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Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tyc
wskazówek mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej informacji uzys
zapoznaj±c siê z ca³± instrukcja obs³ugi.

NIE RYZYKUJ
Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których zabrania siê korzystaæ z tele
komórkowych lub tam, gdzie mo¿e on spowodowaæ zak³ócenia lub inne 
zagro¿enia.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. Prowadz±c 
samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wsz
na uwadze bezpieczeñstwo na drodze.

ZAK£ÓCENIA
Wszystkie telefony komórkowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które z
mog± wywieraæ wp³yw na jako¶æ po³±czeñ.

WY£¡CZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ NA TERENIE SZPITALA
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz telefon w pobli¿u aparatury 
medycznej.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ W SAMOLOCIE
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Urz±dzenia bezprzewodowe mog± b
¼ród³em zak³óceñ w samolocie.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO
Nie u¿ywaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie u¿ywaj go te¿ w pobl
sk³adów paliw i chemikaliów.
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WY£¡CZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Nie u¿ywaj telefonu w rejonie odpalania 
³adunków wybuchowych.
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U¯YWAJ URZ¡DZENIA Z ROZWAG¡
Urz±dzenia u¿ywaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacj±. N
dotykaj bez potrzeby anteny urz±dzenia.

PROFESJONALNY SERWIS
Instalowaæ i naprawiaæ ten produkt mo¿e wy³±cznie wykwalifikowany pe

BATERIE I AKCESORIA
U¿ywaj jedynie zatwierdzonych do u¿ytku baterii i akcesoriów. Nie pod³±
niekompatybilnych produktów.

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

KOPIE ZAPASOWE
Pamiêtaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefo
wa¿nych informacji lub prowad¼ ich pisemny zapis.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego o
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów

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

 tyle razy, ile potrzeba, aby usun±æ z wy¶wietlacza wszystkie 
wprowadzone znaki i wróciæ do ekranu startowego. Wprowad¼ numer ala
i naci¶nij . Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj po³±czenia, dopóki n
otrzymasz na to zgody.
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■ KILKA S£ÓW O URZ¡DZENIU
Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy zosta³ zatwierdzony do u¿ytku w sieciach 
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EGSM 900 i GSM 1800. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o sieciach komórkowych, skon
siê ze swoim us³ugodawc±.

Korzystaj±c z funkcji tego urz±dzenia, stosuj siê do wszystkich obowi±zuj±cych przep
szanuj prywatno¶æ oraz uzasadnione prawa innych osób. 

Ostrze¿enie: wszystkie funkcje tego urz±dzenia, z wyj±tkiem budzika, dzia
dopiero po jego w³±czeniu. Nie w³±czaj tego urz±dzenia, gdy mo¿e ono 
powodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

■ Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trzeba mieæ dostêp do us³ug ¶wiadczonych przez dostawców u
bezprzewodowych. Dzia³anie wielu funkcji tego urz±dzenia zale¿y od charakterystyk
bezprzewodowej. Poszczególne us³ugi sieciowe mog± nie byæ dostêpne we wszystkic
sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z us³ug sieciowych mo¿e byæ 
uwarunkowane zawarciem w³a¶ciwej umowy z us³ugodawc±. O sposobie korzystania
sieciowych i zwi±zanych z nimi op³atach mo¿na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy. W 
niektórych sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce na sposób korzysta
us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na przyk³ad nie udostêpniaæ pewnych us³ug lu
specyficznych dla danego jêzyka znaków.

Us³ugodawca mo¿e zablokowaæ pewne funkcje lub uniemo¿liwiæ ich w³±czenie w 
urz±dzeniu. Takie funkcje nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. Urz±dzen
te¿ byæ specjalnie skonfigurowane. Taka konfiguracja mo¿e polegaæ na zmianie hase
menu i ich kolejno¶ci oraz na zmianie wygl±du ikon. Wiêcej na ten temat mo¿na siê 
dowiedzieæ od us³ugodawcy.
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Urz±dzenie to korzysta z protoko³ów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazuj± na protoko³ach TCP/
IP. Niektóre funkcje tego urz±dzenia, takie jak wiadomo¶ci multimedialne (MMS) i 
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przegl±danie stron, dzia³aj± tylko wtedy, gdy sieæ komórkowa udostêpnia potrzebne d
technologie.

■ Pamiêæ wspó³dzielona
Z pamiêci wspó³dzielonej mog± korzystaæ nastêpuj±ce funkcje tego urz±dzenia: lista
kontaktów, wiadomo¶ci tekstowe i multimedialne, listy dystrybucji, zdjêcia i d¼wiêki
dzwonka w menu Galeria, notatki kalendarza oraz gry i aplikacje JavaTM. U¿ycie jedne
kilku tych funkcji mo¿e zmniejszyæ ilo¶æ pamiêci dostêpnej dla pozosta³ych funkcji, k
pamiêæ wspó³dziel±. Na przyk³ad zapisanie wielu zdjêæ mo¿e zape³niæ ca³± dostêpn± p
Przy próbie u¿ycia funkcji wspó³dziel±cej pamiêæ mo¿e pojawiæ siê komunikat o wycz
siê tej pamiêci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystaæ z urz±dzenia, nale¿y z pa
wspó³dzielonej usun±æ czê¶æ zapisanych w niej danych. Niektóre funkcje, takie jak pa
cache i zak³adki, mog± mieæ przydzielon± dodatkow± ilo¶æ pamiêci, niezale¿nie od pa
wspó³dzielonej. 

■ £adowarki i akcesoria
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do zasilania tele
(³adowania baterii) przeznaczone s± nastêpuj±ce ³adowarki: AC-1, ACP-7, ACP-8, AC
LCH-9 i LCH-12.

Ostrze¿enie: korzystaj wy³±cznie z baterii, ³adowarek i innych akcesoriów 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem urz±d
Stosowanie akcesoriów innego typu uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ naw
niebezpieczne.
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Ostrze¿enie: z tym telefonem nie u¿ywaj zwijanego zestawu s³uchawkowego 
HDC-10 Nokia.
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Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów uzyskasz u sprzedawców. Od³±
przewód któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — nie za przewód.

£adowanie baterii
1. Pod³±cz przewód ³adowarki do z³±cza na spodzie 

telefonu.

2. £adowarkê pod³±cz do gniazda sieciowego pr±du 
przemiennego. Wska¼nik ³adowania baterii zacznie siê 
przesuwaæ.

Gdy bateria zostanie ju¿ w pe³ni na³adowana, wska¼nik 
przestanie siê przesuwaæ.

3. Od³±cz ³adowarkê od gniazda sieciowego i od telefonu.

Kilka praktycznych uwag dotycz±cych korzystania z akcesoriów
• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostêpnych dla ma³ych dzieci.

• Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj z
wtyczkê — nie za przewód.

• Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria s± dobrz
zamontowane i czy dzia³aj± prawid³owo.

• Wszystkie bardziej skomplikowane instalacje akcesoriów w samochodzie musz± b
wykonywane wy³±cznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
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■ Etykieta w pakiecie sprzeda¿nym
Etykieta ta zawiera informacje wa¿ne dla serwisu i us³ug gwarancyjnych. Po
siê jej nie zgubiæ.

Etykietê  przyklej na karcie gwarancyjnej.

■ Kody dostêpu
• Kod zabezpieczaj±cy: kod ten uniemo¿liwia osobom niepowo³anym 

korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ci±g cyfr 123

Wiêcej o tym kodzie przeczytasz w punkcie Ustawienia zabezpieczeñ, na
stronie 72.

• Kod PIN: kod ten, dostarczany zwykle z kart± SIM, uniemo¿liwia osobom
niepowo³anym korzystanie z tej karty. Je¶li uaktywnisz funkcjê ̄ ±danie k
PIN w menu Ustawienia zabezpieczeñ, ¿±danie podania tego kodu bêdzi
pojawia³o po ka¿dym w³±czeniu telefonu. 

Je¶li trzy razy z rzêdu wprowadzi siê b³êdny kod PIN, karta SIM zostanie 
zablokowana. Trzeba wtedy bêdzie wprowadziæ kod PUK, ¿eby odblokow
kartê SIM i ustawiæ nowy kod PIN.

• Kod PIN2: kod ten, zwykle dostarczany z kart± SIM, jest niezbêdny do 
korzystania z pewnych funkcji, takich jak licznik impulsów telefonicznyc
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Chc±c zmieniæ kod zabezpieczaj±cy PIN lub PIN2, skorzystaj z opcji Kody 
dostêpu w menu Ustawienia zabezpieczeñ. Nowe kody zachowaj w tajemnicy, 
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a ich zapisy przechowuj w bezpiecznym miejscu (innym ni¿ telefon).

• Kody PUK i PUK2: kody te bywaj± dostarczane wraz z kart± SIM. Je¶li ic
masz, skontaktuj siê z us³ugodawc±.

• Has³o zakazu: ten kod jest potrzebny do korzystania z funkcji Us³uga za
po³±czeñ dostêpnej w menu Ustawienia zabezpieczeñ.

■ Sygnalizacja ¶wietlna
Pulsowanie ¶wiate³ klawiatury i wy¶wietlacza informuje o korzystaniu z ró¿
funkcji telefonu. Do takich nale¿± na przyk³ad nastêpuj±ce funkcje:

• Powiadomienie o nadej¶ciu po³±czenia.

• Powiadomienie o nadej¶ciu wiadomo¶ci SMS lub MMS.

• Powiadomienie o up³ywie wa¿no¶ci terminu notatki lub zakoñczeniu 
odliczania czasu przez minutnik. Równie¿ alarm budzika i ostrze¿enie o 
wyczerpywaniu siê baterii mog± byæ sygnalizowane pulsowaniem ¶wiat

Tak± sygnalizacjê uaktywnisz, korzystaj±c z funkcji Efekty ¶wietlne w menu 
(patrz str. 61).

■ Pobieranie aplikacji i innych materia³ów
Ze stron internetowych mo¿na pobieraæ do telefonu nowe materia³y, takie j
zdjêcia, d¼wiêki dzwonka i aplikacje Java (us³uga sieciowa).
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W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki do witryn internetowych niepowi±zanych z firm± 
Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela ¿adnych gwarancji. Je¶li 

o 

nych ze 

ywaæ 
otokó³ 
raæ 

 sieci 
 z sieci 
o 

 
GSM 

 w 
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zdecydujesz siê z nich korzystaæ, stosuj takie same ¶rodki ostro¿no¶ci w odniesieniu d
bezpieczeñstwa lub tre¶ci, jak przy po³±czeniach z ka¿d± inn± witryn± internetow±.

Wa¿ne: instaluj i u¿ywaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzyma
¼róde³, które zapewniaj± odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym 
oprogramowaniem.

■ GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) jest us³ug± sieciow±, która pozwala u¿
telefonu do odbioru i wysy³ania danych przez sieæ dzia³aj±c± w oparciu o pr
internetowy (IP). Przez po³±czenia GPRS mo¿na na przyk³ad wysy³aæ i odbie
wiadomo¶ci multimedialne (us³uga sieciowa).

Aby korzystaæ z us³ugi GPRS, nale¿y wykupiæ na ni± abonament u operatora
lub us³ugodawcy i zapisaæ ustawienia dla tych funkcji, które maj± korzystaæ
GPRS. W sprawie cen, dostêpno¶ci i szybko¶ci transmisji danych zwróæ siê d
operatora sieci lub us³ugodawcy.

Korzystaj±c z niektórych aplikacji, na przyk³ad przegl±daj±c strony WAP lub
xHTML, mo¿esz nieraz wybieraæ miêdzy transmisj± GPRS i transmisj± Dane 
(CSD, Circuit Switched Data).

Informacje o wska¼nikach widocznych podczas po³±czenia GPRS znajdziesz
punkcie Po³±czenie GPRS, na stronie 67.
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■ Pomoc techniczna firmy Nokia
Odwied¼ witrynê www.nokia.com/support lub lokaln± witrynê internetow± firmy 

tem 

firmy 

wych 

, 
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Nokia. Znajdziesz tam najnowsz± wersjê niniejszej instrukcji, dodatkowe 
informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi zwi±zane z posiadanym produk
firmy Nokia.

W tej witrynie mo¿esz siê dowiedzieæ o us³ugach i u¿ytkowaniu produktów 
Nokia. Je¶li chcesz skontaktowaæ siê z biurem obs³ugi klienta, w witrynie 
www.nokia.com/customerservice przejrzyj listê lokalnych centrów kontakto
firmy Nokia.

O konserwacji sprzêtu dowiesz siê w najbli¿szym centrum us³ug firmy Nokia
którego adres znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.
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1. Pierwsze kroki

esz 
nij
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■ Klawisze
1. Moc sygna³u sieci komórkowej w miejscu 

u¿ytkowania telefonu.

2. Poziom na³adowania baterii.

3. Nazwa sieci komórkowej lub logo operatora.

4. Funkcja lewego klawisza wyboru.

5. Funkcja prawego klawisza wyboru.

Prawy klawisz mo¿e prowadziæ do menu 
Kontakty lub do funkcji wybranej w ustawianiu 
Prawy klawisz wyboru, w menu Skróty w³asne. 
Mo¿e on równie¿ mieæ przypisan± nazwê sieci 
lub logo jej operatora.

6. Klawisze wyboru  i  prowadz± do 
funkcji o wy¶wietlanych nad nimi nazwach.

7. 4-kierunkowe klawisze przewijania ( , 
,  i )

S³u¿± do przewijania opisów, numerów 
telefonicznych, ró¿nych menu i ustawieñ. Klawiszami  i  mo¿
zwiêkszaæ i zmniejszyæ g³o¶no¶æ w s³uchawce. W trybie gotowo¶ci naci¶
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•  lub , ¿eby przejrzeæ opisy i numery telefonów w menu 
Kontakty;

¶ci 

ia 

edawc± 
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• , ¿eby napisaæ wiadomo¶æ;

• , ¿eby wej¶æ do menu Kalendarz.

Pamiêtaj, ¿e wcze¶niej musi zostaæ ustawiona godzina i data.

8.  wywo³uje numery telefonów i odbiera po³±czenia; w trybie gotowo
pokazuje listê ostatnio wywo³ywanych numerów. 

9.  koñczy lub odrzuca po³±czenie; s³u¿y te¿ do w³±czania i wy³±czan
telefonu. Ponadto pozwala wyj¶æ z dowolnej funkcji.
Wyj¶æ z dowolnej funkcji mo¿na te¿ przez zamkniêcie klapki.

10.  -  s³u¿± do wpisywania cyfr, liter i innych znaków.

 i  spe³niaj± ró¿ne funkcje w ró¿norodnych sytuacjach.

■ Instalacja karty SIM
Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

W sprawie dostêpno¶ci i sposobu korzystania z us³ug karty SIM skontaktuj siê ze sprz
tej karty. Mo¿e nim byæ us³ugodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.
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Otwórz umieszczon± na bocznej ¶ciance os³onê 
karty SIM przez poci±gniecie i odchylenie jej w 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

dó³ (1). W³ó¿ kartê SIM do telefonu tak, aby jej 
¶ciêty róg by³ skierowany w prawo (2). 
Wepchnij kartê SIM do ¶rodka i zamknij jej 
os³onê (3). 

Pamiêtaj, ¿e wyjêcie karty SIM w trakcie 
korzystania z telefonu spowoduje pojawienie 
siê na jego wy¶wietlaczu komunikatu Wstaw 
kartê SIM. W³ó¿ wtedy z powrotem kartê SIM, 
wprowad¼ kod PIN i ponownie uruchom 
telefon. 

■ Instalacja baterii
Przed wyjêciem baterii zawsze wy³±cz 
urz±dzenie i od³±cz je od ³adowarki.
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Zwolnij zatrzask (1). Zdejmij tyln± obudowê (2). W³ó¿ bateriê (3). Za³ó¿ tyln± 
obudowê (4).
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zak³adanie paska na rêkê
Pasek na rêkê przywi±¿ do telefonu w sposób pokazany na rysunku.
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■ Otwieranie klapki
¯eby u¿yæ telefonu, musisz go otworzyæ (patrz 

undy.

¶ciwa 
iê z 
bo w 
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rysunek obok). Nie próbuj otwieraæ klapki 
szerzej, ni¿ na to pozwala zawias.

Zamykaj klapkê, popychaj±c j± od górnej 
czê¶ci telefonu, a nie od strony zawiasu.

■ W³±czanie i wy³±czanie 
telefonu

Naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika  przez nieco d³u¿ej ni¿ 3 sek

• Je¶li pojawi siê ¿±danie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczaj±cego, 
wprowad¼ w³a¶ciwy kod i naci¶nij OK.

• Je¶li na wy¶wietlaczu zobaczysz komunikat Wstaw kartê SIM lub Niew³a
karta SIM, mimo ¿e karta SIM zosta³a w³o¿ona prawid³owo, skontaktuj s
operatorem sieci lub us³ugodawc±. Mo¿e trzeba bêdzie kartê wymieniæ, 
telefonie nie mo¿na u¿ywaæ 5-woltowych kart SIM.

Urz±dzenie to ma antenê wewnêtrzn±.
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Uwaga: tak jak w przypadku ka¿dego innego urz±dzenia 
nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

w³±czonego urz±dzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie 
wp³ywa na jako¶æ po³±czeñ i mo¿e przyczyniaæ siê do 
niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urz±dzenie 
energii. Unikanie kontaktu z anten± podczas korzystania z 
urz±dzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystaæ 
parametry anteny i ¿ywotno¶æ baterii.
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2. Podstawowe funkcje telefonu

m.

¿eby 

b 
tawie 

w 
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■ Nawi±zywanie po³±czeñ
1. Otwórz klapkê i wprowad¼ numer telefonu wraz z numerem kierunkowy

Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe: naci¶nij dwukrotnie , 
wstawiæ znak +, po czym wprowad¼ kod kraju, numer kierunkowy (bez 
poprzedzaj±cego go zera) i numer telefonu. 

Naci¶nij Usuñ, aby usun±æ ostatni± z wpisanych cyfr.

2. Naci¶nij , aby po³±czyæ siê z wybranym numerem. Naci¶nij  (lu
), ¿eby zwiêkszyæ (lub zmniejszyæ) g³o¶no¶æ w s³uchawce lub w zes

s³uchawkowym.

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

Nawi±zywanie po³±czeñ z wykorzystaniem listy kontaktów
Aby w trybie gotowo¶ci znale¼æ ¿±dany opis, naci¶nij  lub . Aby 
po³±czyæ siê z wybranym numerem, naci¶nij .

Wywo³ywanie jednego z ostatnio wybieranych numerów
Aby ponownie wybraæ jeden z dwudziestu ostatnio wybieranych numerów, 
trybie gotowo¶ci naci¶nij , przejd¼ do ¿±danego numeru lub opisu i 
naci¶nij . 
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£±czenie siê z poczt± g³osow±
Aby w trybie gotowo¶ci po³±czyæ siê z poczt± g³osow± (us³uga sieciowa), naci¶nij i 

ykle 

sowe, 

 do 
 opcji:

ij ten 
.

rania 

±czeñ, 
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przytrzymaj  lub naci¶nij kolejno  i . 

Po otrzymaniu wiadomo¶ci g³osowej w górnej czê¶ci ekranu pojawia siê zw
symbol  (us³uga sieciowa). Aby po³±czyæ siê z poczt± g³osow±, naci¶nij 
Ods³uch. 

Wiêcej o wiadomo¶ciach g³osowych przeczytasz w punkcie Wiadomo¶ci g³o
na stronie 48.

Proste wybieranie numeru telefonu
Przypisawszy numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (od 

), mo¿esz wywo³aæ ten numer, korzystaj±c z jednej z dwóch poni¿szych

• W trybie gotowo¶ci naci¶nij ¿±dany klawisz i . 

• Je¶li funkcja Proste wybieranie jest w³±czona, w trybie gotowo¶ci naci¶n
klawisz numeryczny i przytrzymaj go do momentu uzyskania po³±czenia

Wiêcej o przypisywaniu numerów telefonów do klawiszy prostego wybie
przeczytasz w punkcie Proste wybieranie, na stronie 60.

O samej funkcji Proste wybieranie przeczytasz w punkcie Ustawienia po³
na stronie 68.

Opcje dostêpne w trakcie aktywnego po³±czenia

Je¶li w trakcie aktywnego po³±czenia naci¶niesz Opcje, uzyskasz dostêp do 
nastêpuj±cych funkcji:
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Wy³±cz mikrofon lub W³±cz mikrofon, Zakoñcz po³±cz., Zakoñcz wszyst., Kontakty, 
Menu, Zawie¶ lub Wznów, Nowe po³±czenie (us³uga sieciowa), Konferencja 

mieñ 
), 

 

 z obu 

o 

a), 
najd¼ 

. Aby 
z 
 

owê z 
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(us³uga sieciowa), Rozmowa prywat. (us³uga sieciowa), Odbierz, Odrzuæ, Za
(us³uga sieciowa), Wy¶lij DTMF, Blokuj klawiaturê, Prze³±cz (us³uga sieciowa
Mikrozestaw, W³±cz autog³. lub Wy³±cz autog³.

Wybierz

• W³±cz autog³. / Wy³±cz autog³., aby w³±czyæ lub wy³±czyæ automatyczn±
regulacjê g³o¶no¶ci. Patrz Ustawienia po³±czeñ, str. 68.

• Prze³±cz, aby zwi±zaæ po³±czenie zawieszone z aktywnym i wy³±czyæ siê
po³±czeñ.

• Mikrozestaw, aby przenie¶æ po³±czenie z telefonu na pod³±czony do nieg
zestaw s³uchawkowy.

Aby nawi±zaæ nowe po³±czenie w trakcie trwania rozmowy (us³uga sieciow
naci¶nij Opcje i wybierz Nowe po³±czenie. Wprowad¼ numer telefonu (lub z
go w kontaktach) i naci¶nij Po³±cz lub . Pierwsze po³±czenie zostanie 
zawieszone. 

• Aby prze³±czyæ siê z jednej rozmowy na drug±, naci¶nij Zamieñ lub 
zakoñczyæ aktywne po³±czenie, naci¶nij  lub naci¶nij Opcje i wybier
Zakoñcz po³±cz. Aby zakoñczyæ oba po³±czenia, naci¶nij Opcje i wybierz
Zakoñcz wszyst.

• Aby zwi±zaæ dwa po³±czenia w jedno po³±czenie konferencyjne (us³uga 
sieciowa), naci¶nij Opcje i wybierz Konferencja. Aby odbyæ poufn± rozm
jednym z uczestników konferencji, wybierz Rozmowa prywat. i wska¿ 
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¿±danego uczestnika. Aby wróciæ do po³±czenia konferencyjnego, wybierz 
Konferencja. Aby zakoñczyæ rozmowê, naci¶nij .

 w 
 

ie 
¶li 
ja 
numer 

us³uga 
rwsze 

ba 

 
uje 
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■ Odbiór lub odrzucanie przychodz±cych po³±czeñ
Otwórz klapkê i naci¶nij , aby odebraæ po³±czenie. Je¶li nie naci¶niesz 
ci±gu piêciu sekund, po³±czenie zostanie automatycznie odebrane. Naci¶nij
Wycisz, aby wy³±czyæ d¼wiêk dzwonka.

Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij  lub wybierz Opcje i Odrzuæ. Po³±czen
mo¿esz te¿ odrzuciæ, otwieraj±c i zamykaj±c klapkê w ci±gu 1,5 sekundy. Je
choæby jedna z opcji przekazywania po³±czeñ jest aktywna (na przyk³ad opc
Przekazuj, kiedy zajête), odrzucone po³±czenie zostanie przekazane na inny 
telefonu.

Po³±czenia oczekuj±ce
W trakcie jednego po³±czenia mo¿esz odebraæ drugie, je¶li funkcja Us³uga 
po³±czeñ oczekuj±cych zosta³a uaktywniona w menu Ustawienia po³±czeñ (
sieciowa). Aby odebraæ po³±czenie oczekuj±ce, naci¶nij Odbierz lub . Pie
po³±czenie zostanie zawieszone.

■ Blokada klawiatury
Chc±c unikn±æ skutków przypadkowych naci¶niêæ klawiszy, klawiaturê trze
zablokowaæ.

Aby zablokowaæ klawiaturê, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i . Samo
zamkniêcie klapki nie blokuje klawiatury. O zablokowaniu klawiatury inform
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symbol  w górnej czê¶ci wy¶wietlacza. Aby klawiaturê odblokowaæ, naci¶nij 
Odblokuj i .

. W 
zeniu 
.
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Gdy klawiatura jest zablokowana, po³±czenia mo¿esz odbieraæ klawiszem 
trakcie po³±czenia wszystkie funkcje telefonu dzia³aj± normalnie. Po zakoñc
lub odrzuceniu po³±czenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana

O tym, jak ustawiæ klawiaturê, ¿eby sama blokowa³a siê po zadanym czasie,
przeczytasz w punkcie Autoblokada klawiatury, na stronie 70.

Nawet gdy klawiatura jest zablokowana, mo¿na siê po³±czyæ z oficjalnym, 
zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym. 



29

3. Wpisywanie tekstu

kow± 

an± 

wych. 
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Tekst mo¿esz wprowadzaæ metod± tradycyjn±  lub tzw. metod± s³owni
(z wykorzystaniem wbudowanego s³ownika) .

Chc±c zmieniæ metodê wprowadzania tekstu w trakcie pisania, dwukrotnie 
naci¶nij .

Metoda tradycyjna wpisywania tekstu: kilkakrotnie naciskaj klawisz z ¿±d
liter±, a¿ pojawi siê ona na ekranie.

Wpisywanie tekstu metod± s³ownikow±:
1. Wpisz ¿±dane s³owo, naciskaj±c kolejno tylko raz ka¿dy z klawiszy litero

S³owo zmienia siê po ka¿dym naci¶niêciu klawisza. Je¶li w³±czony jest s³
angielski, to na przyk³ad s³owo „Nokia” napiszesz, naciskaj±c kolejno 

, , , . 

2. Gdy pojawi siê ¿±dane s³owo, naci¶nij  i zacznij wpisywaæ nastêpne

• Je¶li wpisane s³owo ró¿ni siê od ¿±danego, raz po razie naciskaj 
pojawi siê w³a¶ciwe s³owo.

• Je¶li po s³owie pojawi siê znak „?”, oznacza to, ¿e s³owa tego nie ma w
s³owniku. Aby je dodaæ do s³ownika, naci¶nij Literow., wprowad¼ s³ow
metod± tradycyjn± i naci¶nij OK.

Kilka uwag o wprowadzania tekstu metod± tradycyjn± i s³ownikow±:

• Aby przesun±æ kursor w lewo lub w prawo, naci¶nij odpowiednio  l
.
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• Aby wstawiæ spacjê, naci¶nij .

• Aby usun±æ znak z lewej strony kursora, naci¶nij Usuñ. Aby wyczy¶ciæ ekran, 

ciskaj 

¶nij i 

ierz 

.

ym 
 

za 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

naci¶nij i przytrzymaj Usuñ.

• Aby zmieniæ wielko¶æ liter lub metodê wpisywania tekstu, raz po razie na
, obserwuj±c wska¼nik w górnej czê¶ci wy¶wietlacza. 

• Aby prze³±czyæ siê z trybu literowego na numeryczny (i odwrotnie), naci
przytrzymaj .

• Aby wstawiæ cyfrê, naci¶nij i przytrzymaj ¿±dany klawisz numeryczny. 

• Aby otworzyæ listê znaków specjalnych, naci¶nij i przytrzymaj , wyb
¿±dany znak i naci¶nij U¿yj. Metod± tradycyjn± mo¿na wstawiaæ znaki 
interpunkcyjne i znaki specjalne równie¿ przez wielokrotne naciskanie 

• Metoda tradycyjna: je¶li dwie kolejne litery wpisywanego s³owa s± na t
samym klawiszu, to aby wprowadziæ drug± z nich, naci¶nij  lub 
(albo poczekaj na pojawienie siê kursora), po czym wprowad¼ tê literê.

• Metoda s³ownikowa: aby wprowadziæ wyraz z³o¿ony, wpisz jego pierws
czê¶æ, naci¶nij  i wpisz pozosta³± czê¶æ wyrazu.



31

4. Korzystanie z menu

by 
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Dzia³anie niemal ka¿dej funkcji jest obja¶nione w krótkim tek¶cie pomocy. A
wy¶wietliæ tekst pomocy, przejd¼ do ¿±danej funkcji menu i odczekaj 15 sek

Wiêcej o w³±czaniu i wy³±czaniu funkcji Uaktywnianie tekstu pomocy przec
w opisie menu Ustawienia telefonu, strona 69.

■ Dostêp do funkcji menu
Metoda przewijania
1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu.

2. Aby otworzyæ ¿±dane menu g³ówne, naci¶nij  lub , a nastêpn
Wybierz.

3. Przejd¼ do podmenu i naci¶nij Wybierz.

Je¶li podmenu zawiera swoje podmenu, powtórz ten krok.

4. Aby wróciæ na poprzedni poziom menu, naci¶nij Wróæ. Aby wróciæ do try
gotowo¶ci, naci¶nij Wyjd¼ lub .

Metoda skrótów
Pozycje menu, podmenu i opcje ustawieñ s± ponumerowane. Numer skrótu
pokazany jest w prawym górnym rogu wy¶wietlacza.
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W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu. W ci±gu dwóch sekund wprowad¼ numer 
skrótu do menu g³ównego, które chcesz otworzyæ. Postêpuj w ten sam sposób, 
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otwieraj±c podmenu i opcje ustawieñ.
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■ Lista funkcji menu
1. Wiadomo¶ci 4. Wiadomo¶ci z sieci

yjny

 

ed.

brane
ne

h po³±czeñ
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4. Pozycje wys³ane
5. Wiadom. zapisane
6. Usuñ wiadomo¶ci

3. Wiadomo¶ci g³os.
1. Ods³uchaj wiadomo¶ci g³osowe
2. Nr telefoniczny poczty 

g³osowej

2. Po³±czenia odebra
3. Wybierane numery
4. Usuñ listy ostatnic

1. Wszystko
2. Nieodebrane
3. Odebrane
4. Wybierane

1. Opcja dostêpna tylko wtedy, gdy tematy mo¿na zapisywaæ na karcie SIM.
2. Opcja dostêpna po odebraniu wiadomo¶ci z sieci.
1. Wiad. tekstowe
1. Utwórz wiadom.
2. Skrz. odbiorcza
3. Utwórz SMS e-mail
4. Wiadom. wys³ane
5. Pozycje zapisane
6. Szablony
7. Moje foldery
8. Listy dystrybucji
9. Usuñ wiadomo¶ci

2. Wiadom. multimed.
1. Utwórz wiadom.
2. Skrz. odbiorcza
3. Skrz. nadawcza

1. Serwis informac
2. Tematy
3. Jêzyk
4. Tematy zapisane

na karcie SIM1

5. Odczyt2

5. Ustawienia wiad.
1. Wiad. tekstowe
2. Wiadom. multim
3. Inne ustawienia

6. Polecenia obs³ugi
2. Spis po³±czeñ

1. Po³±czenia nieode
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5. Czas po³±czeñ
1. Czas ostatniego po³±czenia

1. Wybór pamiêci
2. Widok kontaktów

w
po³±czenia

a
acjami
iadomo¶ci

lacza
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3. Zeruj liczniki czasu
3. Kontakty

1. Szukaj
2. Dodaj kontakt
3. Usuñ
4. Kopiuj
5. Ustawienia

5. Sygna³ odbioru w
6. D¼wiêki klawiszy
7. D¼wiêki ostrze¿eñ
8. Sygna³ dla

3. Efekty ¶wietlne
4. Ustawienia wy¶wiet

1. Tapeta
2. Paleta kolorów

1. To menu pokazane jest tylko wtedy, gdy udostêpnia je karta SIM. 
Wiêcej o tym dowiesz siê od operatora sieci lub us³ugodawcy.
2. Czas po³±czeñ odebranych
3. Czas po³±czeñ nawi±zanych
4. Czas wszystkich po³±czeñ
5. Zeruj liczniki czasu po³±czeñ

6. Licznik danych GPRS
1. Dane wys³ane w poprzedniej 

sesji
2. Dane odebrane w poprzedniej 

sesji
3. Wszystkie wys³ane dane
4. Wszystkie odebrane dane
5. Zeruj liczniki danych

7. Licznik czasu po³±czeñ GPRS
1. Czas trwania ostatniej sesji
2. Czas trwania wszystkich sesji

3. Stan pamiêci
6. Proste wybieranie
7. Numery info1

8. Numery us³ug1

9. W³asne numery
10.Grupy osób

4. Ustawienia
1. Profile
2. Ustawienia d¼wiêkó

1. Sygna³ nadej¶cia 
2. D¼wiêk dzwonka
3. G³o¶no¶æ dzwonk
4. Sygnalizacja wibr
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3. Logo operatora
4. Czas zw³oki dla wygasz. ekranu

1. Jêzyk telefonu
2. Stan pamiêci

iatury
rmacji o sieci

tu pomocy
aniu 

iów1

eczeñ

±czeñ
ne

zeñ

ia fabryczne

kcesorium.
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1. Przekazywanie po³±czeñ
2. Autoregulacja g³o¶no¶ci
3. Odbiór dowolnym klawiszem
4. Autom. ponowne wybieranie
5. Proste wybieranie
6. Us³uga po³±czeñ oczekuj±cych
7. Podsumowanie po po³±czeniu
8. Wy¶lij moje ID

9. Ustawienia telefonu

6. Kody dostêpu
12. Przywróæ ustawien

5. Galeria
1. Poka¿ foldery
2. Dodaj folder
3. Usuñ folder
4. Zmieñ nazwê

1. Wy¶wietlane tylko wtedy, gdy telefon jest lub by³ pod³±czony do kompatybilnego a
5. Jasno¶æ wy¶wietlacza
6. Widok menu

5. Ustawienia daty i godziny
1. Zegar
2. Data
3. Autoregulacja daty i godziny

6. Skróty w³asne
1. Prawy klawisz wyboru
2. Wybierz opcje 'Id¼ do'
3. Ustal kolejno¶æ 

opcji 'Id¼ do'
7. Po³±czenia

1. Po³±czenie GPRS
8. Ustawienia po³±czeñ

3. Autoblokada klaw
4. Wy¶wietlanie info
5. Powitanie
6. Wybór operatora
7. Uaktywnianie teks
8. D¼wiêk przy w³±cz

telefonu
10.Ustawienia akcesor
11. Ustawienia zabezpi

1. ¯±danie kodu PIN
2. Us³uga zakazu po³
3. Wybieranie ustalo
4. Zamkniêta grupa 

u¿ytkowników
5. Poziom zabezpiec
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5. Stan pamiêci
6. Lista kluczy akt.

2. Stoper
3. Minutnik

9. Us³ugi
1. Strona g³ówna
2. Zak³adki
3. £±cza do plików
4. Skrzynka us³ug
5. Ustawienia
6. Id¼ do adresu
7. Opró¿nij cache

10. Id¼ do

11. Us³ugi SIM1

nia je karta SIM. 
e¿no¶ci od karty SIM.
Copyright © 2005

1. To menu jest wy¶wietlane, je¶li udostêp
Jego nazwa i zawarto¶æ ró¿ni± siê w zal
7. Pobieranie
6. Organizator

1. Budzik
2. Kalendarz

7. Aplikacje
1. Gry
2. Kolekcja

8. Dodatki
1. Kalkulator
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5. Funkcje menu
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■ Wiadomo¶ci (Menu 1)
Zanim bêdzie mo¿na wys³aæ teksty, zdjêcia, multimedia lub 
wiadomo¶ci e-mail, trzeba skonfigurowaæ ustawienia wiadomo¶ci. 
Wiêcej o tym w punkcie Ustawienia wiadomo¶ci, na str. 49.

Uwaga: wysy³aj±c wiadomo¶ci, urz±dzenie mo¿e wy¶wietliæ komunikat 
„Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana”. Oznacza to, ¿e wiadomo¶æ zosta³a wys³ana
urz±dzenia na numer centrum wiadomo¶ci zaprogramowany w urz±dzeniu
jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomo¶ci przez jej adre
Wiêcej informacji o wysy³aniu i odbieraniu wiadomo¶ci uzyskasz od us³ugo

Wiadomo¶ci tekstowe i graficzne (SMS)
Pisaæ i wysy³aæ mo¿esz wiadomo¶ci z³o¿one z kilku zwyk³ych wiadomo¶ci 
tekstowych (us³uga sieciowa). Do takich wiadomo¶ci mo¿esz te¿ do³±czaæ z
Rachunek za tê us³ugê wynika z liczby zwyk³ych wiadomo¶ci, które sk³adaj±
wiadomo¶æ wieloczê¶ciow±. Liczba znaków, które mo¿na wprowadziæ do 
tworzonej czê¶ci wiadomo¶ci, jest pokazana obok numeru czê¶ci w prawym
górnym rogu wy¶wietlacza (np. 120/2). Znaki specjalne, takie jak znaki cyry
mog± w wiadomo¶ci zabieraæ wiêcej miejsca ni¿ znaki alfabetu ³aciñskiego.
wpisywany metod± s³ownikow± mo¿e zawieraæ znaki specjalne.
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Uwaga: z funkcji wiadomo¶ci graficznych mo¿na korzystaæ tylko wtedy, gdy 
udostêpnia j± operator sieci lub us³ugodawca. Jedynie kompatybilne urz±dzenia z 

o¶ci. 

e i 

staw. 
, 

bierz 
lub 

ybierz 

, 
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funkcj± wiadomo¶ci graficznych mog± odbieraæ i wy¶wietlaæ takie wiadom
Wygl±d odebranej wiadomo¶ci mo¿e byæ zró¿nicowany w zale¿no¶ci od 
urz±dzenia odbieraj±cego.

Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci tekstowej lub graficznej
1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstow

Utwórz wiadom. 

2. Wpisz tre¶æ wiadomo¶ci. Patrz Wpisywanie tekstu, str. 29. 

• Aby do wiadomo¶ci wstawiæ zdjêcie, numer telefonu lub opis z listy 
kontaktów, naci¶nij Opcje i wybierz: 

• Wstaw grafikê. Wska¿ ¿±dane zdjêcie, po czym naci¶nij Poka¿ i W
Je¶li chcesz przejrzeæ lub zmieniæ wiadomo¶æ przed jej wys³aniem
naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± opcjê.

• Wstaw numer. Naci¶nij Szukaj lub  i wybierz numer.

• Wstaw kontakt. Wska¿ ¿±dany opis kontaktu i naci¶nij Opcje. Wy
Wstaw kontakt albo Poka¿ szczegó³y, je¶li chcesz wstawiæ numer 
adnotacjê zapisan± z opisem.

• Aby do napisania wiadomo¶ci wykorzystaæ szablon, naci¶nij Opcje, w
U¿yj szablonu i wska¿ ¿±dany szablon.

• Aby wiadomo¶æ zapisaæ w folderze Pozycje zapisane lub w folderze 
Szablony, lub w folderze utworzonym wewn±trz folderu Moje foldery
naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz wiadomo¶æ.
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3. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij  lub naci¶nij Opcje, wybierz Wy¶lij, wpisz 
numer telefonu adresata (lub we¼ ten numer z listy kontaktów) i naci¶nij OK.

 Opcje 
¶lij. 

ñ, 

 
e w 
 
 jêzyku 
o¿e siê 

 
 

e 56.

ail.
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• Je¶li chcesz wys³aæ wiadomo¶æ do kilku osób, naci¶nij Opcje, wybierz
wysy³ania i Wy¶lij do wielu. Wska¿ pierwszego adresata i naci¶nij Wy
Gdy ju¿ wybierzesz wszystkich adresatów, naci¶nij Gotowe.

• Je¶li chcesz wys³aæ wiadomo¶æ z u¿yciem predefiniowanych ustawie
naci¶nij Opcje, wybierz Opcje wysy³ania i Profil wysy³ania.

Wys³ana wiadomo¶æ zostanie zapisana w folderze Wiadom. wys³ane.

Urz±dzenie to umo¿liwia wysy³anie wiadomo¶ci tekstowych, w których liczba znaków
przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomo¶ci. D³u¿sze wiadomo¶ci s± wys³an
postaci kilku nastêpuj±cych po sobie wiadomo¶ci. Za ka¿d± z nich us³ugodawca mo¿e
naliczyæ odpowiedni± op³atê. Znaki akcentowane, symbole oraz znaki u¿ywane np. w
chiñskim zajmuj± wiêcej miejsca, ograniczaj±c tym samym liczbê znaków, z których m
sk³adaæ pojedyncza wiadomo¶æ. 

Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci e-mail
Wiadomo¶ci e-mail mo¿esz pisaæ i wysy³aæ, korzystaj±c w tym celu z us³ugi
sieciowej. O tym, jak zapisaæ adres e-mail w spisie telefonów, przeczytasz w
punkcie Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedn± nazw±, na stroni

1. Naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstowe i Utwórz SMS e-m

2. Wprowad¼ adres poczty elektronicznej odbiorcy lub znajd¼ go na li¶cie 
kontaktów i naci¶nij OK.

3. Je¶li chcesz, wprowad¼ te¿ temat wiadomo¶ci i naci¶nij OK.

4. Napisz tre¶æ wiadomo¶ci e-mail.
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5. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij Opcje, wybierz Wy¶lij SMS e-mail i naci¶nij 
OK.

o¶ci 
æ 

 ).

O 

 
. 

wiedz. 

na³.
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Czytanie i odpowiadanie na wiadomo¶æ tekstow±, graficzn± lub 
e-mail

Wa¿ne: przy otwieraniu wiadomo¶ci nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ. Wiadom
e-mail mog± zawieraæ destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób by
szkodliwe dla urz±dzenia lub komputera.

Gdy otrzymasz wiadomo¶æ, na wy¶wietlaczu pojawi siê wska¼nik  i 
poprzedzona tekstem liczba nowych wiadomo¶ci (Odebranych wiadomo¶ci:

Pulsowanie wska¼nika  oznacza brak pamiêci na wiadomo¶ci tekstowe. 
usuwaniu wiadomo¶ci przeczytasz w punkcie Usuwanie wiadomo¶ci, na 
stronie 48. 

1. Aby od razu przeczytaæ now± wiadomo¶æ, naci¶nij Poka¿.
Je¶li wiadomo¶æ chcesz przeczytaæ pó¼niej, naci¶nij Wyjd¼. Chc±c czytaæ
wiadomo¶ci, naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstowe i Skrz
odbiorcza.

2. Wybierz wiadomo¶æ, któr± chcesz przeczytaæ, a czytaj±c, pos³uguj siê 
klawiszami przewijania.  oznacza wiadomo¶æ nieprzeczytan±.

3. Aby odpowiedzieæ na czytan± wiadomo¶æ, naci¶nij Opcje i wybierz Odpo
Wybierz

• Pusty ekran, aby zacz±æ pisaæ wiadomo¶æ od pocz±tku.

• Tekst oryginalny, aby do odpowiedzi na wiadomo¶æ do³±czyæ jej orygi
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• Szablon, aby u¿yæ predefiniowanego tekstu jako szablonu nowej 
wiadomo¶ci. O samych szablonach przeczytasz w punkcie Foldery 
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kst.
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wiadomo¶ci tekstowych i graficznych, na stronie 42.

Chc±c odpowiedzieæ na wiadomo¶æ e-mail, najpierw potwierd¼ lub zmie
adres e-mail i temat wiadomo¶ci, a dopiero pó¼niej zacznij wpisywaæ te

4. Aby wys³aæ odpowied¼, naci¶nij Opcje, wybierz Wy¶lij i naci¶nij OK. LUB
dwukrotnie naci¶nij .

Inne funkcje dostêpne po naci¶niêciu przycisku Opcje
Gdy w trakcie czytania wiadomo¶ci naci¶niesz Opcje, uzyskasz dostêp do 
nastêpuj±cych funkcji: Usuñ, U¿yj szczegó³u, Przeka¿ dalej, Edytuj (wiadomo
tekstowe) / Edytuj tekst (wiadomo¶ci graficzne), Przenie¶, Zmieñ nazwê, Kop
kalend., Zapisz grafikê (wiadomo¶ci graficzne), Detale wiadomo¶ci.

Wybierz

• U¿yj szczegó³u, aby z wiadomo¶ci wyodrêbniæ numer telefonu, adres poc
elektronicznej lub adres internetowy.

• Kopiuj do kalend., aby wiadomo¶æ skopiowaæ do kalendarza w telefonie 
notatkê.

• Zapisz grafikê, aby zdjêcie do³±czone do wiadomo¶ci graficznej zapisaæ w
folderze Szablony.

Listy dystrybucji
Aby wysy³aæ wiadomo¶ci do grup odbiorców, mo¿esz w pamiêci telefonu ok
tzw. listê dystrybucji. Telefon wysy³a wiadomo¶æ oddzielnie do ka¿dego odb
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takiej listy. Wynika z tego, ¿e wys³anie wiadomo¶ci przy u¿yciu listy dystrybucji 
mo¿e kosztowaæ wiêcej ni¿ wys³anie wiadomo¶ci do jednego odbiorcy.

ielona, 
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¶nij 
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karty 

 Opcje 
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 i 
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Listy dystrybucji korzystaj± z pamiêci wspó³dzielonej (patrz Pamiêæ wspó³dz
str. 12.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstowe i 
dystrybucji.

• Aby dodaæ listê, naci¶nij Dodaj (je¶li jeszcze nie ma ¿adnej listy) lub naci
Opcje i wybierz Dodaj listê. Wprowad¼ nazwê listy.

• Aby dodaæ kontakt do listy, przewiñ listê, naci¶nij Opcje i wybierz Poka¿
Naci¶nij Dodaj (je¶li jeszcze nie ma ¿adnego kontaktu) lub naci¶nij Opcj
wybierz Dodaj kontakt. Wybierz kontakt z pamiêci telefonu lub pamiêci 
SIM.

Aby wys³aæ wiadomo¶æ przy u¿yciu listy dystrybucji, naci¶nij Opcje, wybierz
wysy³ania i Wy¶lij na listê.

Foldery wiadomo¶ci tekstowych i graficznych
Aby otworzyæ folder, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Wiadomo
Wiad. tekstowe, a nastêpnie Skrz. odbiorcza, Wiadom. wys³ane, Pozycje zap
Szablony lub Moje foldery.

• W folderze Szablony mo¿esz zapisywaæ wiadomo¶ci tekstowe i korzysta
nich przy pisaniu nowych wiadomo¶ci. Szablony tekstowe oznaczone s±
symbolem , a graficzne — symbolem .

Aby zmieniæ lub usun±æ szablon, wybierz ¿±dany szablon, naci¶nij Opcje
wybierz odpowiedni± funkcjê.
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• Moje foldery to folder, w którym mo¿na tworzyæ nowe foldery wiadomo¶ci.

Aby dodaæ folder, naci¶nij Dodaj (je¶li lista folderów jest pusta) lub naci¶nij 
zwê, 

rze do 

 

t., 
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æ, nie 
zania 
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Opcje i wybierz Dodaj folder. Aby jaki¶ folder usun±æ lub zmieniæ jego na
naci¶nij Opcje i wybierz odpowiedni± funkcjê.

Wiadomo¶ci multimedialne (MMS)
Przez telefon mo¿na wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne o rozmia
100 kB (us³uga sieciowa).

Uwaga: jedynie urz±dzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomo¶ci 
multimedialnych mog± odbieraæ i wy¶wietlaæ takie wiadomo¶ci. Wygl±d 
odebranej wiadomo¶ci mo¿e byæ zró¿nicowany w zale¿no¶ci od urz±dzenia
odbieraj±cego.

Je¶li opcjê Zgoda na odbiór wiad. multimed. ustawisz na Tak lub na W sieci macierzys
operator sieci lub us³ugodawca mo¿e obci±¿yæ Ciê rachunkiem za ka¿d± odebran± 
wiadomo¶æ.

Wiadomo¶ci MMS nie mo¿na odebraæ podczas rozmowy telefonicznej, gdy 
uruchomiona jest gra lub inna aplikacja Java, ani wtedy, gdy aktywna jest s
przegl±darki z transmisj± danych przez GSM (patrz Rêczne wprowadzanie 
ustawieñ us³ugi, str. 87). 

Poniewa¿ dostarczenie wiadomo¶ci MMS mo¿e siê z wielu przyczyn nie uda
nale¿y na takich wiadomo¶ciach polegaæ, gdy zachodzi konieczno¶æ przeka
wa¿nych i pilnych informacji.

Wys³ane i odebrane wiadomo¶ci multimedialne korzystaj± z pamiêci 
wspó³dzielonej (patrz str. 12).
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Domy¶lne ustawienia us³ugi wiadomo¶ci multimedialnych s± na ogó³ w³±czone.

Sposób prezentacji wiadomo¶ci multimedialnej mo¿e zale¿eæ od urz±dzenia 
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odbieraj±cego tak± wiadomo¶æ.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, utworów muzycznych (w tym równie¿ d¼wiêków dz
i innych materia³ów mo¿e byæ niemo¿liwe.

Tworzenie i wysy³anie wiadomo¶ci multimedialnej
Przed przyst±pieniem do wysy³ania wiadomo¶ci multimedialnych zapoznaj 
tre¶ci± punktu Uwagi o wysy³aniu wiadomo¶ci multimedialnych (MMS) na 
stronie 46.

1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Wiadom. mult
Utwórz wiadom.

2. Wpisz tre¶æ wiadomo¶ci. (Patrz Wpisywanie tekstu, str. 29).

• Aby wstawiæ zdjêcie, naci¶nij Opcje i wybierz Wstaw.

Otwórz ¿±dany folder w menu Galeria, przejd¼ do zdjêcia lub pliku au
który chcesz wstawiæ, naci¶nij Opcje i wybierz Wstaw.

• Telefon jest przystosowany do wielostronicowych wiadomo¶ci 
multimedialnych. Aby do wiadomo¶ci dodaæ nowy slajd, naci¶nij Opc
wybierzWstaw i Slajd. Ka¿dy slajd mo¿e zawieraæ tekst i jedno zdjêci

Wybierz Opcje i:

• Poprzedni slajd, Nastêpny slajd lub Lista slajdów, aby przemieszcz
miêdzy slajdami.
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• Czas dla slajdu, aby podaæ czas, przez jaki ma byæ pokazywany ka¿dy 
slajd.

a do 
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• Tekst na górze lub Tekst na dole, aby zmieniæ po³o¿enie tekstu.

• Aby wstawiæ wizytówkê lub notatkê kalendarza, która ma byæ wys³an
kompatybilnego urz±dzenia, naci¶nij Opcje, wybierz Wstaw oraz ¿±d
opcjê. 

• Aby wstawiæ opis z listy kontaktów, naci¶nij Opcje, wybierz Wiêcej o
nastêpnie Wstaw kontakt i ¿±dany opis lub Wstaw numer. 

• Aby usun±æ z wiadomo¶ci jakie¶ zdjêcie lub slajd, naci¶nij Opcje i wy
Usuñ oraz ¿±dan± funkcjê.

• Aby zapisaæ wiadomo¶æ w folderze Wiadom. zapisane, naci¶nij Opcje
wybierz Zapisz wiadomo¶æ.

• Aby dodaæ temat wiadomo¶ci, naci¶nij Opcje i wybierz Wiêcej opcji i
temat.

• Aby zobaczyæ rozmiar wiadomo¶ci lub opis jej adresata, naci¶nij Opc
wybierz Wiêcej opcji i Detale wiadomo¶ci.

• Aby przed wys³aniem przejrzeæ wiadomo¶æ lub do³±czon± do niej 
prezentacjê, naci¶nij Opcje i wybierz Podgl±d.

3. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij Opcje i wybierz Wy¶lij na numer (lub W
e-mail b±d¼ Wy¶lij do wielu).

4. Wprowad¼ numer telefonu (lub adres e-mail), albo wyszukaj ten numer (
na li¶cie kontaktów. Naci¶nij OK, ¿eby wys³aæ wiadomo¶æ.
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Je¶li w kroku 3 zosta³a wybrana opcja Wy¶lij do wielu, naci¶nij Opcje, wybierz 
Szukaj numeru lub Szukaj e-mail i pojedynczo wybierz adresatów z listy 

pcje i 

ana. 

mo¶ci 

ej. W 
o¿na 

nie w 
³aæ.

ione do 
o¿na je 

ty 
 lub w 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kontaktów. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij  lub naci¶nij Gotowe, O
Wy¶lij.

Wiadomo¶æ znajdzie siê w folderze Skrz. nadawcza, z którego zostanie wys³
Wys³ane wiadomo¶ci zapisywane s± w folderze Pozycje wys³ane, je¶li opcja 
Zapisuj wys³ane wiadomo¶ci jest ustawiona na Tak. (Patrz Ustawienia wiado
multimedialnych, str. 50).

Uwagi o wysy³aniu wiadomo¶ci multimedialnych (MMS)
• Wysy³anie wiadomo¶ci MMS mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ wiadomo¶ci tekstow

trakcie wysy³ania wiadomo¶ci widoczny jest animowany symbol  i m
w tym czasie korzystaæ z wielu innych funkcji telefonu.

Je¶li transmisja zostanie zak³ócona, telefon podejmie jeszcze kilka prób 
wys³ania wiadomo¶ci. Je¶li te próby siê nie powiod±, wiadomo¶æ pozosta
folderze Skrz. nadawcza, sk±d bêdzie mo¿na ponownie próbowaæ j± wys

Rozmiar wiadomo¶ci MMS mo¿e byæ ograniczony przez sieæ komórkow±. Je¶li wstaw
wiadomo¶ci zdjêcie przekroczy ten limit, urz±dzenie mo¿e je pomniejszyæ tak, ¿eby m
by³o wys³aæ przez MMS.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomo¶ci multimedialne
Wa¿ne: przy otwieraniu wiadomo¶ci nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ. Elemen
wiadomo¶ci multimedialnej mog± zawieraæ destrukcyjne oprogramowanie
inny sposób byæ szkodliwe dla urz±dzenia lub komputera.
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W czasie odbioru wiadomo¶ci MMS na wy¶wietlaczu widoczny jest animowany 
symbol . Z chwil± zakoñczenia odbioru pojawi siê wska¼nik  i komunikat 
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Odebrano wiadomo¶æ multimedialn±.

Pulsuj±cy wska¼nik  sygnalizuje brak pamiêci na wiadomo¶ci multimedi
usuwaniu wiadomo¶ci przeczytasz w punkcie Usuwanie wiadomo¶ci, na 
stronie 48.

1. Aby od razu zobaczyæ odebran± wiadomo¶æ, naci¶nij Poka¿.

Aby wiadomo¶æ przeczytaæ pó¼niej, naci¶nij Wyjd¼. Chc±c przeczytaæ 
wiadomo¶æ, naci¶nij Menu i wybierz Wiadomo¶ci, Wiadom. multimed. i 
odbiorcza. Wybierz ¿±dan± wiadomo¶æ z listy. Nieprzeczytane wiadomo
oznaczone s± symbolem .

2. Przewiñ tre¶æ wiadomo¶ci. Zawarte w wiadomo¶ci slajdy prezentacji 
odtwarzane s± automatycznie.

Mo¿esz nacisn±æ Opcje, aby uzyskaæ dostêp do nastêpuj±cych funkcji: O
prezentacjê, Kont. prezentacjê, Poka¿ tekst, Otwórz zdjêcie, Usuñ wiadom
Odpowiedz / Odp. wszystkim, U¿yj szczegó³u, Przeka¿ na numer, Przeka¿
mail / Przeka¿ do wielu. Wybierz

• Poka¿ tekst, aby zobaczyæ tylko tekst wiadomo¶ci.

• Otwórz zdjêcie, aby zobaczyæ zdjêcie do³±czone do wiadomo¶ci. Naci
Opcje, aby wy¶wietliæ zdjêcie w powiêkszeniu lub pomniejszeniu, zap
w menu Galeria, ustawiæ kontrast lub zobaczyæ jego szczegó³y.
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Usuwanie wiadomo¶ci
Aby usun±æ czytan± lub przegl±dan± wiadomo¶æ tekstow± lub multimedialn±, 
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naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.

Aby usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z jakiego¶ folderu lub ze wszystkich folde

1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstow
Wiadom. multimed. i Usuñ wiadomo¶ci.

2. Aby usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z jakiego¶ folderu, wybierz ¿±dany fo
naci¶nij OK. 

Aby usun±æ wszystkie wiadomo¶ci tekstowe ze wszystkich folderów, wy
Wszystkie i naci¶nij OK.

Wiadomo¶ci g³osowe
Poczta g³osowa jest us³ug± sieciow±, wiêc mo¿e trzeba bêdzie wykupiæ na n
subskrypcjê.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci i Wiadomo¶ci g³os
Wybierz Nr telefoniczny poczty g³osowej, aby zapisaæ numer swojej poczty 
g³osowej, lub Ods³uchaj wiadomo¶ci g³osowe, aby ten numer wywo³aæ.

Wskazówka: aby szybko po³±czyæ siê z poczt± g³osow±, naci¶nij i 
przytrzymaj .

Wiadomo¶ci z sieci
Ta us³uga sieciowa umo¿liwia odbieranie od us³ugodawcy wiadomo¶ci o ró¿
tematyce.
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W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci i Wiadomo¶ci z sieci. O 
dostêpnych tematach i ich numerach dowiesz siê od us³ugodawcy.
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Ustawienia wiadomo¶ci

Ustawienia wiadomo¶ci tekstowych i wiadomo¶ci e-mail
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, a nastêpnie wybierz Wiadomo¶ci, Ustaw
wiad., Wiad. tekstowe i Profil wysy³ania. Wybierz grupê ustawieñ („profil 
wysy³ania”), w której chcesz wprowadziæ zmiany. Nastêpnie wybierz

• Numer centrali wiadomo¶ci, aby zapisaæ potrzebny do wysy³ania wiadom
tekstowych i graficznych numer telefonu centrali wiadomo¶ci. Numer te
otrzymasz od us³ugodawcy. 

• Wiadomo¶ci wysy³ane jako, aby wybraæ typ wiadomo¶ci: Tekst, E-mail, P
lub Faks (us³uga sieciowa).

• Wa¿no¶æ wiadomo¶ci, aby okre¶liæ, jak d³ugo sieæ ma ponawiaæ próby 
dostarczenia do odbiorcy wys³anej wiadomo¶ci (us³uga sieciowa).

• Numer odbiorcy domy¶lnego, aby zapisaæ numer telefonu, na który domy
bêd± wysy³ane wiadomo¶ci o wybranym profilu wysy³ania. To ustawieni
dostêpne, gdy opcja Wiadomo¶ci wysy³ane jako jest ustawiona na Tekst.

Je¶li opcja Wiadomo¶ci wysy³ane jako jest ustawiona na E-mail, dostêpn
bêdzie ustawienie Serwer e-mail pozwalaj±ce zapisaæ numer telefonu se
poczty e-mail.

• Raporty dorêczeñ, aby zleciæ sieci przesy³anie raportów dorêczenia wysy
wiadomo¶ci (us³uga sieciowa).
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• U¿yj GPRS i Tak, aby telefon wysy³a³ wiadomo¶ci tekstowe przez GPRS zawsze 
wtedy, gdy bêdzie to mo¿liwe. Mo¿esz te¿ ustawiæ Po³±czenie GPRS na Zawsze 
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online (patrz Po³±czenie GPRS, str. 67).

• Odpowiedz przez to samo centrum, aby odpowiedzi na wys³ane wiadomo
otrzymywaæ przez to samo centrum (us³uga sieciowa).

• Zmieñ nazwê profilu wysy³ania, aby zmieniæ nazwê profilu wysy³anych 
wiadomo¶ci. Nazwy profilu domy¶lnego nie mo¿na zmieniæ.

Ustawienia nadpisywania
Telefon mo¿na tak ustawiæ, ¿eby stare wiadomo¶ci by³y automatycznie 
zastêpowane nowymi. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Wiadom
Ustawienia wiad., Wiad. tekstowe i Nadpis. wiadom. w pozycjach wys³an. lu
Nadpis. wiad. w skrzynce odbior. Wybierz Dozwolone, aby stare wiadomo¶ci
tekstowe zastêpowane by³y nowymi, odpowiednio w folderze Wiadom. wys
lub Skrz. odbiorcza.

Ustawienia wiadomo¶ci multimedialnych
Naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Ustawienia wiad. i Wiadom. multimed
Wybierz

• Zapisuj wys³ane wiadomo¶ci i Tak, ¿eby wysy³ane wiadomo¶ci multimed
zapisywane by³y w folderze Pozycje wys³ane. Je¶li wybierzesz Nie, wys³a
wiadomo¶ci nie bêd± zapisywane.

• Raporty dorêczeñ, aby zleciæ sieci przesy³anie raportów dorêczenia wysy
wiadomo¶ci (us³uga sieciowa).
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• Pomniejszanie skali zdjêcia, aby zdecydowaæ, czy wstawiane do wiadomo¶ci 
zdjêcia maj± byæ pomniejszone.
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• Domy¶lny czas dla slajdu, aby okre¶liæ domy¶lny czas ekspozycji ka¿dego
prezentacji.

• Zgoda na odbiór wiad. multimed., aby siê zgodziæ (Tak) lub nie zgodziæ (N
odbiór wiadomo¶ci multimedialnych, lub zgodziæ siê na to, ale tylko w si
macierzystej (W sieci macierzyst.).

• Przychodz±ce wiad. multimed., aby ustawiæ telefon na automatyczny od
wiadomo¶ci MMS (Pobieraj); wybierz Odrzucaj, je¶li nie chcesz odbieraæ
wiadomo¶ci multimedialnych.

To ustawienie nie jest dostêpne, je¿eli opcja Zgoda na odbiór wiad. multi
jest ustawiona na Nie.

• Ustawienia po³±czeñ, aby okre¶liæ ustawienia przegl±darki dotycz±ce 
pobierania nowych wiadomo¶ci multimedialnych. Uaktywnij zestaw po³
w którym chcesz zapisaæ ustawienia, po czym edytuj te ustawienia. Patr
Rêczne wprowadzanie ustawieñ us³ugi, str. 87.

Po w³a¶ciwe ustawienia zwróæ siê do operatora sieci lub us³ugodawcy. 

• Pozwolenie na odbiór og³oszeñ, aby siê zgodziæ lub nie zgodziæ na odbiór
og³oszeñ. To ustawienie nie jest dostêpne, je¶li opcja Zgoda na odbiór wi
multimed. jest ustawiona na Nie lub gdy opcja Przychodz±ce wiad. mult
ustawiona jest na Odrzucaj.
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Ustawianie rozmiaru czcionki
Aby wybraæ rozmiar czcionki u¿ywanej w czytanych i pisanych wiadomo¶ciach, 
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naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Ustawienia wiad., Inne ustawienia i Ro
czcionki.

Polecenia obs³ugi
Zlecenia na us³ugi mo¿na wysy³aæ do us³ugodawcy (us³uga sieciowa). Aby w
do tego menu, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci i Pol
obs³ugi. Wprowad¼ ¿±dane znaki i naci¶nij Wy¶lij.

■ Spis po³±czeñ (Menu 2)
W tym menu pokazane s± numery telefonów, od których nie 
odebrano po³±czeñ, od których po³±czenia odebrano i z którymi 
nawi±zywano po³±czenia. Pokazane s± tu te¿ przybli¿one czasy 
trwania po³±czeñ.

Po³±czenia nieodebrane, odebrane i wybierane numery
Aby przejrzeæ numery po³±czeñ nieodebranych, odebranych i nawi±zywanyc
trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Spis po³±czeñ. Wybierz

• Po³±czenia nieodebrane, aby zobaczyæ listê dziesiêciu numerów telefonó
których bez powodzenia próbowano siê ostatnio z Tob± po³±czyæ (us³uga
sieciowa).
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• Po³±czenia odebrane, aby przejrzeæ listê dziesiêciu numerów telefonów, od 
których ostatnio odebrano po³±czenia (us³uga sieciowa).
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• Wybierane numery, aby przejrzeæ listê dwudziestu numerów telefonów, 
którymi siê po³±czono lub próbowano po³±czyæ. Patrz te¿ Wywo³ywanie 
jednego z ostatnio wybieranych numerów, strona 24.

• Usuñ listy ostatnich po³±czeñ, aby usun±æ listy po³±czeñ nieodebranych,
odebranych i nawi±zywanych.

Uwagi o po³±czeniach nieodebranych, odebranych i nawi±zywanych
• Numery po³±czeñ nieodebranych i odebranych s± rejestrowane tylko wte

gdy us³uga ta jest dostêpna w sieci, a w³±czony telefon znajduje siê w je
zasiêgu.

• Po naci¶niêciu Opcje w menu Po³±czenia nieodebrane, Po³±czenia odebr
lub Wybierane numery mo¿na zobaczyæ datê i godzinê po³±czenia, zadzw
pod dany numer, zapisaæ go w kontaktach lub wys³aæ wiadomo¶æ na ten
numer. 

Liczniki impulsów i czasu trwania po³±czeñ
Uwaga: rzeczywista kwota wynikaj±ca z faktury za po³±czenia telefoniczn
us³ugi sieciowe us³ugodawcy mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od sieci, sposob
zliczania czasu po³±czeñ, podatków itp.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Spis po³±czeñ. Wybierz

• Czas po³±czeñ, aby sprawdziæ przybli¿ony czas trwania wychodz±cych i 
przychodz±cych po³±czeñ.
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• Licznik danych GPRS, aby zobaczyæ ilo¶æ danych wys³anych i odebranych w 
po³±czeniach GPRS.
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• Licznik czasu po³±czeñ GPRS, aby sprawdziæ czas trwania po³±czeñ GPRS

■ Kontakty (Menu 3)
Numery telefonów i opisy (nazwy) mo¿esz zapisywaæ w pamiêci 
telefonu i w pamiêci karty SIM.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Ko

Liczba opisów, które mo¿na zapisaæ, zale¿y od ich d³ugo¶ci oraz od liczby i 
d³ugo¶ci zwi±zanych z nimi numerów telefonów i adnotacji. W pamiêci kart
mo¿na zapisaæ do 250 numerów telefonów wraz z opisami.

Kontakty zapisywane w pamiêci telefonu korzystaj± z pamiêci wspó³dzielon
(patrz str. 12).

Inne sposoby uzyskania dostêpu do funkcji tego menu
Dostêp do wiêkszo¶ci funkcji uzyskasz, naciskaj±c w trybie gotowo¶ci Konta
(lub naciskaj±c najpierw Id¼ do, a nastêpnie wybieraj±c Kontakty).

Do niektórych funkcji mo¿na te¿ przej¶æ w sposób nastêpuj±cy: w trybie 
gotowo¶ci naci¶nij  lub , wska¿ odpowiedni opis, naci¶nij Wiêce
przejd¼ do numeru lub adnotacji, naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.

Aby przej¶æ do kontaktów w trakcie rozmowy telefonicznej, naci¶nij Opcje i
wybierz Kontakty.
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Wybór ustawieñ zwi±zanych z kontaktami
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Ustawienia. Wybierz
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• Wybór pamiêci, aby wskazaæ pamiêæ kontaktów, z której chcesz korzysta
móc przeszukiwaæ obie pamiêci, wybierz Telef. i karta SIM. Opisy i nume
telefonów bêd± wtedy zapisywane w pamiêci telefonu.

• Widok kontaktów, aby wybraæ sposób wy¶wietlania opisów, numerów i z
na li¶cie kontaktów. Na przyk³ad w opcji Opis i zdjêcie wy¶wietlane bêd±
z do³±czonymi zdjêciami.

• Stan pamiêci, aby sprawdziæ ilo¶æ wolnej pamiêci dostêpnej w ka¿dej z p
kontaktów.

Zapisywanie opisów i numerów telefonów
1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Dodaj kontakt.

2. Wprowad¼ opis i naci¶nij OK, aby go zapisaæ.

3. Wprowad¼ numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) i naci¶nij OK
zapisaæ ten numer.

• ¯eby u¿ywaæ tego numeru za granic±, dodaj znak + (naci¶nij dwukrot
), wpisz kod kraju, numer kierunkowy (bez poprzedzaj±cego go z

oraz w³a¶ciwy numer telefonu.

4. Po zapisaniu opisu i numeru naci¶nij Gotowe.

Wskazówka: aby szybko zapisaæ opis i numer telefonu, w trybie goto
wprowad¼ numer telefonu, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz.
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Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedn± nazw±
W pamiêci kontaktów telefonu do jednego opisu mo¿na przypisaæ kilka numerów 
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telefonów i adnotacji.

Pierwszy z zapisanych pod dan± nazw± (opisem) numer telefonu bêdzie num
domy¶lnym. Numer domy¶lny ma otoczony ramk± wska¼nik typu numeru tel
na przyk³ad . Je¶li wybierzesz opis z listy kontaktów, ¿eby na przyk³ad 
zatelefonowaæ, to po³±czysz siê z numerem domy¶lnym, chyba ¿e wybierzes
numer telefonu.

1. Sprawd¼, czy u¿ywan± pamiêci± jest Telefon, czy Telef. i karta SIM.

2. W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub .

3. Przejd¼ do opisu, do którego chcesz dodaæ numer lub adnotacjê, i naci¶n
Wiêcej.

4. Naci¶nij Opcje i wybierz Dodaj numer, Dodaj szczegó³y lub Zmieñ typ.

• Aby dodaæ numer telefonu, wybierz Dodaj numer oraz typ numeru. W
numer i naci¶nij OK, aby go zapisaæ.

• Aby dodaæ adnotacjê, wybierz Dodaj szczegó³y i typ adnotacji, na prz
Adres e-mail. Aby wstawiæ znak specjalny, naci¶nij .

• Aby zmieniæ typ numeru lub adnotacji, wybierz Zmieñ typ i wska¿ ¿±d
typ. 

5. Naci¶nij Wróæ, a nastêpnie Wyjd¼, aby wróciæ do trybu gotowo¶ci.
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Zmiana numeru domy¶lnego
W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub , przejd¼ do ¿±danego opisu i naci¶nij 
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Wiêcej. Przejd¼ do numeru, który chcesz ustawiæ jako domy¶lny. Naci¶nij O
wybierz Jako domy¶lny.

Dodawanie zdjêcia do zapisanego numeru lub opisu
Zdjêcia mo¿na dodawaæ do opisów lub numerów zapisanych w pamiêci tele
Zdjêcie pojawi siê na wy¶wietlaczu z chwil± nadej¶cia po³±czenia od daneg
abonenta.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub , wska¿ opis i numer, do któreg
chcesz dodaæ zdjêcie, i naci¶nij Wiêcej. Naci¶nij Opcje i wybierz Dodaj zdjê
Pojawi siê lista folderów w menu Galeria. Wska¿ ¿±dane zdjêcie, naci¶nij Op
wybierz Zapisz w kontak.

Wyszukiwanie opisu w kontaktach
1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, a nastêpnie wybierz Kontakty i Szuka

LUB: W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub .

2. Wpisz pierwsz± literê lub kilka pierwszych liter szukanego opisu.

3. Przejd¼ do ¿±danego opisu i naci¶nij Wiêcej. Je¶li opis zapisany jest na k
SIM, w górnej czê¶ci wy¶wietlacza widoczny bêdzie symbol .

4. Przejrzyj numery i adnotacje dodane do opisu.
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Usuwanie kontaktów
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Usuñ. Wybierz opcjê 

umery, 
o z 

hcesz 

ci¶nij 
z 

onu 
ie s± 

kre¶l 
y¶lne 

uj, czy 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pojedynczo lub Usuñ wszystko.

Usuwaj±c opis i numer, usuwasz jednocze¶nie dodane do nich dodatkowe n
adnotacje i zdjêcia. Usuniêcie zdjêcia z kontaktów nie powoduje usuniêcia g
menu Galeria.

Usuwanie numeru, adnotacji lub zdjêcia dodanego do opisu
W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub , przejd¼ do ¿±danego opisu (i 
numeru) i naci¶nij Wiêcej. Przejd¼ do numeru, adnotacji lub zdjêcia, który c
usun±æ, naci¶nij Opcje, wybierz odpowiedni± funkcjê i naci¶nij OK.

Edycja opisu, numeru lub adnotacji
W trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub , przejd¼ do ¿±danego opisu i na
Wiêcej. Wska¿ w³a¶ciwy opis, numer lub adnotacjê i naci¶nij Opcje. Wybier
odpowiedni± funkcjê, na przyk³ad Edytuj szczegó³y, aby zmieniæ adnotacjê.

Kopiowanie kontaktów
Istnieje mo¿liwo¶æ kopiowania opisów i numerów telefonów z pamiêci telef
na kartê SIM i odwrotnie. Adnotacje i zdjêcia zapisane w pamiêci telefonu n
kopiowane na kartê SIM.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, a nastêpnie wybierz Kontakty i Kopiuj. O
kierunek kopiowania. Wybierz Pojedynczo, Wszystkie naraz lub Numery dom
(opcja dostêpna tylko w przypadku kopiowania z pamiêci telefonu). Zdecyd
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oryginalne opisy i numery telefonu maj± zostaæ zachowane (opcja Zachowaj 
orygina³) czy przeniesione (opcja Przenie¶ orygina³).

ybierz 

 ile 

e na 

IM 

ntakty 
wiêk 
j 

o 

cje i 
y, 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Inne funkcje zwi±zane z list± kontaktów
Aby przej¶æ do opisanych ni¿ej funkcji, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i w
Kontakty. Wybierz

• Numery info, aby ³±czyæ siê z numerami informacyjnymi us³ugodawcy, o
zosta³y zapisane na karcie SIM (us³uga sieciowa).

• Numery us³ug, aby ³±czyæ siê z us³ugami, je¶li ich numery zosta³y zapisan
karcie SIM (us³uga sieciowa).

• W³asne numery, aby wy¶wietliæ numery telefonów przypisane do karty S
(je¶li karta to umo¿liwia).

• Grupy osób, aby podzieliæ opisy i numery telefonów zapisane w menu Ko
na ró¿ne grupy abonentów. Ka¿dej grupie mo¿esz przypisaæ okre¶lony d¼
dzwonka i logo. Gdy nadejdzie po³±czenie z numeru nale¿±cego do takie
grupy, us³yszysz przypisany jej d¼wiêk i zobaczysz przypisane jej logo.

Do wyboru masz nastêpuj±ce funkcje: Nazwa grupy, Dzwonek grupy, Log
grupy, Nale¿±cy do grupy abonenci. 

Po wybraniu Nale¿±cy do grupy abonenci naci¶nij Dodaj (lub naci¶nij Op
wybierz Dodaj kontakt), aby dodaæ opis do grupy. Aby usun±æ opis z grup
naci¶nij Opcje i wybierz Usuñ kontakt. 

Patrz te¿ Sygna³ dla w punkcie Ustawienia d¼wiêków, na str. 62.
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Proste wybieranie
Klawiszom od  do  mo¿esz przypisaæ funkcjê prostego wybierania. O 
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nawi±zywaniu po³±czeñ metod± prostego wybierania przeczytasz na stroni

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza prostego wybierania
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Proste wybieranie. P
do ¿±danego klawisza i naci¶nij Przypisz. Naci¶nij Szukaj i wybierz opis i nu
który chcesz przypisaæ do wskazanego klawisza.

Je¶li do danego klawisza jest ju¿ przypisany numer telefonu, mo¿esz go 
wy¶wietliæ, zmieniæ albo usun±æ przypisanie, naciskaj±c Opcje i wybieraj±c 
¿±dan± funkcjê.

Wizytówki
Informacje o kontaktach mo¿na wysy³aæ i odbieraæ w formie wizytówek.

Aby wys³aæ wizytówkê do kompatybilnego telefonu lub innego urz±dzenia 
rozpoznaj±cego format vCard: w trybie gotowo¶ci naci¶nij  lub ,
przejd¼ do ¿±danego opisu i naci¶nij Wiêcej. Naci¶nij Opcje, a nastêpnie wy
Wy¶lij wizytówkê i Przez SMS lub Przez MMS (us³uga sieciowa).

Po odebraniu wizytówki naci¶nij Poka¿ i Zapisz, aby zapisaæ wizytówkê w p
telefonu. Aby odrzuciæ wizytówkê, naci¶nij Wyjd¼ i OK.

■ Ustawienia (Menu 4)
W tym menu mo¿na zmieniaæ ró¿ne ustawienia telefonu. Niektórym 
ustawieniom mo¿na te¿ przywróciæ ich warto¶ci domy¶lne.
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Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz 
Ustawienia.
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Profile
Grupy ustawieñ, czyli tzw. profile, pozwalaj± przystosowaæ d¼wiêki telefonu
ró¿nych sytuacji i warunków.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Profile.

1. Wybierz profil, który chcesz w³±czyæ lub którego ustawienia chcesz zmie

2. Wybierz Uaktywnij, Przystosuj lub Tymczasowy.

• Aby w³±czyæ wybrany profil, wybierz Uaktywnij.

• Aby w³±czyæ profil na okre¶lony czas, wybierz Tymczasowy i podaj te
Po up³ywie podanego czasu uaktywni siê poprzednio wybrany profil, 
nie by³ profilem tymczasowym.

• Aby zmieniæ ustawienia profilu, wybierz Przystosuj. Wybierz ustawie
które chcesz zmieniæ, i dokonaj odpowiednich zmian.

Wybierz Efekty ¶wietlne, aby dzia³ania niektórych funkcji sygnalizow
by³y pod¶wietleniem wy¶wietlacza i klawiatury. Wiêcej o tym przeczy
punkcie Sygnalizacja ¶wietlna, strona 15.

Informacje na temat innych ustawieñ znajdziesz w punkcie Ustawien
d¼wiêków, strona 62. Za pomoc± opcji Nazwa profilu mo¿esz zmieniæ
nazwê wybranego profilu. Profil Ogólny nie mo¿e mieæ innej nazwy.
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Nazwa aktywnego profilu pokazana jest w trybie gotowo¶ci, ale nie dotyczy to 
profilu Ogólny. Je¶li profil jest tymczasowy, przed jego nazw± widoczny bêdzie 
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symbol .

Wskazówka: aby w trybie gotowo¶ci szybko zmieniæ profil, naci¶nij
klawisz wy³±cznika  i wybierz profil, który chcesz uaktywniæ.

Ustawienia d¼wiêków
Ustawienia d¼wiêków i sygnalizacji wibracjami mo¿esz zmieniaæ w aktualn
wybranym profilu. Te same ustawienia znajdziesz równie¿ w menu Profile (
str. 61).

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia d¼wiêków. Wybierz

• Sygna³ nadej¶cia po³±czenia, aby wybraæ sposób sygnalizowania 
przychodz±cych po³±czeñ g³osowych. Dostêpne opcje to: Ci±g³y, Rosn±c
dzwonek, 1 sygna³ i Bez d¼wiêku.

Przy otwartej klapce g³o¶no¶æ wszystkich d¼wiêków dzwonka zwiêksza s
czasem.

• D¼wiêk dzwonka, aby wybraæ d¼wiêk dzwonka sygnalizuj±cy nadej¶cie 
po³±czenia g³osowego. Aby wybraæ d¼wiêk dzwonka z menu Galeria, wyb
Otwórz Galeriê.

• G³o¶no¶æ dzwonka, aby ustawiæ g³o¶no¶æ dzwonka i sygna³u nadej¶cia 
wiadomo¶ci.
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• Sygnalizacja wibracjami, aby przychodz±ce po³±czenia lub wiadomo¶ci 
sygnalizowanie by³y drganiami telefonu. Sygnalizacja wibracjami nie dzia³a, 
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gdy telefon jest pod³±czony do ³adowarki.

• Sygna³ odbioru wiadomo¶ci, aby wybraæ d¼wiêk sygnalizuj±cy odbiór 
wiadomo¶ci. Aby wybraæ d¼wiêk z listy dzwonków, wybierz D¼wiêk dzwo
wska¿ ¿±dany d¼wiêk.

• D¼wiêki klawiszy, aby ustawiæ g³o¶no¶æ d¼wiêków klawiszy.

• D¼wiêki ostrze¿eñ, aby ustawiæ w telefonie d¼wiêki, które informuj± np. 
wyczerpywaniu siê baterii.

• Sygna³ dla, aby telefon sygnalizowa³ tylko po³±czenia przychodz±ce od o
okre¶lonej grupy. Wybierz ¿±dan± grupê osób lub Wszystkie po³. i naci¶n
Zaznacz. Patrz te¿ ustawienie Grupy osób w menu Kontakty.

Je¶li Sygna³ nadej¶cia po³±czenia ustawi siê na Bez d¼wiêku i Sygna³ odbioru
wiadomo¶ci ustawi siê na Bez d¼wiêku, w trybie gotowo¶ci wy¶wietlany bêd
symbol .

Zapisywanie nowych d¼wiêków w telefonie
O dostêpno¶ci d¼wiêków odbieranych przez SMS, MMS lub przegl±darkê do
siê od operatora sieci lub us³ugodawcy. D¼wiêki zapisywane s± w menu Gal

Ustawienia wy¶wietlacza
Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia wy¶wietlacza. Wybierz

• Tapeta, aby w trybie gotowo¶ci telefon wy¶wietla³ grafikê w tle, tzw. tap
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Zdjêcia, które mog± s³u¿yæ jako tapety, znajdziesz w menu Galeria. Mo¿esz te¿ 
zapisywaæ nowe zdjêcia, które odbierzesz na przyk³ad w wiadomo¶ciach 
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multimedialnych.

Aby ustawiæ zdjêcie jako tapetê: 

• Chc±c po raz pierwszy ustawiæ tapetê lub zmieniæ istniej±c± tapetê, w
opcjê Wybierz tapetê. Przejd¼ do ¿±danego folderu i naci¶nij Otwórz 
wska¿ ¿±dane zdjêcie. Naci¶nij Opcje i wybierz Ust. jako tapetê.

• Je¶li tapeta by³a ju¿ ustawiona, ale pó¼niej w³±czono opcjê Nie, wybi
opcjê Tak.

• Paleta kolorów, aby wybraæ kolor niektórych elementów wy¶wietlacza, n
przyk³ad wska¼nika mocy sygna³u.

• Logo operatora, aby telefon wy¶wietla³ lub ukrywa³ zapisane logo opera
Je¶li logo operatora nie jest dostêpne w telefonie, funkcja ta bêdzie 
nieaktywna.

W sprawie dostêpno¶ci logo operatora skontaktuj siê z operatorem sieci
us³ugodawc±.

• Czas zw³oki dla wygasz. ekranu, aby ustawiæ czas, po up³ywie którego m
w³±czaæ wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu to funkcja oszczêdzaj±ca
energiê baterii. Uaktywnia siê, gdy przez okre¶lony czas nie korzysta siê 
¿adnej funkcji telefonu. Gdy telefon znajdzie siê poza zasiêgiem sieci, 
wygaszacz zostanie wy³±czony.

Aby wy³±czyæ wygaszacz ekranu, naci¶nij dowolny klawisz.
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• Jasno¶æ wy¶wietlacza, aby ustawiæ poziom jasno¶ci. Naci¶nij  
lub , ¿eby przyciemniæ lub rozja¶niæ wy¶wietlacz, po czym naci¶nij OK.
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• Widok menu, aby ustawiæ sposób wy¶wietlania menu g³ównego. Je¶li 
wybierzesz Lista, ró¿ne menu bêd± pokazane na li¶cie. Po wybraniu Tabe
menu bêd± pokazane na planszy. W widoku tabeli nazwa menu znajduje
góry wy¶wietlacza.

Ustawienia daty i godziny
Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia daty i godziny. Wybierz

• Zegar, aby go nastawiæ i zdecydowaæ, czy godzina ma byæ (lub nie byæ) 
pokazywana w trybie gotowo¶ci, wybraæ 12- lyb 24-godzinny format ze
oraz ustaliæ strefê czasow±. Je¶li bateria zostanie wyjêta z telefonu na d
zegar trzeba bêdzie ponownie nastawiæ.

Ustawienia zegara wi±¿± siê z kilkoma funkcjami, takimi jak Wiadomo¶c
po³±czeñ, Budzik i Kalendarz.

• Data, aby zdecydowaæ, czy data ma byæ (lub nie byæ) pokazywana w tryb
gotowo¶ci, albo ¿eby wybraæ format daty i jej separator. Je¶li bateria zos
wyjêta z telefonu na d³u¿ej, mo¿e zaistnieæ potrzeba ponownego ustawi
daty.

• Autoregulacja daty i godziny, aby telefon samoczynnie zmienia³ datê i go
wraz ze zmian± strefy czasowej.
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Autoregulacja daty i godziny nie ma wp³ywu na ustawienia czasu budzika, 
kalendarza ani przypisanego do notatek alarmu.
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Skróty w³asne
Mo¿esz wybraæ funkcjê prawego klawisza wyboru dostêpn± w trybie gotow
oraz funkcje („skróty w³asne”) dostêpne po naci¶niêciu w trybie gotowo¶ci I
lub po przej¶ciu do menu Id¼ do.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Skróty w³asne. Wybierz

• Prawy klawisz wyboru, aby okre¶liæ funkcjê prawego klawisza wyboru.

• Wybierz opcje 'Id¼ do', aby wybraæ funkcje, które maj± znale¼æ siê na li¶c
skrótów. Wska¿ funkcjê i naci¶nij Zaznacz, aby wprowadziæ j± na listê. Je
chcesz usun±æ funkcjê z listy, naci¶nij Wyklucz. Aby zapisaæ zmiany, nac
Gotowe i Tak.

• Ustal kolejno¶æ opcji 'Id¼ do', aby zmieniæ kolejno¶æ funkcji na li¶cie. Prze
¿±danej funkcji, naci¶nij Przesuñ i wska¿ miejsce, na którym ma siê ta fu
znale¼æ.

Po³±czenia
W tym menu mo¿na okre¶liæ sytuacje, w których telefon ma siê ³±czyæ z siec
GPRS.
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Po³±czenie GPRS
W tym menu mo¿na okre¶liæ sytuacje, w których telefon ma siê ³±czyæ z sieci± 
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GPRS (us³uga sieciowa). Ogólne informacje na temat technologii GPRS mo¿
znale¼æ na stronie 16.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia, Po³±czenia i GPRS. 

Wybierz Po³±czenie GPRS oraz Zawsze online lub Gdy trzeba. 

• Je¶li wybierzesz Zawsze online, telefon po w³±czeniu bêdzie automatycz
rejestrowa³ siê w sieci GPRS, o ile bêdzie ona dostêpna na danym obszar

Je¶li wybierzesz Gdy trzeba, telefon bêdzie rejestrowa³ siê w sieci GPRS i
z ni± tylko wtedy, gdy u¿ywana bêdzie funkcja zwi±zana z us³ug± GPRS.
opcji nawi±zanie po³±czenia mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ w opcji Zawsze onlin

Wska¼niki GPRS
Je¶li dla po³±czeñ GPRS wybrano tryb Zawsze online, a us³uga GPRS jest dos
na wy¶wietlaczu widoczny bêdzie wska¼nik .

Po uruchomieniu funkcji korzystaj±cej z us³ugi GPRS telefon ³±czy siê z siec
GPRS, na wy¶wietlaczu pokazuje siê wska¼nik  i transfer danych staje siê 
mo¿liwy.

Gdy w czasie po³±czenia GPRS nawi±¿esz lub odbierzesz po³±czenie g³osow
wiadomo¶æ tekstow±, na wy¶wietlaczu pojawi siê wska¼nik , który inform
po³±czenie GPRS zosta³o zawieszone. Po zakoñczeniu rozmowy telefon pon
bêdzie próby nawi±zania tego po³±czenia.
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Ustawienia po³±czeñ
Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
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Ustawienia i Ustawienia po³±czeñ. Wybierz

• Przekazywanie po³±czeñ, aby kierowaæ przychodz±ce po³±czenia na num
poczty g³osowej lub na inny numer telefonu (us³uga sieciowa). Opcje 
przekazywania, których nie udostêpnia karta SIM lub operator sieci, mog
byæ widoczne.

Wybierz odpowiedni± opcjê przekazywania, na przyk³ad Przekazuj, kiedy 
aby przekazywaæ po³±czenia g³osowe w sytuacjach, gdy Twój telefon bêd
zajêty lub gdy odmówisz przyjêcia po³±czenia. W³±cz opcjê (Uaktywnij) l
wy³±cz (Anuluj), lub sprawd¼, jaka opcja przekazywania jest aktywna (Sp
stan).

• Je¿eli wybierzesz Uaktywnij, podaj numer telefonu, na który po³±czen
maj± byæ przekazywane. W niektórych opcjach mo¿na te¿ podaæ czas
up³ywie którego po³±czenia maj± byæ przekazywane.

Jednocze¶nie aktywnych mo¿e byæ kilka opcji przekazywania po³±czeñ. S
 wy¶wietlany w trybie gotowo¶ci oznacza, ¿e przekazywane bêd± 

wszystkie po³±czenia.

• Autoregulacja g³o¶no¶ci i W³±cz, aby podczas rozmowy telefonicznej tel
automatycznie utrzymywa³ g³o¶no¶c na poziomie ustawionym przy u¿yc

 i . Na przyk³ad w ha³a¶liwym otoczeniu, g³o¶no¶æ w s³uchaw
automatycznie zwiêkszana.
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• Odbiór dowolnym klawiszem i Tak, aby odbieraæ po³±czenia przez krótkie 
naci¶niêcia dowolnego klawisza (z wyj±tkiem klawisza wy³±cznika  i 
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klawiszy wyboru).

• Autom. ponowne wybieranie, aby telefon samoczynnie wykona³ do 10 pr
po³±czenia siê z wybranym numerem, je¶li kolejne próby zawiod±.

• Proste wybieranie i Tak, je¶li chcesz wywo³ywaæ numery telefonów przyp
do klawiszy prostego wybierania (  do ) przez naci¶niêcie i 
przytrzymanie odpowiedniego klawisza.

• Us³uga po³±czeñ oczekuj±cych i Uaktywnij, aby odbieraæ z sieci powiadom
o przychodz±cych w trakcie rozmowy telefonicznej po³±czeniach (us³uga
sieciowa).

• Podsumowanie po po³±czeniu i Tak, ¿eby po zakoñczeniu po³±czenia na 
wy¶wietlaczu pojawia³ siê na krótko czas trwania tego po³±czenia.

• Wy¶lij moje ID, aby pokazywaæ (Tak) odbiorcom po³±czenia swój numer 
telefonu lub ukrywaæ przed nimi ten numer (Nie). Je¶li wybierzesz Ustala
u¿ywane bêdzie ustawienie ustalone z us³ugodawc±. Jest to us³uga sieci

Ustawienia telefonu
Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia telefonu. Wybierz

• Jêzyk telefonu, aby ustawiæ jêzyk komunikatów na wy¶wietlaczu. W opc
Samoczynnie telefon sam wybierze jêzyk, zgodnie z danymi zapisanymi 
karcie SIM.
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• Stan pamiêci, aby sprawdziæ ilo¶ci wolnej i zajêtej pamiêci wspó³dzielonej oraz 
ilo¶æ pamiêci u¿ywanej przez poszczególne funkcje.
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• Autoblokada klawiatury, aby ustawiæ czas, po up³ywie którego klawiatur
telefonu w trybie gotowo¶ci sama siê zablokuje. Patrz te¿ Blokada klawi
strona 27.

Aby uaktywniæ automatyczn± blokadê klawiatury, wybierz Tak i ustaw c
którym klawiatura ma siê sama zablokowaæ. Aby wy³±czyæ automatyczn
blokadê klawiatury, wybierz Nie. 

Nawet przy zablokowanej klawiaturze mo¿na nawi±zaæ po³±czenie z oficjalnym, 
zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym. 

• Wy¶wietlanie informacji o sieci, aby telefon informowa³ (us³uga sieciow
korzystaniu z sieci komórkowej opartej na technologii MCN (Micro Cellu
Network).

• Powitanie, aby napisaæ tekst, który ma siê pojawiaæ na wy¶wietlaczu zar
w³±czeniu telefonu. Aby zapisaæ powitanie, naci¶nij Opcje i wybierz Zap

• Wybór operatora, aby telefon samoczynnie wybiera³ jedn± z dostêpnych
danym obszarze sieci komórkowych (Automatyczny) lub ¿eby mo¿na by³
samodzielnie wybraæ z listy ¿±dan± sieæ (Manualny).

Wybrana sieæ musi mieæ podpisan± umowê roamingow± z sieci± macierz
Je¶li pojawi siê komunikat Brak dostêpu, nale¿y wybraæ inn± sieæ.

Telefon pozostanie w trybie manualnego wyboru sieci do chwili przej¶ci
tryb automatyczny lub w³o¿enia innej karty SIM.
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• Uaktywnianie tekstu pomocy, aby ustawiæ telefon na wy¶wietlanie tekstów 
pomocy w korzystaniu z funkcji menu.
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• D¼wiêk przy w³±czaniu telefonu, aby w³±czaniu telefonu towarzyszy³ syg
d¼wiêkowy.

Ustawienia akcesoriów
Mo¿liwe jest wybranie ustawieñ, których telefon u¿yje jako domy¶lnych 
w momencie pod³±czenia kompatybilnego akcesorium.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia akcesoriów.

Wybierz ¿±dane akcesorium, na przyk³ad Mikrozestaw. W zale¿no¶ci od 
akcesorium mo¿esz wybraæ niektóre z nastêpuj±cych funkcji:

• Profil domy¶lny, aby wskazaæ profil, który ma siê uaktywniaæ z chwil± 
pod³±czenia danego akcesorium.

• Odbiór samoczynny, aby telefon sam odbiera³ po³±czenia po up³ywie 5 s
Je¶li Sygna³ nadej¶cia po³±czenia jest ustawiony na 1 sygna³ lub Bez d¼w
nie bêdzie mo¿na korzystaæ z funkcji odbioru samoczynnego.

• Pod¶wietlenie telefonu, aby w³±czyæ (Tak) lub wy³±czyæ (Nie) pod¶wietle

Wska¼niki akcesoriów wy¶wietlane w trybie gotowo¶ci
Gdy do telefonu jest pod³±czone kompatybilne akcesorium, w trybie gotowo
wy¶wietlany jest odpowiedni wska¼nik (na przyk³ad ).
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Ustawienia zabezpieczeñ
Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
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Ustawienia i Ustawienia zabezpieczeñ.

Nawet gdy w³±czone s± funkcje ograniczaj±ce mo¿liwo¶ci nawi±zywania po³±czeñ (z
po³±czeñ, zamkniêta grupa u¿ytkowników, wybieranie ustalone), mo¿na siê po³±czyæ
oficjalnym, zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym.

Wybierz

• ¯±danie kodu PIN, je¶li po ka¿dym w³±czeniu telefonu ma pojawiaæ siê ¿
wprowadzenia tego kodu. W przypadku niektórych kart SIM zmiana tego
ustawienia nie jest mo¿liwa.

• Us³uga zakazu po³±czeñ, aby ograniczyæ mo¿liwo¶æ nawi±zywania i odbi
po³±czeñ (us³uga sieciowa).

• Wybieranie ustalone, aby ograniczyæ mo¿liwo¶æ nawi±zywania po³±czeñ
wysy³ania wiadomo¶ci tylko do wybranych numerów, je¶li pozwala na to
SIM (us³uga sieciowa).

Je¶li w³±czona jest opcja wybierania ustalonego, po³±czenia GPRS mog±
u¿ywane wy³±cznie do wysy³ania wiadomo¶ci tekstowych. Numer centru
wiadomo¶ci i numer telefonu odbiorcy musz± wtedy znajdowaæ siê na li
wybierania ustalonego.

• Zamkniêta grupa u¿ytkowników, aby okre¶liæ grupê abonentów, z którym
mo¿esz nawi±zywaæ po³±czenia i którzy mog± do Ciebie telefonowaæ (us
sieciowa). O w³±czeniu funkcji „zamkniêta grupa u¿ytkowników” inform
numer grupy widoczny w trybie gotowo¶ci.
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• Poziom zabezpieczeñ, aby okre¶liæ, kiedy ma siê pojawiaæ ¿±danie podania 
kodu zabezpieczaj±cego.
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Je¶li wybierzesz Telefon, ¿±danie to bêdzie siê pojawiaæ po w³o¿eniu now
karty SIM.

Je¿eli wybierzesz Pamiêæ, ¿±danie podania kodu zabezpieczaj±cego bêdz
pojawiaæ przy prze³±czaniu aktualnie u¿ywanej pamiêci z Karta SIM na T
lub na Telef. i karta SIM oraz przy próbie kopiowania opisów i numerów z
listy kontaktów na drug±.

Je¿eli zmienisz to ustawienie, numery w menu Po³±czenia nieodebrane, 
Po³±czenia odebrane i Wybierane numery zostan± usuniête.

• Kody dostêpu, aby zmieniæ kod zabezpieczaj±cy, kod PIN i PIN2 lub has³o
zakazu. Kody mog± sk³adaæ siê wy³±cznie z cyfr od 0 do 9.

Przywracanie ustawieñ fabrycznych
Niektóre ustawienia menu mo¿na przywróciæ do ich oryginalnych warto¶ci.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Ustawienia i Przywróæ ustawien
fabryczne. Wprowad¼ kod zabezpieczaj±cy i naci¶nij OK. Operacja ta nie us
informacji zapisanych lub pobranych przez u¿ytkownika telefonu.

■ Galeria (Menu 5)
To menu pozwala porz±dkowaæ zdjêcia i d¼wiêki zapisane 
w pamiêci telefonu, a odebrane na przyk³ad w wiadomo¶ciach 
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multimedialnych. Zdjêcia zapisywane s± w formatach JPEG i BMP. Pliki te 
rozmieszczone s± w folderach.
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Telefon wyposa¿ono w system kontroli praw u¿ytkowania pobranych do tel
materia³ów. System ten znany jest pod nazw± DRM (Digital Rights Manage
Niektóre z zapisanych w pamiêci telefonu materia³ów (np. d¼wiêki dzwonka
mog± byæ zabezpieczone pewnymi regu³ami u¿ytkowania. Regu³y te okre¶la
przyk³ad, ile razy lub jak d³ugo mo¿na u¿ywaæ danego materia³u. Tego rodza
regu³y zdefiniowane s± w kluczu aktywacyjnym, który mo¿e byæ do³±czony 
materia³u lub dostarczony osobno, a zale¿y to od us³ugodawcy. Klucze 
aktywacyjne mo¿na niekiedy uaktualniaæ. Zawsze sprawdzaj klucz aktywac
warunki korzystania z danego materia³u, zanim jeszcze pobierzesz go do tel
poniewa¿ nawet fakt samego pobrania mo¿e siê wi±zaæ z poniesieniem kos

Galeria korzysta z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 12).

1. Naci¶nij Menu i wybierz Galeria. Wy¶wietlona zostanie lista opcji.

2. Wybierz Poka¿ foldery, aby otworzyæ listê folderów.

Inne opcje to:

• Dodaj folder, Usuñ folder, Zmieñ nazwê. Opcje te pozwalaj± dodawaæ
usuwaæ foldery oraz zmieniaæ ich nazwy. Nie mo¿na zmieniaæ nazw l
usuwaæ folderów utworzonych fabrycznie.

• Stan pamiêci, aby sprawdziæ ilo¶æ wolnej i dostêpnej do wykorzystan
pamiêci.
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• Lista kluczy akt.: na li¶cie tej wymienione s± dostêpne klucze aktywacyjne. 
Wska¿ ¿±dany plik i naci¶nij Opcje. Wybierz Szczegó³y, aby przejrzeæ klucze 
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aktywacyjne. 

• Pobieranie: pozwala pobieraæ zdjêcia i i d¼wiêki (us³uga sieciowa). Po
siê lista zak³adek. Wybierz opcjê Wiêcej zak³adek, ¿eby zobaczyæ zak³
dostêpne w menu Us³ugi. Wybierz zak³adkê tej strony przegl±darki, d
której chcesz uzyskaæ dostêp. Postêpuj zgodnie z instrukcjami na stro
us³ugi. 

3. Aby otworzyæ folder, wska¿ go i naci¶nij Otwórz. Pojawi siê lista plików 
folderze. 

Naci¶niêcie Opcje pozwala uzyskaæ dostêp do niektórych funkcji opisany
punkcie Opcje dostêpne dla plików w Galerii, na stronie 75.

4. Aby wy¶wietliæ zdjêcie lub odtworzyæ plik d¼wiêkowy, wska¿ ¿±dane zdj
lub plik, naci¶nij Opcje i wybierz Otwórz. 

Opcje dostêpne dla plików w Galerii
Po wybraniu lub otwarciu pliku mo¿esz nacisn±æ Opcje, aby uzyskaæ dostêp
nastêpuj±cych funkcji: Otwórz, Usuñ, Wy¶lij, Edytuj zdjêcie, Przenie¶, Zmieñ
nazwê, Ust. jako tapetê, Ust. jako dzwonek, Szczegó³y, Sortuj, Lista kluczy ak
Wybierz

• Wy¶lij, aby wys³aæ plik jako wiadomo¶æ multimedialn±.

• Edytuj zdjêcie, aby do wybranego zdjêcia dodaæ tekst i obrazek lub ¿eby 
przyci±æ zdjêcie. Naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.
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Po wybraniu Wstaw tekst wprowad¼ ¿±dany tekst, naci¶nij OK i przesuñ tekst 
klawiszami przewijania. Naci¶nij Opcje, ¿eby móc wybraæ styl, rozmiar i kolor 
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czcionki oraz obróciæ tekst. Aby potwierdziæ zmiany, naci¶nij Opcje i wy
OK.

Po wybraniu Wstaw obrazek, przejd¼ do ¿±danego obrazka, naci¶nij Opc
wybierz Wstaw. Klawiszami przewijania przesuñ wstawiony obrazek i na
OK. 

Aby zapisaæ zmodyfikowany obrazek w formacie GIF, naci¶nij Opcje, wy
Zapisz, podaj nazwê pliku, naci¶nij OK i wybierz folder docelowy.

• Szczegó³y, ¿eby na przyk³ad sprawdziæ rozmiar i format pliku.

• Sortuj, aby posortowaæ pliki i foldery wed³ug nazwy, daty, formatu lub 
rozmiaru.

• Lista kluczy akt., aby uaktualniæ klucz aktywacyjny wybranego pliku. Ta o
jest dostêpna tylko wtedy, gdy takie uaktualnienie jest mo¿liwe.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, transfer lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, utworów muzycznych (w tym równie¿ d¼wiêków dz
i innych materia³ów mo¿e byæ niemo¿liwe.

■ Organizator (Menu 6)
To menu daje dostêp do wbudowanego budzika i kalendarza.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz 
Organizator.
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Budzik
Telefon mo¿na tak ustawiæ, ¿eby o okre¶lonej godzinie w³±czy³ siê alarm budzika. 
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Budzik bêdzie dzia³aæ nawet przy zamkniêtej klapce.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz 
Organizator i Budzik.

Aby ustawiæ alarm, wybierz Godzina alarmu, wprowad¼ godzinê i naci¶nij O
zmieniæ godzinê alarmu, wybierz Tak.

Aby ustawiæ d¼wiêk alarmu, wybierz D¼wiêk alarmu i ¿±dany d¼wiêk. 

O tym, ¿e budzik jest w³±czony, informuje symbol  widoczny w trybie 
gotowo¶ci.

Gdy nadejdzie godzina alarmu
Telefon wyemituje sygna³y d¼wiêkowe alarmu, a na ekranie pulsowaæ bêdzi
s³owo Alarm!  i godzina alarmu. Naci¶nij Stop, aby wy³±czyæ budzik. Po up³y
minuty lub po naci¶niêciu Drzemka alarm wy³±czy siê na oko³o dziesiêæ min
czym znów siê odezwie.

Je¶li w czasie, na który zosta³ ustawiony alarm, urz±dzenie bêdzie wy³±czone, w³±czy
samoczynnie i zacznie emitowaæ sygna³y alarmu. Gdy wybierzesz Stop, pojawi siê py
czy chcesz w³±czyæ urz±dzenie w celu korzystania z niego do po³±czeñ telefonicznyc
Wybierz Nie, aby urz±dzenie wy³±czyæ, lub Tak, aby móc nawi±zywaæ i odbieraæ po³±
Nie wybieraj Tak, je¶li w³±czony telefon komórkowy mo¿e byæ ¼ród³em zak³óceñ lub i
zagro¿eñ.
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Kalendarz
Kalendarz korzysta z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 12).
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Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz 
Organizator i Kalendarz. Pokazany bêdzie widok miesi±ca. U¿ywaj±c klawis
przewijania, mo¿esz przechodziæ miêdzy kolejnymi dniami, tygodniami i 
miesi±cami.

Wskazówka: aby w trybie gotowo¶ci otworzyæ kalendarz, 
naci¶nij .

Ró¿ne widoki kalendarza
• Widok miesi±ca: w widoku tym pokazane s± tygodnie miesi±ca. Data 

bie¿±cego dnia oznaczona jest ramk±. Je¿eli do daty przypisane s± jakie¶
notatki, czcionka jej zapisu jest pogrubiona. Aby przejrzeæ notatki przypi
do danego dnia („widok dnia”), wska¿ odpowiedni dzieñ, naci¶nij Opcje 
wybierz Notatki dnia.

Naci¶niêcie Opcje otwiera dostêp do nastêpuj±cych funkcji: Widok tygo
Wpisz notatkê, Id¼ do daty, Ustawienia. Wybierz

• Ustawienia, aby ustawiæ datê i godzinê, ustaliæ format daty i godziny
wybraæ separator (np. - ) i (lub) wskazaæ pierwszy dzieñ tygodnia (Po
tygod.). Opcja Autousuwanie pozwala tak ustawiæ telefon, aby sam u
stare notatki po up³ywie zadanego czasu.

• Widok dnia: w tym widoku pokazane s± notatki przypisane do wybrane
dnia. Aby przewijaæ notatki, naciskaj  lub . 
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Aby przewijaæ dni, naciskaj  lub . Naci¶nij Opcje i wybierz Poka¿, 
aby otworzyæ wybran± notatkê („widok notatki”).
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Naci¶niêcie Opcje otwiera dostêp do nastêpuj±cych funkcji: Wpisz nota
Usuñ, Edytuj, Przenie¶, Powtórz, Id¼ do daty, Wy¶lij notatkê, Kopiuj, Ustaw
Wybierz

• Powtórz, aby ustawiæ okres powtarzania notatki.

• Widok notatki: w tym widoku pokazana jest notatka otwarta z widoku 

Mo¿esz nacisn±æ Opcje, ¿eby mieæ dostêp do nastêpuj±cych funkcji: Edy
Usuñ, Przenie¶, Powtórz, Wy¶lij notatkê, Kopiuj, Ustawienia.

Sporz±dzanie notatki kalendarza
Now± notatkê mo¿esz utworzyæ w widoku miesi±ca, tygodnia lub dnia.

W widoku miesi±ca lub tygodnia przejd¼ do odpowiedniego dnia, naci¶nij O
wybierz Wpisz notatkê. W widoku dnia naci¶nij Opcje i wybierz Wpisz nota

Wybierz jeden z nastêpuj±cych typów notatek:  Spotkanie,  Po³±czeni
Urodziny,  Adnotacja,  Przypomnienie.

Wpisz notatkê, a nastêpnie j± zapisz. Aby na przyk³ad zapisaæ notatkê dotyc
spotkania z ustawionym alarmem:

Wprowad¼ powód spotkania, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz. Wpisz miejsce
spotkania, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz. Wprowad¼ datê rozpoczêcia spo
i naci¶nij OK. Wprowad¼ datê zakoñczenia spotkania i naci¶nij OK. Wprowa
godzinê rozpoczêcia spotkania i naci¶nij OK. Wprowad¼ godzinê zakoñczen
spotkania i naci¶nij OK. Aby ustawiæ alarm dla notatki, wybierz Z d¼wiêkiem
Milczy, po czym wprowad¼ godzinê alarmu.
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Gdy telefon emituje d¼wiêki alarmu przypisanego notatce
Telefon wyemituje sygna³y d¼wiêkowe i wy¶wietli notatkê. Gdy pojawi siê notatka 
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dotycz±ca po³±czenia , mo¿esz zadzwoniæ pod wy¶wietlony numer, nacis
. 

Aby wy³±czyæ alarm i wy¶wietliæ notatkê, naci¶nij Poka¿. Je¶li naci¶niesz Dr
podczas wy¶wietlania notatki, alarm siê wy³±czy na oko³o dziesiêæ minut, po
znowu siê odezwie.

Aby wy³±czyæ alarm bez wy¶wietlania notatki, naci¶nij Wyjd¼.

■ Aplikacje (Menu 7)
W tym menu mo¿esz korzystaæ z zainstalowanych w telefonie gier i 
aplikacji Java.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Ap

W telefonie zastosowano platformê Java 2 Micro Edition (J2METM), wersjê 
technologii Java zaprojektowan± specjalnie dla ma³ych urz±dzeñ elektronic

Zanim u¿yjesz jakiej¶ aplikacji Java, musisz j± pobraæ do telefonu. Aplikacje
korzystaj± z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 12).

Gry
W tym menu mo¿esz uruchamiaæ zainstalowane w telefonie gry Java.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Apli
Gry.
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Ustawienia gier: wybierz Ustaw. aplikacji, aby ustawiæ d¼wiêki, efekty ¶wietlne i 
wibracje (Wibracje w aplik.), które bêd± towarzyszy³y grze. Gdy funkcja 
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Sygnalizacja wibracjami w menu Ustawienia d¼wiêków jest wy³±czona, tele
nie bêdzie wibrowa³ mimo w³±czenia opcji  Wibracje w aplik.

Aby w³±czyæ grê, wybierz opcjê Wybierz grê, wska¿ ¿±dan± grê, a nastêpnie 
naci¶nij  lub naci¶nij Opcje i wybierz Otwórz. Mo¿esz nacisn±æ Opcje, ¿
przej¶æ do tych samych funkcji, które s± dostêpne w menu Kolekcja. Niektór
czerpi± z baterii tak du¿o energii, ¿e mo¿e zaistnieæ potrzeba pod³±czenia 
³adowarki do telefonu.

Aby sprawdziæ ilo¶æ pamiêci dostêpnej dla gier, wybierz Pamiêæ.

Aby pobraæ grê do telefonu, wybierz Pobieranie gier. Pojawi siê lista zak³ade
Wybierz Wiêcej zak³adek, ¿eby zobaczyæ zak³adki dostêpne w menu Us³ugi. 
Wybierz zak³adkê tej strony przegl±darki, do której chcesz uzyskaæ dostêp. 
Postêpuj zgodnie z instrukcjami na stronie us³ugi. Pobieran± grê mo¿esz zap
zarówno w menu Kolekcja, jak i w menu Gry.

Kolekcja
W tym menu mo¿esz korzystaæ z zainstalowanych w telefonie aplikacji Java

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Apli
Kolekcja.

Aby uruchomiæ aplikacjê, wybierz opcjê Wybierz aplikacjê. Wska¿ ¿±dan± ap
lub zestaw aplikacji. Naci¶nij Opcje i wybierz Otwórz lub naci¶nij , aby 
uruchomiæ aplikacjê lub otworzyæ zestaw aplikacji.
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Niektóre aplikacje czerpi± z baterii tak du¿o energii, ¿e mo¿e zaistnieæ potrzeba 
pod³±czenia ³adowarki do telefonu.
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Inne dostêpne opcje aplikacji lub zestawu aplikacji
Przy otwartej li¶cie aplikacji naci¶nij Opcje, aby uzyskaæ dostêp do ni¿ej 
wymienionych funkcji. Wybierz

• Usuñ, aby usun±æ z telefonu wybran± aplikacjê lub zestaw aplikacji.

• Szczegó³y, aby uzyskaæ wiêcej informacji o aplikacji.

• Sprawd¼ wersjê, aby sprawdziæ, czy mo¿na ju¿ pobraæ z internetu now± 
aplikacji (us³uga sieciowa).

• Witryna Web, aby wej¶æ na stronê internetow± zwi±zan± z aplikacj± (us³
sieciowa). Opcja ta wy¶wietlana jest tylko wtedy, gdy aplikacja zawiera 
internetowy strony.

• Dostêp do Web, aby ograniczyæ dostêp aplikacji do sieci. Wybierz Najpie
pytaj, aby telefon pyta³ o dostêp do sieci, Pozwolono, aby zezwoliæ na te
dostêp, lub Nie pozwolono, aby dostêp uniemo¿liwiæ.

• Po³±cz przez, aby ustawiæ telefon do korzystania ze specyficznych ustaw
us³ugi, je¶li s± one wymagane przez aplikacjê. Domy¶lnie telefon korzyst
ustawieñ us³ug przegl±darki.

Pobieranie aplikacji Java
Nowe aplikacje Java mo¿esz pobieraæ na kilka sposobów:

• W menu Kolekcja wybierz Pobier. aplikacji. Pojawi siê lista zak³adek. Wy
opcjê Wiêcej zak³adek, ¿eby zobaczyæ zak³adki dostêpne w menu Us³ugi.
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Wybierz zak³adkê tej strony przegl±darki, do której chcesz uzyskaæ dostêp. 
Postêpuj zgodnie z instrukcjami na stronie us³ugi.
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• W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Us³ugi, aby wej¶æ na stronê
której mo¿na pobraæ ¿±dan± aplikacjê Java.

• U¿yj funkcji Pobieranie gier dostêpnej w menu Gry.

Wa¿ne: instaluj i u¿ywaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzyma
¼róde³, które zapewniaj± odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym 
oprogramowaniem.

Pobran± aplikacjê mo¿esz zapisaæ w menu Gry zamiast w menu Kolekcja.

Sprawdzanie stanu pamiêci
Aby sprawdziæ ilo¶æ wolnej pamiêci dostêpnej dla aplikacji Java, wybierz op
Pamiêæ z menu Kolekcja.

■ Dodatki (Menu 8) 

Kalkulator
Uwaga: kalkulator ten ma ograniczon± dok³adno¶æ i s³u¿y jedynie do prost
obliczeñ.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Dodatki i Kalkulator.

Wykonywanie obliczeñ
1. Do wprowadzania cyfr u¿ywaj klawiszy  do . Aby wprowadziæ 

separator dziesiêtny, naci¶nij .



84

2. Naci¶nij  raz, dwa, trzy lub cztery razy, ¿eby dodaæ, odj±æ, pomno¿yæ lub 
podzieliæ.
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3. Aby otrzymaæ wynik, naci¶nij Opcje i wybierz Wynik.

4. Naci¶nij i przytrzymaj Usuñ, aby zacz±æ nowe obliczenia.

 Przeliczanie walut
1. Aby zapisaæ kurs wymiany, naci¶nij Opcje i wybierz Kurs wymiany. Wybi

jedn± z dostêpnych opcji konwersji. Podaj kurs wymiany (  wprowad
separator dziesiêtny) i naci¶nij OK.

2. Wprowad¼ kwotê do przeliczenia, naci¶nij Opcje i wybierz Na krajow± lu
obc±.

Wskazówka: aby przeliczyæ walutê w trybie gotowo¶ci, wprowad¼ kw
do przeliczenia, naci¶nij Opcje i wybierz Na krajow± lub Na obc±.

Stoper
Naci¶nij Menu, wybierz Dodatki i Stoper.

Wybierz Równolegle lub Po¶rednie i naci¶nij Start, aby zacz±æ mierzyæ czas
„z³apaæ” czas, naci¶nij Stop. Po zatrzymaniu stopera, mo¿esz nacisn±æ Opcj
wybraæ Start, Zapisz lub Zeruj stoper. Je¶li wybierzesz Start, nowy pomiar c
rozpocznie siê od momentu zatrzymania stopera. Wybór opcji Zeruj stoper 
spowoduje przerwanie pomiaru i ustawienie stopera na zero.

Je¶li chcesz, ¿eby stoper dzia³a³ w tle, naci¶nij . O w³±czeniu stopera 
informuje symbol  na wy¶wietlaczu w trybie gotowo¶ci.



85

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go dzia³aj±cego w tle podczas u¿ywania innych 
funkcji zwiêksza zapotrzebowanie na energiê baterii i skraca jej ¿ywotno¶æ. 
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Minutnik
Naci¶nij Menu, wybierz Dodatki i Minutnik. Wprowad¼ czas alarmu i naci¶n
Mo¿esz te¿ wprowadziæ notatkê dla alarmu, zmieniæ nastawiony czas i zatr
minutnik.

O w³±czeniu minutnika informuje symbol  pokazany na wy¶wietlaczu w 
gotowo¶ci.

Gdy nadejdzie czasu alarmu, telefon wyemituje d¼wiêki alarmu i wy¶wietli 
zwi±zan± z nim notatkê. Aby wy³±czyæ alarm, naci¶nij dowolny klawisz.

■ Us³ugi (Menu 9)
W tym menu jest przegl±darka, która umo¿liwia dostêp do 
rozmaitych us³ug (us³uga sieciowa). Us³ugi te mog± obejmowaæ na 
przyk³ad doniesienia prasowe, prognozy pogody lub rozk³ady lotów.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Us

O dostêpno¶ci us³ug przegl±darki i zwi±zanych z nimi taryfach dowiesz siê o
operatora sieci lub us³ugodawcy. Otrzymasz równie¿ informacje o sposobac
korzystania z ich oferty.

Przegl±darka telefonu pozwala przegl±daæ us³ugi zarówno na stronach 
tworzonych w jêzyku WML (Wireless Mark-Up Language), jak i stronach w
xHTML (rozszerzony jêzyk HyperText Markup Language).
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Wa¿ne: korzystaj wy³±cznie z us³ug zaufanych, które zapewniaj± w³a¶ciw± 
ochronê przed niebezpiecznym oprogramowaniem.
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Podstawy korzystania z us³ug przegl±darki
1. Zapisz ustawienia niezbêdne do uzyskania dostêpu do us³ugi, z której ch

korzystaæ. (Patrz str. 86).

2. Nawi±¿ po³±czenie z ¿±dan± us³ug±. (Patrz str. 88).

3. Zacznij przegl±daæ strony us³ugi. (Patrz str. 89).

4. Gdy skoñczysz przegl±danie, przerwij po³±czenie z us³ug±. (Patrz str. 90)

Ustawienia telefonu na potrzeby przegl±darki
Ustawienia us³ugi mo¿esz otrzymaæ w postaci wiadomo¶ci OTA (Over The A
wys³anej przez operatora sieci lub us³ugodawcê. Ustawienia mo¿esz te¿ 
wprowadziæ rêcznie.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji oraz prawid³owe ustawienia, skontaktuj siê z
operatorem sieci lub us³ugodawc±. Ustawienia mog± byæ te¿ dostêpne na st
internetowej us³ugodawcy.

Zapisywanie ustawieñ us³ugi otrzymanych w wiadomo¶ci
• Aby zapisaæ odebrane ustawienia, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz.

• Aby przejrzeæ lub odrzuciæ otrzymane ustawienia, naci¶nij Opcje i wybie
Poka¿ lub Odrzuæ.
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Rêczne wprowadzanie ustawieñ us³ugi
1. W menu Us³ugi wybierz Ustawienia, Ustawienia po³±czeñ i Ustawienia 
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aktywnej us³ugi.

2. Przejd¼ do zestawu po³±czeñ, który chcesz uaktywniæ, i naci¶nij W³±cz. Z
po³±czeñ to inaczej grupa ustawieñ potrzebnych do nawi±zania po³±cze
us³ug±.

3. Wybierz Edytuj ustawienia aktywnej us³ugi.

4. Wybierz kolejno ka¿de ustawienie i wprowad¼ wszystkie wymagane war
zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatora sieci lub us³ugodawcy

Ustawienia sposobu wy¶wietlania
1. Podczas przegl±dania naci¶nij Opcje, wybierz Inne opcje i Ustaw. wygl±d

Równie¿ w menu Us³ugi mo¿esz wybraæ Ustawienia i Ustawienia wygl±d

2. Wybierz

• Zawijanie tekstu, aby tekst, który nie mie¶ci siê w jednym wierszu, by
przenoszony do nastêpnego.

• Rozmiar czcionki, aby wybraæ rozmiar tekstu wy¶wietlanego na stron
przegl±darki.

• Poka¿ zdjêcia, aby wy¶wietlaæ lub ukrywaæ zdjêcia na stronach 
przegl±darki.

Ustawienia plików cookie
Telefon mo¿na ustawiæ na odbiór lub na odrzucanie plików cookie.
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Pliki cookie zawieraj± informacje o u¿ytkowniku, które us³uga zapisuje w pamiêci 
podrêcznej telefonu (pamiêci „cache”). Pliki „cookie” s± usuwane w trakcie 
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czyszczenia tej pamiêci (patrz str. 92).

1. Podczas przegl±dania naci¶nij Opcje, wybierz Inne opcje, Zabezpieczenia
Ustaw. cookies. Równie¿ w menu Us³ugi mo¿esz wybraæ Ustawienia, 
Ustawienia zabezpieczeñ i Cookies.

2. Wybierz Przyjmuj lub Odrzucaj.

Nawi±zywanie po³±czenia z us³ug±
1. Uaktywnij ustawienia us³ugi, z której chcesz korzystaæ:

W menu Us³ugi wybierz Ustawienia i Ustawienia po³±czeñ. Wybierz 
Ustawienia aktywnej us³ugi, przejd¼ do ¿±danego zestawu po³±czeñ i na
W³±cz.

2. Po³±czenie mo¿esz nawi±zaæ w jeden z nastêpuj±cych sposobów:

• Otwórz stronê pocz±tkow±, na przyk³ad g³ówn± stronê us³ugodawcy:
menu Us³ugi wybierz Strona g³ówna. LUB: w trybie gotowo¶ci naci¶n
przytrzymaj .

• Wybierz zak³adkê us³ugi: z menu Us³ugi wybierz opcjê Zak³adki i ¿±da
zak³adkê.

Je¿eli zak³adka nie dzia³a z bie¿±cymi ustawieniami aktywnej us³ugi, 
inny zestaw ustawieñ i ponów próbê.

•  Wprowad¼ adres us³ugi: w menu Us³ugi wybierz Id¼ do adresu, wpisz
(  wstawia znaki specjalne) i naci¶nij OK.
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Przegl±danie stron us³ugi
Po nawi±zaniu po³±czenia z us³ug± mo¿na rozpocz±æ przegl±danie jej stron. 
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Klawisze telefonu mog± dzia³aæ ró¿nie w zale¿no¶ci od us³ugi. Stosuj siê do
instrukcji pojawiaj±cych siê na ekranie.

Je¶li wybranym no¶nikiem danych jest GPRS, zajrzyj do punktu Po³±czenie G
na stronie 67, ¿eby zapoznaæ siê ze wska¼nikami po³±czeñ GPRS.

Korzystanie z telefonu w trakcie przegl±dania stron
• Do poruszania siê po stronie u¿ywaj klawiszy przewijania.

• Chc±c wybraæ pod¶wietlony element, naci¶nij .

• Litery i cyfry mo¿esz wpisywaæ klawiszami  do . Aby wstawiæ zna
specjalny, naci¶nij .

Opcje dostêpne podczas przegl±dania
W trakcie przegl±dania stron mog± byæ dostêpne niektóre z poni¿szych opc
Naci¶nij Opcje i wybierz tê, która jest Ci potrzebna. Us³ugodawca mo¿e ofer
równie¿ inne opcje.

Dostêpne opcje to: Otwórz, Skróty, Strona g³ówna, Dodaj zak³adkê, Zak³adki
str. 91), £±cza do plików, Zapisz folder, Inne opcje, Prze³aduj, Zakoñcz (koñc
po³±czeñ opisano na stronie 90).

Wybierz

• Strona g³ówna, aby wróciæ na stronê g³ówn± us³ugodawcy.

• Skróty, aby otworzyæ now± listê opcji, na przyk³ad opcji specyficznych dl
danej strony.
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• Dodaj zak³adkê, aby zapisaæ bie¿±c± stronê jako zak³adkê.

• £±cza do plików, aby wy¶wietliæ listê zak³adek do pobierania plików. Wiêcej o 
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tym przeczytasz w podpunkcie 2 punktu Pobieranie aplikacji i innych 
materia³ów, na stronie 15.

• Inne opcje, aby wy¶wietliæ listê innych dostêpnych opcji. Nale¿± do nich:
zdjêcie, U¿yj szczegó³u (np. w celu skopiowania numeru telefonu ze stron
do adresu, Skrzynka us³ug (patrz str. 91), Ustaw. wygl±du (patrz str. 87), 
Zabezpieczenia (informacje o zabezpieczeniach i ustawienia plików coo
Opró¿nij cache (patrz str. 92).

• Prze³aduj, aby ponownie za³adowaæ i zaktualizowaæ bie¿±c± stronê.

Od³±czanie siê od us³ugi przegl±darki
Aby zakoñczyæ przegl±danie i zamkn±æ po³±czenie, naci¶nij Opcje i wybierz
Zakoñcz, a w dpowiedzi na pytanie Zakoñczyæ przegl±danie? naci¶nij Tak. L
naci¶nij i przytrzymaj .

Pamiêæ cache to pamiêæ buforowa, która s³u¿y do tymczasowego przechowy
danych. Po ka¿dej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostêpu do poufn
wymagaj±cych podania has³a informacji, pamiêæ cache nale¿y wyczy¶ciæ. 
Informacje lub us³ugi, do których uzyskano dostêp, s± przechowywane w pa
cache. O usuwaniu zawarto¶ci pamiêci cache przeczytasz w punkcie Usuwa
zawarto¶ci pamiêci podrêcznej, na stronie 92.
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Zak³adki
Aby u¿ywaæ i zarz±dzaæ adresami stron zapisanych jako zak³adki w pamiêci 
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telefonu:

1. W trakcie przegl±dania stron naci¶nij Opcje i wybierz Zak³adki lub wybie
Zak³adki z menu Us³ugi.

2. Wska¿ ¿±dan± zak³adkê i naci¶nij Opcje.

3. Wybierz Id¼ do, aby otworzyæ stronê skojarzon± z zak³adk±. Mo¿esz te¿ n
przyk³ad zak³adkê usun±æ, poddaæ edycji, wys³aæ do innego telefonu, zap
wybranym folderze lub utworzyæ now± zak³adkê.

W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki do witryn internetowych 
niepowi±zanych z firm± Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia 
udziela ¿adnych gwarancji. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, stosuj tak
same ¶rodki ostro¿no¶ci w odniesieniu do bezpieczeñstwa lub tre¶ci, jak prz
po³±czeniach z ka¿d± inn± witryn± internetow±.

Odbieranie zak³adki
Po odebraniu zak³adki w wiadomo¶ci OTA naci¶nij Opcje i wybierz Poka¿, ab
wy¶wietliæ zak³adkê, lub Zapisz, aby j± dodaæ do listy zak³adek. Aby odrzuciæ
zak³adkê otrzyman± w wiadomo¶ci OTA, naci¶nij Wyjd¼.

Skrzynka us³ug
Telefon mo¿e odbieraæ wiadomo¶ci sieciowe wysy³ane przez us³ugodawcê (
sieciowa). 
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Aby ustawiæ telefon do odbioru wiadomo¶ci sieciowych: w menu Us³ugi wybierz 
Ustawienia, Ustaw. skrzynki us³ug sieciowych, Wiadomo¶ci sieciowe i Tak.
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Aby ustawiæ telefon do automatycznego pobierania danych wskazywanych
wiadomo¶ci sieciowej: w menu Us³ugi wybierz Ustawienia, Ustaw. skrzynki 
sieciowych, Po³±czenie automatyczne i Tak.

Aby przejrzeæ wiadomo¶æ sieciow±:

1. Naci¶nij Poka¿, aby od razu obejrzeæ wiadomo¶æ, lub naci¶nij Wyjd¼, aby
obejrzeæ j± pó¼niej w folderze Skrzynka us³ug, w menu Us³ugi. LUB: w tra
przegl±dania stron naci¶nij Opcje i wybierz Inne opcje i Skrzynka us³ug.

2. Wybierz ¿±dan± wiadomo¶æ i naci¶nij Opcje. Wybierz Pobierz, aby pobra
wskazywane w wiadomo¶ci, Szczegó³y, aby wy¶wietliæ szczegó³y wiadom
sieciowej, lub Usuñ, aby usun±æ wiadomo¶æ.

Usuwanie zawarto¶ci pamiêci podrêcznej
W menu Us³ugi wybierz Opró¿nij cache. LUB: podczas przegl±dania naci¶ni
Opcje, wybierz Inne opcje i Opró¿nij cache.

Zabezpieczenia przegl±darki
Funkcje zabezpieczaj±ce mog± byæ wymagane przez niektóre us³ugi, na przy
us³ugi bankowe. Do takich po³±czeñ s± potrzebne certyfikaty zabezpieczeñ 
ewentualnie modu³ zabezpieczeñ), które mog± byæ dostêpne na karcie SIM. 
informacji na ten temat udziela us³ugodawca.



93

Modu³ zabezpieczeñ
Modu³ zabezpieczeñ zawiera certyfikaty, jak równie¿ klucze prywatne i publiczne. 
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Modu³ zabezpieczeñ zwiêksza bezpieczeñstwo funkcji, które wspó³dzia³aj± 
przegl±dark± i które pozwalaj± u¿ywaæ podpisu cyfrowego. Certyfikaty 
zapisywane s± w module zabezpieczeñ przez us³ugodawcê.

W menu Us³ugi wybierz Ustawienia, Ustawienia zabezpieczeñ i Ustawienia
modu³u zabezpieczeñ. Wybierz

• Informacje o module zabezpieczeñ, aby zobaczyæ tytu³ modu³u, jego stat
nazwê producenta i numer seryjny.

• ¯±danie kodu PIN modu³u i Tak, je¶li podczas korzystania z us³ug modu³u
zabezpieczeñ ma pojawiaæ siê ¿±danie wprowadzenia kodu PIN.

• Zmieñ kod PIN modu³u, aby zmieniæ kod PIN modu³u, je¶li modu³ na to ze

Certyfikaty
W telefonie mo¿na korzystaæ z trzech rodzajów certyfikatów. S± to: certyfik
serwera, certyfikaty uwierzytelniania i certyfikaty u¿ytkownika. Certyfikaty
mo¿na otrzymaæ od us³ugodawcy. Certyfikaty uwierzytelniania i certyfikaty
u¿ytkownika mog± te¿ zostaæ zapisane w module zabezpieczeñ przez 
us³ugodawcê. Wiêcej o dostêpno¶ci certyfikatów dowiesz siê od us³ugodaw

W trakcie po³±czenia z u¿yciem certyfikatu serwera wy¶wietlany jest wska¼
zabezpieczeñ , pod warunkiem ¿e transmisja danych miêdzy telefonem a 
(identyfikowan± przez Adres IP w menu Edytuj ustawienia aktywnej us³ugi) 
szyfrowana.



94

Ikona bezpieczeñstwa nie oznacza, ¿e transmisja danych miêdzy bramk± a serwerem tre¶ci 
(lub miejscem przechowywania ¿±danych materia³ów) jest bezpieczna. Transmisjê miêdzy 
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bramk± a serwerem tre¶ci zabezpiecza us³ugodawca.

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nawet je¶li korzystanie z certyfikatów is
zmniejsza ryzyko zwi±zane ze zdalnymi po³±czeniami oraz instalacj± 
oprogramowania, to aby korzystaæ ze zwiêkszonego poziomu bezpieczeñst
nale¿y z nich korzystaæ w sposób prawid³owy. Samo istnienie certyfikatu n
stanowi ¿adnego zabezpieczenia; dla udostêpnienia zwiêkszonego 
bezpieczeñstwa mened¿er certyfikatów musi zawieraæ w³a¶ciwe, autentyc
godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty maj± ograniczony czas wa¿no¶ci. J
pojawi siê komunikat „Certyfikat wygas³” lub „Certyfikat niewa¿ny”, spraw
data i godzina w urz±dzeniu s± prawid³owo ustawione.

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij siê, ¿e naprawdê mo¿na
w³a¶cicielowi certyfikatu i ¿e dany certyfikat rzeczywi¶cie nale¿y do wskaz
w³a¶ciciela.

■ Id¼ do (Menu 10)
W tym menu mo¿esz uaktywniaæ funkcje dostêpne po naci¶niêciu w 
trybie gotowo¶ci Id¼ do.

Aby przej¶æ do tego menu: w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Id¼

O sposobie usuwania funkcji z listy i wprowadzania na ni± nowych funkcji 
przeczytasz w punkcie Skróty w³asne, na stronie 66.
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■ Us³ugi SIM (Menu 11)
Aby uzyskaæ wiêcej informacji zwróæ siê do us³ugodawcy.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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6. Informacje o bateriach
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■ £adowanie i roz³adowywanie baterii
ród³em zasilania urz±dzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ³adowania. 
bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech pe³nych cyklach ³adowa
roz³adowywania. Bateria mo¿e byæ ³adowana i roz³adowywana setki razy, ale w koñc
ulegnie zu¿yciu. Je¶li czas rozmów i czas gotowo¶ci stanie siê zauwa¿alnie krótszy ni
normalnie, wymieñ bateriê na now±. U¿ywaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmê
Bateriê ³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia i 
przeznaczonych dla tego urz±dzenia.

Je¶li nowa bateria ma byæ u¿yta po raz pierwszy lub je¶li bateria nie by³a przez d³u¿sz
u¿ywana, to w celu rozpoczêcia procesu ³adowania mo¿e byæ konieczne pod³±czenie
³adowarki, od³±czenie jej i ponowne pod³±czenie.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i gniazdka sieciowego. Nie 
pozostawiaj na³adowanej do pe³na baterii pod³±czonej do ³adowarki, poniewa¿ 
prze³adowanie skraca jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na bateria nie bêdzie u¿
z up³ywem czasu roz³aduje siê samoistnie.

Je¶li bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka minut, zanim pojawi si
wska¼nik ³adowania i bêdzie mo¿na korzystaæ z telefonu.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie nale¿y u
uszkodzonej ³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ przypadkowo, gdy metalo
przedmiot, na przyk³ad moneta, spinacz lub d³ugopis, spowoduje bezpo¶rednie po³±c
dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wygl±daj± jak metalo
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paski). Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce, gdy zapasow± bateriê nosi siê w kieszeni lub 
portmonetce. Zwarcie biegunów mo¿e uszkodziæ bateriê lub przedmiot, który te bieguny ze 
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sob± po³±czy.

Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samo
latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i skrócenie ¿ywotno¶ci. Bater
nale¿y przechowywaæ w temperaturze od 15°C do 25°C. Urz±dzenie z przegrzan± lub
nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy bateria jest
na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie pon
zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, poniewa¿ mog± one eksplodowaæ. Uszkodzone ba
mog± samoczynnie eksplodowaæ. Zu¿ytych baterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lok
obowi±zuj±cymi przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do recyklingu. Ni
wyrzucaj baterii do domowych pojemników na ¶mieci.

■ Sprawdzanie oryginalno¶ci baterii firmy Nokia
Dla w³asnego bezpieczeñstwa nale¿y u¿ywaæ tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. 
sprawdziæ, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba j± nabyæ u autoryzowanego 
sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukaæ na opakowaniu logo Nokia Original 
Enhancements oraz zbadaæ etykietê z hologramem, wykonuj±c nastêpuj±ce czynno¶c

Pozytywny rezultat badañ etykiety nie daje ca³kowitej pewno¶ci, ¿e opatrzona ni± ba
jest rzeczywi¶cie oryginalna. Je¶li pojawi± siê jakie¶ w±tpliwo¶ci co do oryginalno¶ci 
nale¿y zaprzestaæ jej u¿ywania i zg³osiæ siê do autoryzowanego serwisu firmy Nokia l
sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadz± bateriê eksp
co do jej oryginalno¶ci. Je¶li nie uda siê potwierdziæ oryginalno¶ci baterii, nale¿y j± zw
w miejscu zakupu. 
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Hologram identyfikacyjny
1.  Patrz±c pod pewnym k±tem na etykietê z hologramem, 
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powinno siê zauwa¿yæ znany u¿ytkownikom telefonów 
rysunek splataj±cych siê r±k, a pod innym k±tem — logo 
Original Enhancements.

2.  Na odchylanym w lewo, w prawo, w dó³ i do góry holo
powinny byæ widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4
ka¿dej strony.

3.  Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien siê pojawiæ 
20-cyfrowy kod, na przyk³ad 12345678919876543210.
nale¿y ustawiæ w takim po³o¿eniu, aby te cyfry by³y skie
do góry. Pocz±tkowe cyfry kodu bêd± umieszczone w gó
wierszu, a koñcowe w wierszu dolnym.
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4. Prawdziwo¶æ tego 20-cyfrowego kodu nale¿y sprawdziæ, 
postêpuj±c zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie 

i 

æ 

kia na 
o 
ta³a 
p³ywaæ 
 

sem 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyæ wiadomo¶æ tekstow±, wprowad¼ 20-cyfrowy kod (na przyk³ad 
12345678919876543210) i wy¶lij na numer +44 7786 200276.

Rachunek za wys³anie takiej wiadomo¶ci bêdzie naliczony zgodnie z obowi±zuj±cym
taryfami po³±czeñ krajowych i miêdzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomo¶æ dowiesz siê, czy autentyczno¶æ wys³anego kodu mo¿e by
potwierdzona.

Co zrobiæ, je¶li bateria nie jest oryginalna?

Je¶li nie uda siê z ca³± pewno¶ci± stwierdziæ, ¿e dana bateria z hologramem firmy No
etykiecie jest bateri± oryginaln±, nie nale¿y jej u¿ywaæ. Trzeba natomiast zg³osiæ siê d
autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. U¿ywanie baterii, która nie zos
zatwierdzona do u¿ytku przez producenta, mo¿e byæ niebezpieczne i niekorzystnie w
na dzia³anie urz±dzenia, a tak¿e spowodowaæ uszkodzenie samego urz±dzenia i jego
akcesoriów. Mo¿e to równie¿ skutkowaæ anulowaniem gwarancji na to urz±dzenie.

Wiêcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia mo¿na znale¼æ pod adre
www.nokia.com/battery. 
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Eksploatacja i konserwacja
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To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± wykonania, dlateg
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i wszelkiego rodz
ciecze i wilgoæ mog± zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia wyjmij z niego bateriê i n
wk³adaj jej z powrotem, dopóki urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿
spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mog±
przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, 
odkszta³ceñ lub stopienia elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do sw
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukc

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne obchodzenie
nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników ani
detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i uniemo¿liwi
prawid³owe dzia³anie.
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• U¿ywaj tylko anteny zastêpczej dostarczonej wraz z urz±dzeniem lub takiej, która 
zosta³a zatwierdzona do u¿ytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub 
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pod³±czenia mog± spowodowaæ uszkodzenie urz±dzenia, a przy tym mo¿e to stan
naruszenie przepisów dotycz±cych urz±dzeñ radiowych.

• Z ³adowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniêtych.

• Zanim przeka¿esz urz±dzenie do serwisu, utwórz kopiê zapasow± wszystkich dan
które chcesz zachowaæ (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze urz±dzenia, baterii, ³adowa
ka¿dego innego akcesorium. Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je d
naprawy w najbli¿szym serwisie.
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Dodatkowe informacje o bezpieczeñstwie

isów. 
æ 

cji. 
¶li jest 
 1,5 cm 
e mog± 
niejsza 
rej 
¶ci 
sji 

 
æ 

mo¿e 
a nie 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± mieæ czê¶ci o niewielkich rozmiarach. Nale¿y je 
przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

■ ¦rodowisko pracy
Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na danym obszarze przep
Zawsze wy³±czaj urz±dzenie, gdy jego u¿ywanie jest zabronione lub mo¿e powodowa
zak³ócenia b±d¼ inne zagro¿enia. U¿ywaj urz±dzenia w przewidzianej dla niego pozy
Urz±dzenie to spe³nia wszystkie wytyczne w zakresie oddzia³ywania fal radiowych, je
u¿ywane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odleg³o¶ci co najmniej
od cia³a. Etui, futera³ lub zaczep do paska, w których nosi siê urz±dzenie przy sobie, ni
zawieraæ elementów metalowych, a odleg³o¶æ urz±dzenia od cia³a nie powinna byæ m
od podanej wy¿ej. Do przesy³ania plików danych lub wiadomo¶ci wymagane jest dob
jako¶ci po³±czenie urz±dzenia z sieci±. Zdarza siê, ¿e transmisja danych lub wiadomo
zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego po³±czenia. Do zakoñczenia transmi
nale¿y przestrzegaæ powy¿szych wskazówek dotycz±cych zachowania minimalnej 
odleg³o¶ci.

Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±dzenie mo¿e wiêc przyci±gaæ 
przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobli¿u urz±dzenia kart kredytowych ani innych
magnetycznych no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na nich informacje mog± zosta
skasowane.

■ Aparatura medyczna
Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ telefonów bezprzewodowych) 
powodowaæ zak³ócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy t
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jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj siê z lekarzem lub producentem aparatury 
medycznej, aby rozstrzygn±æ wszelkie w±tpliwo¶ci i upewniæ siê, czy dany aparat jest 
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odpowiednio zabezpieczony przed zewnêtrznym oddzia³ywaniem fal o czêstotliwo¶c
radiowej (RF). Wy³±czaj urz±dzenie we wszystkich placówkach s³u¿by zdrowia, je¶li 
wymagaj± tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki s³u¿by zdrowia mog± u
aparatury czu³ej na dzia³anie zewnêtrznych fal radiowych.

Stymulatory serca
Minimalna odleg³o¶æ, jaka powinna byæ zachowana miêdzy stymulatorem serca a tel
bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu unikniêcia mo¿liwych zak³óce
stymulatora wynosi 15,3 cm. Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezale¿nych bada
przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceñ przezeñ sformu³ow
Osoby ze stymulatorami serca powinny:

• zawsze trzymaæ urz±dzenie w odleg³o¶ci nie mniejszej ni¿ 15,3 cm od stymulator

• nie nosiæ urz±dzenia w kieszeni na piersi;

• trzymaæ urz±dzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie c
celu zminimalizowania ryzyka zak³óceñ.

Je¶li podejrzewasz, ¿e wystêpuj± zak³ócenia, wy³±cz i od³ó¿ urz±dzenie.

Aparaty s³uchowe
Niektóre cyfrowe urz±dzenia bezprzewodowe mog± powodowaæ zak³ócenia pracy pe
aparatów s³uchowych. Je¶li wyst±pi± takie zak³ócenia, nale¿y skontaktowaæ siê z 
us³ugodawc±.

■ Pojazdy mechaniczne
Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie nieprawid³owo zainstalowanych
niew³a¶ciwie zabezpieczonych uk³adów elektronicznych, takich jak elektroniczne uk³
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wtrysku paliwa, antypo¶lizgowe uk³ady zabezpieczaj±ce przed blokowaniem kó³ podczas 
hamowania, elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci, uk³ady poduszki powietrznej. Wiêcej 
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informacji mo¿na uzyskaæ od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu
zainstalowanego w nim wyposa¿enia dodatkowego.

Instalacja urz±dzenia w samochodzie i jego pó¼niejszy serwis powinny byæ przeprow
wy³±cznie przez wykwalifikowany personel. Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿
zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika oraz spowodowaæ utratê wa¿no¶ci wszelkich
gwarancji maj±cych zastosowanie do urz±dzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wsz
elementy urz±dzenia bezprzewodowego w samochodzie s± odpowiednio zamocowan
dzia³aj± prawid³owo. W s±siedztwie urz±dzenia, jego czê¶ci czy akcesoriów nie powin
znajdowaæ siê ³atwopalne ciecze, gazy i materia³y wybuchowe. Je¶li samochód jest 
wyposa¿ony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, ¿e poduszki te wype³niaj± siê 
gwa³townie gazem. Nie umieszczaj wiêc w pobli¿u poduszek powietrznych lub przes
jak± zajê³aby poduszka po wype³nieniu, ¿adnych przedmiotów, w tym równie¿ przeno
lub samochodowych akcesoriów urz±dzenia. Je¶li bezprzewodowe urz±dzenie samoch
zosta³o nieprawid³owo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej mo¿e spowodow
powa¿ne obra¿enia.

Korzystanie z urz±dzenia w samolocie jest zabronione. Wy³±cz urz±dzenie jeszcze prz
wej¶ciem na pok³ad samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urz±dzeñ 
telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, poniewa¿ mo¿e stanowi
zagro¿enie dla dzia³ania systemów pok³adowych i powodowaæ zak³ócenia w sieci 
komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne gro¿±ce eksplozj±
Wy³±cz urz±dzenie, je¶li znajdziesz siê na obszarze, na którym warunki fizykochemicz
mog± doprowadziæ do wybuchu. Stosuj siê wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. D
takich obszarów nale¿± miejsca, w których ze wzglêdów bezpieczeñstwa zalecane je
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wy³±czenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie mo¿e byæ przyczyn± eksplozji 
lub po¿aru mog±cych prowadziæ do obra¿eñ cia³a a nawet ¶mierci. Wy³±czaj urz±dzenie w 
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punktach tankowania paliwa, na przyk³ad w pobli¿u dystrybutorów na stacjach 
serwisowych. Przestrzegaj ograniczeñ dotycz±cych korzystania ze sprzêtu radiowego
obowi±zuj±cych na terenach sk³adów, magazynów i dystrybucji paliw, zak³adów 
chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagro¿one wybu
s± najczê¶ciej, ale nie zawsze, wyra¼nie oznakowane. Do takich miejsc nale¿± pomies
pod pok³adem ³odzi, miejsca sk³adowania lub przepompowywania chemikaliów, poja
napêdzane ciek³ym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powi
zawiera chemikalia, cz±steczki zbó¿, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe
Wa¿ne: telefony bezprzewodowe, w tym tak¿e to urz±dzenie, dzia³aj± w op
sygna³y radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogram
przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ nie ma gwarancji uzyskania po³±czenia w k
warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczno¶æ wezwania pomocy
medycznej, nigdy nie powinno siê wiêc polegaæ wy³±cznie na urz±dzeniu 
bezprzewodowym.

Aby po³±czyæ siê z numerem alarmowym:
1. Je¶li urz±dzenie nie jest w³±czone, w³±cz je. Sprawd¼ moc sygna³u sieci komórkow

Niektóre sieci komórkowe wymagaj± zainstalowania w urz±dzeniu aktywnej kart

2. Naci¶nij  tyle razy, ile potrzeba, ¿eby usun±æ z wy¶wietlacza wprowadzone z
przygotowaæ urz±dzenie do nawi±zywania po³±czeñ. 

3. Wprowad¼ obowi±zuj±cy na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery
alarmowe mog± byæ ró¿ne w poszczególnych krajach.

4. Naci¶nij .



106

Je¶li pewne funkcje s± w³±czone, konieczne mo¿e byæ ich wy³±czenie przed wybraniem 
numeru alarmowego. Wiêcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od 
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us³ugodawcy.

Po po³±czeniu siê z numerem alarmowym podaj jak najdok³adniej wszystkie niezbêdn
informacje. Twoje urz±dzenie bezprzewodowe mo¿e byæ jedynym ¶rodkiem ³±czno¶ci
miejscu zdarzenia. Nie przerywaj po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)
TO PRZENO¦NE URZ¡DZENIE SPE£NIA WYTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO 
U¯YTKOWANIA URZ¡DZEÑ EMITUJ¡CYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Zosta³ on tak 
zaprojektowany, aby jego u¿ytkownik nie by³ w ¿adnym stopniu nara¿ony na dzia³an
czêstotliwo¶ci radiowej, czyli ¿eby spe³nia³ ustalone na forum miêdzynarodowym zal
Przyjête limity, wyznaczone przez niezale¿n± instytucjê naukow± ICNIRP, zak³adaj± d
margines bezpieczeñstwa, aby zagwarantowaæ je wszystkim osobom, niezale¿nie od
stanu zdrowia.

Standardow± jednostk± miary oddzia³ywania fal radiowych dla telefonów komórkow
SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna warto¶æ SAR ustalona przez ICNIRP wynos
kg (jest to warto¶æ u¶redniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki). Testy w zakresie
przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, przy maksymalnej nom
mocy sygna³u we wszystkich czêstotliwo¶ciach. W praktyce warto¶æ SAR jest znaczn
mniejsza od maksymalnej, a jest tak dlatego, ¿e telefon dzia³a na ró¿nych poziomach
wykorzystuje tylko moc niezbêdn± do uzyskania ³±czno¶ci z sieci±. O tym, jaka jest ta
decyduje szereg czynników, w¶ród których najwa¿niejszym jest odleg³o¶æ od stacji ba
Najwy¿sza warto¶æ SAR dla tego urz±dzenia, zmierzona wg zaleceñ ICNIRP dla tego 
urz±dzenia w pozycji przy uchu wynosi 0,54 W/kg.
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Na te warto¶ci mog± mieæ równie¿ wp³yw pod³±czone do telefonu akcesoria. Warto¶ci SAR 
mog± siê ró¿niæ zale¿nie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma 

nale¼æ 
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czêstotliwo¶ci w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat warto¶ci SAR mo¿esz z
pod adresem www.nokia.com.


