadzaæ tekst.

 Wykorzystuje ona wbudowany s³ownik, do którego mo¿esz tak¿e dodawaæ 
s³owa.

1. Wprowad¼ wyraz, naciskaj±c ka¿dy klawisz tylko raz dla danej litery. S³o
zmienia siê po ka¿dym naci¶niêciu klawisza. Aby na przyk³ad przy w³±czo
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s³owniku jêzyka angielskiego wpisaæ wyraz ‘Nokia’, naci¶nij po kolei klawisze 
, , , , . 
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• Aby usun±æ znak z lewej strony kursora, naci¶nij Usuñ. Aby usun±æ 
wszystkie znaki, naci¶nij i przytrzymaj ten klawisz.

• Aby prze³±czaæ siê miêdzy ma³ymi i du¿ymi literami lub pomiêdzy 
tradycyjn± a s³ownikow± metod± wprowadzania tekstu, naciskaj klaw

 i obserwuj znacznik w górnej czê¶ci wy¶wietlacza.  

• Aby zmieniæ tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naci¶nij i 
przytrzymaj .

• Niektóre ze znaków interpunkcyjnych wprowadzisz, naciskaj±c kilkak
klawisz .

• Aby otworzyæ listê znaków specjalnych, naci¶nij i przytrzymaj . 
Wybierz ¿±dany znak i naci¶nij U¿yj.

• Aby wprowadziæ cyfrê, naci¶nij i przytrzymaj odpowiedni klawisz 
numeryczny. Aby wprowadziæ kilka cyfr, naci¶nij i przytrzymaj , 
czym wpisz ¿±dane cyfry.

2. Je¿eli telefon wy¶wietla odpowiedni wyraz, naci¶nij  i zacznij wpis
nastêpny wyraz.

• Aby zmieniæ wyraz, naciskaj  do momentu wy¶wietlenia w³a¶ciw
wyrazu. 

• Znak '?' na koñcu wpisanego wyrazu oznacza, ¿e wyrazu tego nie ma
s³owniku. Aby go wprowadziæ do s³ownika, naci¶nij Literow., wprowa
wyraz (u¿ywana jest tradycyjna metoda wprowadzania tekstu) i naci
OK.
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Wpisywanie wyrazów z³o¿onych
Wprowad¼ pierwsz± czê¶æ wyrazu, naci¶nij  i wprowad¼ jego drug± czê¶æ.
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■ Metoda tradycyjna wpisywania tekstu
Naciskaj klawisz z ¿±dan± liter± do momentu pojawienia siê odpowiedniej l
na wy¶wietlaczu.

Podczas edycji tekstu masz do dyspozycji nastêpuj±ce funkcje:

• Aby wprowadziæ spacjê, naci¶nij .

• Aby wstawiæ znak interpunkcyjny lub specjalny, naci¶nij kilka razy 
naci¶nij , wybierz ¿±dany znak i naci¶nij U¿yj.

• Aby przemieszczaæ kursor w lewo lub w prawo, naciskaj odpowiednio 
lub .

• Aby usun±æ znak z lewej strony kursora, naci¶nij Usuñ. Aby usun±æ wszy
znaki, naci¶nij i przytrzymaj ten klawisz.

• Pomiêdzy ma³ymi i du¿ymi znakami prze³±czysz siê, naciskaj±c .

• Aby wprowadziæ cyfrê, naci¶nij i przytrzymaj odpowiedni klawisz. Aby zm
tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naci¶nij i przytrzymaj .

• Aby wprowadziæ literê, która jest na tym samym klawiszu, co poprzednio
wprowadzona litera, naci¶nij  lub  albo zaczekaj na pojaw
siê kursora i wprowad¼ now± literê.
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4. Spis telefonów  (nazwisk)
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Nazwiska i numery telefonów mo¿esz zapisywaæ w pamiêci telefonu (wewn
spis telefonów) i w pamiêci karty SIM (spis telefonów karty SIM). W wewnêt
spisie telefonów mo¿na przechowywaæ do 100 nazwisk.

Aby przej¶æ do spisu telefonów, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Spis tel. W trak
po³±czenia spis telefonów otworzysz, naciskaj±c Opcje i wybieraj±c Spis 
telefonów.

■ Wyszukiwanie nazwiska i numeru telefonu
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Spis tel. i wybierz Szukaj. Wprowad¼ pierwsze 
szukanego nazwiska i naci¶nij Szukaj. Naciskaj±c  lub  przejd
¿±danego nazwiska.

Je¶li nazwisko lub numer telefonu jest zapisany w pamiêci karty SIM, to w pr
górnym rogu wy¶wietlacza widoczny jest symbol . Gdy informacje te za
s± w wewnêtrznej pamiêci telefonu, wy¶wietlany jest symbol .

SZYBKIE WYSZUKIWANIE: W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub
 i wprowad¼ pierwsz± literê nazwiska. Naciskaj±c  lub
 przejd¼ do ¿±danego nazwiska.

Dodatkowo do dyspozycji masz nastêpuj±ce opcje:

• Numery us³ug pozwala ³±czyæ siê z numerami us³ug twojego operatora s
je¶li s± one zapisane na karcie SIM (us³uga sieciowa).
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• Numery inform. s³u¿y do ³±czenia siê z numerami informacyjnymi twojego 
operatora sieci, je¶li s± one zapisane na karcie SIM (us³uga sieciowa).
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• Dodaj opis s³u¿y do zapisywania nazwisk i numerów telefonów w spisie 
telefonów. 

• Usuñ usuwa nazwiska i numery telefonów ze spisu telefonów. Kasowaæ m
pojedyncze pozycje lub ca³± zawarto¶æ spisu na raz. 

• Kopiuj kopiuje nazwiska lub numery telefonów z karty SIM do pamiêci te
i odwrotnie. Kopiowaæ mo¿esz pojedyncze numery lub ca³± zawarto¶æ sp
raz.

• Przyp. d¼wiêk pozwala przypisaæ wybranemu numerowi telefonu d¼wiêk
dzwonka, jaki ma byæ odtwarzany, gdy nadejdzie po³±czenie z tego nume
Wska¿ numer telefonu lub nazwisko i naci¶nij Przypisz. Pamiêtaj, ¿e ta fu
dzia³a jedynie wtedy, gdy sieæ i telefon potrafi± identyfikowaæ rozmówcê
wysy³aæ jego identyfikator. 

■ Ustawienia spisu telefonów
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Spis tel. i wybierz Ustawienia. Nastêpnie wybie

• Wybór pamiêci, aby wybraæ, czy nazwiska i numery telefonów maj± byæ 
zapisywane w pamiêci telefonu (Telefon), czy w pamiêci karty SIM (Karta
Pamiêtaj, ¿e po wymianie karty SIM automatycznie w³±czana jest pamiêæ
SIM (opcja Karta SIM).
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• Widok spisu telefonów, aby zdecydowaæ o sposobie wy¶wietlania nazwisk i 
numerów. Do wyboru s± trzy opcje: Lista opisów (trzy opisy na raz), Opis i 

ile 
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numer (nazwisko i numer telefonu) i Du¿a czcionka (tylko jeden opis).

• Stan pamiêci, aby zobaczyæ, ile nazwisk i numerów jest ju¿ zapisanych i 
jeszcze mo¿na zapisaæ w ka¿dym spisie telefonów.
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5. Funkcje menu
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S± dwie metody korzystania z kluczowych funkcji w menu telefonu.

Metoda przewijania

1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu.

2. Naciskaj±c  lub  przejd¼ do ¿±danej pozycji menu g³ówneg
nastêpnie naci¶nij Wybierz, aby j± otworzyæ. Aby zamkn±æ menu g³ówne
naci¶nij Wyjd¼.

3. Je¿eli dane menu zawiera kilka podmenu, przejd¼ do jednego z nich i nac
Wybierz, aby je otworzyæ. Aby wyj¶æ z podmenu, naci¶nij Wróæ.

Je¶li nie chcesz zapisywaæ zmian ustawieñ, jakie wprowadzi³e¶ w menu, 
naci¶nij  lub naci¶nij i przytrzymaj Wróæ.

Metoda skrótów
Wszystkie menu, podmenu i opcje ustawieñ maj± swoje numery. Nazywane 
numerami skrótów.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, a nastêpnie szybko (w ci±gu trzech seku
wprowad¼ numer skrótu tego menu, które chcesz otworzyæ. Analogicznie po
w przypadku kolejnych podmenu.

Na przyk³ad aby uaktywniæ funkcjê Us³uga po³±czeñ oczekuj±cych, naci¶nij M
 (menu Ustawienia),  (menu Ustawienia po³±czeñ),  

(opcja Us³uga po³±czeñ oczekuj±cych),  (Uaktywnij).
W przypadku menu Wiadomo¶ci numerem skrótu jest 01.
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■ Lista funkcji menu
1. Wiadomo¶ci
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Wpisz tekst wiadomo¶ci
2. Skrzynka odbiorcza
3. Skrzynka nadawcza
4. Czat
5. Wiadomo¶ci graficzne
6. Listy dystrybucji
7. Szablony
8. Bu¼ki
9. Usuñ wybrane wiadomo¶ci
10.Ustawienia wiadomo¶ci
11. Serwis informacyjny
12. Numer tel. poczty g³osowej1

13. Edytor poleceñ obs³ugi 
2. Spis po³±cz.

1. Po³±czenia nieodebrane
2. Odebrane po³±czenia
3. Wybierane numery
4. Usuñ listy ostatnich po³±czeñ
5. Czas po³±czeñ

1. Mo¿e nie byæ dostêpne, je¶li numer poczty g³osowej zosta³ zapisany na karcie SIM przez 
operatora sieci lub us³ugodawcê.
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6. Koszty po³±czeñ
7. Ustawienia kosztów po³±czeñ
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8. Op³acony kredyt
3. Profile

1. Ogólny
2. Milczy
3. Dyskretny
4. G³o¶ny
5. Profil w³asny
6. (pusty)

4. Ustawienia
1. Ustawienia d¼wiêków
2. Ustawienia po³±czeñ
3. Ustawienia telefonu
4. Ustawienia daty i godziny
5. Ustawienia blokady klawiatury
6. Ustawienia akcesoriów
7. Ustawienia zabezpieczeñ
8. Przywróæ ustawienia fabryczne

5. Budzik
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6. Przypomn.
1. Dodaj nowe
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Poka¿ wszyst.
3. Usuñ

7. Gry

8. Dodatki
1. Kalkulator
2. Stoper
3. Minutnik
4. Edytor grafiki
5. Kompozytor

9. Us³ugi SIM 1

1. Dostêpno¶æ, nazwa i zawarto¶æ zale¿± od rodzaju u¿ywanej karty SIM.
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■ Wiadomo¶ci (Menu 01)

wa). 
ci, 
iach 
êkszej 
czas 
ode. 

ny w 

adziæ, 

owad¼ 

y³. i 

e.

e 
asz w 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Wpisz tekst wiadomo¶ci (Menu 01-1)
Mo¿esz pisaæ i wysy³aæ wieloczê¶ciowe wiadomo¶ci tekstowe (us³uga siecio
Rachunek za tê us³ugê naliczany jest w oparciu o liczbê zwyk³ych wiadomo¶
które sk³adaj± siê na wiadomo¶ci wieloczê¶ciowe. U¿ywanie we wiadomo¶c
znaków specjalnych (Unicode) mo¿e powodowaæ, ¿e bêd± one wymaga³y wi
ilo¶ci czê¶ci ni¿ te same wiadomo¶ci, ale bez tych znaków. Pamiêtaj, ¿e pod
s³ownikowego wprowadzania tekstu tak¿e mo¿na korzystaæ ze znaków Unic

Aby móc wysy³aæ wiadomo¶ci, numer centrum wiadomo¶ci musi byæ zapisa
pamiêci telefonu. Patrz Ustawienia wiadomo¶ci (Menu 01-10), str. 37.

1. Wprowad¼ tre¶æ wiadomo¶ci. Liczba znaków, które mo¿na jeszcze wprow
oraz numer czê¶ci wiadomo¶ci pokazywane s± w prawym górnym rogu 
wy¶wietlacza.

2. Gdy skoñczysz wpisywaæ wiadomo¶æ, naci¶nij Opcje, wybierz Wy¶lij, wpr
numer telefonu odbiorcy i naci¶nij OK. 

Je¿eli wiadomo¶æ chcesz wys³aæ do wielu osób na raz, wybierz Opcje wys
Wy¶lij do wielu, wska¿ pierwszego odbiorcê i naci¶nij OK. Powtarzaj tê 
czynno¶æ w przypadku ka¿dego odbiorcy. Aby zakoñczyæ, naci¶nij Gotow
Je¶li wiadomo¶æ chcesz wys³aæ na gotow± listê wysy³kow±, wybierz Opcj
wysy³. i Wy¶lij na listê. O definiowaniu i edycji list wysy³kowych przeczyt
czê¶ci Listy wysy³kowe (Menu 01-6), str. 36.
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Inne opcje to: U¿yj szablonu, Wstaw bu¼kê, S³ownik, Profil wysy³. (patrz 
Ustawienia wiadomo¶ci (Menu 01-10), str. 37), Zapisz i Usuñ.
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Uwaga: Gdy wysy³asz SMS, na wy¶wietlaczu mo¿e pojawiæ siê komunikat 
Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana. Oznacza to, ¿e wiadomo¶æ zosta³a wys³ana z te
do centrum wiadomo¶ci, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest t
równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomo¶ci przez jej adresata. W
us³ugach SMS dowiesz siê od operatora sieci.

Odczytywanie wiadomo¶ci tekstowych (Skrzynka odbiorcza
Menu 01-2)
Gdy telefon jest w trybie gotowo¶ci, po otrzymaniu wiadomo¶ci na wy¶wiet
pojawi siê symbol  oraz liczba nowych wiadomo¶ci.

1. Naci¶nij Odczyt, aby od razu przej¶æ do czytania wiadomo¶ci.

Aby przejrzeæ je kiedy indziej, naci¶nij Wyjd¼. Odebrane wiadomo¶ci znaj
pó¼niej w menu Skrzynka odbiorcza (Menu 01-2).

2. Do poruszania siê po wiadomo¶ci s³u¿± klawisze przewijania.

3. Podczas czytania wiadomo¶ci naci¶niêcie Opcje daje dostêp do nastêpuj
opcji: Usuñ, Odpowiedz, Czat, Edytuj, U¿yj numeru, Przypomnienie, Przek
dalej, Szczegó³y.
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Przegl±danie zapisanych wiadomo¶ci (Skrzynka nadawcza: 
Menu 01-3)
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W menu Skrzynka nadawcza mo¿esz przegl±daæ wiadomo¶ci, które zosta³y 
zapisane w menu Wpisz tekst wiadomo¶ci (Menu 01-1). Naci¶nij Opcje, aby
uzyskaæ dostêp do nastêpuj±cych opcji: Usuñ, Edytuj, U¿yj numeru, 
Przypomnienie, Przeka¿ dalej.

Czat (Menu 01-4)
'Czat' to szybka wymiana wiadomo¶ci tekstowych, czyli co¶ w rodzaju 'pisem
pogawêdki'. Aby rozpocz±æ pogawêdkê, naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶c
Czat. Mo¿esz te¿ podczas czytania odebranej wiadomo¶ci nacisn±æ Opcje i 

1. Wprowad¼ numer telefonu rozmówcy lub znajd¼ go w spisie telefonów i
naci¶nij OK.

2. Wprowad¼ pseudonim, którym chcesz siê pos³ugiwaæ podczas pogawêdk
naci¶nij Wróæ.

3. Wprowad¼ tre¶æ wiadomo¶ci, naci¶nij Opcje i wybierz Wy¶lij. 

4. Odpowied¼ rozmówcy jest wy¶wietlana nad wys³an± wiadomo¶ci±. Aby 
odpowiedzieæ na wiadomo¶æ, naci¶nij OK i powtórz krok 3. 

Podczas pisania wiadomo¶ci mo¿esz nacisn±æ Opcje i wybraæ Imiê do cz
¿eby zmieniæ swój pseudonim.
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Wiadomo¶ci graficzne (Menu 01-5)
Telefon pozwala odbieraæ i wysy³aæ wiadomo¶ci zawieraj±ce grafikê (us³uga 
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sieciowa). Trzeba przy tym wiedzieæ, ¿e:

Ka¿da wiadomo¶æ graficzna odpowiada kilku wiadomo¶ciom tekstowym. Dl
wys³anie wiadomo¶ci graficznej mo¿e kosztowaæ wiêcej ni¿ wys³anie wiado
tekstowej.

Poniewa¿ wiadomo¶ci graficzne przechowywane s± w pamiêci telefonu, nie
mo¿na ich przegl±daæ przy u¿yciu tej samej karty SIM, ale zainstalowanej w 
telefonie.

Uwaga: Z tej funkcji mo¿na korzystaæ tylko wtedy, gdy uaktywni j± operat
komórkowej. Jedynie telefony, które obs³uguj± wiadomo¶ci graficzne, mog
odbieraæ i wy¶wietlaæ takie wiadomo¶ci.

Gdy otrzymasz wiadomo¶æ graficzn±
Aby przejrzeæ wiadomo¶æ natychmiast po jej otrzymaniu, naci¶nij Poka¿. Ab
zapisaæ otrzyman± wiadomo¶æ w folderze, naci¶nij Zapisz. Aby j± usun±æ, na
Wróæ i Wyjd¼.

Opcje wiadomo¶ci graficznych
Wybierz wiadomo¶æ graficzn± i naci¶nij Poka¿. Naci¶nij Opcje i wybierz Prz
dalej, aby wys³aæ wiadomo¶æ bez wprowadzania do niej zmian, Edytuj grafik
poddaæ grafikê edycji (patrz Edytor grafiki (Menu 8-4), str. 53), Edycja tekstu
zmieniæ tekst przed wys³aniem lub Podgl±d, aby zobaczyæ ca³± wiadomo¶æ.
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Listy wysy³kowe (Menu 01-6)
Je¿eli czêsto wysy³asz wiadomo¶ci do tej samej grupy osób, warto zdefiniowaæ 
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listê wysy³kow±, z której bêdziesz korzystaæ przy wysy³aniu wiadomo¶ci. Tel
pozwala zdefiniowaæ 6 list wysy³kowych. Na ka¿dej mo¿e znajdowaæ siê do 
odbiorców. Do ka¿dego z nich telefon oddzielnie wysy³a wiadomo¶ci.

Aby przejrzeæ lub poddaæ edycji listy wysy³kowe, naci¶nij Menu, wybierz 
Wiadomo¶ci i Listy dystrybucji.

Je¿eli wysy³anie wiadomo¶ci do co najmniej jednego odbiorcy nie powiedzie
telefon wy¶wietli raport, w którym pokazana bêdzie liczba udanych i nieuda
prób wys³ania wiadomo¶ci oraz wymienione bêd± opisy, których nie uda³o s
znale¼æ. Ka¿d± z kategorii wybierzesz, naciskaj±c Wybierz.
• Nieznalezione opisy to takie opisy, które nadal znajduj± siê na listach 

wysy³kowych, mimo ¿e usuniêto je wcze¶niej ze spisu telefonów. Aby usu
tak¿e z listy dystrybucyjnej, wystarczy nacisn±æ Usuñ.

• Opcja Wy¶lij ponown. pozwala ponowiæ próbê wys³ania wiadomo¶ci do t
odbiorców, do których poprzednio nie uda³o siê wys³aæ wiadomo¶ci.

• Opcja Poka¿ wy¶wietla listê odbiorców, do których nie uda³o siê wys³aæ 
wiadomo¶ci.

Szablony (Menu 01-7)
Predefiniowane wiadomo¶ci (tzw. szablony) mo¿na przegl±daæ i edytowaæ, 
nastêpnie u¿yæ wybranego szablonu do zredagowania w³asnej wiadomo¶ci.
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Bu¼ki (Menu 01-8)
Telefon pozwala edytowaæ i zapisywaæ tzw. bu¼ki (np. ':-)'), które pó¼niej mo¿na 
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wstawiaæ do tworzonych wiadomo¶ci.

Usuñ wybrane wiadomo¶ci (Menu 01-9)
Naci¶nij Menu, wybierz  Wiadomo¶ci i Usuñ wybrane wiadomo¶ci. 

Aby z jakiego¶ folderu usun±æ wszystkie przeczytane wiadomo¶ci, wska¿ ten
folder i naci¶nij OK. Nastêpnie naci¶nij OK, gdy zostanie wy¶wietlone pytan
Usun±æ z fold. przeczytane wiadomo¶ci? 

Aby usun±æ wszystkie przeczytane wiadomo¶ci ze wszystkich folderów, prze
opcji Przeczytane i naci¶nij OK. W odpowiedzi na pytanie Usun±æ przecz. wi
wszyst. folderów? naci¶nij OK. 

Ustawienia wiadomo¶ci (Menu 01-10)
Telefon oferuje dwa rodzaje ustawieñ wiadomo¶ci: ustawienia specyficzne 
ka¿dej grupy ('zestawu') oraz ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomo¶
tekstowych.

Profil 1 (Menu 01-10-1) 1
Profil jest grup± ustawieñ potrzebnych do wysy³ania wiadomo¶ci tekstowyc
graficznych.

1. £±czna liczba zestawów zale¿y od tego, ile takich zestawów udostêpnia karta SIM.
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W sk³ad ka¿dego zestawu wchodz± nastêpuj±ce ustawienia: Numer centrum 
wiadomo¶ci, Wiadomo¶ci wysy³ane jako, Wa¿no¶æ wiadomo¶ci i Zmieñ nazwê 

o¶ci 
porty 

znaki 

icode, 
d± siê 
kiem 

 na ich 
na 
litery. 
wtedy 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

profilu wysy³ania. Numer centrum wiadomo¶ci jest potrzebny do wysy³ania 
wiadomo¶ci tekstowych i graficznych. Otrzymasz go od operatora sieci 
komórkowej.

Wspólne (Menu 01-10-2) 1
Ustawienia w tym podmenu odnosz± siê do wszystkich wysy³anych wiadom
tekstowych, niezale¿nie od wybranego zestawu. Dostêpne ustawienia to: Ra
dorêczeñ, Odp. przez to samo centrum i Obs³uga znaków.

Wybierz Obs³uga znaków, aby okre¶liæ sposób, w jaki telefon ma traktowaæ 
Unicode w wiadomo¶ciach tekstowych. 2

Je¶li wybierzesz opcjê Kompletny, telefon wysy³aæ bêdzie wszystkie znaki Un
takie jak ¡, ±, Æ, æ, Ê, ê, £, ³, Ñ, ñ, Ó, ó, ¦, ¶, ¬, ¼, ̄ , ¿ i znaki cyrylicy, które znaj
w wysy³anej do kompatybilnego telefonu wiadomo¶ci tekstowej, pod warun
jednak ¿e sieæ to umo¿liwia.

Je¶li wybierzesz opcjê Uproszczony, telefon bêdzie zamienia³ znaki Unicode
odpowiedniki spoza zbioru znaków Unicode. Na przyk³ad litera "ê" zamienio
zostanie na "e". Ponadto ma³e litery greckie zostan± zamienione na wielkie 
Je¶li dla jakiego¶ znaku Unicode nie znajdzie siê odpowiednik spoza zbioru, 
wysy³ane bêd± znaki Unicode.

1. Numer skrótu do tego menu zale¿y od liczby dostêpnych zestawów. Zak³ada siê tu, ¿e 
dostêpny jest tylko jeden zestaw.

2. Dostêpno¶æ tego menu mo¿e byæ ró¿na, a zale¿y ona od us³ugodawcy.
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Serwis informacyjny (Menu 01-11)
Ta us³uga sieciowa pozwala odbieraæ od operatora sieci wiadomo¶ci o ró¿nej 
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tematyce (np. warunki na drogach). Wiêcej na ten temat dowiesz siê od 
us³ugodawcy.

Numer tel. poczty g³osowej (Menu 01-12)
To ustawienie pozwala zmieniæ i zapisaæ numer telefoniczny poczty g³osow
(us³uga sieciowa). 

Edytor poleceñ obs³ugi (Menu 01-13)
Polecenia obs³ugi mo¿esz wysy³aæ do us³ugodawcy. Wprowad¼ odpowiednie
Naci¶nij i przytrzymaj , aby prze³±czyæ siê z trybu literowego na numer
lub odwrotnie. Naci¶nij Wy¶lij, aby wys³aæ ¿±danie.

■ Spis po³±cz. (Menu 2)
Telefon rejestruje numery po³±czeñ nieodebranych, odebranych 
i nawi±zywanych, a tak¿e przybli¿ony czas trwania i koszty 
po³±czeñ. Mo¿liwe jest tak¿e przegl±danie i korygowanie ustawieñ kredytow
karty SIM (us³ugi sieciowe).

Telefon rejestruje odebrane i nieodebrane po³±czenia, je¶li jest w³±czony i zn
siê w zasiêgu sieci komórkowej, która obs³uguje tê funkcjê.
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Listy ostatnich po³±czeñ
Po naci¶niêciu Opcje przy otwartym menu Po³±czenia nieodebrane, Odebrane 
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po³±czenia lub Wybierane numery mo¿esz przegl±daæ godziny po³±czeñ, edy
lub przegl±daæ zarejestrowane numery, nawi±zywaæ z nimi po³±czenia, dod
do spisu telefonów lub usuwaæ z listy. Pod numery te mo¿esz te¿ wysy³aæ 
wiadomo¶ci (opcja Wy¶lij SMS).

Liczniki impulsów i czasu trwania po³±czeñ
Uwaga: Aktualna taryfa za po³±czenia telefoniczne i us³ugi sieciowe mo¿e
zmieniaæ w zale¿no¶ci od sieci, sposobu zliczania czasu po³±czeñ, podatkó

• Czas po³±czeñ: Tu mo¿esz sprawdziæ przybli¿ony czas po³±czeñ wychodz±
przychodz±cych. Aby wyzerowaæ liczniki czasu, wybierz Zeruj liczniki cza
po³±czeñ (Menu 2-5-5).

• Koszty po³±czeñ: Tu sprawdzisz koszt ostatniego po³±czenia lub wszystki
po³±czeñ, wyra¿ony w jednostkach ustalonych za pomoc± funkcji Poka¿ 
w (Menu 2-7-2). 

• Ustawienia kosztów po³±czeñ: Korzystaj±c z opcji Limit kosztów po³±cze
mo¿esz ograniczyæ dopuszczalne koszty po³±czeñ do okre¶lonej liczby 
impulsów telefonicznych lub jednostek monetarnych (us³uga sieciowa). 
Poka¿ koszt w pozwala wybraæ jednostki, w jakich ma byæ wy¶wietlany 
pozosta³y do wykorzystania limit kosztów. Informacji o cenach po³±czeñ
udzieli Ci us³ugodawcy.

• Op³acony kredyt: Maj±c kredytowan± kartê SIM, bêdzie mo¿na nawi±zyw
po³±czenia, a¿ wyczerpie siê op³acony kredyt (us³uga sieciowa). Opcje: 
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Informacje o kredycie (w trybie gotowo¶ci pokazuje lub ukrywa liczbê 
pozosta³ych do wykorzystania jednostek), Dostêpny kredyt (liczba pozosta³ych 
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do wykorzystania jednostek), Koszty ostatniej operacji, Stan zwiêkszoneg
kredytu.

Uwaga: Po wyczerpaniu limitu kosztów mo¿na siê bêdzie po³±czyæ tylko z
zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urz
numer alarmowy).

■ Profile (Menu 3)
D¼wiêki telefonu mo¿esz dostosowaæ do ró¿nych sytuacji i 
warunków. Dostosuj grupy ustawieñ (tzw. profile) do w³asnych 
upodobañ, aby w danej sytuacji ³atwo uaktywniæ ¿±dany profil. 

Uaktywnianie profilu i zmiana jego ustawieñ
W menu 'Profile' wska¿ odpowiedni profil i wybierz Uaktywnij.

Aby zmieniæ ustawienia wybranego profilu, wybierz Przystosuj. Wybierz: D¼
dzwonka, G³o¶no¶æ dzwonka, Sygna³ nadej¶cia po³., Sygna³ odbioru wiadom
D¼wiêki klawiszy, D¼wiêki ostrze¿eñ, Sygnalizacja wibracjami, Sygn. rytmicz
pod¶wietleniem, Wygaszacz ekranu lub Zmieñ nazwê (niedostêpne w przyp
profilu Ogólny). Wybierz ¿±dan± opcjê i naci¶nij OK.

Ustawienia aktualnie wybranego profilu mo¿esz tak¿e zmieniæ w menu 
Ustawienia d¼wiêków (Menu 4-1), patrz str. 42.

Wskazówka: Aby szybko uaktywniæ jaki¶ profil w trybie gotowo¶c
w trakcie po³±czenia: Na krótko naci¶nij , przejd¼ do ¿±danego p
naci¶nij OK.
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■ Ustawienia (Menu 4)
W tym menu mo¿esz zmieniaæ szereg ustawieñ telefonu. 
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Mo¿esz te¿ przywróciæ warto¶ci domy¶lne niektórych 
ustawieñ, wybieraj±c Przywróæ ustawienia fabryczne.

Ustawienia d¼wiêków (Menu 4-1)
Mo¿esz zmieniaæ nastêpuj±ce ustawienia wybranego profilu: D¼wiêk dzwon
G³o¶no¶æ dzwonka, Sygna³ nadej¶cia po³., Sygna³ odbioru wiadomo¶ci, D¼wiê
klawiszy, D¼wiêki ostrze¿eñ, Sygnalizacja wibracjami, Sygn. rytmiczn. 
pod¶wietleniem i Wygaszacz ekranu.

• Sygna³ odbioru wiadomo¶ci: S³u¿y do okre¶lania d¼wiêku, jakim ma byæ 
sygnalizowane odebranie wiadomo¶ci tekstowej. 

Wskazówka: Je¿eli wybierzesz D¼wiêk dzw., to mo¿esz pó¼niej w
d¼wiêk dzwonka, który ma informowaæ o odebraniu wiadomo¶ci

• Sygn. rytmiczn. pod¶wietleniem: Powoduje, ¿e pod¶wietlenie telefonu pu
w rytm aktualnie wybranego sygna³u odbioru wiadomo¶ci (gdy dostanie
wiadomo¶æ) lub d¼wiêku dzwonka (gdy kto¶ do ciebie zadzwoni).

Ustawienia po³±czeñ (Menu 4-2)
• Przekazywanie po³±czeñ: Decyduje o przekazywaniu po³±czeñ przychodz

na pocztê g³osow± lub inny numer telefonu (us³uga sieciowa).

Wybierz jedn± z opcji przekazywania po³±czeñ, np. Przekazuj, kiedy zajêt
po³±czenia by³y przekazywane, gdy rozmawiasz przez telefon lub odrzuc
po³±czenie. 
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Jednocze¶nie aktywnych mo¿e byæ kilka opcji przekazywania po³±czeñ. Gdy 
aktywna jest opcja Przekazuj wszystkie rozmowy, na wy¶wietlaczu w trybie 
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gotowo¶ci widoczny jest symbol .

W³±cz (Uaktywnij)  albo wy³±cz (Anuluj) wybran± opcjê, korzystaj±c z po
Sprawd¼ stan zobacz, czy opcja zosta³a uaktywniona lub wybierz Opó¼ni
okre¶l opó¼nienie dla poszczególnych czynno¶ci przekierowania (niedost
w przypadku niektórych opcji).

• Autom. ponown. wybieranie: Po ustawieniu tej opcji po nieudanej próbie
po³±czenia telefon bêdzie jeszcze do dziesiêciu razy próbowa³ samoczyn
nawi±zaæ po³±czenie.

• Proste wybieranie: Gdy proste wybieranie jest w³±czone, mo¿esz nawi±z
po³±czenia z numerami przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (o

 do ) poprzez naci¶niêcie i przytrzymanie odpowiedniego 
klawisza.

• Us³uga po³±czeñ oczekuj±cych: Gdy ta us³uga sieciowa jest aktywna, to 
w trakcie rozmowy telefonicznej sieæ powiadamia o nowym po³±czeniu 
przychodz±cym. Po³±czenie oczekuj±ce odbierzesz, naciskaj±c . Pie
po³±czenie zostanie wtedy zawieszone. Aby zakoñczyæ po³±czenie aktyw
naci¶nij .

• Mój ID ma byæ wysy³any: Pozwala zdecydowaæ, czy twój numer telefonu 
byæ ujawniany osobom, do których dzwonisz (Tak), czy te¿ ukrywany (Nie
przed nimi (us³uga sieciowa). Je¶li wybierzesz Ustala sieæ, ustawienie bê
takie, jakie uzgodnisz z operatorem sieci.
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• Linia po³±czeñ wychodz±cych: Ta us³uga sieciowa pozwala wybraæ liniê do 
nawi±zywania po³±czeñ (1 lub 2) lub zablokowaæ mo¿liwo¶æ wyboru linii (je¶li 
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obs³ugiwane przez kartê SIM). 

Po³±czenia przychodz±ce mog± byæ odbierane bez wzglêdu na to, jaka lin
zosta³a wybrana. Pamiêtaj jednak, ¿e je¿eli wybierzesz liniê 2, a nie masz
wykupionego abonamentu na tê us³ugê, to nie bêdzie mo¿na nawi±zaæ 
¿adnego po³±czenia. Po wybraniu linii 2 na wy¶wietlaczy telefonu w tryb
gotowo¶ci widoczny jest symbol „2”.

Ustawienia telefonu (Menu 4-3)
Jêzyk: Pozwala wybraæ jêzyk komunikatów wy¶wietlacza.

Informacja o sieci: W³±czenie tej opcji spowoduje, ¿e na wy¶wietlaczu pojaw
siê bêdzie informacja o sieci komórkowej MCN (ang. Micro Cellular Network
z której telefon aktualnie korzysta (us³uga sieciowa). Wiêcej informacji na t
temat udzieli ci dostawca us³ug.

Powitanie: S³u¿y do wprowadzania krótkiego tekstu, który podczas w³±czan
telefonu bêdzie na chwilê pojawia³ siê na wy¶wietlaczu.

Wybór sieci: Pozwala zdecydowaæ, czy telefon ma sam wybieraæ jedn± 
z dostêpnych sieci, czy te¿ sieæ ma byæ wybierana rêcznie. Wybieraæ mo¿esz
sieci, które maj± podpisane umowy roamingowe z twoj± sieci± macierzyst±.

Potwierdzaj us³ugi SIM: W³±cza lub wy³±cza wy¶wietlanie komunikatów 
potwierdzeñ podczas korzystania z us³ug karty SIM (patrz Us³ugi SIM (Menu
str. 55).
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Ustawienia daty i godziny (Menu 4-4)

Zegar (Menu 4-4-1)
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Je¶li chcesz, by w trybie gotowo¶ci telefon pokazywa³ aktualn± godzinê, nas
zegar i wybierz format 12- lub 24-godzinny. Je¶li bateria zostanie na jaki¶ c
wyjêta z telefonu, mo¿e zaistnieæ potrzeba ponownego nastawienia zegara

Ustawienie daty (Menu 4-4-2)
S³u¿y do ustawiania daty. Je¶li bateria zostanie na jaki¶ czas wyjêta z telefo
mo¿e zaistnieæ potrzeba ponownego wprowadzenia aktualnej daty.

Data i godzina automatycznie (Menu 4-4-3)
Ta us³uga sieciowa automatycznie uaktualnia ustawienia godziny i daty stos
do strefy czasowej, w której przebywasz.

Ustawienia blokady klawiatury (Menu 4-5)
Mo¿esz tak ustawiæ telefon, by samoczynnie blokowa³ klawiaturê po up³ywi
wcze¶niej zdefiniowanego czasu (Automatyczna blokada klaw.) lub blokow
rêcznie, u¿ywaj±c kodu zabezpieczaj±cego (Kod blokady klawiatury).

Aby uaktywniæ automatyczn± blokadê klawiatury:
Gdy wy¶wietlona zostanie opcja Automatyczna blokada klaw., naci¶nij Wyb
Zablokuj. Wprowad¼ czas w minutach i sekundach, gdy komunikat Czas zw³
pojawi siê na wy¶wietlaczu.

Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest w³±czona, mo¿na po³±czy
jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzêd
numer alarmowy). 
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Aby uaktywniæ kod blokady klawiatury:
Wybierz Kod blokady klawiatury, wprowad¼ kod zabezpieczaj±cy i wybierz W³±cz.
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Po uaktywnieniu kodu blokady klawiatury przy ka¿dej próbie odblokowania 
trzeba podaæ kod zabezpieczaj±cy.

Ustawienia akcesoriów (Menu 4-6)
Menu ustawieñ akcesoriów jest widoczne tylko wtedy, gdy telefon jest lub b
pod³±czony do jakiego¶ akcesorium (np. zestawu s³uchawkowego lub pêtli 
indukcyjnej LPS-3).

Naci¶nij Menu, wybierz Ustawienia i Ustawienia akcesoriów. Wybierz 
Mikrozestaw, Zest. samoch. lub Pêtla indukc.

• Wybierz Profil domy¶lny, aby wskazaæ, którego profilu telefon ma u¿ywa
pod³±czeniu akcesorium. 

• Wybierz Odbiór samoczynny, ¿eby telefon sam odbiera³ po³±czenia po up
5 sekund. Je¶li w menu Sygna³ nadej¶cia po³. wybierzesz opcjê 1 sygna³ lu
d¼wiêku, funkcja odbioru samoczynnego nie bêdzie aktywna.

• Wybierz Pod¶wietlenie i wska¿ opcjê Tak, je¶li chcesz, aby pod¶wietlenie
telefonu by³o w³±czone na sta³e. Wybierz Samoczynne, je¶li chcesz, aby 
pod¶wietlenie w³±cza³o siê na 15 sekund po naci¶niêciu klawisza. Opcja 
Pod¶wietlenie jest dostêpna tylko po wybraniu Zest. samoch.
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Ustawienia zabezpieczeñ (Menu 4-7)
Uwaga: Gdy w³±czone s± jakie¶ funkcje ograniczaj±ce po³±czenia (zakaz po³±czeñ, 
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zamkniêta grupa u¿ytkowników, po³±czenia ustalone), w niektórych sieciac
mo¿na uzyskaæ po³±czenia z pewnymi numerami alarmowymi (np. 112 lub
urzêdowy numer alarmowy).

• ¯±danie kodu PIN: Tu mo¿esz zdecydowaæ, czy ¿±danie kodu PIN ma siê 
pojawiaæ po ka¿dym w³±czeniu telefonu. Niektóre karty SIM nie pozwala
wy³±czyæ tej funkcji.

• Us³uga zakazu po³±czeñ: Ta us³uga sieciowa pozwoli ci ograniczaæ mo¿li
nawi±zywania i odbierania po³±czeñ. Wybierz jedn± z opcji zakazu po³±c
w³±cz j± (Uaktywnij) lub wy³±cz (Anuluj). Mo¿esz te¿ sprawdziæ, czy us³u
aktywna (Sprawd¼ stan).

• Wybieranie ustalone: Mo¿esz ograniczyæ rozmowy wychodz±ce tylko do
wybranych numerów telefonów (us³uga sieciowa).

• Zamkniêta gr. u¿ytkowników: Ta us³uga sieciowa pozwali ci okre¶liæ grup
abonentów, z którymi mo¿na bêdzie nawi±zywaæ po³±czenia i którzy bêd
mogli do ciebie dzwoniæ.

• Poziom zabezpieczeñ: W³±cza ¿±danie wprowadzenia kodu zabezpieczaj
za ka¿dym razem, gdy w³o¿ysz do telefonu now± kartê SIM (Telefon) lub
wybierzesz wewnêtrzny spis telefonów (Pamiêæ).

Pamiêtaj, ¿e przy ka¿dej zmianie poziomu zabezpieczeñ czyszczone s± 
wszystkie listy ostatnich po³±czeñ (³±cznie z list± po³±czeñ odebranych i 
nieodebranych oraz list± wybieranych numerów).



48

• Zmiana kodów dostêpu: Zmieniæ mo¿esz kod zabezpieczaj±cy, PIN, PIN2 i has³o 
zakazu. Kody te sk³adaj± siê wy³±cznie z cyfr od 0 do 9.

12), 
wego.

ij 
 
ie 

z 

ownie 

m i 
z 

o jest 
ch 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Unikaj kodów dostêpu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 1
aby nie dopu¶ciæ do przypadków niepotrzebnego wywo³ania numeru alarmo

Przywróæ ustawienia fabryczne (Menu 4-8)
Pozwala przywracaæ niektórym ustawieniom ich warto¶ci domy¶lne. Naci¶n
Menu, wybierz Ustawienia i Przywróæ ustawienia fabryczne. Wprowad¼ kod
zabezpieczaj±cy i naci¶nij OK. Zapisane w spisie telefonów opisy i numery n
zostan± usuniête.

■ Budzik (Menu 5)
Budzik mo¿na tak ustawiæ, by uaktywni³ siê tylko raz lub 
w³±cza³ cyklicznie, np. w ka¿dy dzieñ roboczy. 

Gdy budzik zadzwoni, wy³±czysz go poprzez naci¶niêcie Stop. Gdy naci¶nies
Drzemk., budzik wy³±czy siê, ale po piêciu minutach odezwie ponownie. Po 
minucie dzwonienia budzik automatycznie siê wy³±cza, po czym w³±cza pon
po up³ywie oko³o 5 minut.

Je¶li telefon jest wy³±czony w czasie, gdy nadejdzie godzina alarmu, w³±czy siê on sa
zacznie emitowaæ d¼wiêki alarmu. Je¶li naci¶niesz Stop, pojawi siê pytanie, czy chces
w³±czyæ telefon. Naci¶nij Nie, aby telefon wy³±czyæ, lub Tak, aby go w³±czyæ.

Uwaga: Nie wolno ci nacisn±æ Tak, je¶li u¿ycie telefonu bezprzewodoweg
zabronione, mo¿e spowodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± inny
zagro¿eñ.
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■ Przypomn. (Menu 6)
W tej pamiêci mo¿esz zapisywaæ krótkie notatki z alarmem. Alarm jest 
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uaktywniany, gdy nadejdzie okre¶lony dzieñ i godzina.

Uwaga: Aby¶ móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ w³±czony. Nie w
telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowyc
zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innyc
zagro¿eñ.

Do dyspozycji masz nastêpuj±ce opcje: Dodaj nowe, Poka¿ wszyst., Edytuj, W
Usuñ, s³u¿±ce odpowiednio do dodawania nowego przypomnienia oraz 
przegl±dania, edycji, wysy³ania i usuwania istniej±cych przypomnieñ (tylko 
jednego lub wszystkich na raz).

Gdy odezwie siê alarm zwi±zany z przypomnieniem, naci¶nij OK, aby go wy³
Je¿eli naci¶niesz Drzemk., po oko³o dziesiêciu minutach telefon znów zaczn
emitowaæ d¼wiêk alarmu.

■ Gry (Menu 7)
W telefonie znajdziesz kilka gier. Do ka¿dej do³±czono krótki 
tekst pomocy. 

Uwaga: Aby¶ móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ w³±czony. Nie w
telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowy
zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innyc
zagro¿eñ.
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Modyfikowanie wspólnych ustawieñ gier
Wybierz Ustawienia gry . Mo¿esz teraz ustawiæ d¼wiêki, pod¶wietlenie i wibracje 
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(Wstrz±sy w grze), jakie maj± towarzyszyæ grze. Pamiêtaj, ¿e je¿eli wy³±czys
D¼wiêki ostrze¿eñ (Menu 4-1-6), to nawet po w³±czeniu opcji D¼wiêki w grz
bêd± emitowane ¿adne d¼wiêki. Podobnie gdy wy³±czysz opcjê Sygnalizacja
wibracjami (Menu 4-1-7), to telefon nie bêdzie wibrowa³ pomimo w³±czeni
Wstrz±sy w grze.

■ Dodatki (Menu 8)

Uwaga: Aby¶ móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ 
w³±czony. Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telef
bezprzewodowych jest zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe 
przyczyn± innych zagro¿eñ.

Kalkulator (Menu 8-1)
Telefon wyposa¿ony jest w kalkulator, który mo¿na te¿ wykorzystaæ do 
przeliczania walut. 

Kalkulator ten ma ograniczon± dok³adno¶æ i mog± pojawiæ siê b³êdy wynikaj±ce z 
zaokr±glania wyników, zw³aszcza w przypadku wielokrotnych dzia³añ dzielenia.

Aby wej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Dod
nastêpnie Kalkulator.
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Wykonywanie obliczeñ
• Klawiszami od  do  wprowadzasz cyfry.  wstawia separator 
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dziesiêtny. Naciskaj±c Usuñ usuniesz ostatnio wprowadzon± cyfrê. Aby 
zmieniæ znak, naci¶nij Opcje i wybierz Zmieñ znak.

• Naciskaj±c  jeden raz wprowadzisz znak '+', dwa razy – '-', trzy razy
cztery razy – '/'. 

• Aby otrzymaæ wynik, naci¶nij Opcje i wybierz Wynik. Naci¶nij i przytrzym
Usuñ, aby wyczy¶ciæ wy¶wietlacz przed rozpoczêciem kolejnych obliczeñ

Przeliczanie walut
Aby zapisaæ kurs wymiany: Naci¶nij Opcje, wybierz Kurs wymiany, a nastêpn
Waluta obca w walucie krajowej lub Waluta krajowa w walucie obcej, wpro
warto¶æ (  wprowadza separator dziesiêtny) i naci¶nij OK.

Aby przeliczyæ walutê: Wprowad¼ kwotê do przeliczenia, naci¶nij Opcje i w
Na krajow± lub Na obc±.

Stoper (Menu 8-2)
Aby wej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, a nastêpnie w
Dodatki i Stoper.

Rejestrowanie czasów równoleg³ych i po¶rednich
Wybierz Równolegle lub Po¶rednie i naci¶nij Start. Naci¶nij Równol., aby 
zarejestrowaæ czas równoleg³y lub Po¶red., aby zarejestrowaæ czas po¶redn
Pomiar zakoñczysz, naciskaj±c Stop. Zarejestrowane czasy, wy¶wietlane po
czasem ca³kowitym, mo¿esz dowolnie przewijaæ.
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Po zatrzymaniu pomiaru czasu mo¿esz nacisn±æ Opcje i wybraæ Start (tylko w 
przypadku równoleg³ego pomiaru czasu ), Zapisz lub Zeruj stoper. Je¶li wybierzesz 
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Start, kontynuowany bêdzie ostatnio zatrzymany pomiar czasu. Po wybraniu
stoper wyzerowane zostan± czasy równoleg³e lub po¶rednie.

Kontynuowanie pomiaru czasu w tle
Podczas pomiaru czasu naci¶nij . Gdy stoper mierzy czas, na wy¶wietla
trybie gotowo¶ci widoczny jest wska¼nik . Aby wróciæ do wy¶wietlania 
pomiaru czasu, przejd¼ do menu Stoper i wybierz Kontynuuj. 

Dzia³anie stopera powoduje szybsze roz³adowywanie baterii telefonu. Stara
nie zostawiaæ go w³±czonego w tle. 

Minutnik (Menu 8-3)
Mo¿esz tak ustawiæ telefon, by po up³ywie zadanego czasu wyemitowa³ d¼w
alarmu.

Naci¶nij Menu, wybierz Dodatki i Minutnik. Wprowad¼ czas, po jakim alarm
siê uaktywniæ i naci¶nij Start. W ka¿dej chwili mo¿esz zmieniæ czas pozosta
wyemitowania alarmu lub zatrzymaæ minutnik.

Gdy minutnik odlicza czas, w trybie gotowo¶ci widoczny jest wska¼nik .

Gdy up³ynie odliczany czas, telefon wyemituje sygna³ d¼wiêkowy i wy¶wietl
powi±zany z alarmem tekst. Aby wy³±czyæ alarm, wystarczy nacisn±æ dowol
klawisz.
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Edytor grafiki (Menu 8-4)
Ta funkcja pozwala tworzyæ nowe grafiki lub modyfikowaæ istniej±ce, a nastêpnie 
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zapisywaæ je w telefonie.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Dodatki i Edytor grafiki. Wybier
Utwórz now±, aby narysowaæ now± grafikê lub Edytuj istniej., aby zmodyfiko
istniej±c±. Mo¿esz te¿ edytowaæ grafiki w menu Wiadomo¶ci graficzne. W t
celu wybierz z listy opcjê Edytuj grafikê.

Wybierz format grafiki: Wiad. graficzna lub Obrazek. Narysuj grafikê.

Rysowanie grafiki
Pióro: Rysujesz za pomoc± pióra, które porusza siê wraz z kursorem. Za pom
pióra kontrolujesz, czy obraz jest rysowany (W³±cz pióro, ), czy te¿ nie (W
pióro, ). Aby narysowaæ liniê, wybierz W³±cz pióro. Aby przestaæ rysowa
wybierz Wy³±cz pióro. Po wybraniu Wy³±cz pióro mo¿esz swobodnie 
przemieszczaæ kursor po rysunku.

Aby szybko w³±czyæ lub wy³±czyæ pióro, naci¶nij  lub . 

Kursor: Kursorem mo¿esz poruszaæ za pomoc± nastêpuj±cych klawiszy 
numerycznych: 

 i  przesuwaj± kursor w górê i w dó³, natomiast  i  
w lewo i w prawo. Klawisze , ,  i  odpowiadaj± ruch
przek±tnych.

¦rodek kursora pokazuje kolor znajduj±cego siê pod nim piksela. Aby zmieni
aktualnie wskazywanego piksela z czarnego na bia³y lub odwrotnie, naci¶ni

.
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Opcje rysowania
Podczas rysowania naci¶nij Opcje. Uzyskasz dostêp do nastêpuj±cych pozycji (nie 
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licz±c opcji zmiany stanu pióra): Kolor, Wstaw, Wype³nij, Usuñ wszystko, Od
kolory, Zapisz jako, Zapisz, Zakoñcz i Cofnij. Wybierz

• Kolor, aby zmieniæ kolor rysowanej linii. Do wyboru s± opcje: Czarny, Bia
Kropkowany. Aby szybko zmieniæ kolor, naci¶nij .

• Wstaw, aby do rysunku wstawiæ liniê, prostok±t, okr±g, tekst lub obrazek
Wybierz ¿±dan± opcjê i naci¶nij Wstaw. Podczas rysowania linii, prostok±
okrêgu korzystaj z klawiszy numerycznych.

• Wype³nij, aby wype³niæ zamkniêty obszar aktualnie wybranym kolorem. 
kursor nad odpowiednim obszarem i naci¶nij Wype³nij. 

• Odwróæ kolory, aby zmieniæ kolor pikseli z czarnych na bia³e i odwrotnie.

Kompozytor (Menu 8-5)
Funkcja ta pozwala tworzyæ w³asne d¼wiêki dzwonka. Wybierz 
d¼wiêk, który chcesz zmieniæ, i wprowad¼ zapis nutowy nowego 
d¼wiêku. Na przyk³ad naci¶nij , aby wprowadziæ nutê f.

 skraca (-), a  wyd³u¿a (+) nutê lub pauzê.  
wstawia pauzê.  ustawia oktawê.  podwy¿sza nutê o 
pó³ tonu (niedostêpne dla nut e i h).  i  przemieszczaj± kursor 
lewo i w prawo. Naci¶nij Usuñ, aby usun±æ nutê lub pauzê z lewej strony ku
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■ Us³ugi SIM  (Menu 9)
Menu to jest dostêpne tylko wtedy, gdy karta SIM oferuje 
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dodatkowe us³ugi. Nazwa i funkcje tego menu zale¿± od rodzaju 
dostêpnych us³ug.

Uwaga: Informacji o dostêpno¶ci, op³atach i sposobach korzystania z us³u
udzieli ci dostawca karty SIM, a wiêc operator sieci komórkowej lub dosta
us³ug sieciowych.
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6. Informacje o bateriach
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■ £adowanie i roz³adowywanie baterii
¬ród³em zasilania telefonu jest ³adowalna bateria.

Pamiêtaj, ¿e nowa bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech cykla
³adowania i roz³adowywania!

Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu.
czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowo¶ci) staje siê zauwa¿alnie krótszy ni¿ 
normalnie, oznacza to, ¿e bateriê nale¿y wymieniæ na now±.

U¿ywaj wy³±cznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Równie¿ do ³ad
baterii stosuj wy³±cznie ³adowarki zatwierdzone przez producenta. Je¿eli ³adowarka n
u¿ywana, od³±cz j± od ¼ród³a zasilania. Nie pozostawiaj baterii pod³±czonej do ³adow
d³u¿ej ni¿ tydzieñ, poniewa¿ prze³adowanie baterii skraca jej ¿ywotno¶æ. Gdy w pe³ni
na³adowana bateria pozostaje nie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistni

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³ywaj± na proces ³adowania baterii.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie u¿ywaj niesprawnej ³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ przypadkowo (np. gdy nos
zapasow± bateriê w kieszeni lub torbie zawieraj±cej metalowe przedmioty: monety, 
spinacze, d³ugopis itp.). Przedmioty takie mog± spowodowaæ po³±czenie zacisków + i
baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków mo¿e spowodowaæ uszkodz
baterii lub pod³±czonego do niej urz±dzenia.
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Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samochód 
latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Staraj siê zawsze 
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trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C. Telefon z przegrzan± lub nadmiern
och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy bateria jest w pe³ni 
na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zu¿yte baterie nale¿y obowi±zkowo przekazaæ do recyklingu lub pozbyæ siê ich zgodn
lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników n
¶mieci.



58

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
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Telefon ten nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki i wymaga umiejêt
pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni spe³nienie wsz
warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez wiele lat.

• Przechowuj telefon, jego czê¶ci i akcesoria w miejscu niedostêpnym dla ma³ych d

• Telefon powinien byæ zawsze suchy. Opady, du¿a wilgotno¶æ i ciecze zawieraj±ce 
mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów elektronicznych.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿e t
bowiem spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.

• Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona ¿ywotno¶æ baterii
podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia, a nawet stopien
elementów plastykowych.

• Nie przechowuj telefonu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy telefon
ogrzewa siê (do normalnej temperatury), w jego wnêtrzu gromadzi siê wilgoæ, co 
spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ telefonu. Niefachowa ingerencja mo¿e spowodowaæ jego 
uszkodzenie.

• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj telefonu. Nieostro¿ne obchodzenie siê 
z urz±dzeniem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych.

• Do czyszczenia telefonu nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników czy sil
detergentów.

• Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mog± skleiæ ruchome czê¶ci tele
uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
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• Korzystaj tylko z anteny dostarczonej wraz z telefonem lub takiej, która zosta³a 
zatwierdzona do u¿ytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub pod³±czenie 
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dodatkowych urz±dzeñ mo¿e spowodowaæ uszkodzenie telefonu. Bêdzie to równ
niezgodne z przepisami dotycz±cymi u¿ytkowania sprzêtu radiowego.

Powy¿sze wskazania dotycz± w równej mierze telefonu, baterii, ³adowarki i wszystkic
innych akcesoriów. Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu choæby jednego z tych eleme
dostarcz go do najbli¿szego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±
problemu i w ewentualnej naprawie.



60

WA¯NE! – INFORMACJE O 

zawsze 
 

isów. 

nu do 
e 
towych 
aæ 

u 
tecznie 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

BEZPIECZEÑSTWIE

■ Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym
Nie u¿ywaj rêcznego mikrotelefonu podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien 
znajdowaæ siê w swoim uchwycie. Nie k³ad¼ telefonu na fotelu pasa¿era lub w innym
miejscu, z którego móg³by spa¶æ na skutek nag³ego hamowania.

Pamiêtaj, ¿e bezpieczeñstwo na drodze jest zawsze najwa¿niejsze!

■ ¦rodowisko pracy
Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na danym obszarze przep
Zawsze wy³±czaj telefon, gdy jego u¿ywanie jest zabronione lub mo¿e powodowaæ 
zak³ócenia radiowe b±d¼ inne zagro¿enia.

Rozmawiaj±c, trzymaj telefon przy uchu.

Niektóre czê¶ci telefonu s± namagnesowane. Telefon mo¿e przyci±gaæ przedmioty 
metalowe. Osoby korzystaj±ce z aparatów s³uchowych nie powinny przyk³adaæ telefo
ucha z takim aparatem. Dobrze jest trzymaæ telefon w futerale, ¿eby do s³uchawki ni
„przykleja³y” siê ¿adne przedmioty metalowe. Nie k³ad¼ w pobli¿u telefonu kart kredy
ani innych mediów magnetycznych, poniewa¿ zapisane w nich informacje mog± zost
wymazane.

■ Urz±dzenia elektroniczne
W wiêkszo¶ci nowoczesne urz±dzenia elektroniczne s± dobrze ekranowane od wp³yw
sygna³ów o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Spotyka siê jednak i takie, które nie s± dosta
zabezpieczone przed sygna³ami RF telefonu komórkowego.
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Stymulatory serca
Odleg³o¶æ miêdzy stymulatorem serca i rêcznym telefonem komórkowym powinna byæ nie 
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mniejsza ni¿ 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urz±dzeñ odleg³o¶æ min
która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zak³óceniami. Zalecenie to jest zg
wynikami badañ prowadzonych niezale¿nie przez Wireless Technology Research. Oso
stymulatorami serca powinny:

• utrzymywaæ odleg³o¶æ miêdzy w³±czonym telefonem a stymulatorem nie mniejsz±
cm;

• nie nosiæ telefonu w kieszeni na piersi;

• s³uchawkê przyk³adaæ do prawego ucha, aby zminimalizowaæ ryzyko zak³óceñ;

• natychmiast wy³±czyæ telefon, je¶li zachodzi podejrzenie o wyst±pieniu zak³óceñ.

Aparaty s³uchowe
Niektóre telefony bezprzewodowe mog± powodowaæ zak³ócenia pracy aparatów 
s³uchowych. Nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem, je¶li stwierdzone zostan± takie zak

Inne aparaty medyczne
Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ telefonu komórkowego) mo¿e 
powodowaæ zak³ócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy t
jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj siê z lekarzem lub producentem aparatu
medycznej, aby rozstrzygn±æ wszelkie w±tpliwo¶ci i upewniæ siê, czy dany aparat jest
odpowiednio zabezpieczony przed oddzia³ywaniem fal o czêstotliwo¶ci radiowej (RF)
Wy³±czaj telefon we wszystkich placówkach s³u¿by zdrowia, je¶li wymagaj± tego 
wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta siê czêsto 
z aparatury, która jest niezwykle czu³a na fale radiowe emitowane ze ¼róde³ zewnêtr
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Pojazdy mechaniczne
Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ niekorzystny wp³yw na dzia³anie niew³a¶ciwie 
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zabezpieczonych uk³adów elektronicznych (elektroniczne uk³ady wtrysku paliwa, uk³
zabezpieczaj±ce przed blokowaniem hamulców, elektroniczne uk³ady kontroli szybko
uk³ady poduszki powietrznej). W±tpliwo¶ci w tym zakresie mo¿e rozstrzygn±æ produc
samochodu. Powiniene¶ skonsultowaæ siê równie¿ z producentem innych urz±dzeñ 
zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urz±dzenia oznakowane
Wy³±cz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazuj±cy u¿ywania 
telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko-chemiczne gro¿±ce eksplozj±
Wy³±cz telefon, je¶li znajdziesz siê w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemi
mog± doprowadziæ do wybuchu. Zastosuj siê wtedy do wszystkich poleceñ i instrukcj
W takiej sytuacji jedna iskra mo¿e spowodowaæ eksplozjê, w jej rezultacie uszkodzeni
a nawet ¶mieræ.

Zaleca siê wy³±czanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o 
u¿ywania sprzêtu radiowego w rejonach sk³adowania i dystrybucji paliw, w s±siedztw
zak³adów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których mo¿e doj¶æ do wybuchu, s± czêsto (ale nie zawsze) odpowiednio 
oznakowane. Do takich nale¿± pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, miejsca sk³adowan
przepompowywania chemikaliów, pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (propan, butan
tereny, których powietrze zawiera chemikalia b±d¼ py³y metali albo kurz pochodz±cy
z ziaren ro¶lin zbo¿owych, a tak¿e wszystkie inne miejsca, w których ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa silnik samochodu nale¿a³oby wy³±czyæ.
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■ Pojazdy mechaniczne
Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez 

stwu 

dzie s± 

a ta 

enia 

nia 

em na 

ie 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

autoryzowany serwis. Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñ
u¿ytkownika oraz spowodowaæ utratê wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposa¿enia telefonu w samocho
odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie dzia³aj±.

W s±siedztwie telefonu i elementów jego wyposa¿enia nie powinny znajdowaæ siê 
³atwopalne ciecze, gazy i materia³y wybuchowe.

Je¶li samochód jest wyposa¿ony w poduszkê powietrzn±, miej na uwadze, ¿e poduszk
wype³nia siê gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj wiêc w jej pobli¿u ¿adnych 
przedmiotów, w tym równie¿ przeno¶nych lub samochodowych elementów wyposa¿
telefonu. Je¶li instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy 
gwa³towne wype³nienie poduszki powietrzem mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodze
cia³a.

U¿ywanie telefonu w samolocie jest zabronione. Wy³±cz telefon jeszcze przed wej¶ci
pok³ad samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie 
zabronione, poniewa¿ mo¿e byæ zagro¿eniem dla dzia³ania systemów pok³adowych i 
powodowaæ zak³ócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powy¿szych instrukcji mo¿e spowodowaæ zawieszenie lub cofniêc
abonamentu w³a¶cicielowi telefonu komórkowego. W³a¶ciciel mo¿e byæ równie¿ 
poci±gniêty do odpowiedzialno¶ci karnej.
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■ Telefony alarmowe
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Opisywany telefon, jak ka¿dy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygna
radiowe, komórkow± i naziemn± sieæ telefoniczn± oraz funkcje zaprogramo
przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ nie ma gwarancji, ¿e zawsze da siê nawi±za
po³±czenie. Je¶li wiêc zachodzi konieczno¶æ przekazania wa¿nych i pilnych
informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie nale¿y nigdy poleg
wy³±cznie na telefonie komórkowym.

Uzyskanie po³±czenia z numerem alarmowym mo¿e byæ niemo¿liwe w pewnych sieci
komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione s± niektóre us³ugi sieciowe i (lub
funkcje telefonu. Ewentualne w±tpliwo¶ci rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby po³±czyæ siê z numerem alarmowym:
1. Je¶li telefon nie jest w³±czony, w³±cz go. Sprawd¼ moc sygna³u sieci komórkowej.

Niektóre sieci komórkowe wymagaj± zainstalowania w telefonie wa¿nej karty SIM

2. Naci¶nij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasowaæ zawarto¶æ wy¶wietlacza (zak
po³±czenie, wyj¶æ z menu itp.) i przygotowaæ telefon do nawi±zywania po³±czeñ. 

3. Wprowad¼ obowi±zuj±cy na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny 
urzêdowy numer alarmowy). Numery alarmowe mog± byæ ró¿ne w poszczególnyc
krajach.

4. Naci¶nij klawisz .

Je¶li pewne funkcje telefonu s± w³±czone, konieczne mo¿e byæ ich wy³±czenie przed 
wybraniem numeru alarmowego. Sprawd¼ to w instrukcji obs³ugi i skonsultuj z opera
sieci komórkowej.
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Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiêtaj o dok³adnym podaniu wszystkich niezbêdnych 
informacji. Twój telefon komórkowy mo¿e byæ jedynym ¶rodkiem ³±czno¶ci w pobli¿u 
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miejsca wypadku — nie przerywaj wiêc po³±czenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)
TEN MODEL TELEFONU SPE£NIA WYMAGANIA STAWIANE URZ¡DZENIOM EMITUJ¡C
FALE RADIOWE

Telefon przeno¶ny jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektow
wykonany, aby nie zosta³y przekroczone granice energii fal radiowych (RF) – granice
zalecane przez organizacje miêdzynarodowe (ICNIRP). Granice te stanowi± czê¶æ uzg
co do dopuszczalnej energii fal radiowych, które oddzia³ywuj± na nas wszystkich. 
Uzgodnienia te oparto na opracowaniach wydanych przez niezale¿ne instytuty nauko
których prace badawcze ukierunkowane s± na tê w³a¶nie problematykê. W przyjêtych
granicach uwzglêdniono szeroki margines bezpieczeñstwa, aby zagwarantowaæ je 
wszystkim ludziom, niezale¿nie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów przeno¶nych za jednostkê miary oddzia³ywania fal radio
przyjêto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna warto¶æ SAR ustalona przez 
organizacje miêdzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Odpowiednie testy zosta³y przeprow
w normalnych warunkach pracy telefonu, przy maksymalnej mocy sygna³u i wszystki
czêstotliwo¶ciach. Chocia¿ graniczna warto¶æ SAR zosta³a okre¶lona przy najwy¿szej
z dopuszczalnych mocy sygna³u, warto wiedzieæ, ¿e w praktyce warto¶æ SAR jest zna
ni¿sza od maksymalnej. Jest tak dlatego, ¿e telefon zosta³ zaprojektowany na wiele ró
poziomów mocy i tak, ¿eby móg³ korzystaæ z mocy minimalnej, która wystarcza do ³±
z sieci± komórkow±. W ogólno¶ci, im bli¿ej stacji bazowej, tym moc emitowanego prz
telefon sygna³u jest mniejsza.

Najwy¿sza warto¶æ SAR tego telefonu w testach przy uchu okaza³a siê byæ równa 0,55
Mimo ró¿nic w warto¶ciach SAR okre¶lonych dla ró¿nych telefonów i ró¿nych sposob
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u¿ytkowania, wszystkie one spe³niaj± wymagania norm odnosz±cych siê do emisji fal 
radiowych.
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*Graniczna warto¶æ SAR przyjêta dla telefonów przeno¶nych w u¿ytku publicznym w
2,0 W/kg (jest to warto¶æ u¶redniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki). Warto¶æ ta 
uwzglêdnia szeroki margines bezpieczeñstwa, zapewniaj±c dodatkow± ochronê prze
dzia³aniem fal radiowych (i bior±c pod uwagê ró¿ne warianty przeprowadzonych pom
Warto¶ci SAR mog± byæ ró¿ne, a zale¿y to od ustaleñ w ró¿nych krajach i od pasm 
przenoszenia w danych sieciach. Wiêcej informacji o warto¶ciach SAR w innych kraja
znajdziesz pod adresem www.nokia.com.


