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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

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

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

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

ZAK£ÓCENIA RADIOWE
Telefony bezprzewodowe s± czu³e na zak³ócenia radiowe, które mog± wp³ywaæ 
na jako¶æ po³±czeñ.

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

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

WY£¡CZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD
Nie u¿ywaj telefonu, gdy znajdujesz siê na stacji benzynowej. Nie w³±czaj go 
w pobli¿u sk³adów paliw lub chemikaliów.
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WY£¡CZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW
Nie u¿ywaj telefonu w rejonie odpalania ³adunków wybuchowych. Zwróæ 
baczn± uwagê na wszystkie ograniczenia i stosuj siê do obowi±zuj±cych 
przepisów.

 U¯YWAJ TELEFONU Z ROZWAG¡
Rozmawiaj±c, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.

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

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

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i 
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj urz±dzeñ nie przeznaczonych do 
wspó³pracy z tym telefonem.

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

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

TELEFONOWANIE
Upewnij siê, ¿e telefon jest w³±czony i ma kontakt z sieci± komórkow±. 
Wprowad¼ ¿±dany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naci¶nij . 
Aby zakoñczyæ rozmowê, naci¶nij . Aby odebraæ po³±czenie, naci¶nij .
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TELEFONY ALARMOWE
Upewnij siê, ¿e telefon jest w³±czony i ma kontakt z sieci± komórkow±. Naci¶nij 

 tyle razy, ile potrzeba, aby skasowaæ zawarto¶æ wy¶wietlacza (zakoñczyæ 
po³±czenie, wyj¶æ z menu itp.). Wprowad¼ numer alarmowy i naci¶nij . Podaj 
miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj po³±czenia, zanim 
nie otrzymasz na to zgody.

Korzystaj±c z funkcji tego urz±dzenia, stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów, szanuj 
prywatno¶æ innych i przys³uguj±ce im prawa.

■ Us³ugi sieciowe
Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy zosta³ zatwierdzony do u¿ytku w sieciach 
EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900.

Trójzakresowo¶æ jest funkcj± zale¿n± od sieci. O tym, czy mo¿esz korzystaæ z takich czy 
innych funkcji poinformuje ciê operator sieci.

Ten telefon bezprzewodowy jest telefonem GSM zgodnym z normami 3GPP wydanie 99 
w zakresie wspó³pracy z us³ug± (E)GPRS, zosta³ tak¿e zaprojektowany pod k±tem pracy 
w sieciach GPRS zgodnych z normami w wydaniu 97. Poprawna praca telefonu we 
wszystkich sieciach GPRS zgodnych z normami w wydaniu 97 nie mo¿e jednak zostaæ 
zagwarantowana. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, skontaktuj siê z us³ugodawc± lub 
sprzedawc± firmy Nokia.

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

Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mog± nie obs³ugiwaæ pewnych funkcji i (lub) 
specyficznych dla jakiego¶ jêzyka znaków.
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■ Kilka s³ów o akcesoriach
Zanim u¿yjesz jakiej¶ ³adowarki, sprawd¼ nazwê i numer jej modelu. Do zasilania telefonu 
(³adowania baterii) przeznaczone s± nastêpuj±ce ³adowarki: ACP-7, ACP-12 i LCH-12.

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

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

Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy dowolne urz±dzenie elektryczne, zawsze chwytaj 
za wtyczkê – nigdy za przewód.
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Uwagi ogólne

■ Oprogramowanie Nokia PC Suite
Pakiet programów PC Suite s³u¿y m.in. do tworzenia nowych d¼wiêków dzwonka, 
nowych tapet i do porz±dkowania zdjêæ zrobionych aparatem cyfrowym 
w telefonie. Zdjêcia te mo¿na te¿ przyci±æ i umie¶ciæ na obudowie telefonu. Pakiet 
PC Suite dostêpny jest w witrynie firmy Nokia, pod adresem www.nokia.com.

■ Kody dostêpu
• Kod zabezpieczaj±cy: Ten kod dostarczany jest wraz z telefonem. Kod 

zabezpieczaj±cy uniemo¿liwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. 
Fabrycznie ustawionym kodem jest ci±g cyfr 12345.

Zmieñ ten kod i ustaw telefon tak, by ¿±da³ podawania kodu. U¿yj do tego 
funkcji Kody dostêpu i Poziom zabezpieczeñ w menu Ustawienia zabezpieczeñ. 
Nowy kod zachowaj w tajemnicy, a jego zapis przechowuj w bezpiecznym 
miejscu (innym ni¿ telefon). 

• Kod PIN: Kod PIN (ang. Personal Identification Number) dostarczany jest 
zwykle z kart± SIM. Uniemo¿liwia on osobom postronnym korzystanie z karty 
SIM. Je¶li uaktywnisz funkcjê ̄ ±danie kodu PIN w menu Ustawienia 
zabezpieczeñ, ¿±danie kodu bêdzie siê pojawia³o po ka¿dym w³±czeniu 
telefonu. 
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Je¶li trzy razy z rzêdu wprowadzisz b³êdny kod PIN, karta SIM zostanie 
zablokowana. W takiej sytuacji wpisz kod PUK i naci¶nij OK. Wpisz nowy kod 
PIN i naci¶nij OK. Wprowad¼ ponownie nowy kod i naci¶nij OK.

• Kod PIN2: Kod ten, zwykle dostarczany z kart± SIM, jest niezbêdny do 
korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych.

• Kody PUK i PUK2: Kody te s± zwykle dostarczane z kart± SIM. Je¶li nie zosta³y 
dostarczone, zg³o¶ siê po nie do us³ugodawcy.

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

■ Pamiêæ wspó³dzielona
Nastêpuj±ce funkcje telefonu mog± korzystaæ z pamiêci wspó³dzielonej: lista 
kontaktów, wiadomo¶ci tekstowe i multimedialne, zdjêcia i d¼wiêki dzwonka 
w menu Galeria, dyktafon, notatki kalendarza oraz gry i aplikacje JavaTM. Podczas 
u¿ywania ka¿dej z tych funkcji ilo¶æ wolnej pamiêci wspó³dzielonej z innymi 
aplikacjami zmniejsza siê. £atwo to zauwa¿yæ, je¿eli której¶ funkcji u¿ywa siê 
szczególnie czêsto. 

Zapisanie wielu zdjêæ mo¿e spowodowaæ zajêcie ca³ej pamiêci wspó³dzielonej i 
wy¶wietlenie komunikatu o braku wolnej pamiêci. Aby móc dalej korzystaæ 
z pamiêci wspó³dzielonej, trzeba wówczas usun±æ czê¶æ zapisanych w niej 
danych.

Ilo¶æ wolnej i zajêtej pamiêci wspó³dzielonej mo¿na sprawdziæ za pomoc± funkcji 
Stan pamiêci w menu Ustawienia telefonu (str. 78).
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■ Pobieranie danych i aplikacji
Ze stron internetowych mo¿na pobieraæ do telefonu nowe dane (np. grafikê i 
d¼wiêki dzwonka), do których nale¿± równie¿ aplikacje Java (us³uga sieciowa).

1. Wybierz funkcjê pobierania w menu Aplikacje lub Galeria. Informacje o 
uzyskiwaniu dostêpu do funkcji pobierania znajduj± siê w opisach 
poszczególnych pozycji menu.

Wy¶wietlona zostanie lista zak³adek. Wybierz opcjê Wiêcej zak³adek, aby 
wy¶wietliæ listê zak³adek dostêpnych w menu Us³ugi.

2. Wybierz zak³adkê strony, do której chcesz uzyskaæ dostêp. Je¶li nie mo¿na 
nawi±zaæ po³±czenia, zmieñ aktywny zestaw ustawieñ po³±czeñ w menu 
Us³ugi i ponów próbê. Postêpuj zgodnie z instrukcjami na stronie us³ugi.

O dostêpno¶ci innych us³ug przegl±darki i zwi±zanych z nimi taryfach dowiesz 
siê od operatora sieci i (lub) us³ugodawcy.

Pamiêtaj, ¿e firma Nokia nie odpowiada za aplikacje pobrane z witryn, które nie 
nale¿± do niej. Je¶li zdecydujesz siê pobraæ aplikacje Java z takich stron, zastosuj 
takie same zabezpieczenia, jakich u¿ywasz przy po³±czeniach z ka¿d± witryn±.

■ (E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) jest us³ug± sieciow±, która pozwala u¿ywaæ 
telefonu do odbioru i wysy³ania danych przez sieæ dzia³aj±c± w oparciu o protokó³ 
internetowy (IP). Za po¶rednictwem po³±czeñ GPRS mo¿na na przyk³ad wysy³aæ i 
odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne (us³uga sieciowa).
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Po³±czenie EGPRS (rozszerzone GPRS) jest podobne do GPRS, ale zapewnia 
szybsz± transmisjê danych.

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

Je¶li jako no¶nik danych wybierzesz GPRS, a sieæ udostêpnia EGPRS, telefon u¿yje 
EGPRS zamiast GPRS. Samodzielnie nie mo¿na wybieraæ miêdzy EGPRS i GPRS, ale 
podczas korzystania z niektórych aplikacji, na przyk³ad przy przegl±daniu stron 
WAP lub xHTML, mo¿na wybraæ transmisjê GPRS lub Dane GSM (CSD, Circuit 
Switched Data).

Informacje o wska¼nikach wy¶wietlanych podczas po³±czenia (E)GPRS znajdziesz 
na stronie 75.
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1. Kilka s³ów o telefonie

■ Klawisze
1. Klawisz wy³±cznika 

S³u¿y do w³±czania i wy³±czania telefonu.

2. 4-kierunkowe klawisze 
przewijania ( , ,  i )

3. Klawisze wyboru

Funkcja klawisza wyboru jest okre¶lona 
wy¶wietlanym nad nim tekstem.

4.  s³u¿y do nawi±zywania i odbioru po³±czeñ. 
Po naci¶niêciu tego klawisza w trybie 
gotowo¶ci pojawi siê lista ostatnio 
wybieranych numerów.

5.  koñczy aktywne po³±czenie lub odrzuca 
po³±czenie przychodz±ce. Pozwala te¿ wyj¶æ 
z dowolnej funkcji.

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

 i  spe³niaj± ró¿ne funkcje w ró¿nych sytuacjach.
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■ Z³±cza, latarka i aparat cyfrowy
1. Z³±cze ³adowarki

2. Latarka

3. Z³±cze Pop-PortTM s³u¿±ce do pod³±czania do telefonu kompatybilnych 
akcesoriów.

4. Port podczerwieni do po³±czeñ bezprzewodowych z kompatybilnym 
urz±dzeniem.

5. Obiektyw aparatu cyfrowego.

■ Tryb gotowo¶ci i wska¼niki wy¶wietlacza
O w³±czonym telefonie, na którego wy¶wietlaczu nie ma ¿adnych znaków 
wprowadzonych przez u¿ytkownika, mówi siê, ¿e jest w trybie gotowo¶ci. 
Wska¼niki zwi±zane z ró¿nymi funkcjami telefonu zosta³y opisane w dalszych 
rozdzia³ach tej instrukcji obs³ugi.
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1. Wy¶wietla logo operatora lub nazwê sieci, w której 
telefon jest u¿ywany.

2. Wy¶wietla moc sygna³u sieci komórkowej w miejscu 
u¿ytkowania telefonu. Im d³u¿szy pasek, tym 
silniejszy sygna³.

3. Wskazuje stopieñ na³adowania baterii. Im d³u¿szy 
pasek, tym bateria jest bardziej na³adowana.

4. Lewy klawisz wyboru to funkcja Menu.

5. Do prawego klawisza wyboru mo¿na przypisaæ Kontakty lub funkcjê (na 
przyk³ad Id¼ do) wybran± w ustawieniach Prawy klawisz wyboru, w menu 
Skróty w³asne (patrz str. 73) albo nazwê lub logo wybrane przez operatora 
sieci.

• Kontakty s³u¿y do otwierania menu Kontakty.

• Opcja Id¼ do wy¶wietla listê funkcji okre¶lonych w pozycji Wybierz opcje 
'Id¼ do', w menu Skróty w³asne.

• Wy¶wietlana nad klawiszem funkcja lub logo zale¿ne od operatora s³u¿y do 
otwierania jego strony g³ównej.

■ Latarka
W dolnej czê¶ci telefonu znajduje siê latarka. ̄ eby j± w³±czyæ lub wy³±czyæ, gdy 
telefon jest w trybie gotowo¶ci a klawiatura odblokowana, naci¶nij i przytrzymaj 

, nie wprowadzaj±c przedtem na wy¶wietlacz ¿adnych znaków.
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2. Pierwsze kroki

■ Instalowanie karty SIM i wk³adanie baterii
• Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych 

dzieci.

Karta SIM i jej z³±cza mog± ³atwo ulec porysowaniu lub pogiêciu. Zaleca siê wiêc 
szczególn± ostro¿no¶æ przy wk³adaniu i wyjmowaniu karty SIM.

Zanim przyst±pisz do instalacji karty SIM, koniecznie wy³±cz telefon, od³±cz 
wszystkie akcesoria i wyjmij bateriê z telefonu.

1. Zdejmowanie tylnej obudowy:

Naci¶nij przycisk (1) zwalniaj±cy tyln± 
obudowê w kierunku górnej czê¶ci telefonu 
i zdejmij j± (2).

2. Wyjmij bateriê. W tym celu unie¶ j±, korzystaj±c 
z wg³êbienia u³atwiaj±cego tê czynno¶æ (3).

3. Aby zwolniæ uchwyt karty SIM, przesuñ go do ty³u 
(4) i otwórz, podnosz±c go za krawêd¼ (5). 
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Wsuñ kartê SIM do jej uchwytu (6) w ten sposób, aby jej ¶ciêty róg skierowany 
by³ w stronê obiektywu aparatu cyfrowego. Sprawd¼, czy z³ote z³±cza karty s± 
skierowane w dó³ i czy karta znajduje siê na swoim miejscu. 

4. Zamknij uchwyt karty SIM (7) i przesuñ go do przodu, aby go zablokowaæ (8).

5. Zainstaluj bateriê (9).
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6. Zak³adanie tylnej obudowy:

Na³ó¿ górê tylnej obudowy na górn± krawêd¼ 
telefonu (10). Doci¶nij doln± czê¶æ tylnej 
obudowy w ten sposób, by zaskoczy³a na 
miejsce (11).

■ Zdejmowanie i zak³adanie obudów
Przed zmian± obudowy wy³±cz telefon i od³±cz go od ³adowarki i innych urz±dzeñ. 
Zmieniaj±c obudowê, unikaj dotykania podzespo³ów elektronicznych telefonu. Z telefonu 
korzystaj i przechowuj go zawsze z za³o¿onymi obudowami.

Wraz z telefonem otrzymasz kilka wk³adek do obudowy. S± to wykonane i 
zatwierdzone do u¿ytku przez firmê Nokia kszta³tki, które s³u¿± do szybkiej zmiany 
wygl±du telefonu. Takie wycinane wk³adki mo¿esz te¿ wykonaæ samodzielnie.

Uwaga: W tym celu u¿ywaj tylko zwyk³ego papieru, stosowanego 
w standardowych drukarkach (gramatura papieru oko³o 60-135 g/m2), o 
grubo¶ci nie wiêkszej ni¿ 0,3 mm. Miej te¿ na uwadze, ¿e kolorowy 
atrament nie mo¿e zawieraæ ¿adnych metalowych komponentów.

1. Zdejmij tyln± obudowê w sposób opisany na stronie 20.

2. Aby zdj±æ przedni± obudowê, delikatnie odci±gnij 
jej górn± czê¶æ (1) i zdejmij z telefonu.

3. Wyjmij stare wk³adki z tylnej i przedniej obudowy, 
a tak¿e wyjmij z telefonu p³ytkê z klawiszami.
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4. W³ó¿ now± wk³adkê do przedniej obudowy (2).

5. Umie¶æ p³ytkê z klawiszami na wk³adce obudowy 
(3). Zadbaj, ¿eby p³ytka z klawiszami by³a dobrze 
dopasowana do wk³adki.

6. Aby zamocowaæ przedni± obudowê, przy³ó¿ jej 
doln± krawêd¼ do dolnej krawêdzi telefonu (4) i 
dociskaj górn± czê¶æ telefonu do obudowy, a¿ 
ta zatrza¶nie siê na swoim miejscu (5). 

7. Umie¶æ wk³adkê na tylnej obudowie 
telefonu, wsuwaj±c j± pod dwie 
prowadnice na ¶rodku i na tylnej 
czê¶ci obudowy (6).

8. Za³ó¿ tyln± obudowê w sposób 
opisany w kroku 6, w punkcie 
Instalowanie karty SIM i wk³adanie baterii, na str. 20. Zadbaj, aby tylna 
obudowa zosta³a za³o¿ona prawid³owo.
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■ £adowanie baterii
1. Pod³±cz przewód ³adowarki do gniazda na spodzie 

telefonu.

2. Pod³±cz ³adowarkê do gniazda sieciowego pr±du 
przemiennego.

Wska¼nik ³adowania zacznie siê przesuwaæ. Je¶li 
bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e 
up³yn±æ kilka minut, zanim na wy¶wietlaczu pojawi siê wska¼nik ³adowania. 
Podczas ³adowania baterii mo¿na korzystaæ z telefonu.

• £adowanie dostarczonej z telefonem baterii BLD-3 ³adowark± ACP-7 
zajmuje oko³o 2 godzin i 40 minut.

3. Gdy bateria zostanie ju¿ w pe³ni na³adowana, wska¼nik ³adowania przestanie 
siê przesuwaæ. Wówczas od³±cz ³adowarkê od gniazda sieciowego i od 
telefonu.

■ W³±czanie i wy³±czanie telefonu
Ostrze¿enie: Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów 
bezprzewodowych jest zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ 
przyczyn± innych zagro¿eñ.
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Naci¶nij i przytrzymaj klawisz wy³±cznika .

• Je¿eli 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 W³ó¿ kartê SIM, 
mimo ¿e karta SIM zosta³a w³o¿ona prawid³owo, lub 
komunikat Niew³a¶ciwa karta SIM, skontaktuj siê 
z operatorem sieci lub us³ugodawc±. W telefonie nie mo¿na 
u¿ywaæ 5-woltowych kart SIM, dlatego mo¿e byæ konieczna wymiana karty.

PORADY PRAKTYCZNE: Telefon ma wbudowan± antenê. Podobnie jak 
w przypadku innych urz±dzeñ nadawczo-odbiorczych, nie nale¿y 
dotykaæ niepotrzebnie anteny (niebieski obszar na rysunku), gdy telefon 
jest w³±czony. Dotykanie anteny mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na jako¶æ 
po³±czeñ i przyczyniæ siê do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez 
telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie po³±czenia jest wa¿ne nie 
tylko z uwagi na skuteczno¶æ nadawania i odbioru sygna³ów radiowych, 
ale równie¿ ze wzglêdu na wyd³u¿enie czasu rozmów bez potrzeby 
do³adowywania baterii.
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3. Podstawowe funkcje telefonu

■ Nawi±zywanie po³±czeñ
1. Wprowad¼ numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Aby usun±æ b³êdnie 

wprowadzony znak, naci¶nij  lub , ¿eby przemie¶ciæ kursor, po czym usuñ 
znak po jego lewej stronie, naciskaj±c Usuñ.

Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe: Naci¶nij dwukrotnie , co 
spowoduje wpisanie znaku +, po czym wprowad¼ kod kraju, numer kierunkowy 
(bez poprzedzaj±cego go zera, je¶li to konieczne) i numer telefonu. 

2. Aby po³±czyæ siê z wybranym numerem, naci¶nij .

Aby zmieniæ g³o¶no¶æ: U¿yj klawisza , aby zwiêkszyæ g³o¶no¶æ, lub , aby j± 
zmniejszyæ.

Aby w³±czyæ tryb g³o¶nomówi±cy telefonu: Patrz Korzystanie z g³o¶nika, str. 
30.

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

Patrz te¿ Funkcje dostêpne w trakcie po³±czenia, str. 29.

Nawi±zywanie po³±czeñ przy u¿yciu listy kontaktów
W trybie gotowo¶ci naci¶nij . Wpisz jedn± lub kilka pierwszych liter opisu 
przypisanego do numeru telefonu. Przejd¼ do opisu za pomoc±  lub . Naci¶nij 

, aby nawi±zaæ po³±czenie.
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Wywo³ywanie jednego z ostatnio wybieranych numerów
W trybie gotowo¶ci naci¶nij , aby wy¶wietliæ listê dziesiêciu ostatnio 
wybieranych numerów. Przejd¼ do ¿±danego opisu lub numeru i naci¶nij , aby 
wywo³aæ numer.

Aby wywo³aæ ostatnio wybierany numer, naci¶nij dwukrotnie  w trybie 
gotowo¶ci.

£±czenie siê z poczt± g³osow±
Aby w trybie gotowo¶ci po³±czyæ siê z poczt± g³osow± (us³uga sieciowa), naci¶nij i 
przytrzymaj  lub naci¶nij kolejno  i . Patrz te¿ Wiadomo¶ci g³osowe, str. 
55.

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

Proste wybieranie numeru telefonu
Je¶li numer telefonu zosta³ przypisany do jednego z klawiszy od  do  (patrz 
Proste wybieranie, str. 67), mo¿esz ten numer wywo³aæ na jeden z wymienionych 
sposobów:

• W trybie gotowo¶ci naci¶nij odpowiedni klawisz numeryczny oraz . LUB:

• Je¶li funkcja Proste wybieranie jest w³±czona (patrz str. 77), w trybie gotowo¶ci 
naci¶nij klawisz numeryczny i przytrzymaj go do momentu uzyskania 
po³±czenia.
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Nawi±zywanie kolejnego po³±czenia podczas rozmowy telefonicznej (us³uga 
sieciowa)
Podczas rozmowy naci¶nij Opcje i wybierz Nowe po³±czenie. Wprowad¼ numer 
telefonu (lub wyszukaj 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 . Aby 
zakoñczyæ aktywne po³±czenie, naci¶nij  lub naci¶nij Opcje i wybierz 
Zakoñcz po³±cz. Aby zakoñczyæ oba po³±czenia, naci¶nij Opcje i wybierz 
Zakoñcz wszyst.

• Aby zwi±zaæ dwa po³±czenia w jedn± rozmowê konferencyjn± (us³uga 
sieciowa), naci¶nij Opcje i wybierz Konferencja. Aby odbyæ poufn± rozmowê 
z jednym z uczestników konferencji, wybierz Oddziel i wska¿ ¿±danego 
uczestnika. Aby wróciæ do rozmowy, wybierz Konferencja. Aby zakoñczyæ 
rozmowê, naci¶nij .

■ Odbieranie lub odrzucanie po³±czeñ przychodz±cych
Naci¶nij , aby odebraæ po³±czenie. Naci¶nij Wycisz, aby wy³±czyæ d¼wiêk 
dzwonka.

Aby odrzuciæ po³±czenie, naci¶nij  lub wybierz Opcje i Odrzuæ. Odrzucone 
po³±czenie zostanie przekazane, je¶li opcja przekazywania po³±czeñ, np. 
Przekazuj, kiedy zajête, jest aktywna.
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Po³±czenia oczekuj±ce
W trakcie po³±czenia mo¿esz odebraæ drugie po³±czenie, je¶li uaktywniona zosta³a 
funkcja Us³uga po³±czeñ oczekuj±cych w menu Ustawienia po³±czeñ (us³uga 
sieciowa). Aby odebraæ po³±czenie oczekuj±ce, naci¶nij Odbierz lub . Pierwsze 
po³±czenie zostanie zawieszone.

■ Funkcje dostêpne w trakcie po³±czenia
Je¶li w trakcie aktywnego po³±czenia naci¶niesz Opcje, uzyskasz dostêp do 
nastêpuj±cych funkcji:

Wy³±cz mikrofon lub W³±cz mikrofon, Zakoñcz po³±cz., Zakoñcz wszyst., Kontakty, 
Menu, Zawie¶ lub Wznów, Nowe po³±czenie (us³uga sieciowa), Konferencja 
(us³uga sieciowa), Oddziel (us³uga sieciowa), Odbierz, Odrzuæ, Zamieñ (us³uga 
sieciowa), Wy¶lij DTMF, G³o¶nik lub Telefon, Blokuj klawiaturê, Prze³±cz (us³uga 
sieciowa), Mikrozestaw, Zestaw g³o¶n., Nagrywaj, 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. 76.

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

• Mikrozestaw lub Zestaw g³o¶n., aby prze³±czyæ aktywne po³±czenie na 
akcesorium, które jest aktualnie pod³±czone do telefonu.
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■ Blokada klawiatury
Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naci¶niêæ klawiszy, 
które mog± siê zdarzyæ, gdy telefon noszony jest np. w torbie.

Aby zablokowaæ klawiaturê, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, a nastêpnie, 
w ci±gu 1,5 sekundy, naci¶nij . O zablokowaniu klawiatury informuje symbol 

 widoczny w górnej czê¶ci wy¶wietlacza. Aby odblokowaæ klawiaturê, naci¶nij 
Odblokuj, a nastêpnie, w ci±gu 1,5 sekundy, naci¶nij .

Do odbierania po³±czeñ przy zablokowanej klawiaturze s³u¿y klawisz . 
W trakcie po³±czenia wszystkie funkcje telefonu dzia³aj± normalnie. Po 
zakoñczeniu lub odrzuceniu po³±czenia klawiatura jest automatycznie blokowana.

Klawiaturê mo¿na równie¿ ustawiæ tak, aby po up³ywie zadanego czasu blokowa³a 
siê automatycznie. Patrz Autoblokada klawiatury, str. 78.

Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest w³±czona, mo¿na po³±czyæ siê 
jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 911, 112 lub inny 
urzêdowy numer alarmowy). Wprowad¼ numer alarmowy i naci¶nij . Numer 
alarmowy pojawi siê na wy¶wietlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

■ Korzystanie z g³o¶nika
Telefon ma wbudowany g³o¶nik, który umo¿liwia korzystanie z telefonu bez u¿ycia 
r±k. Gdy korzystasz z g³o¶nika, nie przyk³adaj telefonu do ucha, poniewa¿ mo¿e on 
byæ ustawiony na bardzo wysoki poziom g³o¶no¶ci.
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Aby w³±czyæ g³o¶nik: Podczas rozmowy naci¶nij Opcje i wybierz G³o¶nik, lub 
bezpo¶rednio naci¶nij G³o¶nik (o ile przycisk ten jest dostêpny). Kiedy g³o¶nik jest 
w³±czony, w trybie gotowo¶ci widoczny jest symbol .

Aby wy³±czyæ g³o¶nik: Naci¶nij Opcje i wybierz Telefon lub bezpo¶rednio naci¶nij 
Telefon (je¶li przycisk ten jest dostêpny).

■ Wpisywanie tekstu
Istniej± dwie metody wpisywania tekstów (np. przy redagowaniu wiadomo¶ci lub 
notatek kalendarza): metoda tradycyjna i metoda zwana s³ownikow±.

Metoda s³ownikowa
W tej metodzie wszystkie znaki wprowadza siê, naciskaj±c klawisze jednokrotnie. 
Polega to na wykorzystaniu wbudowanego w telefonie s³ownika.

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

• Aby w³±czyæ metodê s³ownikow±, z listy s³owników wybierz odpowiedni jêzyk.

• Aby wróciæ do tradycyjnej metody wprowadzania tekstu, wybierz opcjê Bez 
s³ownika.

Wskazówka: Aby w trakcie wpisywania tekstu szybko w³±czyæ lub wy³±czyæ 
metodê s³ownikow±, naci¶nij dwukrotnie  lub naci¶nij i przytrzymaj 
Opcje.
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Wpisywanie tekstu metod± s³ownikow±
W górnej czê¶ci wy¶wietlacza pojawia siê symbol .

1. Wpisz s³owo, u¿ywaj±c klawiszy od  do . Naciskaj ka¿dy klawisz tylko 
raz dla danej litery. S³owo mo¿e zmieniaæ siê po ka¿dym naci¶niêciu klawisza. 
Ogólne wskazówki dotycz±ce wprowadzania tekstu znajdziesz na stronie 33.

• Aby wstawiæ znak interpunkcyjny, naci¶nij , a nastêpnie kilkakrotnie 
. LUB: Naci¶nij i przytrzymaj , przejd¼ do odpowiedniego znaku i 

naci¶nij U¿yj lub .

• Aby wprowadziæ znak specjalny: Naci¶nij i przytrzymaj , przejd¼ do 
odpowiedniego znaku i naci¶nij U¿yj lub .

2. Gdy pojawi siê szukane s³owo, naci¶nij  (wstaw spacjê) i zacznij 
wprowadzaæ kolejny wyraz.

• Je¶li wy¶wietlone s³owo nie jest ¿±danym, naci¶nij Opcje, wybierz 
Odpowiedniki, wska¿ ¿±dane s³owo, po czym naci¶nij U¿yj. LUB: Naciskaj 

 do momentu wy¶wietlenia w³a¶ciwego s³owa.

• Je¶li po s³owie pojawi siê znak ?, oznacza to, ¿e w s³owniku nie ma s³owa 
odpowiadaj±cego wybranej sekwencji klawiszy. Aby dodaæ s³owo do 
s³ownika: Naci¶nij Literow., wpisz s³owo i naci¶nij Zapisz.

3. Naci¶niêcie klawisza Opcje w trybie metody s³ownikowej otwiera dostêp do 
nastêpuj±cych funkcji:

• Wstaw s³owo / Edycja s³owa: Do s³ownika mo¿esz dodaæ nowe s³owo, 
korzystaj±c z metody tradycyjnej. Je¿eli ¿adne s³owo nie jest podkre¶lone 
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(wybrane do edycji), wy¶wietlany jest komunikat Wstaw s³owo. Je¶li s³owo 
jest podkre¶lone, wy¶wietlany jest komunikat Edycja s³owa.

• Wstaw symbol: Mo¿esz wybraæ z listy znak specjalny.

Wpisywanie wyrazów z³o¿onych
Wpisz pierwsz± czê¶æ s³owa i zatwierd¼ j±, naciskaj±c . Powtórz te czynno¶ci, 
wprowadzaj±c pozosta³± czê¶æ s³owa.

Metoda tradycyjna wpisywania tekstu
W górnej czê¶ci wy¶wietlacza pojawia siê symbol . Kilkakrotnie naci¶nij 
klawisz numeryczny, a¿ pojawi siê ¿±dany znak. Nie wszystkie dostêpne znaki s± 
przedstawione na klawiszach. Dostêpne znaki zale¿± od ustawienia opcji Jêzyk 
telefonu w menu Ustawienia telefonu (str. 78).

• Je¶li kolejna litera przypisana jest do tego samego klawisza, co litera w³a¶nie 
wprowadzona, poczekaj na pojawienie siê kursora i wprowad¼ tê literê.

• Aby wstawiæ znak interpunkcyjny lub specjalny, kilkakrotnie naci¶nij . LUB: 
Naci¶nij , przejd¼ do ¿±danego znaku i naci¶nij U¿yj.

Ogólne wskazówki dotycz±ce wprowadzania tekstu
• Aby wprowadziæ spacjê, naci¶nij .

• Aby przesun±æ kursor, u¿yj klawisza przewijania.

• Aby usun±æ znak z lewej strony kursora, naci¶nij Usuñ. Aby usun±æ wiêcej 
znaków, naci¶nij i przytrzymaj klawisz Usuñ.
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• Aby zmieniæ wielko¶æ liter, naci¶nij . Aktualn± wielko¶æ liter okre¶la 
wska¼nik w górnej czê¶ci ekranu (np. Abc).

• Aby wstawiæ cyfrê, naci¶nij i przytrzymaj w³a¶ciwy klawisz numeryczny. Aby 
wstawiæ kilka cyfr, naci¶nij i przytrzymaj , a nastêpnie wprowad¼ kolejne 
cyfry. Naci¶nij i przytrzymaj , aby kontynuowaæ wprowadzanie tekstu.
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4. Korzystanie z menu

Telefon wyposa¿ony jest w szereg u¿ytecznych funkcji, które zosta³y pogrupowane 
w ró¿nych menu. 

Dzia³anie niemal ka¿dej funkcji jest obja¶nione w krótkim tek¶cie pomocy. Aby 
wy¶wietliæ tekst pomocy, przejd¼ do w³a¶ciwej funkcji menu i odczekaj 15 sekund. 

Wy¶wietlanie tekstów pomocy mo¿na w³±czaæ i wy³±czaæ, korzystaj±c z opcji 
Uaktywnianie tekstu pomocy w menu Ustawienia telefonu (patrz str. 78).

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

2. U¿yj  lub , aby przej¶æ do okre¶lonej pozycji g³ównego menu (np. 
Ustawienia), i naci¶nij Wybierz.

Je¶li widok menu jest ustawiony na Siatka, do poruszania siê po g³ównych 
menu mo¿na korzystaæ ze wszystkich klawiszy przewijania. O tym, jak zmieniæ 
widok menu, przeczytasz w podpunkcie Widok menu, punkt Ustawienia 
wy¶wietlacza, str. 70.

3. Przejd¼ do podmenu (np. Ustawienia po³±czeñ) i naci¶nij Wybierz.
Je¶li wybrane podmenu zawiera w³asne podmenu (np. Proste wybieranie), 
powtórz ten krok.

4. Przejd¼ do opcji ustawienia (np. Nie) i naci¶nij Wybierz. 
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Aby przej¶æ na poprzedni poziom menu, naci¶nij Wróæ. Aby powróciæ do trybu 
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.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu. W ci±gu dwóch sekund wprowad¼ numer 
skrótu do pozycji menu g³ównego, któr± chcesz otworzyæ. Postêpuj w ten sam 
sposób, otwieraj±c podmenu i opcje ustawieñ. Aby przej¶æ do menu 1, naci¶nij 
Menu, a nastêpnie wpisz  i .
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■ Lista funkcji menu
1. Wiadomo¶ci

1. Wiad. tekstowe
1. Utwórz wiadom.
2. Skrz. odbiorcza
3. Utwórz e-mail
4. Wiadom. wys³ane
5. Archiwum
6. Szablony
7. Moje foldery
8. Usuñ wiadomo¶ci

2. Wiadom. multimed.
1. Utwórz wiadom.
2. Skrz. odbiorcza
3. Skrz. nadawcza
4. Pozycje wys³ane
5. Wiadom. zapisane
6. Usuñ wiadomo¶ci

3. Wiadomo¶ci g³os.
1. Ods³uchaj wiadomo¶ci g³osowe
2. Nr telefoniczny poczty g³osowej

4. Wiadomo¶ci z sieci
1. Serwis informacyjny
2. Tematy
3. Jêzyk
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4. Tematy zapisane na karcie SIM1

5. Odczyt2

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

6. Polecenia obs³ugi
2. Spis po³±czeñ

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

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

5. Czas po³±czeñ
1. Czas ostatniego po³±czenia
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. Opcja dostêpna tylko wtedy, gdy tematy mo¿na zapisywaæ na karcie SIM.
2. Opcja dostêpna w przypadku, gdy w³a¶nie otrzymano wiadomo¶ci z sieci.
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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. Zeruj liczniki czasu

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

1. Wybór pamiêci
2. Widok kontaktów
3. Stan pamiêci

6. Proste wybieranie
7. Numery info1

8. Numery us³ug 1

9. W³asne numery
10. Grupy osób

1. Opcja dostêpna tylko wtedy, gdy udostêpnia j± karta SIM. W sprawie jej dostêpno¶ci 
skontaktuj siê z operatorem sieci lub us³ugodawc±.
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4. Ustawienia
1. Profile
2. Ustawienia d¼wiêków

1. Sygna³ nadej¶cia po³±czenia
2. D¼wiêk dzwonka
3. G³o¶no¶æ dzwonka
4. Sygnalizacja wibracjami
5. Sygna³ odbioru wiadomo¶ci
6. D¼wiêki klawiszy
7. D¼wiêki ostrze¿eñ
8. Sygna³ dla

3. Ustawienia wy¶wietlacza
1. Tapeta
2. Kolorystyka
3. Logo operatora
4. Czas zw³oki dla wygasz. ekranu
5. Jasno¶æ wy¶wietlacza
6. Widok menu

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

5. Skróty w³asne
1. Prawy klawisz wyboru
2. Wybierz opcje 'Id¼ do'
3. Ustal kolejno¶æ opcji 'Id¼ do'
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6. Po³±czenia
1. Podczerwieñ
2. GPRS

7. Ustawienia po³±czeñ
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. Mój ID ma byæ wysy³any
9. Linia po³±czeñ wychodz±cych1

8. Ustawienia telefonu
1. Jêzyk telefonu
2. Stan pamiêci
3. Autoblokada klawiatury
4. Wy¶wietlanie informacji o sieci
5. Powitanie
6. Wybór sieci
7. Potwierdzaj us³ugi SIM
8. Uaktywnianie tekstu pomocy
9. D¼wiêk przy w³±czaniu telefonu

9. Ustawienia akcesoriów2

1. W sprawie dostêpno¶ci zwróæ siê do operatora sieci lub us³ugodawcy.
2. Wy¶wietlane tylko wtedy, gdy telefon jest lub by³ pod³±czony do kompatybilnego akcesorium.
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10. Ustawienia zabezpieczeñ
1. ¯±danie kodu PIN
2. Us³uga zakazu po³±czeñ
3. Wybieranie ustalone
4. Zamkniêta grupa u¿ytkowników
5. Poziom zabezpieczeñ
6. Kody dostêpu

11.Przywróæ ustawienia fabryczne
5. Galeria

1. Poka¿ foldery
2. Dodaj folder
3. Usuñ folder
4. Zmieñ nazwê
5. Lista kluczy akt.
6. Pobieranie galerii

6. Media
1. Kamera

1. Zdjêcie standard.
2. Zdjêcie portret.
3. Tryb nocny
4. Samowyzwalacz
5. Ustawienia

2. Radio
3. Dyktafon
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7. Organizator
1. Budzik
2. Kalendarz
3. Kalkulator

8. Aplikacje
1. Gry
2. Kolekcja

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

10.Id¼ do
11.Us³ugi SIM1

1. To menu jest wy¶wietlane, je¶li udostêpnia je karta SIM. Jego nazwa i zawarto¶æ ró¿ni± siê 
w zale¿no¶ci od karty SIM.
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5. Funkcje menu

■ Wiadomo¶ci (Menu 1)
Pos³uguj±c siê telefonem, mo¿esz czytaæ, pisaæ, wysy³aæ i zapisywaæ 
wiadomo¶ci tekstowe, multimedialne i e-mail. Wiadomo¶ci 
przechowywane s± w folderach.

Wiadomo¶ci tekstowe i graficzne (SMS)
Korzystaj±c z us³ugi SMS (ang. Short Message Service), mo¿na przez telefon 
wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci wieloczê¶ciowe, z³o¿one z kilku zwyk³ych 
wiadomo¶ci tekstowych (us³uga sieciowa). Mo¿e to mieæ wp³yw na sposób 
naliczania op³at za wysy³anie wiadomo¶ci.

Wiadomo¶æ tekstowa mo¿e zawieraæ grafikê. Ka¿da wiadomo¶æ graficzna 
odpowiada kilku wiadomo¶ciom tekstowym. Dlatego wys³anie wiadomo¶ci 
graficznej mo¿e kosztowaæ wiêcej ni¿ wys³anie wiadomo¶ci tekstowej.

Aby móc wysy³aæ wiadomo¶ci tekstowe lub graficzne, przedtem nale¿y zapisaæ 
numer centrum wiadomo¶ci (patrz Ustawienia wiadomo¶ci, str. 56).

Uwaga: Z funkcji wiadomo¶ci graficznych mo¿na korzystaæ tylko wtedy, gdy 
udostêpnia j± operator sieci komórkowej. Jedynie telefony, które obs³uguj± 
wiadomo¶ci graficzne, mog± odbieraæ i wy¶wietlaæ takie wiadomo¶ci.
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Redagowanie i wysy³anie wiadomo¶ci
1. W rybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstowe i 

Utwórz wiadom. LUB: W trybie gotowo¶ci naci¶nij .

2. Wpisz tre¶æ wiadomo¶ci. Patrz Wpisywanie tekstu, str. 31. 

Liczba dostêpnych znaków do wprowadzenia i numer bie¿±cej czê¶ci 
wiadomo¶ci wieloczê¶ciowej wy¶wietlane s± w prawej górnej czê¶ci 
wy¶wietlacza (np. 120/2). Znaki specjalne (Unicode), na przyk³ad ±, mog± 
w wiadomo¶ci zabieraæ wiêcej miejsca ni¿ pozosta³e znaki.

• Aby do wiadomo¶ci wstawiæ grafikê, naci¶nij Opcje i wybierz Wstaw 
grafikê. Przejd¼ do ¿±danej grafiki, naci¶nij Poka¿ i Wstaw.

• Aby zobaczyæ tekst wiadomo¶ci razem z do³±czon± grafik±, naci¶nij Opcje i 
wybierz Podgl±d. Aby zmieniæ grafikê lub usun±æ j± z wiadomo¶ci, naci¶nij 
Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.

• Aby przy redagowaniu wiadomo¶ci pos³u¿yæ siê szablonem, naci¶nij Opcje, 
wybierz U¿yj szablonu i wska¿ ¿±dany szablon.

• Aby do wiadomo¶ci wstawiæ jaki¶ numer z listy kontaktów, naci¶nij Opcje i 
wybierz Wstaw numer. Naci¶nij Szukaj lub , a nastêpnie wybierz numer 
z listy kontaktów.

• Aby do wiadomo¶ci wstawiæ opis z listy kontaktów, naci¶nij Opcje, wybierz 
Wstaw kontakt, wska¿ w³a¶ciwy opis i naci¶nij Opcje. Wybierz Wstaw 
kontakt albo Poka¿ szczegó³y, je¿eli chcesz wstawiæ numer lub adnotacjê 
zapisan± z opisem.
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• Aby zapisaæ wiadomo¶æ w Archiwum, w folderze Szablony lub w folderze 
utworzonym w Moje foldery, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz wiadomo¶æ.

3. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij  lub naci¶nij Opcje i wybierz Wy¶lij, wpisz 
numer telefonu adresata albo znajd¼ go na li¶cie kontaktów, a nastêpnie 
naci¶nij OK.

Inny sposób: Naci¶nij Opcje i wybierz Opcje wysy³ania. Wybierz

• Wy¶lij do wielu, aby wys³aæ wiadomo¶æ do kilku odbiorców. Wska¿ 
¿±danego odbiorcê i naci¶nij Wy¶lij. Gdy ju¿ wy¶lesz wiadomo¶æ do 
wszystkich jej odbiorców, naci¶nij Gotowe.

• Profil wysy³ania, aby wys³aæ wiadomo¶æ przy u¿yciu wcze¶niej 
zdefiniowanych ustawieñ. Patrz Ustawienia wiadomo¶ci, str. 56.

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

Uwaga: Gdy wysy³asz SMS, na wy¶wietlaczu mo¿e pojawiæ siê komunikat 
Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana. Oznacza to, ¿e wiadomo¶æ zosta³a wys³ana z telefonu 
do centrum wiadomo¶ci, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to 
równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomo¶ci przez jej adresata. Wiêcej o 
us³ugach SMS dowiesz siê od operatora sieci.

Redagowanie i wysy³anie wiadomo¶ci e-mail
Aby mo¿liwe by³o wysy³anie wiadomo¶ci e-mail przez SMS, trzeba zapisaæ ¿±dane 
ustawienia, takie jak Wiadomo¶ci wysy³ane jako i Serwer e-mail. Wiêcej 
szczegó³ów w czê¶ci Ustawienia wiadomo¶ci, str. 56. 

O dostêpno¶ci us³ugi wiadomo¶ci e-mail i warunkach subskrypcji dowiesz siê od 
operatora sieci lub us³ugodawcy. O tym, jak zapisaæ adres e-mail w spisie 
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telefonów, przeczytasz w punkcie Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod 
jedn± nazw±, str. 63.

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

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

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

4. Wprowad¼ tre¶æ wiadomo¶ci e-mail.

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

Uwaga: Gdy wysy³asz wiadomo¶æ e-mail przez SMS (us³uga sieciowa), na 
wy¶wietlaczu mo¿e pojawiæ siê komunikat  Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana. Oznacza 
to, ¿e wiadomo¶æ zosta³a wys³ana z telefonu do serwera e-mail. Nie jest to 
równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomo¶ci przez jej adresata. Wiêcej o 
us³ugach e-mail dowiesz siê od us³ugodawcy.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomo¶ci tekstowe, graficzne lub 
e-mail
W chwili odbioru wiadomo¶ci na wy¶wietlaczu pojawia siê wska¼nik  i liczba 
nowych wiadomo¶ci poprzedzona tekstem Odebranych wiadomo¶ci:.

Pulsowanie wska¼nika  oznacza, ¿e brak jest pamiêci na wiadomo¶ci tekstowe. 
Aby móc odbieraæ nowe wiadomo¶ci, nale¿y usun±æ kilka starszych. Patrz str. 55. 
Wiadomo¶ci tekstowe korzystaj± z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 14).

1. Naci¶nij Poka¿, aby przeczytaæ now± wiadomo¶æ, lub Wyjd¼, je¶li chcesz to 
zrobiæ pó¼niej.
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Czytanie wcze¶niej odebranej wiadomo¶ci: W trybie gotowo¶ci naci¶nij 
Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Wiad. tekstowe i Skrz. odbiorcza.

2. Je¶li odebrano wiêcej ni¿ jedn± wiadomo¶æ, wybierz tê, któr± chcesz 
przeczytaæ, a nastêpnie j± przejrzyj. Nieprzeczytane wiadomo¶ci oznaczone s± 
symbolem .

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

• Pusty ekran, aby rozpocz±æ wpisywanie wiadomo¶ci od pocz±tku.

• Tekst oryginalny, aby do odpowiedzi na wiadomo¶æ do³±czyæ jej orygina³.

• Szablon lub odpowied¼ standardow±, tak± jak Dziekuje, aby w swojej 
odpowiedzi wykorzystaæ tekst przygotowany wcze¶niej. Informacje na 
temat szablonów znajdziesz w czê¶ci Foldery do przechowywania 
wiadomo¶ci tekstowych i graficznych, str. 49.

Odpowiadaj±c na wiadomo¶æ e-mail, najpierw potwierd¼ lub zmieñ adres e-
mail i, ewentualnie, temat wiadomo¶ci, a dopiero pó¼niej zacznij wpisywaæ 
tekst.

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¶ci 
tekstowe) / Edytuj tekst (wiadomo¶ci graficzne), Przenie¶, Zmieñ nazwê, Kopiuj do 
kalend., Zapisz grafikê (wiadomo¶ci graficzne), Detale wiadomo¶ci.
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Wybierz

• U¿yj szczegó³u, aby z wiadomo¶ci wyodrêbniæ numer telefonu, adres e-mail lub 
adres internetowy.

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

• Zapisz grafikê, aby grafikê z wiadomo¶ci graficznej zapisaæ w folderze 
Szablony.

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

• W folderze Szablony mo¿na zapisywaæ wiadomo¶ci tekstowe, na podstawie 
których bêdzie mo¿na szybciej pisaæ nowe wiadomo¶ci. Szablony tekstowe 
oznaczone s± przez , a graficzne — przez .

Aby edytowaæ lub usun±æ szablon, wybierz w³a¶ciwy szablon, naci¶nij Opcje i 
wybierz odpowiedni± funkcjê.

• 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 
Opcje i wybierz Dodaj folder. Aby jaki¶ folder usun±æ lub zmieniæ jego nazwê, 
naci¶nij Opcje i wybierz odpowiedni± funkcjê.
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Wiadomo¶ci multimedialne (MMS)
Wiadomo¶æ multimedialna mo¿e zawieraæ tekst, jedno zdjêcie i jeden plik audio. 
Telefon mo¿e wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne MMS o rozmiarze do 
100 KB.

Uwaga: Z tej funkcji mo¿na korzystaæ tylko wtedy, gdy uaktywni j± operator sieci 
komórkowej. Tylko telefony, które maj± kompatybilne funkcje multimedialne, mog± 
odbieraæ i wy¶wietlaæ wiadomo¶ci multimedialne.

Je¶li opcja Zgoda na odbiór wiad. multimed. jest ustawiona na Tak lub na W sieci 
macierzyst., operator sieci lub us³ugodawca mo¿e obci±¿yæ Ciê rachunkiem za 
ka¿d± odebran± wiadomo¶æ.

Wiadomo¶ci multimedialnej MMS nie mo¿na odebraæ podczas rozmowy 
telefonicznej, gdy uruchomiona jest gra lub aplikacja Java lub gdy aktywna jest 
sesja przegl±darki korzystaj±ca z transmisji danych w trybie Dane GSM (patrz 
Rêczne wprowadzanie ustawieñ us³ugi, str. 100). 

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

Wys³ane i odebrane wiadomo¶ci multimedialne MMS korzystaj± z pamiêci 
wspó³dzielonej (patrz str. 14).

Redagowanie i wysy³anie wiadomo¶ci multimedialnej MMS
Aby móc korzystaæ z us³ugi wiadomo¶ci multimedialnych MMS, trzeba 
zdefiniowaæ jej ustawienia (patrz str. 57). W sprawie ustawieñ, dostêpno¶ci i 
warunków subskrypcji zwróæ siê do operatora sieci lub us³ugodawcy.
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Przed wys³aniem wiadomo¶ci multimedialnej MMS przeczytaj uwagi na 
stronie 53.

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

2. Wpisz tre¶æ wiadomo¶ci. Patrz Wpisywanie tekstu, na stronie 31.

• Aby wstawiæ zdjêcie lub plik audio, naci¶nij Opcje, wybierz Wstaw i ¿±dan± 
opcjê.

Pojawi siê lista folderów zapisanych w menu Galeria. Otwórz ¿±dany folder, 
przejd¼ do zdjêcia lub pliku audio, który chcesz wstawiæ, naci¶nij Opcje i 
wybierz W³ó¿. Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, 
modyfikowanie, transfer lub przekazywanie niektórych zdjêæ, d¼wiêków 
dzwonka lub innych obiektów mo¿e nie byæ mo¿liwe.

• Telefon ten pozwala wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne, które 
zawieraj± kilka stron („slajdy”). Aby do wiadomo¶ci dodaæ nowy slajd, 
naci¶nij Opcje, wybierzWstaw i Slajd. Ka¿dy slajd mo¿e zawieraæ tekst, 
jedno zdjêcie i jeden plik audio.

Je¶li wiadomo¶æ zawiera kilka slajdów i chcesz otworzyæ jeden z nich, 
naci¶nij Opcje i wybierz Poprzedni slajd, Nastêpny slajd lub Lista slajdów.

Aby ustaliæ czas ekspozycji ka¿dego slajdu, naci¶nij Opcje i wybierz Czas dla 
slajdu.

Aby przenie¶æ tekst na pocz±tek lub na koniec wiadomo¶ci, naci¶nij Opcje i 
wybierz Tekst na górze lub Tekst na dole.
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• Aby wstawiæ wizytówkê lub notatkê kalendarza, która ma byæ wys³ana do 
kompatybilnego urz±dzenia, naci¶nij Opcje i wybierz Wstaw oraz ¿±dan± 
opcjê.

• Aby wstawiæ opis z listy kontaktów, naci¶nij Opcje, wybierz Wiêcej opcji i 
Wstaw kontakt, a nastêpnie wska¿ odpowiedni opis. 

Aby wstawiæ numer z listy kontaktów, naci¶nij Opcje, wybierz Wiêcej opcji i 
Wstaw numer.

• Aby z wiadomo¶ci usun±æ zdjêcie, slajd lub plik audio, naci¶nij Opcje, 
wybierz Usuñ i ¿±dan± funkcjê.

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

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

• Aby np. zobaczyæ rozmiar wiadomo¶ci lub opis jej adresata, naci¶nij Opcje, 
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 Wy¶lij na 
e-mail b±d¼ Wy¶lij do wielu).

Wskazówka: Wiadomo¶æ mo¿esz równie¿ wys³aæ na numer telefonu, 
naciskaj±c .

4. Wprowad¼ numer telefonu (lub adres e-mail) b±d¼ wyszukaj ten numer (adres) 
na li¶cie kontaktów. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij OK.
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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 
kontaktów. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, naci¶nij  lub naci¶nij Gotowe i Opcje, a 
nastêpnie wybierz Wy¶lij.

Wiadomo¶æ znajdzie siê w folderze Skrz. nadawcza, z którego zostanie wys³ana. 
Wys³ane wiadomo¶ci zapisywane s± w folderze Pozycje wys³ane, je¶li opcja 
Zapisuj wys³ane wiadomo¶ci jest ustawiona na Tak. Patrz Ustawienia wiadomo¶ci 
multimedialnych MMS, str. 57.

Uwagi dotycz±ce wysy³ania wiadomo¶ci multimedialnych MMS
• Wysy³anie wiadomo¶ci multimedialnej MMS mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 

wiadomo¶ci tekstowej. W trakcie wysy³ania wiadomo¶ci widoczny jest 
animowany symbol  i mo¿na w tym czasie korzystaæ z innych funkcji 
telefonu.

Je¶li wysy³anie zostanie zak³ócone, telefon podejmie jeszcze kilka prób 
wys³ania wiadomo¶ci. Je¶li te próby siê nie powiod±, wiadomo¶æ pozostanie 
w folderze Skrz. nadawcza, sk±d bêdzie mo¿na ponownie próbowaæ j± wys³aæ.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomo¶ci multimedialne MMS
W czasie odbioru wiadomo¶ci multimedialnej MMS na wy¶wietlaczu widoczny 
jest animowany symbol . Z chwil± zakoñczenia odbioru pojawia siê wska¼nik 

 i komunikat Odebrano wiadomo¶æ multimedialn±.

Pulsuj±cy wska¼nik  oznacza brak pamiêci na wiadomo¶ci multimedialne 
MMS. Aby móc odbieraæ nowe wiadomo¶ci, trzeba usun±æ kilka starszych (patrz 
str. 55).
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1. Naci¶nij Poka¿, aby wy¶wietliæ odebran± wiadomo¶æ, lub Wyjd¼, je¿eli wolisz 
przejrzeæ j± pó¼niej.

Czytanie wcze¶niej odebranej wiadomo¶ci: W trybie gotowo¶ci naci¶nij 
Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Wiadom. multimed. i Skrz. odbiorcza. Wybierz 
¿±dan± wiadomo¶æ z listy. Nieprzeczytane wiadomo¶ci oznaczone s± 
symbolem .

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

Aby mieæ dostêp do ni¿ej wymienionych funkcji, naci¶nij Opcje i wybierz: Usuñ 
wiadomo¶æ, Odpowiedz / Odp. wszystkim, Przeka¿ na numer / Przeka¿ na e-
mail / Przeka¿ do wielu, Detale wiadomo¶ci, Odtw. prezentacjê, Kont. 
prezentacjê, Poka¿ tekst, Otwórz zdjêcie, Otwórz plik audio. Wybierz

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

• Otwórz zdjêcie, aby zobaczyæ zdjêcie do³±czone do wiadomo¶ci. Naci¶nij 
Opcje, aby powiêkszyæ zdjêcie, zapisaæ je w menu Galeria, ustawiæ kontrast 
lub zobaczyæ jego szczegó³y.

• Otwórz plik audio i naci¶nij Opcje, aby odtworzyæ plik audio, zapisaæ go 
menu Galeria lub zobaczyæ jego szczegó³y.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie, transfer lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, d¼wiêków dzwonka lub innych obiektów mo¿e 
nie byæ mo¿liwe.
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Usuwanie wiadomo¶ci
Aby usun±æ czytan± lub przegl±dan± wiadomo¶æ tekstow± lub multimedialn±, 
naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.

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

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

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

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

Wiadomo¶ci g³osowe
Poczta g³osowa jest us³ug± sieciow±, wiêc mo¿e zaistnieæ potrzeba wykupienia na 
ni± subskrypcji.

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 .
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Wiadomo¶ci z sieci
Ta us³uga sieciowa umo¿liwia odbieranie od us³ugodawcy wiadomo¶ci o ró¿nej 
tematyce.

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.

Ustawienia wiadomo¶ci

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

• Numer centrum wiadomo¶ci, aby zapisaæ numer telefonu centrum wiadomo¶ci, 
który jest potrzebny do wysy³ania wiadomo¶ci tekstowych i graficznych. 
Numer ten otrzymasz od us³ugodawcy. 

• Wiadomo¶ci wysy³ane jako, aby wybraæ typ wiadomo¶ci: Tekst, E-mail, Pager 
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¶lnie 
bêd± wysy³ane wiadomo¶ci o wybranym profilu wysy³ania. To ustawienie jest 
dostêpne, gdy opcja Wiadomo¶ci wysy³ane jako jest ustawiona na Tekst.
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Je¶li opcja Wiadomo¶ci wysy³ane jako jest ustawiona na E-mail, zamiast tego 
ustawienia dostêpne jest ustawienie Serwer e-mail, które pozwala zapisaæ 
numer telefonu serwera poczty e-mail.

• Raporty dorêczeñ, aby zleciæ sieci przesy³anie raportów dorêczenia wysy³anych 
wiadomo¶ci (us³uga sieciowa).

• U¿yj GPRS i Tak, aby telefon wysy³a³ wiadomo¶ci tekstowe przy u¿yciu 
po³±czenia (E)GPRS zawsze wtedy, gdy jest to mo¿liwe. Ustaw te¿ Po³±czenie 
GPRS na Zawsze online (patrz GPRS, str. 75).

• Odpowiedz przez to samo centrum, aby odpowiedzi na wys³ane wiadomo¶ci 
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 Wiadomo¶ci, 
Ustawienia wiad., Wiad. tekstowe i Nadpis. wiadom. w pozycjach wys³an. lub 
Nadpis. wiad. w skrzynce odbior. Wybierz Tak, mo¿na, aby stare wiadomo¶ci 
tekstowe zastêpowane by³y nowymi, odpowiednio w folderze Wiadom. wys³ane 
lub Skrz. odbiorcza.

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



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 58

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

• Raporty dorêczeñ, aby zleciæ sieci przesy³anie raportów dorêczenia wysy³anych 
wiadomo¶ci (us³uga sieciowa).

• Domy¶lny czas dla slajdu, aby okre¶liæ domy¶lny czas ekspozycji ka¿dego slajdu 
prezentacji.

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

• Przychodz±ce wiad. multimed., aby ustawiæ telefon do automatycznego 
pobierania otrzymanych wiadomo¶ci multimedialnych MMS (Pobieraj; wybierz 
Odrzucaj, je¶li nie chcesz odbieraæ wiadomo¶ci multimedialnych MMS).

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

• Ustawienia po³±czeñ, aby okre¶liæ ustawienia przegl±darki dotycz±ce 
pobierania nowych wiadomo¶ci multimedialnych MMS. Uaktywnij zestaw 
po³±czeñ, w którym chcesz zapisaæ ustawienia, a nastêpnie zmieñ te 
ustawienia. Patrz te¿ Rêczne wprowadzanie ustawieñ us³ugi, str. 100.

W³a¶ciwe ustawienia uzyskasz od 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 wiad. 
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multimed. jest ustawiona na Nie lub gdy opcja Przychodz±ce wiad. multimed. 
ustawiona jest na Odrzucaj.

Ustawianie rozmiaru czcionki
Aby wybraæ rozmiar czcionki u¿ywanej podczas czytania i pisania wiadomo¶ci, 
naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci, Ustawienia wiad., Inne ustawienia i Rozmiar 
czcionki.

Polecenia obs³ugi
Do us³ugodawcy mo¿na wysy³aæ polecenia obs³ugi (us³uga sieciowa). Aby wej¶æ do 
tego menu, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Wiadomo¶ci i Polecenia 
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 i odebrane oraz wybierane numery
Aby przejrzeæ numery po³±czeñ nieodebranych, odebranych i nawi±zywanych, 
w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Spis po³±czeñ. Wybierz

• Po³±czenia nieodebrane, aby zobaczyæ listê dziesiêciu numerów telefonów, 
z 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).

• Wybierane numery, aby przejrzeæ listê dziesiêciu numerów telefonów, 
z którymi nawi±zano po³±czenie lub próbowano siê po³±czyæ. Patrz te¿ 
Wywo³ywanie jednego z ostatnio wybieranych numerów, str. 27.

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

Uwagi dotycz±ce po³±czeñ nieodebranych, odebranych i nawi±zywanych
• Numery po³±czeñ nieodebranych i odebranych s± rejestrowane tylko wtedy, 

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

• Po naci¶niêciu Opcje w menu Po³±czenia nieodebrane, Po³±czenia odebrane 
lub Wybierane numery bêdzie mo¿na zobaczyæ datê i godzinê po³±czenia, 
zadzwoniæ pod zapisany numer, zapisaæ numer w kontaktach, usun±æ go z listy 
lub wys³aæ wiadomo¶æ pod dany numer. 

Liczniki impulsów i czasu trwania po³±czeñ
Uwaga: Aktualna taryfa za po³±czenia telefoniczne i us³ugi sieciowe mo¿e siê 
zmieniaæ w zale¿no¶ci od sieci, sposobu 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 (E)GPRS.

• Licznik czasu po³±czeñ GPRS, aby sprawdziæ czas trwania po³±czeñ (E)GPRS.

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

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Kontakty.

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 SIM 
mo¿na zapisaæ 250 numerów telefonów wraz z ich opisami.

Kontakty zapisane w pamiêci telefonu korzystaj± z pamiêci wspó³dzielonej (patrz 
str. 14).

Inny sposoby uzyskiwania dostêpu do funkcji tego menu
Dostêp do wiêkszo¶ci funkcji uzyskasz, naciskaj±c w trybie gotowo¶ci Kontakty 
lub naciskaj±c najpierw Id¼ do, a nastêpnie wybieraj±c Kontakty.

Do niektórych funkcji mo¿esz te¿ przej¶æ w sposób nastêpuj±cy: W trybie 
gotowo¶ci naci¶nij , wska¿ odpowiedni opis, naci¶nij Wiêcej, 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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Wybieranie ustawieñ kontaktów
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Ustawienia. Wybierz

• Wybór pamiêci, aby wybraæ pamiêæ kontaktów, która ma byæ u¿ywana. Aby 
móc szukaæ opisów i numerów telefonów w obu pamiêciach, wybierz Telef. i 
karta SIM. Opisy i numery telefonów bêd± wtedy zapisywane w pamiêci 
telefonu.

• Widok kontaktów, aby zdecydowaæ o sposobie wy¶wietlania opisów, numerów 
i zdjêæ na li¶cie kontaktów. Na przyk³ad po wybraniu opcji Opis i zdjêcie 
wy¶wietlane bêd± opisy z do³±czonymi zdjêciami.

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

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

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

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

• Aby u¿ywaæ tego numeru za granic±, dodaj znak + (naci¶nij dwukrotnie 
) i wpisz numer kierunkowy (je¶li to konieczne, pomiñ zero na pocz±tku) 

oraz w³a¶ciwy numer telefonu.

4. Po zapisaniu opisu i numeru naci¶nij Gotowe.
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Wskazówka: Aby szybko zapisaæ opis i numer telefonu, w trybie gotowo¶ci 
wprowad¼ numer telefonu, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz.

Zapisywanie kilku numerów i adnotacji pod jedn± nazw±
W wewnêtrznej pamiêci kontaktów do jednego opisu mo¿esz przypisaæ kilka 
numerów telefonu i adnotacji.

Pierwszy numer telefonu, który zapiszesz pod dan± nazw± (opisem), bêdzie 
numerem domy¶lnym. Wska¼nik typu numeru domy¶lnego, taki jak np. , bêdzie 
otoczony ramk±. Je¶li wybierzesz opis (nazwê) z listy kontaktów np. w celu 
zatelefonowania, to po³±czysz siê z numerem domy¶lnym, chyba ¿e wybierzesz 
inny numer telefonu.

1. Upewnij siê, ¿e u¿ywan± pamiêci± jest Telefon lub Telef. i karta SIM.

2. W trybie gotowo¶ci naci¶nij .

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

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

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

• Aby dodaæ adnotacjê, wybierz Dodaj szczegó³y i typ adnotacji, na przyk³ad 
Adres e-mail. Aby wstawiæ znak specjalny, naci¶nij .

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

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

Dodawanie zdjêcia do opisu lub numeru
Zdjêcie mo¿esz dodaæ do opisu lub numeru zapisanego w pamiêci telefonu. 
Zdjêcie to pojawi siê na wy¶wietlaczu z chwil± nadej¶cia po³±czenia od danego 
abonenta.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij , wska¿ opis i numer, do którego chcesz dodaæ 
zdjêcie, a nastêpnie naci¶nij Wiêcej. Naci¶nij Opcje i wybierz Dodaj zdjêcie. 
Wy¶wietlona zostanie lista folderów zapisanych w menu Galeria. Wska¿ ¿±dane 
zdjêcie, naci¶nij Opcjei wybierz Zapisz w k-tach.

Wyszukiwanie opisu w kontaktach
1. W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Szukaj. LUB: W trybie 

gotowo¶ci naci¶nij .

2. Mo¿esz teraz wpisaæ pierwsze litery szukanego opisu.

3. Przejd¼ do ¿±danego opisu i naci¶nij Wiêcej. Je¶li opis zapisany jest na karcie 
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 
Pojedynczo lub Usuñ wszystko.

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

Usuwanie numeru, adnotacji lub zdjêcia dodanego do opisu
W trybie gotowo¶ci naci¶nij , przejd¼ do ¿±danego opisu (i numeru) i naci¶nij 
Wiêcej. Wska¿ numer, adnotacjê lub zdjêcie do usuniêcia, naci¶nij Opcje, wybierz 
odpowiedni± funkcjê i naci¶nij OK.

Edycja opisu, numeru lub adnotacji
W trybie gotowo¶ci naci¶nij , przejd¼ do ¿±danego opisu i naci¶nij Wiêcej. 
Przejd¼ do ¿±danego opisu, numeru lub adnotacji i naci¶nij Opcje. Wybierz 
odpowiedni± funkcjê, na przyk³ad Edytuj szczegó³y, aby poddaæ edycji adnotacjê.

Kopiowanie kontaktów
Istnieje mo¿liwo¶æ kopiowania opisów i numerów z pamiêci telefonu na kartê SIM 
i odwrotnie. Adnotacje lub zdjêcia zapisane w pamiêci telefonu nie zostan± 
skopiowane na kartê SIM.

W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Kopiuj. Okre¶l kierunek 
kopiowania. Wybierz Pojedynczo, Wszystkie naraz lub Numery domy¶lne (opcja 
dostêpna tylko w przypadku kopiowania z pamiêci telefonu). Zdecyduj, czy 
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oryginalne opisy i numery telefonu maj± zostaæ zachowane (opcja Zachowaj 
orygina³) czy usuniête (opcja Przenie¶ orygina³).

Inne funkcje zwi±zane z list± kontaktów
Aby przej¶æ do nastêpuj±cych funkcji, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz 
Kontakty. Wybierz

• Numery info, aby po³±czyæ siê z numerami informacyjnymi us³ugodawcy, o ile 
zosta³y zapisane na karcie SIM (us³uga sieciowa).

• Numery us³ug, aby ³±czyæ siê z numerami us³ug, je¶li te numery zosta³y 
zapisane na karcie SIM (us³uga sieciowa).

• W³asne numery, aby wy¶wietliæ numery telefonów przypisane do karty SIM 
(je¿eli karta na to pozwala).

• Grupy osób, aby opisy i numery telefonów zapisane w menu Kontakty podzieliæ 
na ró¿ne grupy osób. Ka¿dej grupie mo¿esz przypisaæ specyficzny d¼wiêk 
dzwonka i specyficzne logo. Gdy nadejdzie po³±czenie spod zidentyfikowanego 
numeru nale¿±cego do osoby z danej grupy, us³yszysz w³a¶nie ten d¼wiêk i 
zobaczysz w³a¶nie to logo.

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

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

Zobacz równie¿ Sygna³ dla w czê¶ci Ustawienia d¼wiêków, str. 69.
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Proste wybieranie
Klawiszom od  do  mo¿esz przypisaæ funkcjê prostego wybierania. O 
nawi±zywaniu po³±czeñ metod± prostego wybierania przeczytasz na stronie 27.

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza prostego wybierania
W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Kontakty i Proste wybieranie. Przejd¼ 
do ¿±danego klawisza i naci¶nij Przypisz. Naci¶nij Szukaj, a nastêpnie wybierz opis 
i numer, który chcesz przypisaæ do wskazanego wcze¶niej 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 , przejd¼ do 
¿±danego opisu i naci¶nij Wiêcej. Naci¶nij Opcje i wybierz Wy¶lij wizytówkê. 
Wybierz Przez ³±cze IR lub Przez SMS (us³uga sieciowa).

Po otrzymaniu wizytówki naci¶nij Poka¿ i Zapisz, aby zapisaæ wizytówkê 
w pamiêci telefonu. Aby odrzuciæ wizytówkê, naci¶nij Wyjd¼ i OK.
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■ Ustawienia (Menu 4)
W tym menu mo¿na zmieniæ ró¿ne ustawienia telefonu. Mo¿na te¿ 
przywróciæ niektóre ustawienia do ich warto¶ci domy¶lnych.

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

Profile
Grupy ustawieñ, czyli tzw. profile, pozwalaj± przystosowaæ d¼wiêki telefonu do 
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 zmieniæ.

2. Wybierz Uaktywnij, Przystosuj lub Tymczasowy.

• Aby aktywowaæ profil, wybierz Uaktywnij.

• Aby w³±czyæ profil na okre¶lony czas, wybierz Tymczasowy i podaj ten czas. 
Po up³ywie podanego czasu uaktywniony zostanie poprzednio wybrany 
profil, który nie by³ profilem tymczasowym.

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

Informacje na temat ustawieñ znajdziesz w czê¶ci Ustawienia d¼wiêków, 
str. 69. Opcja Nazwa profilu pozwala 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. Przed nazw± profilu tymczasowego widoczny jest 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 aktualnie 
wybranym profilu. Te same ustawienia znajdziesz równie¿ w menu Profile (patrz 
str. 68).

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

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

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

Tak¿e plik d¼wiêkowy zarejestrowany przy u¿yciu funkcji Dyktafon (patrz str. 
90) mo¿e zostaæ ustawiony jako d¼wiêk dzwonka.

• G³o¶no¶æ dzwonka, aby ustawiæ poziom g³o¶no¶ci dzwonka i sygna³u nadej¶cia 
wiadomo¶ci.

• Sygnalizacja wibracjami, aby przychodz±ce po³±czenia lub wiadomo¶ci 
sygnalizowanie by³y drganiami telefonu. Sygnalizacja wibracjami nie dzia³a, 



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 70

gdy telefon jest pod³±czony do ³adowarki, znajduje siê na podstawce lub jest 
u¿ywany z samochodowym zestawem g³o¶nomówi±cym.

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

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

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

• Sygna³ dla, aby telefon sygnalizowa³ tylko po³±czenia przychodz±ce od osób 
z okre¶lonej grupy. Wybierz ¿±dan± grupê osób lub Wszystkie po³. i naci¶nij 
Zaznacz. Patrz te¿ ustawienie Grupy osób dla listy kontaktów.

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 bêdzie 
symbol .

Zapisywanie nowych d¼wiêków w telefonie
Wiêcej o dostêpno¶ci d¼wiêków przez SMS, MMS lub us³ugi przegl±darki dowiesz 
siê od operatora sieci lub us³ugodawcy. D¼wiêki zapisywane s± w menu Galeria.

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. tapetê.
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Zdjêcia, których mo¿esz u¿ywaæ w charakterze tapety, znajdziesz w menu 
Galeria. Mo¿esz zapisywaæ nowe zdjêcia, na przyk³ad odebrane 
w wiadomo¶ciach multimedialnych MMS. Jako tapet mo¿na tak¿e u¿ywaæ 
zdjêæ zrobionych wbudowanym w telefonie aparatem cyfrowym.

Aby ustawiæ zdjêcie jako tapetê: 

• Aby po raz pierwszy ustawiæ tapetê lub aby istniej±c± tapetê zmieniæ, 
wybierz opcjê Wybierz tapetê. Przejd¼ do odpowiedniego 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, trzeba 
wybraæ opcjê Tak.

• Kolorystyka, aby wybraæ kolor niektórych czê¶ci wy¶wietlacza, np. wska¼nika 
mocy sygna³u.

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

W celu uzyskania informacji o dostêpno¶ci logo operatora skontaktuj siê 
z operatorem sieci lub us³ugodawc±.

• Czas zw³oki dla wygasz. ekranu, aby ustawiæ czas, po up³ywie którego ma siê 
w³±czyæ wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu to funkcja, która oszczêdza 
energiê baterii. Uaktywnia siê, gdy przez okre¶lony czas nie korzysta siê 
z ¿adnej funkcji telefonu.

Aby wy³±czyæ wygaszacz ekranu, naci¶nij dowolny klawisz.
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• Jasno¶æ wy¶wietlacza, aby ustawiæ poziom jasno¶ci. Naci¶nij  albo  
odpowiednio w celu zmniejszenia lub zwiêkszenia poziomu jasno¶ci, a 
nastêpnie naci¶nij OK, aby zaakceptowaæ nowe ustawienie.

• Widok menu, aby ustawiæ sposób wy¶wietlania menu g³ównego. Po wybraniu 
Lista menu bêd± wy¶wietlane jako listy. Po wybraniu Siatka menu bêd± mia³y 
formê plansz. W widoku siatki nazwa menu jest wy¶wietlana u 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- lub 24-godzinny format zegara 
oraz ustaliæ strefê czasow±. Je¶li bateria zostanie wyjêta z telefonu na d³u¿ej, 
zegar trzeba bêdzie ponownie nastawiæ.

Ustawienia zegara maj± wp³yw na szereg funkcji, np. Wiadomo¶ci, Spis 
po³±czeñ, Budzik i Kalendarz.

• Data, aby zdecydowaæ, czy data ma byæ pokazywana w trybie gotowo¶ci, albo 
¿eby wybraæ format daty i jej separator. Je¶li bateria zostanie wyjêta z telefonu 
na d³u¿ej, mo¿e zaistnieæ potrzeba ponownego ustawienia daty.

• Autoregulacja daty i godziny, aby ustawiæ telefon na automatyczne 
przestawianie daty i godziny, stosownie do zmiany strefy czasowej (us³uga 
sieciowa).
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Autoregulacja daty i godziny nie ma wp³ywu na ustawienia czasu budzika, 
kalendarza ani notatek z alarmami.

Skróty w³asne
Mo¿esz wybraæ funkcjê, jaka bêdzie wy¶wietlana nad prawym klawiszem wyboru 
w trybie gotowo¶ci, oraz funkcje („skróty w³asne”) dostêpne po naci¶niêciu 
w trybie gotowo¶ci Id¼ do lub otworzeniu menu Id¼ do.

Patrz te¿ Tryb gotowo¶ci i wska¼niki wy¶wietlacza, str. 18 oraz Id¼ do (Menu 10), 
str. 108.

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

• Prawy klawisz wyboru, aby wybraæ funkcjê prawego klawisza wyboru.

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

• Ustal kolejno¶æ opcji 'Id¼ do', aby zmieniæ porz±dek funkcji na li¶cie. Wska¿ 
¿±dan± funkcjê, naci¶nij Przesuñ, po czym wska¿ miejsce, na które funkcja ma 
zostaæ przeniesiona.
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Po³±czenia
Korzystaj±c z tego menu, mo¿na ³±czyæ telefon przez podczerwieñ 
z kompatybilnymi urz±dzeniami oraz definiowaæ, kiedy telefon ma ³±czyæ siê 
z sieci± (E)GPRS.

Podczerwieñ
Telefon wyposa¿ono w port podczerwieni s³u¿±cy do ³±czenia go z innym 
urz±dzeniem kompatybilnym ze standardem IrDA na przyk³ad w celu wys³ania 
wizytówek lub notatek kalendarza.

Aby uaktywniæ port podczerwieni: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia, Po³±czenia i Podczerwieñ.

Nie kieruj wi±zki promieni podczerwonych (IR) w stronê oczu. Nie dopuszczaj do zak³óceñ 
pracy innych urz±dzeñ wykorzystuj±cych promieniowanie podczerwone. Telefon spe³nia 
wymagania normy 'Class 1 Laser Product'.

Wysy³anie i odbiór danych przez podczerwieñ
• Porty podczerwieni telefonu i drugiego urz±dzenia musz± znajdowaæ siê 

naprzeciw siebie, a miêdzy nimi nie mo¿e byæ ¿adnych przeszkód. Odleg³o¶æ 
miêdzy urz±dzeniami nie powinna przekraczaæ jednego metra.

• Aby odbieraæ dane, uaktywnij port podczerwieni poprzez wej¶cie do tego 
menu. Je¶li transmisja danych nie rozpocznie siê w ci±gu dwóch minut, 
po³±czenie przez podczerwieñ zostanie przerwane i trzeba je bêdzie ponownie 
nawi±zaæ.

• Aby wys³aæ dane z telefonu, wybierz funkcjê, z której chcesz wys³aæ dane przy 
u¿yciu po³±czenia przez podczerwieñ. 
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Sprawdzanie stanu po³±czenia przez podczerwieñ
• Ci±g³e wy¶wietlanie symbolu  oznacza, ¿e po³±czenie przez podczerwieñ 

jest aktywne, a telefon jest gotowy do przesy³ania lub odbioru danych przez 
port podczerwieni.

• Pulsowanie symbolu  oznacza, ¿e telefon stara siê po³±czyæ z innym 
urz±dzeniem lub ¿e po³±czenie zosta³o przerwane.

GPRS
W tym menu mo¿na definiowaæ, kiedy telefon ma ³±czyæ siê z sieci± (E)GPRS 
(us³uga sieciowa). Ogólne informacje na temat technologii (E)GPRS mo¿na 
znale¼æ na stronie 15.

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 wybrane zostanie Zawsze online, telefon po w³±czeniu bêdzie 
automatycznie rejestrowa³ siê w sieci (E)GPRS, o ile bêdzie ona dostêpna na 
danym obszarze.

Je¶li wybrane zostanie Gdy trzeba, telefon bêdzie rejestrowa³ siê w sieci 
(E)GPRS i ³±czy³ z ni± tylko wtedy, gdy u¿ywana bêdzie funkcja wymagaj±ca 
us³ugi (E)GPRS. W takim przypadku nawi±zanie po³±czenia mo¿e trwaæ d³u¿ej, 
ni¿ gdyby wybrana zosta³a opcja Zawsze online.

Wska¼niki GPRS
Je¶li dla po³±czeñ (E)GPRS wybrano tryb Zawsze online, a us³uga (E)GPRS jest 
dostêpna, na wy¶wietlaczu widoczny jest wska¼nik .
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Po uruchomieniu funkcji korzystaj±cej z us³ugi (E)GPRS telefon ³±czy siê z sieci± 
(E)GPRS, na wy¶wietlaczu pokazuje siê wska¼nik  i transfer danych staje siê 
mo¿liwy.

Po odebraniu lub nawi±zaniu po³±czenia g³osowego albo otrzymaniu wiadomo¶ci 
tekstowej podczas po³±czenia (E)GPRS wy¶wietlany jest wska¼nik , który 
informuje, ¿e po³±czenie zosta³o zawieszone (wstrzymane). Po zakoñczeniu 
rozmowy telefon ponawia próbê nawi±zania po³±czenia.

Ustawienia po³±czeñ
Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia po³±czeñ. Wybierz

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

Wybierz odpowiedni± opcjê przekazywania, np. Przekazuj, kiedy zajête, aby 
przekazywaæ po³±czenia g³osowe w sytuacjach, gdy Twój telefon bêdzie zajêty 
lub gdy odmówisz przyjêcia po³±czenia. W³±cz tê opcjê (Uaktywnij), wy³±cz j± 
(Anuluj) lub sprawd¼, czy jest ona aktywna (Sprawd¼ stan).

• Je¿eli wybierzesz Uaktywnij, podaj te¿ numer telefonu, na który po³±czenia 
maj± byæ przekazywane. W przypadku niektórych opcji przekazywania 
mo¿na te¿ wybraæ czas, po up³ywie którego po³±czenie ma zostaæ 
przekazane.
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Jednocze¶nie aktywnych mo¿e byæ kilka opcji przekazywania po³±czeñ. Symbol 
 wy¶wietlany w trybie gotowo¶ci oznacza, ¿e przekazywane bêd± 

wszystkie po³±czenia.

• Autoregulacja g³o¶no¶ci i W³±cz, aby podczas rozmowy telefonicznej telefon 
automatycznie utrzymywa³ poziom g³o¶no¶ci na poziomie ustawionym przy 
u¿yciu  i . Je¶li na przyk³ad z telefonu korzysta siê w ha³a¶liwym otoczeniu, 
poziom g³o¶no¶ci w s³uchawce jest automatycznie zwiêkszany.

• Odbiór dowolnym klawiszem i Tak, aby odbieraæ po³±czenia przez krótkie 
naci¶niêcia dowolnego klawisza (z wyj±tkiem klawisza wy³±cznika , klawiszy 
wyboru i ).

• Autom. ponowne wybieranie, aby ustawiæ telefon na samoczynne wykonanie 
do 10 prób po³±czenia siê z wybranym numerem, je¶li kolejne próby zawiod±.

• Proste wybieranie i Tak, aby wywo³ywaæ numery telefonów przypisane do 
klawiszy prostego wybierania (  do ) przez naci¶niêcie i przytrzymanie 
odpowiedniego klawisza.

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

• Podsumowanie po po³±czeniu i Tak, aby telefon krótko wy¶wietla³ czas trwania 
ostatniego po³±czenia.

• Mój ID ma byæ wysy³any, aby pokazywaæ (Tak) odbiorcom po³±czenia swój 
numer telefonu lub ukrywaæ przed nimi ten numer (Nie). Po wybraniu Ustala 
sieæ u¿ywane jest ustawienie ustalone z us³ugodawc±. Jest to us³uga sieciowa.
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• Linia po³±czeñ wychodz±cych, aby wybraæ liniê 1 lub liniê 2 do nawi±zywania 
po³±czeñ (us³uga sieciowa). Niezale¿nie od dokonanego wyboru, przychodz±ce 
po³±czenia mo¿na odbieraæ z obu linii.

Je¶li wybierzesz Linia 2, a nie masz subskrypcji na tê us³ugê sieciow±, nie 
bêdziesz w stanie nawi±zaæ ¿adnego po³±czenia. Wybór linii 2 sygnalizowany 
jest w trybie gotowo¶ci symbolem 2.

Mo¿liwo¶æ wyboru linii mo¿na zablokowaæ, wybieraj±c opcjê Zablokuj (je¶li 
pozwala na to karta SIM).

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, w którym maj± byæ wy¶wietlane komunikaty 
wy¶wietlacza. Wybranie opcji Samoczynnie spowoduje, ¿e u¿ywany bêdzie 
jêzyk wybrany na podstawie informacji zapisanych na karcie SIM.

• Stan pamiêci pozwala sprawdziæ ca³kowit± ilo¶æ wolnej i zajêtej pamiêci 
wspó³dzielonej oraz ilo¶æ pamiêci u¿ywanej przez poszczególne funkcje.

• Autoblokada klawiatury, aby ustawiæ czas zw³oki, po którym klawiatura 
telefonu w trybie gotowo¶ci zostanie samoczynnie zablokowana. Patrz te¿ 
Blokada klawiatury, str. 30.

Aby uaktywniæ autoblokadê klawiatury, wybierz Tak i ustaw czas, po którym 
klawiatura ma byæ blokowana. Aby wy³±czyæ autoblokadê klawiatury, wybierz 
Nie. 
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Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest w³±czona, mo¿na po³±czyæ siê 
jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 911, 112 lub inny 
urzêdowy numer alarmowy). Wprowad¼ numer alarmowy i naci¶nij . Numer 
alarmowy pojawi siê na wy¶wietlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

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

• Powitanie, aby zredagowaæ tekst, który ma siê pojawiaæ na wy¶wietlaczu zaraz 
po w³±czeniu telefonu. Aby zapisaæ powitanie, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz.

• Wybór sieci, aby telefon samoczynnie wybiera³ jedn± z dostêpnych na danym 
obszarze sieci komórkowych (Automatyczny) lub ¿eby mo¿na by³o 
samodzielnie wybraæ z listy ¿±dan± sieæ (Rêczny).

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

Telefon pozostanie w trybie rêcznego wyboru sieci do chwili przej¶cia na tryb 
automatyczny lub w³o¿enia innej karty SIM.

• Potwierdzaj us³ugi SIM i Tak, aby telefon wy¶wietla³ komunikaty potwierdzeñ, 
gdy korzysta siê z us³ug SIM.

• Uaktywnianie tekstu pomocy, aby tak ustawiæ telefon, ¿eby pokazywa³ teksty 
pomocy dotycz±ce korzystania z funkcji menu.

• D¼wiêk przy w³±czaniu telefonu, aby w³±czaniu telefonu towarzyszy³ sygna³ 
d¼wiêkowy.
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Ustawienia akcesoriów
Mo¿liwe jest wybranie ustawieñ, których telefon u¿yje jako domy¶lnych 
w momencie pod³±czenia kompatybilnego urz±dzenia.

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

Wybierz ¿±dane akcesorium, na przyk³ad Mikrozestaw lub Zestaw g³o¶n. 
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 sekund. 
Je¿eli Sygna³ nadej¶cia po³±czenia jest ustawiony na 1 sygna³ lub Bez d¼wiêku, 
nie bêdzie mo¿na korzystaæ z funkcji odbioru samoczynnego.

• Pod¶wietlenie telefonu, aby w³±czyæ pod¶wietlenie na sta³e (Tak) lub ustawiæ je 
tak, by w³±cza³o siê na 15 sekund po naci¶niêciu klawisza (Samoczynne).

• Czujnik zap³onu i Tak, aby telefon automatycznie wy³±cza³ siê po 20 sekundach 
od wy³±czenia zap³onu w samochodzie. Ta funkcja jest dostêpna, je¶li telefon 
jest lub by³ pod³±czony do zestawu samochodowego.

• U¿ycie teletekstu i Tak, aby korzystaæ z ustawieñ teletekstu zamiast ustawieñ 
zestawu s³uchawkowego lub pêtli indukcyjnej.

Wska¼niki akcesoriów wy¶wietlane w trybie gotowo¶ci
Je¿eli do telefonu pod³±czone zosta³o jedno z kompatybilnych akcesoriów, 
w trybie gotowo¶ci wy¶wietlany jest odpowiedni wska¼nik (na przyk³ad  lub 

).
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Ustawienia zabezpieczeñ
Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Ustawienia i Ustawienia zabezpieczeñ.

Uwaga: Gdy w³±czone s± jakie¶ funkcje ograniczaj±ce po³±czenia (zakaz po³±czeñ, 
zamkniêta grupa u¿ytkowników, po³±czenia ustalone), w niektórych sieciach 
mo¿na uzyskaæ po³±czenia z pewnymi numerami alarmowymi (np. 911, 112 lub 
inny urzêdowy numer alarmowy).

Wybierz

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

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

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

Je¶li u¿ywana jest funkcja wybierania ustalonego, po³±czenia (E)GPRS mog± 
byæ u¿ywane wy³±cznie do wysy³ania wiadomo¶ci tekstowych. Numer centrum 
wiadomo¶ci i numer telefonu odbiorcy musz± wtedy znajdowaæ siê na li¶cie 
wybierania ustalonego.

• Zamkniêta grupa u¿ytkowników, aby okre¶liæ grupê abonentów, z którymi 
mo¿esz nawi±zywaæ po³±czenia i którzy mog± do Ciebie telefonowaæ (us³uga 
sieciowa). O tym, ¿e telefon dzia³a w trybie „zamkniêta grupa u¿ytkowników”, 
informuje symbol  widoczny w trybie gotowo¶ci.
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• Poziom zabezpieczeñ, aby okre¶liæ, kiedy ma siê pojawiaæ ¿±danie podania 
kodu zabezpieczaj±cego.

Je¶li wybierzesz Telefon, ¿±danie to bêdzie siê pojawiaæ po w³o¿eniu nowej 
karty SIM.

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

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, kod 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 ustawienia 
fabryczne. Wprowad¼ kod zabezpieczaj±cy i naci¶nij OK. Funkcja ta nie usuwa 
informacji zapisanych lub pobranych przez u¿ytkownika telefonu.
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■ Galeria (Menu 5)
To menu pozwala porz±dkowaæ obrazki, zdjêcia, nagrania i d¼wiêki 
zapisane w pamiêci telefonu, na przyk³ad po ich odebraniu 
w wiadomo¶ciach multimedialnych. Wszystkie pliki zapisywane s± w folderach.

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

Telefon wyposa¿ono w system kontroli praw u¿ytkowania pobranych do telefonu 
materia³ów. System ten znany jest pod nazw± DRM (Digital Rights Management). 
Niektóre z zapisanych w pamiêci telefonu materia³ów (np. d¼wiêki dzwonka) 
mog± byæ zabezpieczone pewnymi regu³ami u¿ytkowania. Regu³y te okre¶laj± na 
przyk³ad, ile razy lub jak d³ugo mo¿na u¿ywaæ danego materia³u. Tego rodzaju 
regu³y zdefiniowane s± w kluczu aktywacyjnym, który mo¿e byæ do³±czony do 
materia³u lub dostarczony osobno, a zale¿y to od us³ugodawcy. Klucze 
aktywacyjne mo¿na niekiedy uaktualniaæ. Zawsze sprawdzaj klucz aktywacyjny i 
warunki korzystania z danego materia³u, zanim jeszcze pobierzesz go do telefonu, 
poniewa¿ nawet fakt samego pobrania mo¿e siê wi±zaæ z poniesieniem kosztów.

Galeria korzysta z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 14).

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

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

Inne opcje to:
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• Dodaj folder, Usuñ folder, Zmieñ nazwê. Opcje te pozwalaj± dodawaæ i 
usuwaæ foldery oraz zmieniaæ ich nazwy. Nie mo¿na zmieniaæ nazw lub 
usuwaæ folderów utworzonych fabrycznie.

• Lista kluczy akt.: Na li¶cie tej wymienione s± dostêpne klucze aktywacyjne. 
Wska¿ ¿±dany plik i naci¶nij Opcje. Wybierz Szczegó³y, aby przejrzeæ klucze 
aktywacyjne.

• Pobieranie galerii. Pozwala pobieraæ obrazy i zdjêcia (us³uga sieciowa). 
Patrz Pobieranie danych i aplikacji, str. 15. 

3. Aby otworzyæ folder, wska¿ go i naci¶nij Otwórz. Wy¶wietlona zostanie lista 
plików w folderze. 

Naci¶niêcie Opcje pozwala na dostêp do niektórych funkcji opisanych w czê¶ci 
Opcje dostêpne dla plików w Galerii, str. 84.

4. Aby wy¶wietliæ obraz lub odtworzyæ plik d¼wiêkowy, wska¿ ¿±dany obraz 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 do 
nastêpuj±cych funkcji: Otwórz, Usuñ, Wy¶lij, Edytuj zdjêcie, Przenie¶, Zmieñ 
nazwê, Ust. jako tapetê, Jako dzwonek, Szczegó³y, Sortuj, Lista kluczy akt. Wybierz

• Wy¶lij, aby wys³aæ plik w wiadomo¶ci multimedialnej MMS lub u¿ywaj±c ³±cza 
przez podczerwieñ.

• Edytuj zdjêcie, aby do wybranego zdjêcia dodaæ tekst, ramki i obrazki lub ¿eby 
przyci±æ zdjêcie. Naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.
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Po wybraniu Wpisz tekst wprowad¼ ¿±dany tekst, naci¶nij OK i przesuñ tekst za 
pomoc± klawiszy przewijania. Po naci¶niêciu Opcje mo¿esz wybraæ styl, 
rozmiar i kolor czcionki oraz obróciæ tekst. Aby potwierdziæ zmiany, naci¶nij 
Opcje i wybierz OK.

Je¶li wybierzesz Wstaw ramkê lub Wstaw obrazek, przejd¼ do ¿±danego 
obrazu, naci¶nij Opcje i wybierz W³ó¿. Przesuñ wstawiony obraz przy u¿yciu 
klawiszy przewijania i naci¶nij OK. 

Aby zapisaæ zmodyfikowany obraz w formacie GIF, naci¶nij Opcje, wybierz 
Zapisz, poddaj edycji nazwê pliku, naci¶nij OK i wybierz ¿±dany folder.

• Szczegó³y, aby np. wy¶wietliæ rozmiar i format pliku.

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

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

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie, transfer lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, d¼wiêków dzwonka lub innych obiektów mo¿e 
nie byæ mo¿liwe.

■ Media (Menu 6)
To menu pozwala obs³ugiwaæ wbudowany aparat cyfrowy, radio FM 
i dyktafon.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Media.
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Uwaga: Aby korzystaæ z funkcji w menu Media, telefon musi byæ w³±czony. Nie 
w³±czaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów 
bezprzewodowych jest zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ 
przyczyn± innych zagro¿eñ.

Kamera
Wbudowany aparat cyfrowy (funkcja Kamera) s³u¿y do robienia zdjêæ. Obiektyw 
znajduje siê na tylnej ¶ciance telefonu. Zdjêcia zapisywane s± w formacie JPEG 
w pamiêci wspó³dzielonej, patrz str. 14.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Media i 
Kamera.

Uwaga: Stosuj siê do lokalnych przepisów dotycz±cych robienia zdjêæ. Nie 
korzystaj z tej funkcji, je¶li jest to niezgodne z prawem.

Je¶li wolnej pamiêci jest zbyt ma³o do zrobienia nowego zdjêcia, usuñ stare 
zdjêcia lub inne pliki z menu Galeria.

Robienie zdjêcia
1. W menu Kamera wybierz tryb pracy aparatu cyfrowego:  Zdjêcie standard., 

Zdjêcie portret. lub Tryb nocny. Wybierz

• Zdjêcie portret., je¶li zdjêcie ma zostaæ do³±czone do opisu lub numeru 
telefonu zapisanego na li¶cie kontaktów.

• Tryb nocny, je¶li o¶wietlenie jest zbyt s³abe do robienia zdjêæ.

Wskazówka: Aby w trybie gotowo¶ci szybko uaktywniæ aparat cyfrowy, 
naci¶nij .
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2. Wy¶wietlacz pe³ni rolê wizjera.

Wskazówka: Aby szybko zmieniæ tryb pracy aparatu cyfrowego, 
naci¶nij i przytrzymaj  lub , gdy na wy¶wietlaczu widoczny jest obraz 
z obiektywu.

3. Aby zrobiæ zdjêcie, naci¶nij Zrób zdj. Zdjêcie zostaje zapisane w folderze 
Zdjêcia w menu Galeria.

4. Wybierz Wróæ, aby zrobiæ kolejne zdjêcie, lub naci¶nij Opcje, aby na przyk³ad 
powiêkszyæ lub usun±æ zdjêcie, zmieniæ jego nazwê, wys³aæ je w wiadomo¶ci 
multimedialnej lub do³±czyæ do opisu albo numeru telefonu na li¶cie 
kontaktów.

Wskazówka: Aparat cyfrowy mo¿na ustawiæ w ten sposób, by po up³ywie 
10 sekund automatycznie zrobi³ zdjêcie. W menu Kamera wybierz 
Samowyzwalacz i ¿±dany tryb pracy aparatu cyfrowego. Naci¶nij Start. Po 
uruchomieniu samowyzwalacza telefon emituje sygna³y d¼wiêkowe.

Zmiana ustawieñ aparatu cyfrowego
Z menu Kamera wybierz Ustawienia, a nastêpnie

• Jako¶æ zdjêcia, aby wybraæ rodzaj kompresji przy zapisywaniu zdjêcia 
w pamiêci telefonu. Wybierz Wysoka, Zwyk³a lub Podstawowa. Po wybraniu 
opcji Wysoka zdjêcia s± najlepszej jako¶ci, ale zajmuj± du¿o pamiêci.

• D¼wiêki kamery, aby w³±czyæ lub wy³±czyæ d¼wiêki migawki i 
samowyzwalacza.
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• Tytu³ domy¶lny, aby ustawiæ domy¶lny tytu³ zdjêæ. Wybierz Automatycznie, 
je¶li chcesz stosowaæ domy¶lny tytu³. Je¿eli chcesz zdefiniowaæ w³asny tytu³, 
wybierz Mój tytu³ zdjêcia.

Radio
Wbudowanego w telefon radia FM mo¿na s³uchaæ, korzystaj±c z wbudowanego 
g³o¶nika, stojaka muzycznego DT-1 lub kompatybilnego zestawu s³uchawkowego. 
Je¶li u¿ywany jest g³o¶nik, zestaw s³uchawkowy musi byæ ca³y czas pod³±czony do 
telefonu. Jego przewód pe³ni rolê anteny, powinien wiêc zwisaæ swobodnie.

S³uchaj±c radia, mo¿na nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia. Wysy³anie i odbiór 
danych przez (E)GPRS lub HSCSD mo¿e zak³ócaæ odbiór programów radiowych.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Media i 
Radio.

Jako¶æ odbioru audycji radiowych zale¿y od mocy sygna³u radiowego na danym 
obszarze.

1. Aby w³±czyæ radio, w trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Media i Radio.

2. Je¶li kana³y radiowe zosta³y ju¿ zapisane w pamiêci telefonu, wska¿ ¿±dany 
kana³ lub wybierz komórkê pamiêci, pod któr± zosta³ on zapisany, naciskaj±c 
odpowiadaj±cy jej klawisz (od  do ).

Je¶li kompatybilny zestaw s³uchawkowy, którego u¿ywasz, jest wyposa¿ony 
w klawisz, miêdzy stacjami mo¿esz prze³±czaæ siê, naciskaj±c ten klawisz.
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3. Aby wy³±czyæ radio, naci¶nij Opcje i wybierz Wy³±cz radio przy otwartym menu 
Radio. LUB: Podczas korzystania z dowolnej funkcji lub w trybie gotowo¶ci 
naci¶nij i przytrzymaj .

Strojenie radia i zapisywanie kana³u
Po w³±czeniu radia w menu Radio mo¿na szukaæ kana³ów radiowych na dalej 
opisane sposoby i zapisywaæ je w pamiêci telefonu do pó¼niejszego u¿ytku.

• Automatyczne wyszukiwanie: Naci¶nij i przytrzymaj  lub , aby rozpocz±æ 
wyszukiwanie. Szukanie zakoñczy siê z chwil± znalezienia kana³u. LUB: 
Naci¶nij Opcje, wybierz Autostrojenie i naci¶nij  lub , aby rozpocz±æ 
wyszukiwanie.

• Rêczne wyszukiwanie: Naci¶nij Opcje i wybierz Strojenie rêczne albo naci¶nij 
. Naci¶nij  lub , aby zmieniæ ustawion± czêstotliwo¶æ, lub naci¶nij i 

przytrzymaj jeden z tych klawiszy w celu szybkiego wyszukania kana³u.

• Wpisywanie czêstotliwo¶ci: Naci¶nij Opcje i wybierz  Ustaw czêstotliw. albo 
naci¶nij . Wpisz czêstotliwo¶æ ¿±danego kana³u i naci¶nij OK.

Aby zapisaæ kana³: Naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz kana³. 

Inne opcje zwi±zane z radiem
Naci¶niêcie Opcje przy otwartym menu Radio daje tak¿e dostêp do nastêpuj±cych 
funkcji: Usuñ stacjê, Zmieñ nazwê, G³o¶nik / Mikrozestaw lub Tryb mono / Tryb 
stereo. 

Wybierz Zmieñ nazwê, aby zmieniæ nazwê kana³u. Wybierz G³o¶nik (lub 
Mikrozestaw), aby s³uchaæ radia przez g³o¶nik (lub zestaw s³uchawkowy).
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Dyktafon
Dyktafonu mo¿na u¿yæ np. do nagrania opisu i numeru telefonu, aby pó¼niej 
zapisaæ te dane.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Media i 
Dyktafon.

Uwaga: Stosuj siê do lokalnych przepisów dotycz±cych nagrywania rozmów 
telefonicznych. Nie korzystaj z tej funkcji, je¶li jest to niezgodne z prawem.

• Aby rozpocz±æ nagrywanie, wybierz Nagrywaj (lub podczas rozmowy 
telefonicznej naci¶nij Opcje i wybierz Nagrywaj). Trzymaj telefon w zwyk³ej 
pozycji, blisko ucha. 

Aby zakoñczyæ nagrywanie, naci¶nij Stop. Nagranie zostaje zapisane 
w folderze Nagrania w menu Galeria.

• Aby odtworzyæ ostatnie nagranie, wybierz Odtwórz ostatnie.

• Aby odtworzyæ poprzednie nagrania lub mieæ mo¿liwo¶æ zarz±dzania nimi, 
wybierz Lista nagrañ. Wy¶wietlona zostanie lista folderów w menu Galeria. 
Otwórz Nagrania, naci¶nij Opcje i wybierz ¿±dan± funkcjê.

• Aby wys³aæ najnowsze nagrania w wiadomo¶ci multimedialnej lub przez 
podczerwieñ do kompatybilnego telefonu, wybierz Wy¶lij.

■ Organizator (Menu 7)
To menu daje dostêp do wbudowanego budzika, kalendarza i 
kalkulatora.
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Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz 
Organizator.

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

Budzik
Telefon mo¿na tak ustawiæ, ¿eby o okre¶lonej godzinie w³±czy³ siê alarm.

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

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

Aby ustawiæ d¼wiêk alarmu, wybierz D¼wiêk alarmu i ¿±dany d¼wiêk. Jako alarm 
mo¿na te¿ ustawiæ radio.

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

Gdy nadejdzie godzina alarmu
Telefon wyemituje d¼wiêk alarmu, a na wy¶wietlaczu widoczne bêdzie pulsuj±ce 
s³owo Alarm! i bie¿±ca godzina. Naci¶nij Stop, aby wy³±czyæ budzik. Po up³ywie 
minuty lub po naci¶niêciu Drzemka alarm wy³±czy siê na oko³o dziesiêæ minut, po 
czym znów siê odezwie.

Je¶li telefon jest wy³±czony w czasie, gdy nadejdzie godzina alarmu, w³±czy siê on sam i 
zacznie emitowaæ d¼wiêki alarmu. Po naci¶niêciu Stop wy¶wietlone zostanie pytanie, czy 
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telefon ma zostaæ w³±czony w celu nawi±zywania po³±czeñ (W³±czyæ telefon?). Naci¶nij Nie, 
¿eby wy³±czyæ telefon, lub Tak, je¶li chcesz nawi±zywaæ lub odbieraæ po³±czenia.

Uwaga: Nie wolno ci nacisn±æ Tak, je¶li u¿ycie telefonu bezprzewodowego jest 
zabronione, mo¿e spowodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innych 
zagro¿eñ.

Kalendarz
G³ówn± funkcj± kalendarza jest przypominanie o umówionych spotkaniach, 
urodzinach, o potrzebie zatelefonowania i o innych sprawach do za³atwienia. 
Kalendarz korzysta z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 14).

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Organizator i Kalendarz. Wy¶wietlony zostanie widok miesi±ca. U¿ywaj±c 
klawiszy przewijania, mo¿esz przechodziæ miêdzy kolejnymi dniami, tygodniami i 
miesi±cami.

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

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

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

Naci¶niêcie Opcje otwiera dostêp równie¿ do nastêpuj±cych funkcji: Widok 
tygodnia, Wpisz notatkê, Id¼ do daty, Ustawienia. Wybierz
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• Ustawienia, aby ustawiæ datê i godzinê, ustaliæ format daty i godziny, 
wybraæ separator (np. - ) lub wskazaæ pierwszy dzieñ tygodnia (Pocz±tek 
tygod.). Opcja Autousuwanie pozwala tak ustawiæ telefon, aby sam usuwa³ 
stare notatki po up³ywie zadanego czasu.

• Widok dnia: W tym widoku pokazane s± notatki przypisane do wybranego 
dnia. Aby przewijaæ notatki, naciskaj  lub . Aby przewijaæ dni, naciskaj  
lub . Naci¶nij Opcje i wybierz Poka¿, aby otworzyæ wybran± notatkê (tzw. 
widok notatki).

Naci¶niêcie Opcje otwiera dostêp równie¿ do nastêpuj±cych funkcji: Wpisz 
notatkê, Usuñ, Edytuj, Przenie¶, Powtórz, Id¼ do daty, Wy¶lij notatkê, Kopiuj, 
Ustawienia. Wybierz

• Powtórz, aby ustawiæ okres powtarzania notatki.

• Widok notatki: W tym widoku pokazana jest notatka otwarta z widoku dnia.

Mo¿esz nacisn±æ Opcje, aby uzyskaæ dostêp do nastêpuj±cych funkcji: 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 Opcje i 
wybierz Wpisz notatkê. W widoku dnia naci¶nij Opcje i wybierz Wpisz notatkê.

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

Wpisz notatkê, a nastêpnie j± zapisz. Aby np. zapisaæ notatkê dotycz±c± spotkania 
z ustawionym alarmem:
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Wprowad¼ powód spotkania, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz. Wpisz miejsce 
spotkania, naci¶nij Opcje i wybierz Zapisz. Wprowad¼ godzinê rozpoczêcia 
spotkania i naci¶nij OK. Wprowad¼ godzinê zakoñczenia spotkania i naci¶nij OK. 
Aby ustawiæ alarm dla notatki, wybierz Z d¼wiêkiem lub Milczy (bez d¼wiêku), po 
czym wprowad¼ godzinê alarmu.

Gdy telefon odtwarza d¼wiêki alarmu przypisanego notatce
Telefon wyemituje sygna³y d¼wiêkowe i wy¶wietli notatkê. Kiedy wy¶wietlona 
zostanie notatka dotycz±ca po³±czenia , mo¿esz zadzwoniæ pod wy¶wietlony 
numer, naciskaj±c . 

Aby wy³±czyæ alarm i wy¶wietliæ notatkê, naci¶nij Poka¿. Po naci¶niêciu Drzemka 
podczas wy¶wietlania notatki alarm zostaje wy³±czony na oko³o dziesiêæ minut, 
po czym odzywa siê ponownie.

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

Kalkulator
Telefon wyposa¿ono w kalkulator, który mo¿e s³u¿yæ tak¿e do przybli¿onego 
przeliczania walut.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz 
Organizator i Kalkulator.
Kalkulator ten ma ograniczon± dok³adno¶æ i mog± pojawiæ siê b³êdy wynikaj±ce 
z zaokr±glania wyników, zw³aszcza w przypadku wielokrotnych dzia³añ dzielenia.

1. Wprowad¼ pierwszy argument dzia³ania. Aby wprowadziæ separator dziesiêtny, 
naci¶nij .
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2. Naci¶nij Opcje i wybierz Dodaj, Odejmij, Pomnó¿, Podziel, Do potêgi 2, 
Pierwiastek lub Zmieñ znak. LUB: Naci¶nij  — jednokrotnie dla dodawania, 
dwukrotnie dla odejmowania, trzykrotnie dla mno¿enia i czterokrotnie dla 
dzielenia.

3. Wprowad¼ drugi argument dzia³ania.

4. Aby otrzymaæ wynik, naci¶nij Opcje i wybierz Wynik.

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

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

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

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

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

■ Aplikacje (Menu 8)
Z poziomu tego menu mo¿esz korzystaæ z gier i aplikacji Java 
zainstalowanych w telefonie oraz zarz±dzaæ nimi.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Aplikacje.

W telefonie zastosowano platformê Java 2 Micro Edition (J2METM), wersjê 
technologii Java zaprojektowan± specjalnie dla ma³ych urz±dzeñ elektronicznych.
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Zanim bêdzie mo¿na korzystaæ z aplikacji Java, nale¿y j± przedtem pobraæ do 
telefonu. Aplikacje Java korzystaj± z pamiêci wspó³dzielonej (patrz str. 14).

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

Gry
Z tego menu mo¿na uruchamiaæ gry Java zainstalowane w telefonie.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Aplikacje i 
Gry.

Ustawienia gier: Wybierz Ustawienia gry, aby ustawiæ d¼wiêki, efekty ¶wietlne i 
wibracje w grze (Wibracje w grze). Gdy opcja Sygnalizacja wibracjami  w menu 
Ustawienia d¼wiêków jest wy³±czona, telefon nie bêdzie wibrowa³ mimo 
w³±czenia opcji Wibracje w grze.

Aby w³±czyæ grê, wybierz opcjê Wybierz grê, wska¿ ¿±dan± grê, a nastêpnie 
naci¶nij  lub naci¶nij Opcje i wybierz Otwórz. Naci¶niêcie Opcje pozwala 
przej¶æ do funkcji znajduj±cych siê tak¿e w menu Kolekcja. Korzystanie 
z niektórych gier mo¿e powodowaæ szybsze roz³adowywanie baterii, a wiêc tak¿e 
konieczno¶æ czêstszego pod³±czania telefonu do ³adowarki.

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

Aby pobraæ grê do telefonu, wybierz Pobieranie gier (patrz Pobieranie danych i 
aplikacji, str. 15). Pobieran± grê mo¿na zapisaæ zarówno w menu Kolekcja, jak i 
w menu Gry.
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Kolekcja
Z poziomu tego menu mo¿esz korzystaæ z aplikacji Java zainstalowanych 
w telefonie oraz zarz±dzaæ nimi.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu, wybierz Aplikacje i 
Kolekcja.

Aby uruchomiæ aplikacjê, wybierz opcjê Wybierz aplikacjê. Wska¿ ¿±dan± aplikacjê 
lub zestaw aplikacji. Naci¶nij Opcje i wybierz Otwórz lub naci¶nij , aby 
uruchomiæ aplikacjê lub otworzyæ zestaw aplikacji.

Korzystanie z niektórych aplikacji mo¿e powodowaæ szybsze roz³adowywanie 
baterii, a wiêc tak¿e konieczno¶æ czêstszego pod³±czania telefonu do ³adowarki.

Inne dostêpne opcje dla aplikacji lub zestawu aplikacji
Przy otwartej li¶cie aplikacji naci¶nij Opcje, aby mieæ dostêp do ni¿ej 
wymienionych funkcji. Wybierz

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

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

• Sprawd¼ wersjê, aby sprawdziæ, czy us³uga internetowa oferuje now± wersjê 
aplikacji (us³uga sieciowa).

• Witryna Web, aby wej¶æ na stronê internetow± zwi±zan± z aplikacj±. Opcja ta 
wy¶wietlana jest tylko wtedy, gdy aplikacja zawiera adres internetowy strony.
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• Po³±cz przez, aby ustawiæ telefon do korzystania ze specyficznych ustawieñ 
us³ugi, je¶li s± one wymagane przez aplikacjê. Domy¶lnie telefon korzysta 
z ustawieñ us³ugi okre¶lonych dla przegl±darki.

• Szczegó³y, aby uzyskaæ wiêcej informacji o aplikacji.

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

• Z menu Kolekcja wybierz Pobier. aplikacji. Wiêcej informacji znajdziesz 
w punkcie Pobieranie danych i aplikacji, str. 15.

• W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Us³ugi, aby wej¶æ do przegl±darki, 
z której mo¿esz pobraæ ¿±dan± aplikacjê Java.

• U¿yj funkcji Pobieranie gier z menu Gry.

• Aby przenie¶æ nowe aplikacje z kompatybilnego komputera PC do telefonu, 
skorzystaj z aplikacji Nokia Application Installer nale¿±cej do pakietu Nokia PC 
Suite.

Pamiêtaj, ¿e firma Nokia nie odpowiada za aplikacje pobrane z witryn, które nie 
nale¿± do niej. Je¶li zdecydujesz siê pobraæ aplikacje Java z takich stron, zastosuj 
takie same zabezpieczenia, jakich u¿ywasz przy po³±czeniach z ka¿d± witryn±.

Pobrana aplikacja mo¿e zostaæ zapisana w menu Gry zamiast w menu Kolekcja.

Sprawdzanie stanu pamiêci
Aby sprawdziæ ilo¶æ wolnej pamiêci dostêpnej dla aplikacji Java, wybierz opcjê 
Pamiêæ z menu Kolekcja.
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■ Us³ugi (Menu 9)
To menu zawiera przegl±darkê, która pozwala uzyskaæ dostêp do 
ró¿nych us³ug. Us³ugi te mog± obejmowaæ na przyk³ad informacje o 
pogodzie, naj¶wie¿sze wiadomo¶ci lub rozk³ady lotów.

Aby przej¶æ do tego menu: W trybie gotowo¶ci naci¶nij Menu i wybierz Us³ugi.
Uwaga: Aby¶ móg³ korzystaæ z tej funkcji, telefon musi byæ w³±czony. Nie w³±czaj 
telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest 
zabronione, mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe lub byæ przyczyn± innych 
zagro¿eñ.

O dostêpno¶ci innych us³ug przegl±darki i zwi±zanych z nimi taryfach dowiesz siê 
od operatora sieci lub us³ugodawcy. Operatorzy sieci i us³ugodawcy udzielaj± te¿ 
informacji o sposobach 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 jêzyku 
xHTML (rozszerzony jêzyk HyperText Markup Language).

Dostêp i korzystanie z us³ug przegl±darki — pierwsze kroki
1. Zapisz ustawienia niezbêdne do uzyskania dostêpu do tych us³ug, z których 

chcesz korzystaæ. Patrz str. 100.

2. Nawi±¿ po³±czenie z ¿±dan± us³ug±. Patrz str. 102.

3. Zacznij przegl±daæ strony us³ugi. Patrz str. 102.

4. Gdy skoñczysz przegl±danie, przerwij po³±czenie z us³ug±. Patrz str. 104.
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Ustawianie telefonu do korzystania z us³ugi przegl±darki
Ustawienia us³ugi mo¿esz otrzymaæ w postaci wiadomo¶ci OTA (Over The Air), 
wys³anej przez operatora sieci lub us³ugodawcê, z którego us³ug zamierzasz 
korzystaæ. Ustawienia mo¿esz te¿ wprowadziæ rêcznie lub dodaæ je i 
zmodyfikowaæ za pomoc± pakietu Nokia PC Suite.

Wiêcej informacji, w tym równie¿ odpowiednie ustawienia, otrzymasz od 
operatora sieci lub us³ugodawcy oferuj±cego us³ugê, z której zamierzasz 
korzystaæ. Ustawienia mog± byæ te¿ dostêpne w internetowej witrynie operatora 
sieci lub us³ugodawcy.

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

• Aby przejrzeæ lub odrzuciæ otrzymane ustawienia, naci¶nij Opcje i wybierz 
Poka¿ lub Odrzuæ.

Rêczne wprowadzanie ustawieñ us³ugi
1. W menu Us³ugi wybierz Ustawienia, Ustawienia po³±czeñ i Ustawienia 

aktywnej us³ugi.

2. Wybierz zestaw po³±czeñ, który chcesz uaktywniæ, i naci¶nij W³±cz. Zestaw 
ustawieñ po³±czeñ to inaczej grupa ustawieñ potrzebnych do nawi±zania 
po³±czenia z us³ug±.

3. Wybierz Edytuj ustawienia aktywnej us³ugi.

4. Wybierz kolejno ka¿de ustawienie i wprowad¼ wszystkie wymagane warto¶ci 
zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatora sieci lub us³ugodawcy.
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Ustawienia wygl±du
1. Podczas przegl±dania naci¶nij Opcje, wybierz Inne opcje i Ustaw. wygl±du. 

Mo¿esz te¿ z menu Us³ugi wybraæ Ustawienia i Ustawienia wygl±du.

2. Wybierz

• Zawijanie tekstu, aby tekst, który siê nie mie¶ci w jednym wierszu, by³ 
przenoszony do nastêpnego.

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

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

• Kodowanie znaków, aby wybraæ zestaw znaków u¿ywanych przez telefon 
do wy¶wietlania stron przegl±darki, które nie zawieraj± takiej informacji, 
lub aby zdecydowaæ, czy zawsze ma byæ stosowane kodowanie UTF-8 przy 
wysy³aniu do kompatybilnego telefonu adresu internetowego.

Ustawienia plików cookie
Telefon mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby akceptowa³ lub odrzuca³ pliki cookie.

Pliki cookie zawieraj± dane (np. informacje o u¿ytkowniku), które us³uga zapisuje 
w pamiêci cache telefonu. Pliki cookie s± usuwane w chwili czyszczenia pamiêci 
cache (patrz str. 106).

1. Podczas przegl±dania naci¶nij Opcje, wybierz Inne opcje, Zabezpieczenia i 
Cookies. Mo¿esz te¿ z menu Us³ugi wybraæ Ustawienia, Ustawienia 
zabezpieczeñ i Cookies.

2. Wybierz Przyjmuj lub Odrzucaj.
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Nawi±zywanie po³±czenia z us³ug± przegl±darki
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 naci¶nij 
W³±cz.

2. Nawi±¿ po³±czenie na jeden z nastêpuj±cych sposobów.

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

• Wybierz zak³adkê us³ugi: Z menu Us³ugi wybierz opcjê Zak³adki, a nastêpnie 
wybierz odpowiedni± zak³adkê.

Je¿eli zak³adka nie dzia³a przy aktualnych ustawieniach aktywnej us³ugi, 
w³±cz inny zestaw ustawieñ i ponów próbê.

• Wprowad¼ adres us³ugi: Z menu Us³ugi wybierz Id¼ do adresu, wpisz adres 
(  wstawia znaki specjalne) i naci¶nij OK.

Przegl±danie stron us³ugi
Po nawi±zaniu po³±czenia z us³ug± mo¿na rozpocz±æ przegl±danie jej stron. 
Klawisze telefonu mog± dzia³aæ ró¿nie w zale¿no¶ci od us³ugi. Stosuj siê do 
instrukcji pojawiaj±cych siê na wy¶wietlaczu.

Je¶li na no¶nik danych wybrano GPRS, zapoznaj siê z informacjami o wska¼nikach 
(E)GPRS wy¶wietlanych podczas po³±czenia (GPRS, str. 75).
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Korzystanie z klawiszy telefonu w trakcie przegl±dania stron
• Do przewijania strony s³u¿± klawisze przewijania.

• Aby wybraæ pod¶wietlony element, naci¶nij .

• Litery i cyfry mo¿esz wpisywaæ, u¿ywaj±c klawiszy od  do . Aby wstawiæ 
znak specjalny, naci¶nij .

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

Dostêpne opcje to: Otwórz, Strona g³ówna, Skróty, Dodaj zak³adkê, Zak³adki (patrz 
str. 104), £±cza do plików, Zapisz folder, Zapisz zdjêcie, Inne opcje, Prze³aduj, 
Zakoñcz (koñczenie po³±czenia zosta³o opisane na stronie 104).

Wybierz

• Strona g³ówna, aby powróciæ do strony g³ównej us³ugodawcy.

• Skróty, aby otworzyæ now± listê opcji, która mo¿e byæ np. specyficzna dla danej 
strony.

• Dodaj zak³adkê, aby bie¿±c± stronê zapisaæ jako zak³adkê.

• £±cza do plików, aby wy¶wietliæ listê ³±czy do pobierania danych. Wiêcej o tym 
w punkcie 2 Pobieranie danych i aplikacji, na str. 15.

• Zapisz zdjêcie, ¿eby wybrane zdjêcie zapisaæ w menu Galeria.

• Inne opcje, aby wy¶wietliæ listê pozosta³ych opcji. Do tych opcji nale¿± miêdzy 
innymi nastêpuj±ce: U¿yj szczegó³u (kopiowanie np. numeru telefonu ze 
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strony), Id¼ do adresu, Skrzynka us³ug (patrz strona 105), Ustaw. wygl±du (patrz 
strona 101), Zabezpieczenia (informacje o zabezpieczeniach, ustawienia 
cookies), Opró¿nij cache (patrz strona 106).

• Prze³aduj, aby prze³adowaæ 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 po wy¶wietleniu pytania Zakoñczyæ przegl±danie? naci¶nij Tak. LUB: 
Naci¶nij i przytrzymaj .

Uwaga: Informacje lub us³ugi, do których dotar³e¶, zapisane s± w pamiêci cache 
telefonu. Pamiêæ cache to pamiêæ buforowa, która s³u¿y do czasowego 
przechowywania danych. Je¶li uzyska³e¶ lub próbowa³e¶ uzyskaæ dostêp do 
poufnych, wymagaj±cych podania has³a informacji (np. do w³asnego konta 
bankowego), po ka¿dym u¿yciu telefonu powiniene¶ wyczy¶ciæ pamiêæ cache.

O usuwaniu zawarto¶ci pamiêci cache przeczytasz w punkcie Usuwanie 
zawarto¶ci pamiêci cache, str. 106.

Zak³adki
Aby u¿ywaæ adresów stron zapisanych jako zak³adki w pamiêci telefonu lub 
zarz±dzaæ nimi:

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

2. Wska¿ ¿±dan± zak³adkê i naci¶nij Opcje.
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3. Wybierz Id¼ do, aby otworzyæ stronê skojarzon± z zak³adk±. Mo¿esz te¿ na 
przyk³ad zak³adkê usun±æ, poddaæ edycji, wys³aæ do innego telefonu, zapisaæ 
w wybranym folderze lub utworzyæ now± zak³adkê.

W telefonie mo¿e znajdowaæ siê kilka zak³adek prowadz±cych do witryn 
niepowi±zanych z firm± Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie 
udziela ¿adnych gwarancji. Je¶li jednak chcesz mieæ do nich dostêp, stosuj takie 
same zabezpieczenia, jakich u¿ywasz przy po³±czeniach z ka¿d± inn± witryn± 
internetow±.

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

Skrzynka us³ug
Telefon mo¿e odbieraæ wiadomo¶ci sieciowe wysy³ane przez us³ugodawcê (us³uga 
sieciowa). 

Aby ustawiæ telefon do odbioru wiadomo¶ci sieciowych: W menu Us³ugi wybierz 
Ustawienia, Ustaw. skrzynki us³ug sieciowych, Wiadomo¶ci sieciowe i Tak.

Aby ustawiæ telefon do automatycznego pobierania danych wskazywanych 
w wiadomo¶ci sieciowej: W menu Us³ugi wybierz Ustawienia, Ustaw. skrzynki 
us³ug sieciowych, Po³±czenie automatyczne i Tak.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 106

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: Podczas 
przegl±dania stron naci¶nij Opcje, wybierz Inne opcje i Skrzynka us³ug.

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

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

Zabezpieczenia przegl±darki
Funkcje zabezpieczeñ mog± byæ potrzebne w przypadku niektórych us³ug, na 
przyk³ad us³ug bankowych. Dla takich po³±czeñ s± potrzebne certyfikaty 
zabezpieczeñ i prawdopodobnie modu³ zabezpieczeñ, które mog± byæ dostêpne na 
karcie SIM. Wiêcej informacji na ten temat udzieli us³ugodawca.

Modu³ zabezpieczeñ
Modu³ zabezpieczeñ zawiera certyfikaty, jak równie¿ klucze prywatne i publiczne. 
Modu³ zabezpieczeñ zwiêksza bezpieczeñstwo funkcji, które wspó³dzia³aj± 
z przegl±dark± i które pozwalaj± u¿ywaæ podpisu cyfrowego. Certyfikaty 
zapisywane s± w module zabezpieczeñ przez us³ugodawcê.
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W menu Us³ugi wybierz Ustawienia, Ustawienia zabezpieczeñ i Ustawienia 
modu³u zabezpieczeñ. Wybierz

• Informacje o module zabezpieczeñ, aby zobaczyæ tytu³ modu³u, jego status, 
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 zabezpieczeñ 
na to pozwala).

Certyfikaty
W telefonie mo¿na korzystaæ z trzech rodzajów certyfikatów: certyfikatów 
serwera, certyfikatów uwierzytelniania i certyfikatów u¿ytkownika. Certyfikaty te 
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 us³ugodawcy.

Gdy u¿ywany jest certyfikat serwera, podczas po³±czenia wy¶wietlany jest 
wska¼nik zabezpieczeñ , je¶li transmisja danych pomiêdzy telefonem a bram± 
(identyfikowan± przez Adres IP w menu Edytuj ustawienia aktywnej us³ugi) jest 
szyfrowana. Nie oznacza to jednak, ¿e zabezpieczona jest transmisja danych 
miêdzy bram± a serwerem (miejscem, w którym znajduj± siê poszukiwane zasoby). 
Zabezpieczenie transmisji danych miêdzy bram± a serwerem le¿y w gestii 
us³ugodawcy.
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■ Id¼ do (Menu 10)
To menu s³u¿y do aktywowania funkcji, które bêd± 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 do.

Opis sposobu usuwania funkcji z listy i wprowadzania na ni± nowych funkcji 
znajdziesz w punkcie Skróty w³asne, str. 73.

■ Us³ugi SIM (Menu 11)
Mo¿esz korzystaæ nie tylko z funkcji udostêpnianych przez telefon, 
ale równie¿ z funkcji, jakie oferuje znajduj±ca siê w telefonie karta 
SIM. Dostêp do tych funkcji uzyskuje siê w³a¶nie w tym menu. Menu to jest 
dostêpne tylko wtedy, gdy pozwala na nie karta SIM. Nazwa i zawarto¶æ menu 
zale¿± od dostêpnych us³ug.

Uwaga: Informacji o dostêpno¶ci, op³atach i sposobach korzystania z us³ug SIM 
udzieli ci dostawca karty SIM, a wiêc operator sieci komórkowej lub dostawca 
us³ug sieciowych.

Telefon mo¿na ustawiæ tak, aby pokazywa³ komunikaty potwierdzeñ przesy³ane 
miêdzy telefonem a sieci±, gdy korzysta siê z us³ugi SIM. Wybierz opcjê Tak 
w ustawieniu Potwierdzaj us³ugi SIM (patrz str. 79).

Z dostêpem do tych us³ug mo¿e siê wi±zaæ potrzeba wys³ania SMS lub 
zatelefonowania, a wiêc poniesienie dodatkowych kosztów.
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6. Informacje o bateriach

■ £adowanie i roz³adowywanie baterii
¯ród³em zasilania telefonu jest ³adowalna bateria.

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

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

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

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³ywaj± na proces ³adowania baterii.

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

Nigdy nie u¿ywaj niesprawnej ³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to nast±piæ przypadkowo (np. gdy nosisz 
zapasow± bateriê w kieszeni lub torbie zawieraj±cej metalowe przedmioty: monety, 
spinacze, d³ugopis itp.). Przedmioty takie mog± spowodowaæ po³±czenie zacisków + i - 
baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków mo¿e spowodowaæ uszkodzenie 
baterii lub pod³±czonego do niej urz±dzenia.
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Pozostawienie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, takich jak zamkniêty samochód 
latem lub zim±, spowoduje zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Staraj siê zawsze 
trzymaæ bateriê w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Telefon z przegrzan± lub 
nadmiernie och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy bateria jest w pe³ni 
na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest szczególnie niska w temperaturach poni¿ej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zu¿yte baterie nale¿y obowi±zkowo przekazaæ do recyklingu lub pozbyæ siê ich zgodnie 
z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na 
¶mieci.
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EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powy¿sze wskazania dotycz± w równej mierze telefonu, baterii, ³adowarki i wszystkich 
innych akcesoriów. Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu choæby jednego z tych elementów, 
dostarcz go do najbli¿szego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwi±zaniu 
problemu i w ewentualnej naprawie.
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WA¯NE! – INFORMACJE 
O BEZPIECZEÑSTWIE

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

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

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

Rozmawiaj±c, trzymaj telefon przy uchu.

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

■ Urz±dzenia elektroniczne
W wiêkszo¶ci nowoczesne urz±dzenia elektroniczne s± dobrze ekranowane od wp³ywu 
sygna³ów o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Spotyka siê jednak i takie, które nie s± dostatecznie 
zabezpieczone przed sygna³ami RF telefonu komórkowego.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 114

Stymulatory serca
Odleg³o¶æ miêdzy stymulatorem serca i rêcznym telefonem komórkowym powinna byæ nie 
mniejsza ni¿ 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urz±dzeñ odleg³o¶æ minimalna, 
która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zak³óceniami. Zalecenie to jest zgodne 
z wynikami badañ prowadzonych niezale¿nie przez Wireless Technology Research. Osoby ze 
stymulatorami serca powinny:

• utrzymywaæ odleg³o¶æ miêdzy w³±czonym telefonem a stymulatorem nie mniejsz± ni¿ 20 
cm;

• nie nosiæ telefonu w kieszeni na piersi;

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

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

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

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

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

■ Warunki fizyko-chemiczne gro¿±ce eksplozj±
Wy³±cz telefon, je¶li znajdziesz siê w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne 
mog± doprowadziæ do wybuchu. Zastosuj siê wtedy do wszystkich poleceñ i instrukcji. 
W takiej sytuacji jedna iskra mo¿e spowodowaæ eksplozjê, w jej rezultacie uszkodzenie cia³a, 
a nawet ¶mieræ.

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

Miejsca, w których mo¿e doj¶æ do wybuchu, s± czêsto (ale nie zawsze) odpowiednio 
oznakowane. Do takich nale¿± pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, miejsca sk³adowania i 
przepompowywania chemikaliów, pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (propan, butan), 
tereny, których powietrze zawiera chemikalia b±d¼ py³y metali albo kurz pochodz±cy 
z ziaren ro¶lin zbo¿owych, a tak¿e wszystkie inne miejsca, w których ze wzglêdów 
bezpieczeñstwa silnik samochodu nale¿a³oby wy³±czyæ.
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■ Pojazdy mechaniczne
Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna byæ wykonywana wy³±cznie przez 
autoryzowany serwis. Niew³a¶ciwa instalacja lub naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu 
u¿ytkownika oraz spowodowaæ utratê wszelkich gwarancji.

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

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

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

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

Nieprzestrzeganie powy¿szych instrukcji mo¿e spowodowaæ zawieszenie lub cofniêcie 
abonamentu w³a¶cicielowi telefonu komórkowego. W³a¶ciciel mo¿e byæ równie¿ 
poci±gniêty do odpowiedzialno¶ci karnej.
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■ Telefony alarmowe
Wa¿ne: Opisywany telefon, jak ka¿dy inny telefon komórkowy, wykorzystuje 
sygna³y radiowe, komórkow± i naziemn± sieæ telefoniczn± oraz funkcje 
zaprogramowane przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ nie ma gwarancji, ¿e zawsze da 
siê nawi±zaæ po³±czenie. Je¶li wiêc zachodzi konieczno¶æ przekazania wa¿nych i 
pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie nale¿y nigdy 
polegaæ wy³±cznie na telefonie komórkowym.

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

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

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

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

3. Wprowad¼ obowi±zuj±cy na danym obszarze numer alarmowy (np. 911, 112 lub inny 
urzêdowy numer alarmowy). Numery alarmowe mog± byæ ró¿ne w poszczególnych 
krajach.

4. Naci¶nij klawisz .

Je¶li pewne funkcje telefonu s± w³±czone, konieczne mo¿e byæ ich wy³±czenie przed 
wybraniem numeru alarmowego. Sprawd¼ to w instrukcji obs³ugi i skonsultuj z operatorem 
sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiêtaj o dok³adnym podaniu wszystkich niezbêdnych 
informacji. Twój telefon komórkowy mo¿e byæ jedynym ¶rodkiem ³±czno¶ci w pobli¿u 
miejsca wypadku — nie przerywaj wiêc po³±czenia, póki nie otrzymasz na to zgody.
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■ Informacje o certyfikatach (SAR)
TEN MODEL TELEFONU SPE£NIA WYMAGANIA STAWIANE URZ¡DZENIOM EMITUJ¡CYM 
FALE RADIOWE

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

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

Najwy¿sza warto¶æ SAR tego telefonu w testach przy uchu okaza³a siê byæ równa 0,56 W/kg. 
Mimo ró¿nic w warto¶ciach SAR okre¶lonych dla ró¿nych telefonów i ró¿nych sposobów ich 
u¿ytkowania, wszystkie one spe³niaj± wymagania norm odnosz±cych siê do emisji fal 
radiowych.

Produkt ten spe³nia wszystkie wymogi bezpieczeñstwa odno¶nie oddzia³ywania fal 
radiowych na organizm cz³owieka. Trzymany przy uchu lub w innym po³o¿eniu, w odleg³o¶ci 
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od cia³a nie mniejszej ni¿ 1,5 cm, nie stanowi ¿adnego zagro¿enia dla zdrowia. W etui lub 
futerale, w którym nosi siê ten produkt przy sobie, nie mo¿e byæ ¿adnych przedmiotów 
metalowych, a odleg³o¶æ produktu od cia³a nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1,5 cm.

*Graniczna warto¶æ SAR przyjêta dla telefonów przeno¶nych w u¿ytku publicznym wynosi 
2,0 W/kg (jest to warto¶æ u¶redniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki). Warto¶æ ta 
uwzglêdnia szeroki margines bezpieczeñstwa, zapewniaj±c dodatkow± ochronê przed 
dzia³aniem fal radiowych (i bior±c pod uwagê ró¿ne warianty przeprowadzonych pomiarów). 
Warto¶ci SAR mog± byæ ró¿ne, a zale¿y to od ustaleñ w ró¿nych krajach i od pasm 
przenoszenia w danych sieciach. Wiêcej informacji o warto¶ciach SAR w innych krajach 
znajdziesz pod adresem www.nokia.com.


