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kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garan
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Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma se
eelnevalt teavitamata. 

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teis
ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.
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Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

SISSELÜLITAMINE
Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häire
ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto
juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturval

HÄIRED
Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrk
telefoni töös.

HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülit
telefon välja.

LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häi
lennuki juhtimissüsteemides.

TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaa
lähedal.

LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse
lõhkamisi.
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KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT
Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote 
dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.
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PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga 
spetsialist.

LISASEADMED JA AKUD
Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage too
mis ei seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS
Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmete
varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadme
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis sea
ei ühildu.

HÄDAABI VÄLJAKUTSE
Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonna
Ekraani puhastamiseks ja ootere¾iimi pöördumiseks vajutage vajalik arv k
klahvi . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatag
asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.
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■ TEAVE SEADME KOHTA
Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 
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900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austa
teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi. 

Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a. äratuskell) kasutamiseks peab seade olem
lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võ
tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused
Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude kä
seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud e
võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel 
varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega
annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangu
mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomase
märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata j
Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon.
konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikooni
Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL
funktsioon, nagu näiteks multimeediumsõnumite saatmine (MMS) ja sirvimine vajab,
toetaks vastavaid tehnoloogiaid.
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■ Ühismälu
Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktide loendid; tekst- ja 
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multimeediumsõnumid; jaotusnimekirjad, pildid ja helinad funktsioonid menüüs Gal
kalendermärkmed ning JavaTM -mängud ja -rakendused. Nende funktsioonide kasuta
võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu
Näiteks võib suure hulga piltide salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui ür
kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätka
tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu nä
vahemälu ja järjehoidjad, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainu
tarbeks. 

■  Laadijad ja lisatarvikud
Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva s
toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LC

Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud ak
laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme
nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik oluko

Hoiatus! Ärge kasutage selle telefoniga Nokia väljatõmmatavat peakomple
HDC-10.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse 
lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
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Aku laadimine
1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse 

ühenduspessa.

htmest.

ljaõppe 
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2. Ühendage laadija seinakontakti. Akuindikaator 
hakkab liikuma.

Kui aku on lõpuni laetud, siis indikaator seiskub.

3. Ühendage laadija nii seinakontaktist kui telefoni 
küljest lahti.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.
• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.

• Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte ju

• Jälgige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja 
töökorras.

• Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus autosse on vaid vastava vä
saanud isikul.
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■ Müügikomplekti kuuluvad kleebised
Kleebisel on oluline teendindusalane ja klienditoe-teave. Hoidke kleebiseid k
kohas.

Kinnitage kleebis  oma garantiikaardile.

■ Pääsukoodid
• Turvakood: telefoniga kaasa antud turvakood kaitseb telefoni volitamat

kasutamise eest. Algne kood on 12345.

Lisateavet turvakoodi kasutamise kohta leiate peatükist "Turvaseaded" l

• PIN-kood: see kood, mis võib olla SIM-kaardiga kaasa antud, kaitseb ka
volitamata kasutamise eest. Kui aktiveerite funktsiooni PIN-koodi küsim
menüüs Turvaseaded, palutakse sisestada kood iga kord, kui telefon sisse
lülitatakse. 

Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, telefoni SIM-kaart 
blokeerub. SIM-kaardi avamiseks peate sisestama PUK-koodi ja määram
PIN-koodi.

• PIN2-kood: see kood võib olla kaasas SIM-kaardiga ning on vajalik teat
funktsioonide rakendamisel, nagu näiteks kõneühiku hinna arvesti.
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Turvakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi saate muuta menüü Turvaseaded 
elemendis Pääsukoodid. Hoidke uusi koode saladuses ja kindlas kohas ning 

koodid 

aded 

:

e 

a-

hma. 
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telefonist eraldi.

• PUK- ja PUK2-kood: need koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui 
puuduvad, pöörduge teenusepakkuja poole.

• Piiranguparool: see kood on vajalik siis, kui kasutatakse menüü Turvase
funktsiooni Kõnepiirangu teenus.

■ Valgusmärguanded
Ekraani- ja klahvistikutuled annavad vilkumisega märku telefoni erinevaist 
funktsioonidest. Järgnevad funktsioonid on näited tulede kasutamise kohta

• Saabuv kõne.

• SMS-i või multimeediumsõnumi saabumine.

• Kalendermärkme või taimeri aeg on täis tiksunud, või käivitab märguand
äratuskell või tühjenev aku.

Valgusmärguannete aktiveerimiseks kasutage menüü Profiilid funktsiooni 
Valgusefektid; vt lk  57.

■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine
Teil on võimalik telefoni uusi funktsioone (näiteks pilte ja helinaid) ning Jav
rakendusi Internetist alla laadida (võrguteenus).

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rü
Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb 
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turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes Interneti-lehe 
avamisel.
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ia 
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NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärineva
viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

■ GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab 
mobiiltelefoniga IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel andmeid sa
vastu võtta. GPRS-ühenduse kaudu saate näiteks saata ja vastu võtta 
multimeediumsõnumeid (võrguteenus).

Kui soovite GPRS-teenust kasutada, tellige see võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt ja salvestage vastavad GPRS-seaded nende funktsioonide
mida kavatsete GPRS-võrgu kaudu kasutada. Teenuse olemasolu, hinna nin
andmesidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujal

Pange tähele, et mõningate rakenduste, näiteks WAP- või xHTML-lehtede 
brausimise juures, võib teil olla võimalus valida kas GPRS- või GSM andmes
(CSD, Circuit Switched Data) vahel.

Teavet GPRS-ühenduse ajal ekraanile ilmuvate tähiste kohta leiate peatükis
"GPRS-ühendus" lk 62.

■ Nokia klienditugi ja kontaktteave
Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nok
toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või 
kohalikult Nokia veebisaidilt.
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Veebilehel leiate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui peate 
võtma ühendust klienditeenindusega, leidke aadressil www.nokia.com/

aliku 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

customerservice olevate kohalike Nokia kontaktkeskuste loend.

Hooldusteenuste puhul leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähima koh
Nokia teeninduskeskuse aadress.
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1. Kuidas alustada

. 
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■ Klahvid
1. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus teie 

asukohas.

2. Aku laetuse tase.

3. Mobiilsidevõrgu nimi või operaatori logo.

4. Vasaku valikuklahvi suvand.

5. Parema valikuklahvi suvand.

Parempoolse valikuklahvi suvandiks võib olla 
Kontaktid või menüüs Oma otseteed valitud 
Parem valikuklahv seade, või siis konkreetse 
võrguoperaatori nimi või logo.

6. Valikuklahvid  ja ; kumbki klahv 
sooritab enda kohal kuvatava toimingu.

7. Neljasuunalised sirvimisklahvid ( , 
,  ja )

Võimaldavad sirvida nimesid, 
telefoninumbreid, menüüsid või seadeid. 
Kõne ajal kuulari helitugevuse 
suurendamiseks vajutage klahvi  ning kahandamiseks klahvi 
Ootere¾iimis vajutage
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• kontaktidesse salvestatud nimede ja telefoninumbrite vaatamiseks klahvi 
 või .

 

 

el 

t. SIM-
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• sõnumi kirjutamiseks klahvi .

• kalendri avamiseks klahvi .

Pange tähele, et enne tuleb seada kellaaeg ja kuupäev.

8. Klahv  valib ootere¾iimis telefoninumbri ja vastab kõnele või näitab
viimativalitud numbrite loendit. 

9. Klahv  lõpetab aktiivse kõne või keeldub kõnest, ning lisaks lülitab
telefoni sisse ja välja. Väljutab suvalisest funktsioonist.
Ka telefoni sulgemine väljutab igast funktsioonist.

10.  -  on klahvid numbrite ja tähtede sisestamiseks.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugust
eesmärkidel.

■ SIM-kaardi sisestamine
Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajal
kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.
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Avage SIM-kaardi luuk telefoni küljel seda 
välja tõmmates ja alla painutades (1). 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sisestage SIM-kaardt telefoni nii, et kaardi 
kaldnurk jääks paremale poole (2). Suruge 
SIM-kaart sisse ja sulgege SIM-kaardi 
luuk (3). 

Pange tähele, et kui võtate SIM-kaardi välja 
telefoni kasutamise ajal, kuvatakse ekraanile 
teade , Paigalda SIM-kaart. Telefoni 
taaskäivitamiseks sisestage SIM-kaart ja PIN-
kood.

■ Aku paigaldamine
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.
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Vallandage lukusti (1). Eemaldage tagumine kate (2). Paigaldage aku (3). Pange 
tagumine kate tagasi (4).
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■ Randmepaela kinnitamine
Kinnitage randmepael, nagu näidatud joonisel.
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■ Telefoni avamine
Telefoni kasutamiseks peate selle avama nii, 

ub 
ndust 
-
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nagu joonisel näidatud. Ärge proovige telefoni 
jõuga rohkem lahti kangutada, kui hing 
võimaldab.

Telefoni sulgemiseks suruge selle ülaosale, 
mitte hingele.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine
Hoidke sisse- ja väljalülitamise klahvi  rohkem kui kolm sekundit all.

• Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi, sisestage kood ja 
vajutage OK.

• Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni sisestanud, ilm
ekraanile teade Paigalda SIM-kaart või SIM-kaarti ei toetata, võtke ühe
võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon ei toeta viievoldiseid SIM
kaarte; selline kaart tuleb tõenäoliselt välja vahetada.

Seadmel on sisseehitatud antenn.
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Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete 
puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi 
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antenni põhjuseta. Antenni puudutamine mõjutab kõne 
kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust 
suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala 
puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku 
tõhusust.



24

2. Põhifunktsioonid

vi 
bri 

evuse 

lgege 

mbrile 

ud või 
itav 
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■ Helistamine
1. Avage telefon ja sisestage telefoninumber (koos suunanumbriga).

Rahvusvahelise kõne sooritamine: vajutage märgi + sisestamiseks klah
 kaks korda ja sisestage seejärel riigi kood, suunanumber (suunanum

ees olev 0 jätke ära) ning abonendi number. 

Viimase sisestatud numbri kustutamiseks vajutage Kustuta.

2. Numbrile helistamiseks vajutage . Kuulari või peakomplekti helitug
tõstmiseks vajutage klahvi , alandamiseks klahvi .

3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud), vajutage  või su
telefon.

Helistamine kontaktide loendit kasutades
Soovitava nime leidmiseks vajutage ootere¾iimis klahvi  või . Nu
helistamiseks vajutage .

Helistamine viimativalitud numbrile
Selleks, et valida üht viimasest kahekümnest numbrist, millele olete helistan
helistada proovinud, vajutage ootere¾iimis üks kord klahvi , leidke soov
telefoninumber või nimi ning vajutage klahvi . 
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Helistamine kõneposti
Oma kõneposti helistamiseks (võrguteenus) hoidke ootere¾iimis all klahvi  või 

le 

, 
), 
da 
 või 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vajutage klahve  ja . 

Kui teie kõneposti on saabunud teade, näete ekraani ülaosas tähist  
(võrguteenus). Kõneposti helistamiseks vajutage Kuula. 

Täpsemat teavet kõneposti teadete kohta leiate peatükist "Kõnepost" lk 45.

Telefoninumbri kiirvalimine
Kui olete määranud mõne telefoninumbri klahvile  kuni , saate selle
numbrile helistada ühel kahest järgnevast moodusest:

• vajutage ootere¾iimis soovitud numbriklahvi ja seejärel . 

• Kui funktsioon Kiirvalimine on sisse lülitatud, hoidke numbriklahvi 
ootere¾iimis all seni, kuni kõne algab.

Kiirvalimise määramise kohta leiate teavet peatükist "Kiirklahvid" lk 56.

Lisateavet funktsiooni Kiirvalimine kasutamise kohta leiate peatükist 
"Kõneseaded" lk 63.

Toimingud kõne ajal

Järgnevate funktsioonide rakendamiseks kõne ajal vajutage Valikud:

Sulge mikrofon või Ava mikrofon, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned, Kontaktid
Menüü, Ootele või Jätka, Uus kõne (võrguteenus), Konverents (võrguteenus
Omavaheline kõne (võrguteenus), Vasta, Keeldu, Vaheta (võrguteenus), Saa
DTMF, Lukusta klahvid, Siirda (võrguteenus), Peakomplekt, Autom. heli sees
Autom. heli väljas.
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Valige

• Autom. heli sees / Autom. heli väljas automaatse helitugevuse reguleerimise 

i 

Uus 
 

klahvi 
ige 
tsioon 

ja 
lige 
e 

e
i 
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sisse- või väljalülitamiseks. Vaadake peatükki "Kõneseaded" lk 63.

• Siirda ootere¾iimis oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda 
lahtiühendamiseks kõnest.

• Peakomplekt, et suunata pooleliolev kõne ühilduvasse lisatarvikusse, ku
viimane on telefoniga ühendatud.

Kõne ajal teise kõne võtmiseks (võrguteenus) vajutage Valikud ning valige 
kõne. Sisestage telefoninumber või leidke see kontaktandmetest ja vajutage
funktsioonile Helista või . Esimene kõne pannakse ootele. 

• Kahe üheaegse kõne ajal ühelt teisele lülitumiseks vajutage Vaheta või 
. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi  või Valikud ja val

Lõpeta kõne. Mõlema kõne lõpetamiseks vajutage Valikud ja valige funk
Lõpeta kõik kõned.

• Kahe kõne konverentskõneks liitmiseks (võrguteenus) vajutage Valikud 
valige Konverents. Eraviisilise kõneluse alustamiseks ühega osalejaist va
Omavaheline kõne ja seejärel osaleja. Konverentskõne jätkamiseks valig
Konverents. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumin
Kõnele vastamiseks avage telefon ja vajutage klahvi . Kui te viie sekund
jooksul klahvi  ei vajuta, võetakse kõne vastu automaatselt. Kui soovite
helinat välja lülitada, vajutage Hääletu.
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Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi  või Valikud ja valige Keeldu. Kõnest 
keeldumiseks võite ka telefoni avada ja 1,5 sekundi jooksul sulgeda. Kõne, millest 

ni Kui 

ed 
miseks 

ejärel 
r on 

utage 

 ajal 
te või 
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keelduti, suunatakse juhul, kui olete aktiveerinud kõnesuunamise funktsioo
number on kinni.

Koputus
Kõne ajal teisele kõnele vastamine on võimalik, kui olete menüüs Kõne sead
(võrguteenus) aktiveerinud funktsiooni Koputus. Ootel olevale kõnele vasta
vajutage Vasta või klahvi . Esimene kõne pannakse ootele.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)
Te saate juhuslike klahvivajutuste vältimiseks klaviatuuri lukustada.

Klaviatuuri lukustamiseks vajutage ootere¾iimis funktsiooni Menüü ning se
kiiresti klahvi . Telefoni sulgemisel klahvilukk ei aktiveeru. Kui klaviatuu
lukustatud, kuvatakse ekraani ülaosas tähist . Klaviatuuri avamiseks vaj
Ava ja kiiresti klahvi .

Kui klaviatuur on lukus, saate kõnele vastata, kui vajutate klahvi . Kõne
on klaviatuur avatud ja telefoni saab kasutada tavapäraselt. Kui kõne lõpeta
sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

Informatsiooni klahviluku automaatse sisselülitamise kohta määratud aja 
möödudes, leiate peatükist Automaatne klahvilukustus lk 65.

Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud 
hädaabinumbrile. 
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3. Teksti kirjutamine

) või 
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Teksti saab sisestada kahel erineval moel, kas tavalisel sisestusmeetodil (
sisseehitatud sõnastiku põhisel meetodil ( ).

Kirjutamise ajal kiiresti tekstisisestusmeetodi vahetamiseks vajutage kaks k
klahvi .

Tavalise tekstisisestuse kasutamine: vajutage korduvalt soovitud tähega k
kuni täht kuvatakse.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine:
1. sisestage soovitud sõna, vajutades ühe tähe jaoks klahvi vaid üks kord. Ig

klahvivajutuse järel sõna muutub. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeel
sõnastiku põhjal sõna "Nokia", vajutage , , ,  ja . 

2. Kui kuvatav sõna on teie soovitud sõna, vajutage klahvi  ja hakake 
kirjutama järgmist sõna.

• Kui soovite sõna muuta, vajutage korduvalt klahvi , kuni kuvatak
soovitud sõna.

• Kui sõna järele kuvatakse küsimärk "?", ei leidu sõna sõnastikus. Sõna
lisamiseks sõnastikku vajutage Tähth., sisestage sõna (kasutage tava
tekstisisestust) ja vajutage OK.

Näpunäiteid teksti kirjutamiseks tavalisel ja sõnastikupõhisel 
sisestusmeetodil:
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• Kursori liigutamiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt klahvi  või 
.

a. 

ani 

rk ja 
ning 

age 
e uus 

jutage 
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• Tühiku lisamiseks vajutage klahvi .

• Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage valikule Kustut
Ekraani tühjendamiseks hoidke valiku Kustuta klahvi all.

• Suur- ja väiketähtede või tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisetuse 
vahetamiseks vajutage korduvalt klahvi  ning kontrollige tähist ekra
ülaosas. 

• Tähtede ja numbrite vahetamiseks hoidke all klahvi .

• Numbri lisamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all. 

• Erisümbolite loendi avamiseks hoidke all klahvi , valige soovitud mä
vajutage Kasuta. Tavalises sisestusre¾iimis saate lisada kirjavahemärke 
teatud erisümboleid, kui vajutate korduvalt klahvi .

• Tavaline: eelmise tähega sama klahvi all asuva tähe sisestamiseks vajut
klahvi  või  (või oodake, kuni kuvatakse kursor), ning sisestag
täht.

• Sõnastikupõhine: liitsõna kirjutamiseks sisestage sõna esimene pool, va
klahvi  ja sisestage seejärel sõna teine pool.
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4. Menüü kasutamine
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.
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Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti 
vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake umbes 15 sekundit. 

Teavet funktsiooni Abitekstide aktiveerimine sisse- või väljalülitamise kohta
vaadake menüüst "Telefoni seaded" lk 65.

■ Menüüfunktsiooni avamine
Sirvimise teel
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü.

2. Soovitava peamenüü leidmiseks vajutage klahvi  või ; menüü
sisenemiseks vajutage Vali.

3. Leidke vajalik alammenüü ja vajutage Vali.

Kui alammenüü sisaldab omakorda alammenüüsid, korrake seda sammu

4. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage Tagasi; ootere¾iimi 
väljumiseks vajutage Välju või klahvi .

Otsevaliku teel
Menüüd, alammenüüd ja seadesuvandid on nummerdatud. Otsevaliku num
asetseb ekraani paremas ülanurgas.

Vajutage ootere¾iimis Menüü. Kahe sekundi jooksul sisestage soovitud peam
otsevaliku number. Alammenüü ja seadevaliku avamiseks korrake sama liigu
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■ Menüüfunktsioonide loend
1. Sõnumid 2. Teemad

ud infoteemad1

d

stutamine

stus
ede kestus
estus

stada.
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4. Saadetud
5. Salvestatud
6. Kustuta sõnumeid

3. Kõnepost
1. Kõneposti kuulamine
2. Kõneposti number

4. Infosõnumid
1. Infoteenused

1. Kõik
2. Vastamata
3. Vastuvõetud
4. Valitud

5. Kõnede kestus
1. Viimase kõne ke
2. Vastuvõetud kõn
3. Valitud kõnede k

1. Märge on nähtav vaid siis, kui teabesõnumite teemasid saab SIM-kaardile salve
2. Märge nähtav üksnes vastuvõetud teabesõnumite olemasolul.
1. Tekstisõnumid
1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Koosta SMS meil
4. Saadetud
5. Salvestatud
6. Blanketid
7. Minu kaustad
8. Jaotusnimekirjad
9. Kustuta sõnumeid

2. Multim. sõnumid
1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Saatmiseks

3. Keel
4. SIMile salvestat
5. Loe2

5. Sõnumi seaded
1. Tekstisõnumid
2. Multim. sõnumi
3. Muud seaded

6. Teenuse juhtimine
2. Kõneregister

1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede ku
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4. Kõnede kestus kokku
5. Nulli arvestid

7. Infonumbrid1

8. Teenuste numbrid 1

guanne

e toon

aut

 seaded

kkujalt.
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2. Lisa kontakt
3. Kustuta
4. Kopeeri
5. Seaded

1. Mälu valik
2. Kontaktide esitusviis
3. Mälu olek

6. Kiirklahvid

3. Valgusefektid
4. Ekraani seaded

1. Taust
2. Värvilahendused
3. Operaatori logo
4. Pimenduspildi taim
5. Ekraani heledus
6. Menüü esitus

5. Kellaaja ja kuupäeva

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Teave võrguoperaatorilt või teenusepa
6. GPRSi andmeloendur
1. Viimasel seansil saadetud 

andmed
2. Viimasel seansil saadud 

andmed
3. Saadetud andmed kokku
4. Vastuvõetud andmed kokku
5. Nulli loendurid

7. GPRS-ühenduse taimer
1. Viimase seansi kestus
2. Seansside kestus kokku
3. Nulli taimerid

3. Kontaktid
1. Otsi

9. Minu numbrid
10. Helistajagrupid

4. Seaded
1. Profiilid
2. Tooni seaded

1. Saabuva kõne mär
2. Helin
3. Helina tugevus
4. Vibroalarm
5. Sõnumi märguand
6. Klahvitoonid
7. Hoiatustoonid
8. Helistajagrupid
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1. Kell
2. Kuupäev

5. Tervitustekst
6. Operaatori valik

imine

s

pp

e
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5. Kiirvalimine
6. Koputus
7. Kokkuvõte pärast kõnet
8. Minu helistaja ID näitamine

9. Telefoni seaded
1. Telefoni keel
2. Mälu olek
3. Automaatne klahvilukustus
4. Kärjeinfo kuvamine

3. Kustuta kaust
4. Muuda kausta nimi
5. Mälu olek
6. Aktiveer.võtmed
7. Lingid

6. Organiseerija
1. Äratuskell

1. Teadet näete ainult siis, kui telefon on ühendatud ühilduva lisatarvikuga.
3. Kuupäeva ja kella autom. 
uuendus

6. Oma otseteed
1. Parem valikuklahv
2. Vali 'Ava' funktsioonid
3. Korrasta 'Ava' funktsioonid

7. Ühenduvus
1. GPRS-ühendus

8. Kõne seaded
1. Kõnede suunamine
2. Helitugevuse autom. 

regulaator
3. Suvaklahviga vastamine
4. Automaatne kordusvalimine

7. Abitekstide aktiveer
8. Tervitusmuusika

10. Lisatarviku seaded1

11. Turvaseaded
1. PIN-koodi küsimine
2. Kõnepiirangu teenu
3. Määratud numbrid
4. Piiratud kasutajagru
5. Turvatase
6. Pääsukoodid

12. Algseadete taastamin
5. Galerii

1. Vaata kaustu
2. Lisa kaust
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2. Kalender
7. Rakendused

1. Avaleht
2. Järjehoidjad
3. Allalaadimise lingid
4. Vastuv. teenused
5. Seaded
6. Ava aadress
7. Tühjen. vahemälu

10. Ava
11. SIM-teenused1

i toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.
Copyrig

1. On menüüs vaid SIM-kaard
1. Mängud
2. Kogu

8. Lisad
1. Kalkulaator
2. Stopper
3. Taimer

9. Teenused



35

5. Menüüfunktsioonid

elline 
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■ Sõnumid (menüü 1)
Enne, kui saate saata tekst-, pilt- ja multimeedium-sõnumeid või e-
kirju, peate määrama sõnumite seaded. Lisateavet leiate peatükist 
"Sõnumiseaded" lk 46.

Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "Sõnum saadetud". S
teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest telefoni salvestatud 
sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkoht
Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujalt.

Tekst- ja piltsõnumid (SMS)
Teil on võimalik kirjutada ja saata mitmest tavalisest tekstsõnumist koosne
mitmeosalisi sõnumeid, millesse on võimalik lisada ka pilte (võrguteenus). S
maksumus võib sõltuda sellest, kui mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõn
koosneb. Ekraani parempoolses ülaservas näidatakse võimalikku kasutatava
sümbolite arvu ja, kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi 
numbrit, näiteks 120/2. Erisümbolite, näiteks kirillitsa tähtede kasutamisel 
sõnumi jaoks kuluda rohkem osi, kui muidu vajalik oleks. Pange tähele, et 
sõnastikupõhine tekstisisestus võib kasutada erisümboleid.
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Märkus. Piltsõnumite funktsioon on kasutatav ainult võrguoperaatori või 
teenusepakkuja toetusel. Piltsõnumeid saavad võtta vastu ja kuvada vaid need 
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nda 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ühilduvad seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon. Sõnumi välimus või
erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Tekst- või piltsõnumi koostamine ja saatmine
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ning Ko

sõnum. 

2. Sisestage sõnum. Vaadake peatükki "Teksti kirjutamine" lk 28. 

• Pildi, telefoninumbri või nime sisestamiseks kontaktide loendist sõnu
vajutage Valikud ja valige: 

• Lisa pilt. Leidke soovitud pilt ja vajutage Vaata ning Lisa. Soovi ko
vajutage enne sõnumi saatmist Valikud ning valige sõnumi 
eelvaatamise ja muutmise suvand.

• Lisa number. Vajutage Otsi või klahvi  ning valige number.

• Lisa kontakt. Leidke soovitud nimi ning vajutage Valikud. Valige L
kontakt või, kui soovite lisada nime juurde salvestatud numbrit võ
teksti, valige Vaata andmeid.

• Et kasutada sõnumi koostamise alusena valmisteksti, vajutage Valiku
valige Kasuta blanketti ning seejärel soovitud blankett.

• Sõnumi salvestamiseks kausta Salvestatud või Blanketid või ka teie e
loodud alamkausta kaustas Minu kaustad vajutage Valikud ja valige 
seejärel Salvesta sõnum.



37

3. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi  või funktsiooni Valikud ja valige 
Saada, sisestage saaja telefoninumber või otsige see üles kontaktide loendist 
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ning vajutage OK.

• Sõnumi saatmiseks mitmele inimesele vajutage Valikud ning valige 
Saatmisvalikud ja Saada mitmele. Leidke esimene adressaat ning vaj
Saada. Kui olete kõik adressaadid valinud, vajutage Valmis.

• Sõnumi saatmiseks valmisseadetega vajutage Valikud ning valige 
Saatmisvalikud ja Saatmisprofiil.

Saadetud sõnum salvestatakse kausta Saadetud.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikem
sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitad
alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, 
keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate
märkide arv on väiksem. 

E-kirja kirjutamine ja saatmine
Teil võib olla võimalus kirjutada ja saata e-kirju (võrguteenus). E-posti aadr
salvestamiseks telefoniraamatusse vaadake peatükki "Mitme telefoninumb
tekstmärkme salvestamine ühe nime juurde" lk 52.

1. Vajutage Menüü ning valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Koosta SMS me

2. Sisestage adressaadi e-posti aadress või leidke see kontaktide loendist n
vajutage OK.

3. Soovi korral sisestage sõnumi teema ja vajutage OK.

4. Kirjutage e-kiri.
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5. Sõnumi saatmiseks vajutage funktsiooni Valikud, valige Saada meil SMSiga ja 
vajutage OK.
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Tekst- ja piltsõnumi või e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatm
NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada 
viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui teile on saabunud sõnum, kuvatakse ekraanile tähis  ja uute sõnumi
koos teatega sõnumit vastu võetud.

Kui tähis  vilgub, on tekstsõnumite mälu täis. Teavet sõnumite kustutam
kohta vaadake peatükist "Sõnumite kustutamine" lk 45. 

1. Uue sõnumi vaatamiseks kohe vajutage Näita.

Sõnumi vaatamiseks hiljem vajutage Välju. Kui soovite sõnumeid lugeda
vajutage Menüü ning valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Vastuvõetud.

2. Valige sõnum, mida soovite lugeda; sirvige sõnumit sirvimisklahvidega. T
 märgib lugemata sõnumit.

3. Vastuse saatmiseks vajutage Valikud ja valige funktsioon  Vasta. Valige

• Tühjalt ekraanilt, kui soovite sõnumit kirjutada tühjalt ekraanilt.

• Algtekstilt, kui soovite algsõnumit vastuse koosseisu jätta.

• Blanketilt, et kasutada sõnumi koostamisel valmisteksti. Blankettide
leiate teavet peatükist "Tekst-ja piltsõnumite kaustad" lk 40.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muu
neid; seejärel kirjutage vastus.
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4. Vastuse saatmiseks vajutage Valikud, valige Saada ja vajutage OK. VÕI: 
vajutage kaks korda klahvi .
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Teisi kasutatavaid funktsioone saate vaadata klahviga Valikud
Funktsiooni Valikud vajutamine sõnumi lugemise ajal võimaldab ühtlasi 
juurdepääsu järgmistele funktsioonidele: Kustuta, Kasuta andmeid, Saada e
Muuda (tekstsõnumite jaoks) / Muuda tekst (piltsõnumite jaoks), Teisalda, M
nimi, Kopeeri kalen-sse, Salvesta pilt (piltsõnumite jaoks), Sõnumi andmed.

Valige

• Kasuta andmeid, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti a
või veebilehe aadress.

• Kopeeri kalen-sse, et kopeerida sõnumi tekst telefoni kalendrisse märkm

• Salvesta pilt, et salvestada piltsõnumis olev pilt kausta Blanketid.

Jaotusnimekirjad
Sõnumite saatmiseks kindlatele adressaatidele gruppidele koostage telefon
jaotusnimekirjad. Telefon saadab eraldi sõnumi kõikidele jaotusnimekirja 
adressaatidele. Seetõttu võib jaotusnimekirja alusel saadetud sõnumi saatm
maksta rohkem kui üksiku sõnumi saatmine ühele adressaadile.

Jaotusnimekirjad kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 12.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valigeSõnumid, Tekstisõnumid ja 
Jaotusnimekirjad.

• Nimekirja lisamiseks vajutage Lisa (kui ühtegi nimekirja ei ole), või vajut
Valikud ja valige Lisa nimekiri. Sisestage nimekirja nimetus.
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• Kontakti lisamiseks nimekirja leidke see nimekiri, vajutage Valikud ja valige 
Vaata nimekirja. Vajutage Lisa (kui ühtegi nimekirja ei ole), või vajutage 

takt.

age 
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 uute 
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e 
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Valikud ja valige Lisa kontakt. Valige telefoni või SIM-kaardi mälust kon

Sõnumi saatmiseks peale selle kirjutamist jaotusnimekirja vahendusel vajut
Valikud, valige Saatmisvalikud ja Saada nimekirjale.

Tekst-ja piltsõnumite kaustad
Kausta avamiseks vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Sõnumid ja  
Tekstisõnumid ning seejärel Vastuvõetud, Saadetud, Salvestatud, Blanketid
Minu kaustad.

• Kausta Blanketid saate salvestada tekstisõnumid, mida soovite kasutada
sõnumite koostamisel. Tekstblankette märgib tähis  ja piltblankette 
tähis .

Blanketi muutmiseks või kustutamiseks valige soovitud blankett, vajutag
Valikud ning valige soovitud funktsioon.

• Minu kaustad võimaldab sõnumite jaoks uusi kaustu luua.

Kausta lisamiseks vajutage Lisa (kui kaustade loend on tühi) või vajutag
Valikud ja valige Lisa kaust. Kausta kustutamiseks või nime muutmiseks
vajutage Valikud ja valige soovitud funktsioon.

Multimeediumsõnumid (MMS)
Telefoniga saab saata ja vastu võtta kuni 100 kilobaidi suuruseid 
multimeediumsõnumeid (võrguteenus).
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Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate 
funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast 
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seadmest.

Kui funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Jah või Koduvõrgus, võib iga s
olla sõltuvalt operaatori või teenusepakkuja kehtestatud hinnakirjast eraldi maksusta

Multimeediumsõnumeid ei saa vastu võtta telefonikõne kestel, mängu män
või mõne muu Java-rakenduse kasutamise ajal või GSM-andmekandja vahe
võrgus brausides (vt "Seadete sisestamine käsitsi" lk 80). 

Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda,
jääge olulistes küsimustes lootma ainuüksi multimeediumsõnumeile.

Saadetud ja vastuvõetud multimeediumsõnumid kasutavad ühismälu; vt lk 

MMS-teenus on reeglina algselt sisse lülitatud.

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit saadetuga võrreldes erineva
kuvada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muu
edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine
Enne multimeediumsõnumi saatmist lugege peatükki "Näpunäiteid 
multimeediumsõnumite saatmiseks" lk 43.

1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Sõnumid, Multim. sõnumid ja 
sõnum.

2. Sisestage sõnum. Vaadake peatükki "Teksti kirjutamine" lk 28.

• Pildi lisamiseks vajutage Valikud ja valige Lisa.
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Avage menüüs Galerii konkreetne kaust, leidke sobiv pilt või heli, vajutage 
Valikud ja valige Lisa.
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• Telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis sisaldavad mitut lehte. U
slaidi lisamiseks sõnumile vajutage Valikud, valige Lisa ja seejärel Sla
slaid võib sisaldada teksti ja üht pilti.

Valige Valikud ja:

• Eelmine slaid, Järgmine slaid või Slaidide nimekiri, et slaidide vahe
liikuda.

• Slaidide ajastus, et määrata, kui kaua iga slaidi kuvatakse.

• Paiguta tekst üles või Paiguta tekst alla, et määrata teksti paigutu

• Visiitkaardi või kalendermärkme lisamiseks ning ühilduvale seadmele
edastamiseks vajutage Valikud, valige Lisa ja leidke sobiv funktsioon

• Kontaktide loendist valitud nime lisamiseks vajutage Valikud ja valig
Lisavalikud, Lisa kontakt ning soovitud nimi või Lisa number. 

• Pildi või slaidi kustutamiseks sõnumist vajutage Valikud ning valige 
Kustuta ja soovitud funktsioon.

• Sõnumi salvestamiseks kausta Salvestatud vajutage Valikud ja valig
Salvesta sõnum.

• Sõnumile teema lisamiseks vajutage Valikud ja valige Lisavalikud nin
Muuda teema.

• Sõnumi mahu või adressaadi vaatamiseks vajutage Valikud ning vali
Lisavalikud ja Sõnumi andmed.



43

• Sõnumi või slaidiesitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage Valikud ja 
valige Eelvaade.
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3. Sõnumi saatmiseks vajutage Valikud ja valige Saada numbrile (või Saad
mailile või Saada mitmele).

4. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see 
kontaktide loendist. Sõnumi saatmiseks vajutage OK.

Kui valisite punktis 3 Saada mitmele, vajutage Valikud, valige Otsi numb
Otsi e-maili ning valige adressaadid ükshaaval kontaktide loendist. Sõnu
saatmiseks vajutage klahvi , või vajutage Valmis ja Valikud ning va
Saada.

Saatmist ootavad sõnumid salvestatakse kausta Saatmiseks. Kui valiku Salv
saadetud sõnumid seadeks on Jah, salvestatakse saadetud sõnumid kausta 
Saadetud. Vaadake peatükki "Multimeediumsõnumite seaded" lk 47.

Näpunäiteid multimeediumsõnumite saatmiseks
• Multimeediumsõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise teksts

saatmiseks. Saatmise ajal kuvatakse liikuvat tähist  ning teil on võim
kasutada enamikku telefoni muudest funktsioonidest.

Kui saatmine katkeb, üritab telefon sõnumit mõned korrad uuesti saata.
see ei õnnestu, jääb sõnum kausta Saatmiseks ning te võite saatmist hilj
korrata.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületa
piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.
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Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine
NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Multimeediumsõnumite 
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manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel te
seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse liikuv tähis . 
sõnum on vastu võetud, kuvatakse tähis  ja teade Multimeedia sõnum v
võetud.

Kui tähis  vilgub, on multimeediumsõnumite mälu täis. Teavet sõnu-mi
kustutamise kohta vaadake peatükist "Sõnumite kustutamine" lk 45.

1. Uue sõnumi vaatamiseks kohe vajutage Näita.

Sõnumi vaatamiseks hiljem vajutage Välju. Kui soovite sõnumit lugeda, 
vajutage Menüü ning valige Sõnumid, Multim. sõnumid ja Vastuvõetud.
soovitud sõnum loendist. Tähis  märgib lugemata sõnumit.

2. Lugemiseks sirvige sõnumit. Kui sõnum sisaldab slaidiesitlust, esitatakse
automaatselt.

Funktsiooni Valikud vajutamine avab järgmiste funktsioonide loendi: Nä
esitlust, Jätka esitlust, Vaata teksti, Ava pilt, Kustuta sõnum, Vasta / Vas
kõigile, Kasuta andmeid, Edasta numbrile, Edasta e-mailile / Edasta mitm
Valige

• Vaata teksti, et vaadata ainult sõnumi tekstiosa.

• Ava pilt, et vaadata sõnumile lisatud pilti. Pildi suumimiseks, salvesta
menüüsse Galerii, kontrastsuse reguleerimiseks või andmete vaatam
vajutage Valikud.
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Sõnumite kustutamine
Tekst- või multimeediumsõnumi kustutamiseks vajutage Valikud ja valige 
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soovitud funktsioon.

Kõikide sõnumite kustutamiseks teatud kaustast või kõikidest kaustadest:

1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid või Mul
sõnumid ning seejärel Kustuta sõnumeid.

2. Kõigi kaustas olevate sõnumite kustutamiseks valige kaust ning vajutag

Kõigi sõnumite kustutamiseks tekstsõnumite kaustadest valige Kõik sõn
ja vajutage OK.

Kõnepost
Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Sõnumid ja Kõnepost. Kõneposti num
salvestamiseks valige Kõneposti number; kõneposti helistamiseks valige Kõn
kuulamine.

Näpunäide: Kiiresti kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi .

Infosõnumid
Antud võrguteenus võimaldab saada erineva sisuga sõnumeid teenusepakku

Vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Sõnumid ja Infosõnumid. Infosõn
teemad ja vastavad numbrid saate võrguoperaatorilt.
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Sõnumiseaded

Tekstsõnumite ja e-kirjade seaded

 

vajalik 

par või 

ma 

mite 

eks E-

ooni 
 lk 62.
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Vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Sõnumid, Sõnumi seaded, 
Tekstisõnumid ja Saatmisprofiil. Valige seadete grupp (saatmisprofiil), mida
soovite muuta. Järgmisena valige

• Sõnumikeskuse number, et salvestada tekst- ja piltsõnumite saatmiseks 
telefoninumber. Numbri saate võrguoperaatorilt. 

• Valige Sõnumite saatmisviis, et määrata sõnumi tüüp - Tekst, E-mail, Pii
Faks (võrguteenus).

• Sõnumi kehtivus, et valida, kui pika aja vältel teenusepakkuja peaks ürita
teie sõnumit adressaadile saata (võrguteenus).

• Vaikimisi saaja number, et salvestada telefoninumber, millele antud 
saatmisprofiililt sõnumid saadetakse. Näete seadet, kui funktsiooni Sõnu
saatmisviis seadeks on Tekst.

Kui funktsiooni Sõnumite saatmisviis seadeks on E-mail, on selleks sead
maili server, mis võimaldab teil salvestada meilieserveri telefoninumbri.

• Saateraportid, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporteid 
(võrguteenus).

• Kasuta GPRSi ja Jah, et seadistada telefon vastava teenuse olemasolul 
tekstsõnumite saatmiseks GPRS-ühenduse kaudu. Samuti valige funktsi
GPRS-ühendus seadeks Pidev online; vaadake peatükki "GPRS-ühendus"

• Vastus sama keskuse kaudu, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi 
saatmist teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
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• Muuda saatmisprofiili nimi, et muuta valitud profiili nimetust. Algse 
saatmisprofiili nime ei saa muuta.
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Ülekirjutamise seaded
Võite seadistada telefoni vanu sõnumeid automaatselt uutega asendama. 
Vajutage ootere¾iimis Menüü , valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Tekstisõnum
Saadetud kausta ülekirjutamine või Vastuv. sõnumite ülekirjutamine. Kaust
Saadetud või Vastuvõetud leiduvate vanade sõnumite uutega asendamisek
valige Lubatud.

Multimeediumsõnumite seaded
Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded ja Multim. sõnumid. Va

• Salvesta saadetud sõnumid ja Jah, et telefon salvestaks saadetud 
multimeediumsõnumid kausta Saadetud. Kui valite Ei, saadetud sõnume
salvestata.

• Saateraportid, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporteid 
(võrguteenus).

• Vähenda pilti, et valida sõnumile manustatavate piltide vähendamine.

• Slaidide ajastus vaikimisi, et määrata esitluses slaidide vaikimisi valitav 
kuvamisaeg.

• Multimeedia vastuvõtmine ning vajutage Jah (et multimeediumsõnumid
võtta) või Ei (et võimaldada nende vastuvõtmist ainult oma Koduvõrgus

• Saabuvad multimeedia sõnumid, et seada telefon multimeedium-sõnum
automaatsele vastuvõtule (Võta vastu), või valige Keeldu, kui te ei soovi 
multimeediumsõnumeid vastu võtta.
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Kui funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Ei, ei ole seda valikut 
näha.
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• Ühenduse seaded, et määrata brauseri seaded saabuvate 
multimeediumsõnumite allalaadimiseks. Aktiveerige seadekogum kohas
soovite seaded salvestada, ja seejärel muutke need. Vaadake ka peatükk
"Seadete sisestamine käsitsi" lk 80.

Õigete seadete leidmiseks võtke ühendust võrguoperaatori või 
teenusepakkujaga. 

• Reklaamide vastuvõtmine, et lubada või keelata reklaami vastuvõtmist. 
ei ole nähtav, kui valiku Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Ei või val
Saabuvad multimeedia sõnumid seadeks on Keeldu.

Tähesuuruse valikud
Tähesuuruse seadmiseks tekstsõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage M
valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Muud seaded ja Kirjasuurus.

Teenuse juhtimise käsklused
Teenuse tellimuse võite saata oma teenusepakkujale (võrguteenus). Menüü
avamiseks vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Sõnumid ja Teenuse 
juhtimine. Leidke soovitud sümbolid ning vajutage Saada.
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■ Kõneregister (menüü 2)
See menüü näitab telefoni poolt registreeritud vastamata, 
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vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet 
teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Vastamata ja vastatud kõned ning valitud numbrid
Et näha vastamata ja vastatud kõnesid ning valitud numbreid, vajutage 
ootere¾iimis Menüü ja valige Kõneregister. Valige

• Vastamata kõned, et näha kuni kümmet telefoninumbrit, millelt on hilju
helistada püütud (võrguteenus).

• Vastuvõetud kõned, et vaadata kuni kümmet viimast telefoninumbrit, m
olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).

• Valitud numbrid, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millele ole
helistanud või üritanud helistada. Vaadake ka peatükki "Helistamine 
viimativalitud numbrile" lk 24.

• Viimaste kõnede kustutamine, et kustutada vastamata ja vastatud kõned
valitud numbrite loend.

Märkused vastamata ja vastatud kõnede ning valitud numbrite kohta
• Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie 

kasutatav võrk seda funktsiooni toetab ning telefon on sisse lülitatud ja
võrgu teeninduspiirkonnas.

• Vajutades funktsiooni Valikud menüüdes Vastamata kõned, Vastuvõetu
kõned või Valitud numbrid, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, 
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helistada salvestatud numbrile, salvestada selle telefoniraamatusse või 
numbrile sõnumi saata. 

tub 

estust.

etud 

ust.

brite 
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Kõneaja ja -maksumuse loendurid
Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõl
võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kõneregister. Valige

• Kõnede kestus, et kontrollida saabunud ja väljunud kõnede ligikaudset k

• GPRSi andmeloendur, et kontrollida GPRS-side ajal saadetud ja vastu võ
andmete mahtu.

• GPRS-ühenduse taimer, et kontrollida GPRS-ühenduste ligikaudset kest

■ Kontaktid (menüü 3)
Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) 
telefoni mällu ja SIM-kaardile.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Kontaktid.

Salvestatavate nimede tegelik arv sõltub nimede pikkusest ning telefoninum
ja tekstmärkmete arvust ja pikkusest. Telefon toetab SIM-kaarte, mis on 
võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit.

Telefoni mällu salvestatud kontaktid kasutavad ühismälu; vt lk 12.



51

Lisavõimalused selle menüü funktsioonidele ligipääsuks
Funktsioonidele ligipääsuks vajutage ootere¾iimis Kontakt. (või vajutage Ava ja 

 
i tekst, 
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imesid 
hul 

orraga 
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valige Kontaktid).

Teatud funktsioonidele pääseb ligi järgmiselt: vajutage ootere¾iimis klahvi 
või , leidke soovitud nimi, vajutage Andmed, leidke vajalik number võ
vajutage Valikud ning valige soovitud funktsioon.

Kontaktide loendi avamiseks kõne ajal vajutage Valikud ja valige Kontaktid

Kontaktiseadete valimine
Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Kontaktid ja siis Seaded. Valige

• Mälu valik, et valida, kumba mällu kontaktid salvestatakse. Kui soovite n
ja telefoninumbreid otsida mõlemast mälust, valige Telefon ja SIM. Sel ju
salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

• Kontaktide esitusviis, et valida, mitu nime, numbrit ja pilti kontaktides k
näidatakse. Näiteks valige Nimi ja pilt, et vaadata nime koos pildiga.

• Mälu olek, et vaadata, kui palju on valitud mälus kontaktandmete 
salvestamiseks ruumi.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Kontaktid ja Lisa kontakt.

2. Sisestage nimi ja vajutage salvestamiseks OK.
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3. Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ning vajutage salvestamiseks 
OK.

bri ees 

¾iimis 

 alati 

jutage 

a 
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• Kui kasutate telefoni välismaal, vajutage kaks korda klahvi  (et 
sisestada +) ja seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (suunanum
olev 0 jätke ära) ning telefoninumber.

4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage Valmis.
Näpunäide: Nime ja telefoninumbri kiirsalvestamiseks valige ootere
telefoninumber, vajutage funktsiooni Valikud ja seejärel Salvesta.

Mitme telefoninumbri või tekstmärkme salvestamine ühe nime juurde
Telefoni sisemises kontaktide mälus saab nimede juurde salvestada mitu 
telefoninumbrit ja lühikesi tekstmärkmeid.

Esimene nime juurde salvestatud telefoninumber saab põhinumbriks. 
Põhinumbrile osutab raam numbritüübi pildi ümber, näiteks . Kui valite 
kontaktide loendist nime, näiteks selleks, et välja helistada, kasutab telefon
põhinumbrit, kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutusel on mälu Telefon või Telefon ja SIM.

2. Vajutage ootere¾iimis klahvi  või .

3. Leidke nimi, mille juurde soovite numbri või tekstilõigu salvestada, ja va
Andmed.

4. Vajutage funktsiooni Valikud, valige Lisa number, Lisa andmed või Muud
tüüp.
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• Telefoninumbri lisamiseks valige Lisa number ja numbri tüüp. Sisestage 
number ja vajutage salvestamiseks OK.

 E-

üp ja 

ge 
siooni 

 

le 
ige 
 ja 
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• Tekstilõigu lisamiseks valige Lisa andmed ja teksti tüüp, nagu näiteks
maili aadress. Erisümbolite lisamiseks vajutage klahvi .

• Valitud numbri või tekstielemendi tüübi muutmiseks valige Muuda tü
soovitud tüüp. 

5. Ootere¾iimi naasmiseks vajutage Tagasi ning siis Välju.

Põhinumbri muutmine
Vajutage ootere¾iimis klahvi  või , valige soovitud nimi ja vajuta
Andmed. Leidke number, mille soovite seada põhinumbriks. Vajutage funkt
Valikud ja valige Vaikimisi numbriks.

Pildi lisamine salvestatud nimele või numbrile
Telefoni mällu salvestatud nime või telefoninumbri juurde saab lisada pildi.
Vastavalt numbrilt saabuva kõne vastuvõtmisel kuvatakse see ekraanile.

Vajutage ootere¾iimis klahvi  või , leidke nimi (ja number), mille
soovite pildi lisada, ning vajutage seejärel Andmed. Vajutage Valikud ja val
Lisa pilt. Avaneb Galerii kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage Valikud
valige Kontaktidesse.

Nime otsimine kontaktide loendist
1. Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Kontaktid ja Otsi. VÕI: Vajutage 

ootere¾iimis klahvi  või .
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2. Kui soovite nime leida, sisestage soovitud nime esitäht/tähed.

3. Leidke vajalik nimi ja vajutage Andmed. Kui nimi on salvestatud SIM-kaardile, 

aaval 

rid, 
se 

er) 
jutage 

ge 
alige 
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kuvatakse ekraani ülaserva tähis .

4. Sirvige telefoninumbreid ja nimedele lisatud tekstmärkmeid.

Kontaktkirjete kustutamine
Vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Kontaktid ja Kustuta. Valige Üksh
või Kustuta kõik.

Nime ja numbri kustutamisel kustuvad ühtlasi ka numbrile lisatud lisanumb
tekstilõigud ja pildid. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüs
Galerii.

Nime juurde salvestatud numbri, tekstmärkme või pildi kustutamine
Vajutage ootere¾iimis klahvi  või , leidke soovitud nimi (ja numb
ning vajutage Andmed. Valige kustutatav number, tekstmärge või pilt ja va
Valikud, valige sobiv funktsioon ning vajutage OK.

Nime, numbri või tekstmärkme muutmine
Vajutage ootere¾iimis klahvi  või , valige soovitud nimi ja vajuta
Andmed. Leidke vajalik nimi, number või tekstmärge ja vajutage Valikud. V
soovitud funktsioon; tekstmärkme muutmiseks näiteks Muuda andmeid.
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Kontaktide kopeerimine
Nimesid ja telefoninumbreid saate kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja 
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pi 
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vastupidi. Telefoni salvestatud tekstmärkmeid ja pilte ei kopeerita SIM-kaar

Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Kontaktid ja seejärel Kopeeri. Valige 
kopeerimise suund. Valige Ükshaaval, Kõik või Vaikimisi numbrid (on nähtav
kopeerimisel telefonist). Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid 
säilitatakse või teisaldatakse, valige vastavalt Säilita algne või Teisalda algn

Teised kontaktide loendiga seotud funktsioonid
Järgnevate funktsioonide avamiseks vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige
Kontaktid. Valige

• Infonumbrid, et helistada teenusepakkuja infonumbreile, kui need teie S
kaardil olemas on (võrguteenus).

• Teenuste numbrid, et helistada teenusepakkuja numbreile, kui need teie
kaardil olemas on (võrguteenus).

• Minu numbrid, et vaadata teie SIM-kaardiga seotud numbreid.

• Helistajagrupid, et moodustada loendi Kontaktid nimede ja numbrite ba
kontaktgruppe. Iga grupi jaoks võite valida helina ja logo, mis kuvatakse
teile vastavasse gruppi kuuluvalt telefoninumbrilt helistatakse.

Võite valida järgmiste funktsioonide hulgast: Grupi nimi, Grupi helin, Gru
logo, Grupi liikmed. 
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Kui valisite Grupi liikmed, vajutage uue nime lisamiseks gruppi Lisa (või 
vajutage funktsiooni Valikud ja valige Lisa kontakt). Nime kustutamiseks 
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tage 
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grupist vajutage Valikud ja leidke Kustuta kontakt. 

Vaadake ka "Helistajagrupid" lõigus "Toonide seaded" lk 58.

Kiirklahvid
Võite seada klahvid  kuni  toimima kiirvalimisklahvidena. Kõne soori
kohta kiirvalimisfunktsiooni abil vt lk 25.

Kiirvalimisklahvile telefoninumbri määramine
Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Kontaktid ja seejärel Kiirklahvid. Leidk
vajalik klahv ning vajutage Määra. Vajutage Otsi ning valige nimi ja seejäre
number, mille soovite sellele klahvile määrata.

Kui sellele klahvile on number juba määratud, võite seda vaadata, muuta võ
kustutada, kui vajutate Valikud ja valite soovitud funktsiooni.

Visiitkaardid
Te võite isiku kontaktandmeid saata ja vastu võtta visiitkaardi kujul.

Visiitkaarti võite saata ühilduvale telefonile või muule seadmele, mis toetab
vCard-standardit: Vajutage ootere¾iimis klahvi  või , valige soov
nimi ja vajutage Andmed. Vajutage Valikud ning valige Saada visiitkaart ja
Tekstisõnumiga või Multimeedia abil (võrguteenus).

Kui teile on saadetud visiitkaart, vajutage Näita; visiitkaardi salvestamiseks
telefoni mällu vajutage Salvesta. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vaju
Välju ja siis OK.
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■ Seaded (menüü 4)
Selles menüüs saate telefoni erinevaid seadeid muuta. Võite samuti 
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ni- ja 
5.
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taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Seaded.

Profiilid
Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil on võimalik muu
telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viib

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded 
seejärel Profiilid.

1. Valige profiil, mida soovite aktiveerida või mille seadeid soovite muuta.

2. Valige Aktiveeri, Muuda või Ajastatud.

• Valitud profiili aktiveerimiseks valige Aktiveeri.

• Profiili aktiveerimiseks teatud ajaperioodiks valige Ajastatud ja määr
lõpuaeg. Kui see ajavahemik möödub, siis aktiveerub eelmine, ajastam
profiil.

• Profiili seadete muutmiseks valige Muuda. Leidke seade, mida soovit
muuta, ja tehke muudatused.

Valige Valgusefektid, et aktiveerida teatud funktsioonide jaoks ekraa
klahvistikutuled. Lisateavet leiate peatükist "Valgusmärguanded" lk 1
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Teiste seadete kohta vaadake "Toonide seaded" lk 58. Funktsiooni Profiili 
nimi abil saate valitud profiili muuta. Profiili Tavaline ei saa ümber 
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nimetada.

Hetkel aktiivse profiili tähis on ootere¾iimi ekraanil näha, välja arvatud juhu
profiil Tavaline on aktiivne. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse selle nime et
tähis .

Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ootere¾iimis vajutage sis
väljalülitamise klahvi , leidke soovitud profiil ja aktiveerige see

Toonide seaded
Teil on võimalik muuta valitud profiili tooni- ja vibroseadeid. Samad seaded
ka menüüst Profiilid; vaadake lk 57.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis funktsiooni Menüü ning va
Seaded ja Tooni seaded. Valige

• Saabuva kõne märguanne, et valida, kuidas telefon sissetulnud telefonik
märku annab. Valikud on järgmised: Helin, Valjenev, Üks helin, Üks piiks 
Väljas.

Pange tähele, et kui telefon on avatud, mängitakse kõiki helinaid valjene
re¾iimis.

• Helin, et määrata saabuva kõne märguande helin. Helina valimiseks men
Galerii valige Ava Galerii.

• Helina tugevus, et valida telefoni helinale helitugevus ja sõnumi signaal
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• Vibroalarm, et seada saabuva kõne või sõnumi märguandeks vibroalarm. 
Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga.

õnum. 

ku 

tud 
 Kõik 

kujalt. 

ja 
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• Sõnumi märguande toon, et valida toon, mida kuulete, kui teile saabub s
Toonide valimiseks vastavast loendist valige Helin ja soovitud toon.

• Klahvitoonid, et valida klahvitoonide helitugevus.

• Hoiatustoonid, et määrata telefonile signaal, mis annab märku näiteks a
tühjenemisest.

• Helistajagrupid, et seada telefon helisema vaid siis, kui kõne saabub vali
gruppi kuuluvalt telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige
kõned ning vajutage Märgi. Vaadake ka menüü Kontaktid seadet 
Helistajagrupid.

Kui valiku Saabuva kõne märguanne seadeks on Väljas ning valiku Sõnumi 
märguande toon seadeks on Hääletu, näete ootere¾iimis tähist .

Uute toonide lisamine telefoni
Tekstsõnumi (SMS), multimeediumsõnumi (MMS) või võrgubrauseri kaudu 
vahendatavate toonide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepak
Toonid salvestatakse menüüs Galerii.

Ekraaniseaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded 
Ekraani seaded. Valige

• Taust, et valida ootere¾iimi ekraanile soovikohane taustpilt.
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Taustpildid leiate menüüfunktsioonist Galerii. Te saate näiteks 
multimeediumsõnumeist uusi pilte salvestada.

ilt. 
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 OK.
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Pildi seadmine taustaks: 

• Taustpildi esmakordseks valimiseks või pildi muutmiseks valige Vali 
taustapilt. Leidke soovitud kaust, vajutage Ava ning leidke soovitud p
Vajutage Valikud ja valige Vali taustaks.

• Kui olete taustpilti varem kasutanud, kui valinud seejärel re¾iimi Välj
valige nüüd re¾iim Sees.

• Värvilahendused, et valida mõnedele ekraani elementidele, nagu näiteks
signaalitugevuse indikaatorile, värv.

• Operaatori logo, et seada telefon kas kuvama või varjama telefoni salves
operaatorilogo. Kui telefonis puudub operaatorilogo, kuvatakse seda 
funktsiooni tuhmilt.

Operaatorilogode kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakk

• Pimenduspildi taimaut, et seada aega, mille möödudes pimenduspilt 
aktiveerub. Pimenduspilt on energiat säästev funktsioon, mis aktiveerub
ootere¾iimis olevat telefoni ei ole teatud aja vältel kasutatud. Pange täh
pimenduspilt lülitatakse välja, kui telefon asub väljaspool võrgu 
teeninduspiirkonda.

Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.

• Ekraani heledus, et muuta heleduse taset. Taseme suurendamiseks või 
vähendamiseks vajutage klahve  või ; nõustumiseks vajutage
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• Menüü esitus, et määrata, kuidas telefon peamenüüd esitab. Kui valite Loetelu, 
kuvatakse menüüsid loenditena. Kui valite Ruudustik, kuvatakse menüüsid 
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te 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ruudustikuna. Ruudustiku-esituses kuvatakse menüü nime ekraani ülase

Kellaaja ja kuupäeva seaded
Sellesse menüüsse sisenemiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige
Seaded ja Kellaaja ja kuupäeva seaded. Valige

• Kell, et määrata kellaaaeg, kuvada (või peita) kellaaeg ootere¾iimis või v
kas 12- või 24-tunnine kellaaja vorming ja ajavöönd. Kui aku on kaua ae
telefonist eraldatud, võib tekkida vajadus kellaaeg uuesti määrata.

Kellaaja seaded kehtivad mitmetele funktsioonidele, nagu näiteks Sõnum
Kõneregister, Äratuskell ja Kalender.

• Kuupäev, et kuvada (või peita) kuupäev ootere¾iimis, määrata kuupäev v
valida kuupäeva esitusviis või eraldajad. Kui aku on kaua aega telefonist
eraldatud, võib tekkida vajadus kuupäev uuesti määrata.

• Kuupäeva ja kella autom. uuendus, et telefon korrigeeriks kuupäeva ja 
kellaaaega vastavalt kehtivale ajavööndile automaatselt (võrguteenus).

Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendus ei muuda kellaaega, mille ole
määranud äratuskellale, kalendrile või märguandekirjetele.
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Oma otseteed
Te saate valida ootere¾iimis kuvatava funktsiooni paremale valikuklahvile ja 
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funktsioonid (oma otseteed), mida saate avada, kui vajutate ootere¾iimis A
sisenete menüüsse Ava.

Sellesse menüüsse sisenemiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige
Seaded ja Oma otseteed. Valige

• Parem valikuklahv, et valida funktsioon paremale valikuklahvile.

• Vali 'Ava' funktsioonid, et valida funktsioonid otseteede loendi jaoks. 
Funktsiooni lisamiseks loendisse leidke soovitud funktsioon ja vajutage M
Funktsiooni eemaldamiseks loendist vajutage Vabasta. Muudatuste 
salvestamiseks vajutage Valmis ja Jah.

• Korrasta 'Ava' funktsioonid, et muuta funktsioonide järjekorda loendis. L
soovitud funktsioon, vajutage Teisalda ja valige, kuhu soovite funktsioo
liigutada.

Ühenduvus
Selles menüüs saate määrata, millal telefon GPRS-võrguga ühenduse loob 
(võrguteenus).

GPRS-ühendus
Selles menüüs saate määrata, millal telefon GPRS-võrguga ühenduse loob 
(võrguteenus). Üldist teavet GPRS-teenuse kohta vt lk 16.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded,
Ühenduvus ja GPRS. 
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Valige GPRS-ühendus ja Pidev online või Vajadusel. 

• Kui valite Pidev online, registreerub telefon siselülitamisel automaatselt GPRS-
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võrku, juhul kui GPRS teie asukohas levib.

Kui valite Vajadusel, registreerub telefon GPRS-võrku ja loob sellega ühe
vaid siis, kui kasutatav funktsioon vajab GPRS-teenust. Sel juhul võib 
ühenduse loomine rohkem aega võtta kui Pidev online.

GPRS-tähised
Kui GPRS-i ühendusre¾iimiks on valitud Pidev online ning GPRS on kasutata
kuvatakse tähis .

Kui käivitate funktsiooni, mis vajab GPRS-teenust, siis loob telefon ühendu
GPRS-võrguga, ekraanile kuvatakse tähis  ning andmeedastus on nüüd võ

Kui saabub kõne või tekstsõnum, või kui helistate GPRS-ühenduse ajal ise v
kuvatakse tähis , mis näitab, et ühendus on peatatud (ootel). Kõne lõpped
üritab telefon ühendust taastada.

Kõneseaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded 
Kõne seaded. Valige

• Kõnede suunamine, et suunata saabuvad kõned kõneposti või teisele 
telefoninumbrile (võrguteenus). Suunamisfunktsioonid, mida teie SIM-k
või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisvalik, näiteks, Kui number on kinni, et saabuv kõne
suunataks, kui teie number on kinni või kui te saabuvast kõnest keeldute



64

Suunamise sisselülitamiseks valige Aktiveeri, väljalülitamiseks Tühista, või 
kontrollige, kas suunamine on aktiveeritud, kasutades funktsiooni Kontrolli 
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olekut.

• Kui valisite Aktiveeri, valige, kuhu kõned suunatakse. Mõnede 
suunamisvalikute puhul saate ka valida, mis kellaajast alates kõned 
suunatakse.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni. Kui kõik kõned o
suunatud, kuvatakse ootere¾iimi ekraanile tähis .

• Helitugevuse autom. regulaator ja Sees, et seada telefon automaatselt h
püsivat helitugevust, mille määrate kõne ajal klahviga  või . 
Näiteks, kui ümbrus on mürarikas, tõstab telefon automaatselt helitugev

• Valige Suvaklahviga vastamine ja Sees, et võtta saabuv kõne vastu vajut
suvalisele klahvile, välja arvatud sisse-ja väljalülitamisklahv  ja 
valikuklahvid.

• Automaatne kordusvalimine, et seada telefon kuni kümmet kordusvalim
sooritama, kui helistamine ebaõnnestus.

• Kiirvalimine ja Sees, et helistada kiirvalimisklahvidele määratud numbrit
hoides all vastavat kiirvalimisklahvi  kuni .

• Koputus ja Aktiveeri, et võrk edastaks teate uue kõne saabumisest poole
kõne ajal (võrguteenus).

• Kokkuvõte pärast kõnet ja Sees, et telefonkuvaks pärast kõnet korraks vi
kõnekestuse umbkaudse näidu.
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• Minu helistaja ID näitamine, et oma telefoninumbrit adressaadile näidata (Jah) 
või seda varjata Ei). Kui valite Vaikimisi, kasutatakse seadet, mille olete 

ja 

-

 

 

, mille 
valige 

t. SIM-

r 

esta.
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võrguoperaatoriga eelnevalt kooskõlastanud. See on võrguteenus.

Telefoni seaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded 
Telefoni seaded. Valige

• Telefoni keel, et valida keel, milles ekraanitekste kuvatakse. Kui valite SIM
kaardilt, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.

• Mälu olek, et kontrollida vaba ja kasutatud ühismälu mahtu ja erinevate
funktsioonide jaoks kasutatud mälu mahtu.

• Automaatne klahvilukustus, et kindla aja möödudes ootere¾iimis klahvid
automaatselt lukustuksid. Vaadake ka peatükki "Klaviatuuri lukustus 
(klahvilukk)" lk 27.

Automaatse klahvilukustuse aktiveerimiseks valige Sees ja määrake aeg
järel klaviatuur lukustub. Automaatse klahvilukustuse väljalülitamiseks 
Väljas. 

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajal
kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad. .

• Kärjeinfo kuvamine, et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellula
Networki (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).

• Tervitustekst, et määrata tekst, mida kuvatakse põgusalt telefoni 
sisselülitamisel. Märkme salvestamiseks, vajutage Valikud ja valige Salv
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• Operaatori valik, et telefon otsiks automaatselt piirkonnas toimivat võrku 
(Automaatne) või valige loetelust ise sobiv võrk (Käsitsi).

g. Kui 

aatse 

ja 

sul ise 
s, ei 

).
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Valitud operaatoril peab olema teie koduvõrgu operaatoriga rändluslepin
kuvatakse teade Juurdepääsu pole, valige mõni teine võrk.

Telefon kasutab käsitsi võrguotsingure¾iimi seni, kuni aktiveerite autom
võrguotsingu või paigaldate telefoni teise SIM-kaardi.

• Abitekstide aktiveerimine, et telefon kuvaks abitekste, mis teid 
menüüfunktsioonide kasutamisel juhendavad.

• Tervitusmuusika, et telefon mängiks sisselülitamisel teatud meloodiat.

Lisatarvikuseaded
Võite määrata seaded, mida telefon kindlasti kasutab, kui on ühendatud 
lisatarvikutega.

Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded 
Lisatarviku seaded.

Valige soovitud lisatarvik, näiteks Peakomplekt. Sõltuvalt lisatarvikust on 
kasutusel järgmised funktsioonid:

• Vaikimisi profiil, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt 
aktiveerub.

• Automaatne vastuvõtt - telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jook
vastu. Kui valiku Saabuva kõne märguanne seadeks on Üks piiks või Välja
ole automaatne vastuvõtt kasutatav.

• Valgustus, et määrata, kas tuled on lülitatud sisse (Sees) või välja (Väljas
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Tarvikute tähised ootere¾iimis
Kui telefoniga on ühendatud ühilduv lisatarvik, kuvatakse ootere¾iimi ekraanil 

ja 

mad), 
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misel. 

nus).

nult 
nus).

st 

ist on 
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vastavat märget (näiteks ).

Turvaseaded
Selle menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Seaded 
Turvaseaded.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rüh
lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritu
hädaabinumbrile.

Valige

• PIN-koodi küsimine, et lülitada sisse PIN-koodi päring telefoni sisselülita
Mõned SIM-kaardid ei luba seda seadet muuta.

• Kõnepiirangu teenus, et piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid (võrgutee

• Määratud numbrid, et piirata kõnesid ja tekstsõnumeid teie telefonilt ai
teatud telefoninumbritele, kui seda võimaldab teie SIM-kaart (võrgutee

Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, saab GPRS-ühendu
kasutada ainult tekstsõnumite saatmiseks. Sel juhul tuleb adressaadi 
telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite 
loendisse salvestada.

• Piiratud kasutajagrupp, et määrata nende inimeste grupp, kellele saab 
telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus). Kui tegem
piiratud kasutajagrupiga, kuvatakse grupi number ootere¾iimi ekraanil.



68

• Turvatase, et määrata, millal telefon küsib turvakoodi.

Kui valite Telefon, küsib telefon uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi.

eks on 
n ja 

õned, 

arooli. 

stage 
ni 

a 
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Kui valite Mälu, küsib telefon turvakoodi juhul, kui kasutatava mälu sead
SIM-kaart ja te soovite mälu seade muuta kas seadeks Telefon või Telefo
SIM või kopeerida nimesid ja numbreid ühest kontaktide loendist teise.

Kui muudate seda seadet, siis kustuvad numbrid menüüdes Vastamata k
Vastuvõetud kõned ja Valitud numbrid.

• Pääsukoodid, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piirangup
Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Algseadete taastamine
Võite samuti taastada mõningaid menüüseadete algseise.

Vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Seaded ja Algseadete taastamine. Sise
turvakood ja vajutage OK. Pidage silmas, et see funktsioon ei kustuta telefo
salvestatud või allalaetud informatsiooni.

■ Galerii (menüü 5)
Selles menüüs võite hallata enda (näiteks multimeedium-
sõnumitest) salvestatud pilte ja helinaid. Telefon toetab 
failivorminguid JPEG ja BMP. Need failid on paigutatud kaustadesse.

Telefon toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi "Digital Rights 
Management" (DRM). Veebilehe sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigusteg
kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, näiteks kindel 
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kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Veebilehe sisu 
kasutusreeglid määratakse kasutusvõtmega, mis laetakse alla kas koos sisuga või 

nne 
ede 

ta, 
aa 

endit. 

 

d faile. 
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eraldi, sõltuvalt teenusepakkujast. Kasutusvõtmeid on võimalik uuendada. E
sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutusvõtme tingimustega, kuna veebileht
sisu on tihti tasuline.

Galerii kasutab ühismälu; vt lk 12.

1. Vajutage Menüü ja valige Galerii. Avaneb valikute loend.

2. Kaustade loendi avamiseks valige Vaata kaustu.

Muud valikud on:

• Lisa kaust, Kustuta kaust ja Muuda kausta nimi: võite lisada uue kaus
kustutada vana või muuta valitud kausta nime. Määratud kaustu ei s
kustutada ega ümber nimetada.

• Mälu olek, mis võimaldab vaadata, kui palju vaba mälu järel on.

• Aktiveer.võtmed: võimaldab sirvida olemasolevate kasutusvõtmete lo
Leidke vajalik fail ning vajutage Valikud. Kasutusvõtme tingimuste 
lugemiseks valige Andmed. 

• Lingid: võimaldab laadida alla pilte ja helinaid (võrguteenus). Avaneb
järjehoidjate loend. Valige Veel järjehoidjaid, kui soovite näha kogu 
järjehoidjate loendit menüüfunktsioonis Teenused. Valige soovitud 
brauserilehe järjehoidja. Järgige teenuse kohta käivaid juhiseid. 

3. Kausta avamiseks valige kaust ja vajutage Ava. Kuvatakse kaustas olevai

Vajutades funktsioonile Valikud saate vaadata teatud funktsioone, mille
kirjeldused leiate peatükist "Galeriifailide funktsioonid" lk 70.
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4. Pildi vaatamiseks või helindi kuulamiseks valige soovitud fail, vajutage Valikud 
ja valige Ava. 

ksti 
a värvi 
e OK.

 Lisa. 

ruse 

s siis, 
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Galeriifailide funktsioonid
Kui olete valinud või avanud faili, vajutage Valikud, et valida järgnevaid 
funktsioone: Ava, Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali 
taustaks, Vali helinaks, Andmed, Järjesta, Aktiveer.võtmed. Valige

• Saada, et saata fail multimeediumsõnumina.

• Muuda pilti, et lisada valitud pildile teksti või lõikepilte või pilti kärpida. 
Vajutage Valikud ja leidke soovitud funktsioon.

Kui valisite Lisa tekst, sisestage vajalik tekst, vajutage, OK ja liigutage te
sirvimisklahviga. Kui vajutate Valikud, võite valida teksti stiili, suuruse j
ning teksti pöörata. Muudatuste kinnitamiseks vajutage Valikud ja valig

Kui valisite Lisa lõikepilt, leidke sobiv pilt ja vajutage Valikud ning valige
Liigutage lisatud pilti sirvimisklahviga ja vajutage OK. 

Muudetud pildi salvestamiseks GIF-vormingus vajutage Valikud, valige 
Salvesta, muutke pildi nimi, vajutage OK ja valige soovitud kaust.

• Andmed, et vaadata näiteks faili mahtu.

• Järjesta, et järjestada failid ja kaustad nime, kuupäeva, vormingu või suu
järgi.

• Aktiveer.võtmed, et uuendada valitud faili kasutusvõti. On valitav üksne
kui faili kasutusvõtit saab uuendada.
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Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, 
edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

efon 

 

OK. 

se 
liseda 
rdab 
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■ Organiseerija (menüü 6)
Selles menüüs saate kasutada telefoni sisseehitatud äratuskella ja 
kalendrit.

Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Organiseerija.

Äratuskell
Telefoni võib soovitud ajaks äratama seada. Äratuskell töötab ka siis, kui tel
on suletud.

Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Organiseerija ja
Äratuskell.

Äratuse määramiseks valige Äratuse aeg, sisestage äratuse aeg ja vajutage 
Äratuse kellaaja muutmiseks valige Sees.

Äratuse tooni seadmiseks valige Äratuse toon ja soovitud toon. 

Kui äratuskell on aktiivne, kuvatakse ootere¾iimi ekraanil tähist .

Kui äratuse kellaaeg on saabunud
Kostab äratussignaal ning kuvatakse vilkuv tekst Äratus!  ja kellaaeg. Äratu
väljalülitamiseks vajutage Stopp. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul he
või vajutate Kordus, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja ko
äratust hiljem uuesti.
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Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab 
äratussignaali. Kui valite Stopp, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. 

 ja 
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e 
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Seadme väljalülitamiseks valige Ei, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks Jah. Kui 
mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige Jah.

Kalender
Kalender kasutab ühismälu; vt lk 12.

Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Organiseerija
Kalender. Kuvatakse kuukalender. Sirvimisklahvidega saate sirvida päevi, nä
ja kuid.

Näpunäide: Kalendri kiireks avamiseks ootere¾iimis vajutage klahvi 

Erinevate kalendrikuvade kasutamine
• Kuu ülevaade: See on kuu ülevaade nädalate kaupa. Tänase kuupäeva ü

on raam. Kui päevale on salvestatud kirje, on kuupäev paksus kirjas. Päev
kohta sisestatud märkmete vaatamiseks (päeva ülevaade) valige vajalik p
vajutage Valikud ja valige Päeva märkmed.

Kui vajutate Valikud, saate kasutada ka järgnevaid funktsioone: Nädala
Märgi üles, Vali kuupäev, Seaded. Valige

• Seaded, et seada kuupäeva ja kellaega või valida nende vorming, eral
(näiteks - ) või nädala alguspäev (Nädala algus). Funktsioonis Autom
kustutus saate määrata, et telefon kustutaks teatud aja möödudes is
vanad kalendrimärkmed.
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• Päeva ülevaade: võimaldab näha konkreetse päeva kohta tehtud märkmeid. 
Märkmete sirvimiseks kasutage klahve  või , päevade sirvimiseks 

les, 
aded. 

uuda, 

i üles. 

us või 

get 

ukoht, 

stage 
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klahve  või . Valitud märkme avamiseks (märkme ülevaade) 
vajutage Valikud ja valige Vaata.

Kui vajutate Valikud, saate kasutada ka järgnevaid funktsioone: Märgi ü
Kustuta, Muuda, Teisalda, Korda, Vali kuupäev, Saada märge, Kopeeri, Se
Valige

• Korda, et valida märkme kordamise intervall.

• Märkme ülevaade: võimaldab vaadata konkreetse päeva kohta tehtud 
märkmeid.

Funktsiooni Valikud vajutamine avab järgmiste funktsioonide loendi: M
Kustuta, Teisalda, Korda, Saada märge, Kopeeri, Seaded.

Kalendermärkme koostamine
Te saate koostada uue märkme kas kuu, nädala või päeva vaates.

Kuu või nädala vaates valige soovitud päev, vajutage Valikud ja valige Märg
Päeva vaates vajutage Valikud ja valige Märgi üles.

Valige märkme tüüp:  Koosolek,  Kõne,  Sünnipäev,  Meeldetulet
 Meelespea.

Tehke märge ja salvestage. Näiteks selleks, et salvestada helisignaaliga mär
kohtumise kohta, toimige järgnevalt:

Sisestage kohtumise teema ja vajutage Valikud ning Salvesta. Sisestage as
vajutage Valikud ja valige Salvesta. Sisestage alguse aeg ja vajutage OK. 
Sisestage lõpuaeg ja vajutage OK. Sisestage alguse aeg ja vajutage OK. Sise
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lõpuaeg ja vajutage OK. Kui soovite lisada meeldetuletussignaali, valige Tooniga 
või Hääletu (ilma helisignaalita) ning valige helisignaali aeg.

 klahvi 

ate 
ja 

selt 
n.

used 
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Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali
Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märge. Kui kuvatakse tähis , saate

 vajutades telefoninumbrile helistada. 

Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage Vaata. Kui vajut
märkme kuvamise ajal Kordus, vaikib helisignaal umbes kümneks minutiks 
kordub seejärel.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks Välju.

■ Rakendused (menüü 7)
Selles menüüs saate kasutada ja hallata Java-mänge ja telefonis 
olevaid rakendusi.

Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja leidke Rakendused.

Telefon toetab standardit "Java 2 Micro Edition" (J2METM) , mis on spetsiaal
väikeste elektroonikatoodete tarbeks kavandatud Java-tehnoloogia versioo

Enne Java-rakenduste kasutamist peab need telefoni laadima. Java-rakend
kasutavad ühismälu; vt lk 12.

Mängud
Selles menüüs saate mängida telefoni installitud Java-mänge.
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Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Rakendused ja 
Mängud.
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Mängu seaded: Valige Raken. seaded, et määrata mängudele helid, valgustu
värinad (Raken. värinad). Kui funktsioon Vibroalarm on menüüs Tooni seade
lülitatud, ei vibreeri telefon isegi vastava seade Raken. värinad sisselülitami
korral.

Mängu käivitamiseks valige Vali mäng, leidke soovitud mäng ja vajutage kla
, või vajutage Valikud ning valige Ava. Kui vajutate Valikud, avaneb lo

samade funktsioonidega, mis menüüs Kogu. Pidage meeles, et mängude 
mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ja võib tekkida va
telefon laadijaga ühendada).

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude jaoks, valige M

Mängu laadimiseks telefoni valige Mängulingid. Avaneb järjehoidjate loend
soovite menüüfunktsioonis Teenused näha kogu järjehoidjate loendit, valig
järjehoidjaid. Valige soovitud brauserilehe järjehoidja. Järgige teenuse koht
käivaid juhiseid. Pidage meeles, et mängude allalaadimisel saate neid salves
mitte üksnes menüüsse Mängud, vaid ka menüüsse Kogu.

Kogu
Selles menüüs saate kasutada ja hallata telefoni installitud Java-rakendusi.

Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Rakendused j
Kogu.
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Rakenduse käivitamiseks valige Vali rakendus. Valige rakendus või rakenduste sari, 
mida soovite kasutada. Rakenduse käivitamiseks või rakenduste sarja avamiseks 
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vajutage Valikud ja valige Ava, või vajutage klahvi .

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini ku
tavaliselt (ja võib tekkida vajadus telefon laadijaga ühendada).

Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid
Alltoodud funktsioonide avamiseks vajutage rakenduste loendis funktsioon
Valikud. Valige

• Kustuta rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.

• Andmed, et saada rakenduse kohta täiendavat teavet.

• Uuenda versiooni, et leida Internetist rakenduse uuem versioon (võrgute

• Veebileht, et avada rakendusega seotud veebileht (võrguteenus). Seda v
kuvatakse üksnes juhul, kui rakendusel on viide veebilehe aadressile.

• Veebiühendus, et keelata rakendusel võrguga ühendust luua. Valige Esm
küsi, et telefon küsiks pääsuluba, Lubatud, et võimaldada ligipääs või Kee
et see keelata.

• Ühenda läbi, et määrata telefonile kindlad teenuse seaded, kui see on an
rakenduse puhul vajalik. Vaikimisi kasutab telefon brauseri vaikeseadeid

Java-rakenduse allalaadimine
Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi:

• Valige menüüs Kogu valik Rakenduslingid. Avaneb järjehoidjate loend. K
soovite menüüfunktsioonis Teenused näha kogu järjehoidjate loendit, va
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Veel järjehoidjaid. Valige soovitud brauserilehe järjehoidja. Järgige teenuse 
kohta käivaid juhiseid.

, 

d 

ada ka 

üüs 

te 
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• Brauserilehe avamiseks, kust saate laadida alla soovitud Java-rakenduse
vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Teenused.

• Kasutage funktsiooni Mängulingid menüüs Mängud.

NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärineva
viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mängu või rakenduse allalaadimisel saate selle menüü Kogu asemel salvest
menüüsse Mängud.

Mälu oleku kontrollimine
Java-rakenduste jaoks mõeldud vaba mälu kontrollimiseks valige Mälu men
Kogu.

■ Lisad (menüü 8)

Kalkulaator
Märkus. Kuna kalkulaatori täpsus pole kuigi suur, on see mõeldud lihtsama
arvutuste jaoks.

Vajutage ootere¾iimis Menüü ning valige Lisad ja Kalkulaator.

Kalkulaatoriga arvutamine
1. Kasutage arvu sisestamiseks klahve  kuni . Koma sisestamiseks

vajutage klahvi .
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2. Liitmiseks vajutage klahvi  üks kord, lahutamiseks kaks, korrutamiseks 
kolm ja jagamiseks neli korda.
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3. Tulemuse saamiseks vajutage Valikud ja valige Vastus.

4. Uue tehte jaoks hoidke all valikut Kustuta.

Valuutakursside konverteerimine
1. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Vahetuskurss. Võ

valida etteantud valuutakursside hulgast. Sisestage vahetuskurss (koma
sisestamiseks vajutage ) ja vajutage seejärel OK.

2. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage konverteeritav summa, vaj
Valikud ja valige Oma rahas või Valuutas.

Näpunäide: Valuutakursside vahe arvutamiseks ootere¾iimis sisestag
konventeeritav summa, vajutage Valikud ja valige Oma rahas või Val

Stopper
Vajutage Menüü, valige Lisad ja Stopper.

Valige Vaheaeg või Ringiaeg ning vajutage aja mõõtmise alustamiseks Alus
registreerimiseks lõpetamiseks vajutage Stopp. Kui aja võtmine on peatatud
valikute Start, Salvesta või Nulli kasutamiseks vajutada Valikud. Kui valite 
jätkub aja mõõtmine eelmisest stoppajast. Funktsioon Nulli lõpetab jooksva
ajavõtu ning nullib aja.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise seada tagaplaanile, vajutage klahvi 
taimer käib, kuvatakse ootere¾iimi ekraanil tähist .
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Stopperi kasutamine või selle töötamine taustal, kui kasutate samal ajal seadme muid 
funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. 
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Taimer
Vajutage Menüü, valige Lisad ja Taimer Sisestage märguande aeg ja vajuta
Te saate märguandele lisada ka märkme, muuta kellaaega ja taimeri peatad

Kui taimer käib, kuvatakse ootere¾iimi ekraanil tähist .

Kui taimerisse sisestatud aeg täis saab, kostab helin ning telefon kuvab sell
seonduva vilkuva märkme. Märguandehelina väljalülitamiseks vajutage suv
klahvi.

■ Teenused (menüü 9)
See menüü sisaldab brauserit, mida on võimalik mitmete teenuste 
jaoks kasutada (võrguteenus). Need teenused võivad sisaldada 
näiteks ilmateadet, uudiseid või lennuplaane.

Menüü avamiseks: vajutage oote¾iimis Menüü ja valige Teenused.

Teavet teenuse olemasolu, hindade ja tariifide kohta küsige võrguoperaator
või teenusepakkujalt. Nemad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste
kasutamiseks.

Telefoni mitmere¾iimilise brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeel
Wireless Markup Language (WML) või HyperText Markup Language (xHTML

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku
tarkvara eest kaitstud.
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Juhised brauseri teenustele ligipääsemiseks ja nende 
kasutamiseks

k 84.
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1. Salvestage teid huvitava teenuse ühenduse seaded. Vaadake lk 80.

2. Looge teenusega ühendus. Vaadake lk 82.

3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake lk 82.

4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage ühendus teenusega. Vaadake l

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks
Vajalikud ühenduse seaded saadetakse teile võrguoperaatori või konkreetse
teenusepakkuja poolt OTA-sõnumina (Over The Air). Seadeid saab sisestada
käsitsi.

Lisateavet seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pak
Seaded võivad saadaval olla näiteks vastava teenuse pakkuja veebilehel.

Sõnumi kujul saadud teenuseseadete salvestamine
• Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Salvesta

• Vastuvõetud seadete vaatamiseks või nendest loobumiseks vajutage Val
valige Vaata või Loobu.

Seadete sisestamine käsitsi
1. Menüüs Teenused valige Seaded, Ühenduse seaded ja Aktiivsed teenuse 

seaded.
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2. Leidke ühenduse seadekogum, mille soovite aktiveerida, ja vajutage Aktiveeri. 
Ühenduse seadekogum on teenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete 
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ikud.
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kogum.

3. Valige Muuda aktiivseid teenuse seadeid.

4. Valige ükshaaval seadevalikud ja sisestage kõik nõutud seaded vastavalt
võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud teabele.

Esitusviisi seaded
1. Vajutage sirvimise ajal Valikud ja valige Muud valikud ja Esitusviisi sead

Menüüst Teenused valige Seaded ja Esitusviisi seaded.

2. Valige

• Teksti ümberkujundamine, et määrata, kas tekst, mida pole võimalik 
real kuvada, jätkub järgmisel real.

• Kirjasuurus, et valida brauserilehtede kuvatava teksti suurus.

• Näita pilte, et kuvada või peita brauserilehtede pildid.

Präänikuseaded
Te saate valida, kas telefon võtab "präänikuid" vastu või mitte.

Präänik on näiteks teie kasutajateavet sisaldav andmekogum, mille teenus 
salvestab telefoni vahemällu. Präänikud kustutatakse vahemälu puhastami
lk 86.

1. Vajutage sirvimise ajal Valikud, valige Muud valikud, Turvalisus ja Prään
seaded. Või valige menüüst Teenused valik Seaded, Turvaseaded ja Prään

2. Valige Luba või Keeldu.
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Ühenduse võtmine brauseriteenusega
1. Aktiveerige selle teenuse seaded, mida soovite kasutada:
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Valige menüüst Teenused funktsioon Seaded ja Ühenduse seaded. Valige
Aktiivsed teenuse seaded, leidke ühenduse seadekogum ja vajutage Akti

2. Võimalikud ühenduse loomise viisid:

• Avage avaleht, näiteks teenusepakkuja koduleht: valige menüüst Tee
funktsioon Avaleht. VÕI: hoidke ootere¾iimis all klahvi .

• Valige teenuse järjehoidja: valige menüüst Teenused funktsioon 
Järjehoidjad ja soovitud järjehoidja.

Kui antud järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei toimi, aktiveerige
teine seadekogum ja proovige uuesti.

• Sisestage teenuse aadress: valige menüüst Teenused funktsioon Ava 
aadress, sisestage aadress (erisümboli sisestamiseks vajutage klahvi 
ja vajutage OK.

Teenuse lehtede sirvimine
Kui teenusega on loodud ühendus, võite alustada selle lehtede sirvimist. 
Erinevates teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Järgig
telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, vaadake ühenduse ajal ekraanil olevat
GPRS-tähiste kohta teavet peatükist "GPRS-ühendus" lk 62.



83

Telefoni klahvide kasutamine sirvimise ajal
• Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.
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• Markeeritud elemendi valimiseks vajutage klahvi .

• Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahve  kuni . Erisüm
lisamiseks vajutage klahvi .

Funktsioonide kasutamine sirvimise ajal
Sirvimise ajal saate kasutada mõningaid alltoodud funktsioone. Vajutage V
ja leidke vajalik valik. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täienda
valikuid.

Need valikud on: Ava, Otseteed, Avaleht, Lisa järjehoidja, Järjehoidjad (vt lk
Allalaadimise lingid, Salvesta kausta, Muud valikud, Laadi uuesti, Lõpeta 
(ühenduse lõpetamise kohta vaadake lk 84).

Valige

• Avaleht, et naasta teenusepakkuja kodulehele.

• Otseteed, et avada uus valikute loend, mis võib näiteks olla leheomane.

• Lisa järjehoidja, et salvestada brausitav leht järjehoidjana.

• Allalaadimise lingid, et avada sisu allalaadimiseks mõeldud järjehoidjate
Lisateavet leiate sammust nr 2 peatükis "Funktsioonide ja rakenduste 
allalaadimine" lk 15.

• Muud valikud muude olemasolevate valikute nimekirja avamiseks. Nend
hulka kuuluvad Salvesta pilt, Kasuta andmeid (näiteks lehelt telefoninum
kopeerimiseks), Ava aadress, Vastuv. teenused (vt lk 85), Esitusviisi seade
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lk 81), Turvalisus (turvateabe ja präänikuseadete jaoks), Tühjen. vahemälu (vt 
lk 86).
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• Laadi uuesti, et leht uuesti sisse laadida ja uuendada.

Ühenduse lõpetamine brauseriteenusega
Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks vajutage Valikud, valig
Lõpeta ja, kui kuvatakse küsimus Lõpetan sirvimise?, vajutage Jah. VÕI: hoi
klahvi .

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääse
juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjend
pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid
teavet. Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu tühjendamine" l

Järjehoidjad
Telefoni mällu järjehoidjatena salvestatud veebilehtede aadresside kasutam
ja haldamiseks:

1. Vajutage sirvimise ajal Valikud ja valige Järjehoidjad, või valige Järjehoi
menüüst Teenused.

2. Leidke vajalik järjehoidja ning vajutage Valikud.

3. Järjehoidjaga seotud veebilehe avamiseks valige Ava. Järjehoidjat saate 
näiteks muuta või kustutada, saata teisele telefonile ja salvestada soovit
kausta või luua uue järjehoidja.
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Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede 
rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede 
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avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid k
tahes Interneti-lehe avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine
Kui saate järjehoidja OTA-sõnumi kujul, vajutage Valikud ja valige Vaata, e
järjehoidjat vaadata, või Salvesta, et lisada see järjehoidjate loendisse. OTA
sõnumina saadud järjehoidjast loobumiseks vajutage Välju.

Teatesõnumid
Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed
messages). 

Telefoni seadistamine teatesõnumite vastuvõtuks: Valige Teenused ja valige
Seaded, Vastuv. teenuste kausta seaded, Teenussõnumid ning Sees.

Et seadistada telefon automaatselt teatesõnumis sisalduvat sisu vastu võtm
valige Teenused , leidke Seaded, Vastuv. teenuste kausta seaded, Automaatn
ühendus ning Sees.

Teatesõnumi vaatamiseks:

1. Vajutage sõnumi koheseks vaatamiseks Näita, või vajutage Välju, et vaa
seda hiljem menüü Teenused kaustas Vastuv. teenused. VÕI: vajutage sir
ajal Valikud ja valige Muud valikud ja Vastuv. teenused.



86

2. Leidke sõnum ja vajutage Valikud. Valige sõnumis näidatud sisu 
vastuvõtmiseks Laadi, teatesõnumi teabe lugemiseks Andmed või sõnumi 
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kustutamiseks Kustuta.

Vahemälu tühjendamine
Valige menüüs Teenused valik Tühjen. vahemälu. VÕI: vajutage sirvimise aja
Valikud ja valige Muud valikud ning Tühjen. vahemälu.

Sirvimise turvalisus
Mõnede teenuste, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda 
turvameetmeid. Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate
mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. T
saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul
Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. 
Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digia
kasutamist. Sertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamooduli

Valige menüüst Teenused funktsioon Seaded, Turvaseaded ja Turvamooduli
seaded. Valige

• Turvamooduli andmed, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootja
seerianumbrit.

• Mooduli PINi küsimine ja Sees, et seadistada telefon turvamooduli pakut
teenuste kasutamisel küsima mooduli PIN-koodi.
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• Muuda mooduli PIN, et mooduli PIN-kood muuta, kui turvamoodul seda lubab.

Sertifikaadid
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Telefon toetab kolme tüüpi sertifikaate: serverisertifikaadid, volitussertifika
kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid saate teenusepakkujalt. 
Volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid võib teenusepakkuja ka 
turvamoodulisse salvestada. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

Kui kasutate serverisertifikaati ning ühenduse ajal kuvatakse turvatähist 
andmeedastus telefoni ja marsruuteri (gateway) vahel krüpteeritud (marsru
on määratletud funktsioonis IP-aadress valikus Muuda aktiivseid teenuse 
seadeid).

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringure
talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse 
turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

NB! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt 
allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siisk
sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga 
mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur 
sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. 
Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks võ
ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadm
kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusvä
ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.
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■ Ava (menüü 10)
Selles menüüs saate aktiveerida funktsioone, mis on kättesaadavad, 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kui vajutate ootere¾iimis Ava.

Menüü avamiseks: vajutage ootere¾iimis Menüü ja valige Ava.

Funktsioonide kustutamise ja lisamise kohta vaadake "Oma otseteed" lk 62.

■ SIM-teenused (menüü 11)
Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



89

6. Akuteave

ast 
da sadu 

uga 
e 

dija 

ud akut 
u, mida 

iis saab 

või 
u 
heline 

ielikult 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Täis- ja tühjakslaadimine
Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pär
kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadi
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on 
märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiid
akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesoleval
seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laa
korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaet
laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud ak
ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles s
seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber 
pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on ak
metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmideva
lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, 
vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke akut alati hoida temperatuuril 
15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi tä
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laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus 
garanteeritud.
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Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka si
seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. K
võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulk

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks
Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles
kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et paken
Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodu
juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku 
garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle 
kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele võ
toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesindu
kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see 
müüjale. 

Hologrammi autentimine
1.  Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägem
ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nok
originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
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2.  Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, 
peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, 
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kolme või nelja täppi.

3.  Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-ko
kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut n
numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-koha
koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides 
instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543
saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimin
õnnestus.
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Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle 
okia 
a ohtlik 
 seatud 

ry. 
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kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või N
toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib oll
ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele
nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/batte
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Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult h
Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võ
korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske sea
täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kah
liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmet
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võ
sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber 
võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- v
pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada
tööd.

• Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste
antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla va
raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

• Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
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• Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite 
säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

a teiste 
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Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija j
lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge l
volitatud teeninduskeskuse poole.
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Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need
kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond
Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja
selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke
olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasend
seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosagedu
kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vöökla
või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast ee
nimetatud kaugusel. 

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse
andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema 
võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülalto
juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnet
tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus
läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid 
ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või medits
aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välj
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Haiglates ja meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide 
suhtes.
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Südamestimulaatorid
Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad ho
mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soov
vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga
inimesed:

• jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);

• ei tohi kanda seadet rinnataskus;

• peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres väl
võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kauge

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töö
Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud 
elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse 
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teave
sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale 
paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontro
regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja 
töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega
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autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis 
pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse 
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monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja
avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja 
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage se
välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida
mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatus
juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovi
auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või
tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, erit
bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamis
seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähed
keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavali
kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemika
transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) tööta
sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilj
tolmuosakesi või metallitolmu.
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■ Hädaabikõned
NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, 
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mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Se
tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepäras
lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude
ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse
1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. 

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisre¾iimi vajutage vajalik ar
klahvi  [kõne lõpetus]. 

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erine

4. Vajutage klahvi .

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabin
helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhe
või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon v
ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba an

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)
KÄESOLEV SEADE VASTAB RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja too
on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme. Ne
piirnormid arendati välja iseseisva teadusorganisatsiooni ICNIRP poolt ja sisaldavad 
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turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse, sõltumata inimese vanusest ja 
tervislikust seisukorrast.
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Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption
erineelduvuskiirus). ICNIRP piirnormides näidatud SAR-i piirmäär on 2.0 vatti kilogra
kohta (W/kg), keskmistatud umber 10 grammile kehakoele. Seadme SAR-i mõõtmise
seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnita
võimsusastmel. Töötava seadme tegelik SAR-i tase võib olla maksimaalväärtusest pa
väiksem, kuna seade on mõeldud kasutama vaid võrgu leidmiseks vajaminevat võimsu
hulk muutub sõltuvalt mitmest väärtusest, näiteks sellest, kui lähed olete võrgu tugija
Vastavalt ICNIRP piirnormidele on kõrgeim lubatud SAR-i piirmäär seadme kasutami
kõrva juures 0,54 W/kg. 

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõ
riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täie
teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.


