
Täielik kasutusjuhend

9310223
4. väljaanne



KINNITUS 
Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-12 vastab Nõukogu Direktiivi 
1999/5/EC nõuetele. 
Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma 
Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised 
siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation’i soundimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. 
All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

 Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MISTAHES VIISIL, MIS VASTAB MPEG-4 VISUAL STANDARDILE ON KEELATUD, VÄLJA ARVATUD 
JUHUL, KUI SELLE KASUTAMINE ON OTSESELT SEOTUD (A) ANDMETE VÕI INFORMATSIOONIGA (i) MIS ON TASUTA LOODUD TARBIJA 
POOLT JA TASUTA OMANDATUD TARBIJALT, KES SEEGA EI TEGUTSE ÄRIÜHINGUS NING (ii) KASUTAMISEKS AINULT ISIKLIKUL 
OTSTARBEL NING (B) MUUL OTSTARBEL SPETSIAALSELT SELLEKS PUHUKS VÄLJASTATUD MPEG LA,L.L.C LITSENTSI ALUSEL.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE 
DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT 
THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND 
SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis 
kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, 
sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, 
sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses 
selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see 
tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. 

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



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

4

Si
su

ko
rdSisukord

OHU VÄLTIMISEKS..........................................................................................................................  12

Üldine teave.....................................................................................................................................  15
Pääsukoodid.......................................................................................................................................................................................  15

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) .................................................................................................................................................  15
PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN ja allkirja PIN ......................................................................  15
PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)......................................................................................................................................  16
Piiranguparool (4 numbrit) ........................................................................................................................................................  16
Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit) ..........................................................................................................................................  16

Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine ..............................................................................................................................  16
Ülevaade telefoni funktsioonidest ..............................................................................................................................................  17

Nokia PC Suite ja Nokia Audio Manager ...............................................................................................................................  19
Ühismälu .........................................................................................................................................................................................  19

1. Kuidas alustada ...........................................................................................................................  20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine..................................................................................................................................................  20
Aku laadimine ...................................................................................................................................................................................  21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine .................................................................................................................................................  22
Normaalasend telefoni kasutamisel ...........................................................................................................................................  22
Telefoni korpuse vahetus ...............................................................................................................................................................  23
Multimeediakaardi paigaldamine................................................................................................................................................  24

2. Teie telefon..................................................................................................................................  25
Klahvid ja ühenduspesad ...............................................................................................................................................................  25
Ootere¾iim..........................................................................................................................................................................................  27

Taustapilt ........................................................................................................................................................................................  28
Pimenduspilt ..................................................................................................................................................................................  28



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

5

Si
su

ko
rdEnergiasääst ...................................................................................................................................................................................  28

Tähtsamad indikaatorid ..............................................................................................................................................................  29
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)..................................................................................................................................................  31
Konfiguratsioonisõnumid...............................................................................................................................................................  32

3. Helistamisfunktsioonid ...............................................................................................................  33
Helistamine........................................................................................................................................................................................  33

Telefoninumbri kiirvalimine .......................................................................................................................................................  34
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine ..........................................................................................................  34

Koputus............................................................................................................................................................................................  35
Kõne ajal .............................................................................................................................................................................................  35

4. Teksti sisestamine .......................................................................................................................  37
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....................................................................................................  37
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....................................................................................................................................................  37

Liitsõnade kirjutamine.................................................................................................................................................................  38
Tavaline tekstisisestus ....................................................................................................................................................................  38
Näpunäiteid teksti sisestamiseks.................................................................................................................................................  39

5. Menüü kasutamine .....................................................................................................................  41
Menüüfunktsiooni avamine ..........................................................................................................................................................  41
Menüüfunktsioonide loend ...........................................................................................................................................................  43

6. Menüüfunktsioonid.....................................................................................................................  49
Sõnumid .............................................................................................................................................................................................  49

Tekstisõnumid (SMS) ...................................................................................................................................................................  49
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.......................................................................................................................................  49
Sõnumiseaded ............................................................................................................................................................................  50
SMS e-kirja kirjutamine ja saatmine...................................................................................................................................  51
SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine ..........................................................................  51
Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad .....................................................................................................................  53



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

6

Si
su

ko
rdJaotusnimekirjad .......................................................................................................................................................................  53

Blanketid......................................................................................................................................................................................  54
Salvestatud sõnumid ja "Minu kaustad" ............................................................................................................................  55
Sõnumite kustutamine ............................................................................................................................................................  55
Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade seaded ...........................................................................................................................  55

Multimeediasõnumid (MMS).....................................................................................................................................................  57
Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine...................................................................................................................  58
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine...................................................................................................  60
Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad ........................................................................  61
Kui multimeediasõnumite mälu on täis..............................................................................................................................  61
Sõnumite kustutamine ............................................................................................................................................................  61
Multimeediasõnumite seaded ...............................................................................................................................................  62

E-kirjad ............................................................................................................................................................................................  63
E-kirja kirjutamine ja saatmine.............................................................................................................................................  64
E-kirjade allalaadimine e-posti kontolt ..............................................................................................................................  65
E-kirja lugemine ja kirjale vastamine..................................................................................................................................  66
Kaust "Vastuvõetud" ja "Muud kaustad" (Mustandid, Arhiiv, Saatmiseks ja Saadetud) ......................................  66
E-kirjade kustutamine..............................................................................................................................................................  66
E-posti seaded............................................................................................................................................................................  67

Kiirsõnumid (IM) ...........................................................................................................................................................................  69
Sisenemine kiirsõnumite menüüsse.....................................................................................................................................  71
Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega ............................................................................................  72
Kiirsõnumiseansi algatamine.................................................................................................................................................  72
Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või tagasilükkamine.......................................................................................................  74
Kiirsõnumi lugemine ................................................................................................................................................................  74
Vestlemine kiirsõnumite vahendusel ...................................................................................................................................  75
Enda andmete muutmine .......................................................................................................................................................  75
Kiirsõnumite kontaktkirjed .....................................................................................................................................................  76



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

7

Si
su

ko
rdSõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine.........................................................................................................  77

Grupid...........................................................................................................................................................................................  77
Kõnepost .........................................................................................................................................................................................  78
Infosõnumid ...................................................................................................................................................................................  78
Teenuse juhtimise käsklused .....................................................................................................................................................  78

Kõneregister .....................................................................................................................................................................................  79
Viimaste kõnede loetelu .............................................................................................................................................................  79
Kõne-, andme- ja sõnumiloendurid.........................................................................................................................................  80

Asukohaandmed ...............................................................................................................................................................................  80
Kontaktid ...........................................................................................................................................................................................  81

Kontaktide seaded........................................................................................................................................................................  81
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa uus kontakt) .........................................................................................  82
Mitme telefoninumbri või tekstimärkme salvestamine ühe nime juurde.....................................................................  82
Pildi lisamine kontaktnime või -numbri juurde ...................................................................................................................  83
Kontaktkirje otsing.......................................................................................................................................................................  83
Kontaktandmete kustutamine ..................................................................................................................................................  84
Andmete muutmine või kustutamine .....................................................................................................................................  84
Olekuinfo.........................................................................................................................................................................................  85
Tellitud nimed................................................................................................................................................................................  87

Kontaktide lisamine "tellitud nimede" loendisse .............................................................................................................  87
Tellitud nimede vaatamine .....................................................................................................................................................  88
Nime tellimuse lõpetamine ....................................................................................................................................................  89

Kontaktide kopeerimine..............................................................................................................................................................  89
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine................................................................................................................................  90
Kiirvalimine.....................................................................................................................................................................................  90
Häälvalimine ..................................................................................................................................................................................  91

Tunnussõnade salvestamine ja haldamine.........................................................................................................................  91
Helistamine tunnussõna abil .................................................................................................................................................  92

Infonumbrid ja teenindusnumbrid...........................................................................................................................................  92



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

8

Si
su

ko
rdMinu numbrid................................................................................................................................................................................  93

Helistajagrupid ..............................................................................................................................................................................  93
 Seaded ..............................................................................................................................................................................................  94

Profiilid ............................................................................................................................................................................................  94
Toonide seaded..............................................................................................................................................................................  95
Ekraaniseaded................................................................................................................................................................................  95
Kellaaja- ja kuupäevaseaded.....................................................................................................................................................  97
Teie otsevalikud.............................................................................................................................................................................  98

Parempoolne valikuklahv ........................................................................................................................................................  98
Häälkäsklused.............................................................................................................................................................................  98

Ühenduvus......................................................................................................................................................................................  99
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia ........................................................................................................................................  99
Bluetooth ühendus ................................................................................................................................................................. 100
Bluetoothi seaded ................................................................................................................................................................... 100
Infrapuna ................................................................................................................................................................................... 101
(E)GPRS ...................................................................................................................................................................................... 102
(E)GPRS-ühendus .................................................................................................................................................................... 103
(E)GPRS-modemi seaded....................................................................................................................................................... 103

Kõneseaded .................................................................................................................................................................................. 104
Telefoniseaded............................................................................................................................................................................. 106
Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded........................................................................................................................................ 107
Tarviku seaded ............................................................................................................................................................................. 108
Turvaseaded.................................................................................................................................................................................. 109
Algseadete taastamine.............................................................................................................................................................. 110

Operaatori menüü.......................................................................................................................................................................... 110
Galerii ............................................................................................................................................................................................... 110
Meedia ............................................................................................................................................................................................. 113

Kaamera ........................................................................................................................................................................................ 113
Pildistamine .............................................................................................................................................................................. 114



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

9

Si
su

ko
rdVideoklipi salvestamine ......................................................................................................................................................... 115

Kaameraseaded........................................................................................................................................................................ 115
Meediamängija............................................................................................................................................................................ 116

Telefoni ettevalmistamine striimingu kasutamiseks ..................................................................................................... 116
Pleier............................................................................................................................................................................................... 117

Telefoni laetud lugude kuulamine...................................................................................................................................... 118
Pleieri seaded ........................................................................................................................................................................... 118

Raadio ............................................................................................................................................................................................ 119
Raadiojaamade häälestamine.............................................................................................................................................. 120
Raadio kasutamine ................................................................................................................................................................. 120

Diktofon......................................................................................................................................................................................... 121
Salvestamine ............................................................................................................................................................................ 121
Salvestuste loetelu.................................................................................................................................................................. 122
Salvestuskausta määramine................................................................................................................................................. 122

Meedia ekvalaiser ....................................................................................................................................................................... 122
Märkmik ........................................................................................................................................................................................... 123

Äratuskell ...................................................................................................................................................................................... 123
Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud ............................................................................................................................. 123

Kalender ........................................................................................................................................................................................ 124
Kalendrimärkme salvestamine............................................................................................................................................. 125
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali ........................................................................................................ 126

Ülesanded ..................................................................................................................................................................................... 126
Märkmed ....................................................................................................................................................................................... 127
Rahakott........................................................................................................................................................................................ 128

Rahakotifunktsiooni avamine.............................................................................................................................................. 128
Kaardiga seotud andmete salvestamine........................................................................................................................... 129
Isiklikud märkmed ................................................................................................................................................................... 130
Rahakotiprofiili koostamine ................................................................................................................................................. 130
Rahakotiseaded........................................................................................................................................................................ 131



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

10

Si
su

ko
rdRahakotifunktsiooni maksmisjuhised................................................................................................................................ 131

Sünkroonimine ............................................................................................................................................................................ 132
Sünkroonimine telefonist...................................................................................................................................................... 132
Sünkroonimisseaded............................................................................................................................................................... 133
Sünkroonimine arvutist ......................................................................................................................................................... 134

Rakendused ..................................................................................................................................................................................... 135
Mängud ......................................................................................................................................................................................... 135

Mängu käivitamine................................................................................................................................................................. 135
Mängu või mängude sarja teised funktsioonid .............................................................................................................. 135
Mängulingid.............................................................................................................................................................................. 136
Vaba mälu vaatamine ............................................................................................................................................................ 136
Mänguseaded ........................................................................................................................................................................... 136

Rakendused .................................................................................................................................................................................. 137
Rakenduse käivitamine.......................................................................................................................................................... 137
Rakenduse või rakenduste kogumi funktsioonid............................................................................................................ 137
Rakenduse allalaadimine ...................................................................................................................................................... 138
Vaba mälu vaatamine ............................................................................................................................................................ 139

Kalkulaator ................................................................................................................................................................................... 139
Taimer ............................................................................................................................................................................................ 140
Stopper .......................................................................................................................................................................................... 141

Veeb ................................................................................................................................................................................................... 142
Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks ...................................................................................... 142
Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks ............................................................................................................. 143

Seadete sisestamine käsitsi .................................................................................................................................................. 143
Ühenduse võtmine teenusega................................................................................................................................................. 143
Veebilehtede sirvimine .............................................................................................................................................................. 144

Klahvikasutus lehtede sirvimisel ......................................................................................................................................... 145
Sirvimisvalikud ......................................................................................................................................................................... 145
Otsevalimine ............................................................................................................................................................................. 146



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Si
su

ko
rd

11

Si
su

ko
rdÜhenduse lõpetamine................................................................................................................................................................ 146

Brauseri esitusviisi seaded ....................................................................................................................................................... 146
Präänikud ...................................................................................................................................................................................... 147
Järjehoidjad .................................................................................................................................................................................. 147

Järjehoidja vastuvõtmine...................................................................................................................................................... 148
Allalaadimine ............................................................................................................................................................................... 148
Teatesõnumid............................................................................................................................................................................... 148

Teenuste kausta seaded......................................................................................................................................................... 149
Vahemälu ...................................................................................................................................................................................... 149
Sirvimisturvalisus........................................................................................................................................................................ 150

Turvamoodul ............................................................................................................................................................................. 150
Sertifikaadid.............................................................................................................................................................................. 150
Digitaalallkiri ............................................................................................................................................................................ 151

SIM-menüü ..................................................................................................................................................................................... 152

7. Ühendamine PC-arvutiga ......................................................................................................... 153
PC Suite............................................................................................................................................................................................. 153

E)GPRS, HSCSD ja CSD.............................................................................................................................................................. 154
Andmesiderakenduste kasutamine............................................................................................................................................ 155

8. Akut puudutav teave ................................................................................................................ 156
Täis- ja tühjakslaadimine............................................................................................................................................................. 156

HOOLDUS JA KORRASHOID ......................................................................................................... 157

TÄHTIS OHUTUSALANE TEAVE.................................................................................................... 159



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

O
H

U 
VÄ

LT
IM

IS
EK

S

12

O
H

U 
VÄ

LT
IM

IS
EK

SOHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib olla ohtlik või seadusevastane. Põhjalikuma 
ohutusalase info leiate käesolevas juhendis.

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

OHUTU LIIKLEMINE
Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal.

HÄIRED
Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.

HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.

LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.

TANKLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.

LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA
Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni 
kõigist määrustest ja reeglitest.
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SKASUTAGE ARUKALT
Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Antenni ei ole soovitav põhjuseta puudutada.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes kvalifitseeritud spetsialist.

LISASEADMED JA AKUD
Kasutage ainult heaks kiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

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

VARUKOOPIAD
Ärge unustage tegemast varukoopiaid vajalikest andmetest.

VEEKINDLUS
Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuiv.

HELISTAMINE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber 
ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks 
vajutage .

HÄDAABI VÄLJAKUTSE
Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks 
(näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne) vajutage nii mitu korda kui vaja . Sisestage 
hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks 
on luba antud.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

O
H

U 
VÄ

LT
IM

IS
EK

S

14

O
H

U 
VÄ

LT
IM

IS
EK

S■ Võrguteenused
Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend töötab võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900.

Kolmel sagedusalal töötamine sõltub võrgust. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas teil on 
võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Telefon toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, 
näiteks MMS (multimeediumsõnumid), veebi sirvimine, e-post, kiirsõnumid, kontaktide olekuteave, 
kaugsünkroonimine ning sisude allalaadimine brauseri või MMS-iga, eeldavad mobiilsidevõrgu toetust.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida 
oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mis tahes võrguteenuse kasutuselevõttu tuleb vastav teenus 
operaatorfirmast tellida ning saada vajalikud juhised selle kasutamiseks.

Märkus. Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Lisaseadmed
Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige selle mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ACP-12, 
ACP-8, ACP-7, LCH-9 ja LCH-12.

Tähelepanu! Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud ning antud mudeli jaoks mõeldud akusid, 
laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii 
ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heaks kiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Praktilisi näpunäiteid lisaseadmete kasutamiseks
• Hoidke kõik lisaseadmed eemal väikelaste käeulatusest.

• Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

• Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras.

• Mis tahes kompleksse lisavarustuse monteerimisõigus on vaid vastava väljaõppe saanud isikul.
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■ Pääsukoodid

Turvakood (5 kuni 10 numbrit)
Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Muutke see kood ja 
hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Koodi muutmise ja koodipäringu 
sisselülitamise kohta vaadake "Turvaseaded" lk 109.

Kui sisestate viis korda järjest vale turvakoodi, ignoreerib telefon järgnevaid koodi sisestamise katseid. 
Oodake 5 minutit ning sisestage kood uuesti.

PIN-kood ja PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit), mooduli PIN ja allkirja PIN
• PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. 

PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. PIN-koodi päringu aktiveerimiseks telefoni 
igakordsel sisselülitamisel vaadake "Turvaseaded" lk 109.

• Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, 
näiteks kõneloendureile.

• Mooduli PIN annab ligipääsu turvamooduli informatsioonile. Vaadake "Turvamoodul" lk 150. Kui 
SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga ka mooduli PIN-kood.

• Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake "Digitaalallkiri" lk 151. 
Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ül
di

ne
 t

ea
ve

16

Ül
di

ne
 t

ea
veKui sisestasite kolm korda järjest vale PIN-koodi, võib telefoni ekraanile ilmuda teade PIN blokeeritud 

või PIN-kood blokeeritud, seejärel palutakse sisestada PUK-kood.

PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)
PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi 
kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. 

Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool (4 numbrit)
Piiranguparool on vajalik menüü Kõnepiirangu teenus kasutamiseks, vaadake "Turvaseaded" lk 109. 
Parooli annab võrguoperaator.

Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit)
Rahakotifunktsioonide kasutamisel palutakse sisestada rahakotikood. Kui sisestasite kolm korda järjest 
vale rahakotikoodi, blokeerub rahakotifunktsioon viieks minutiks. Kui ka järgmised kolm katset 
ebaõnnestuvad, kahekordistub blokeeringu kestus. Lisateave peatükis "Rahakott" lk 128.

■ Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine
Telefoni saab laadida uusi sisusid (näiteks pilte ja videoklippe) ning rakendusi (võrguteenus).

1. Valige allalaadimisfunktsioon, näiteks Kogumik või Galerii. Allalaadimisfunktsiooni avamiseks 
vaadake vastavaid menüükirjeldusi.

Avaneb järjehoidjate loend. Kui soovite näha kogu järjehoidjate loendit menüüfunktsioonis Veeb, 
valige Veel järjehoidjaid.
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Veeb teine seadekomplekt ja üritage uuesti ühendust luua. Järgige veebiteenuse kuvatud 
juhendeid.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste 
kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

Pidage meeles, et teistelt veebilehtedelt alla laetud rakendustele ei anna Nokia mingit garantiid. Kui 
otsustate neilt Java-rakendusi alla laadida, peate kasutama turvalisuse ja sisu kaitseks samu meetmeid, 
nagu mis tahes muude lehekülgede allalaadimisel.

■ Ülevaade telefoni funktsioonidest
Nokia 6230-l on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio, pleier ja sisemine 
kaamera. Kaameraga saab salvestada videoklippe ning pildistada fotosid. Fotosid on võimalik kasutada 
ootere¾iimi taustapildina või kontaktisiku pisipildina funktsioonis Kontaktid. Vaadake "Kaamera" 
lk 113. Teie telefoni jaoks on saadaval ka suur valik värvilisi Nokia Xpress-onTM korpuseid. Korpuse 
vahetamiseks vaadake "Telefoni korpuse vahetus" lk 23.

Telefon toetab alltoodud funktsioone

• EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), vaadake "(E)GPRS" lk 102. 

• Multimeediasõnumiteenust (MMS), mis võimaldab saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- ja 
videoklippe sisaldavaid multimeediasõnumeid. Saadetud pildid ja helid salvestage telefoni, siis 
saate neid telefoni isikupärastamisel kasutada. Vaadake "Multimeediasõnumid (MMS)" lk 57.

• xHTML-brauserit, mis võimaldab veebiservereist alla laadida värviküllasemaid ning paremate 
graafiliste võimalustega veebilehti. Vaadake "Veeb" lk 142.

• E-posti funktsiooni, mis lubab vastu võtta, lugeda ja saata e-kirju. Vaadake "E-kirjad" lk 63.
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et olete võrgus. Vaadake "Olekuinfo" lk 85.

• Kiirsõnumid on lühikeste tekstsõnumite vahetamine sidusre¾iimis olevate inimeste vahel. Vaadake 
"Kiirsõnumid (IM)" lk 69.

• Polüfoonilisi helinaid (MIDI), mis koosneb paljudest üheaegselt kostvatest helikomponentidest. 
Telefoni on salvestatud enam kui 128 muusikainstrumendi helikomponendid, üheaegselt saab aga 
siiski mängida vaid 24 instrumenti. Polüfoonilist heli kasutatakse telefonihelinates ja 
sõnumisignaalides. Telefon toetab SP-MIDI-vormingut (Scalable Polyphonic MIDI).

• Java 2 Micro Edition, J2METM funktsiooni. Mõni spetsiaalselt mobiiltelefonide jaoks välja töötatud 
Java-rakendus ja -mäng on juba algselt telefonis olemas. Teil on võimalik alla laadida uusi 
rakendusi ja mänge, vaadake "Rakendused" lk 135.

• Bluetooth-tehnoloogiat, mis võimaldab traadita sideühendust 10 meetri raadiusesse jäävate 
seadmete vahel. Bluetooth-sideühendus on tasuta ühendus. Bluetooth-ühendusega saab edastada 
visiitkaarte, kalendrikirjeid, graafikat, pilte ning video- ja heliklippe. Kasutage telefoni modemina 
andmesideühenduse loomisel või traadita ühenduse saamiseks teiste Bluetooth-lisaseadmetega.

Mõnes riigis on Bluetooth-seadmete kasutamine keelatud. Info saamiseks pöörduge edasimüüja või 
kohalike võimuorganite poole.

Vaadake ka "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 99.

• Multimeediakaart telefoni mälumahu suurendamiseks ning piltide, videoklippide vms 
salvestamiseks.
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Telefoni tarnekomplekti kuulub "Nokia PC Suite" programmi CD-ROM, mis sisaldab hulgaliselt 
erinevaid rakendusi. 

Nende rakenduste abil saate näiteks luua uusi helinatoone, hallata telefoni kaameraga salvestatud 
fotosid ja videoklippe ning installeerida oma telefonile Java TM rakendusi.

Rakenduse "Nokia Audio Manager" abil saate USB-kaabli (DKU-2) vahendusel kanda PC-arvutist oma 
telefoni AAC- ja MP3-vormingus muusikafaile. Samas on teil võimalik koostada kõikidest oma 
muusikafailidest lugude nimekirju, salvestada CD-audiofaile AAC-vormingusse ning kanda neid oma 
telefoni. Muusikafaile saab kuulata telefoni menüüs Pleier.

"Nokia PC Suite" on saadaval ka Nokia veebilehel aadressil www.nokia.com.

Täiendavat teavet leiate programmide "Nokia PC Suite" ja "Nokia Audio Manager" dokumentatsioonist 
ja abifailidest.

Ühismälu
Ühismälu võivad kasutada telefoni järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst-, multimeedium- ja 
kiirsõnumid, e-kirjad, tunnussõnad, SMS-ide jaotusnimekirjad, kalender, ülesanded, Java-mängud 
ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib kahandada ühismälu saadaolevat 
kogumahtu. Eriti just siis, kui mõnda ühismälu funktsiooni väga intensiivselt kasutada (mõni 
funktsioon võib siiski lisaks ühismälule omada teatud mäluhulka ainult enda tarbeks). Näiteks võib 
suure hulga Java-rakenduste salvestamine ära võtta kogu ühismälu ning telefon ütleb, et mälu on täis. 
Sel juhul tuleb jätkamiseks kustutada ühismälust mõned andmed, kirjed jms.

Pange tähele, et galeriifailid jagavad teist mälu, vaadake "Galerii" lk 110.
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■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Hoidke väikesed SIM-kaardid väikelaste käeulatusest eemal.

SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, kuna painutamine või 
kriimustamine võib kaarti või selle kontakte vigastada.

Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud ja lisatarvikud 
eraldatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.

1. Telefoni tagakatte eemaldamine:

Vajutage telefoni tagakaanel lukustusnupule (1).

2. Eemaldage tagakaas telefonist (2).

3. Eemaldage aku, vaadake joonist (3).

4. SIM-kaardi hoidiku avamiseks lükake ettevaatlikult 
kaardihoidiku lukustusklambrit (4).
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Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et 
kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole.

6. Sulgege SIM-kaardi hoidik (6) ja vajutage, kuni see 
klõpsatusega kinnitub.

7. Paigaldage tagasi telefoni aku (7).

8. Lükake tagakaas kinni (8).

■ Aku laadimine
1. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse 

ühenduspessa.

2. Ühendage laadija seinakontakti.

Sisselülitatud telefoni ekraanile ilmub hetkeks tekst Laeb. Kui aku on 
täiesti tühi, võib aku laadimisindikaator ekraanil käivituda alles mõne 
minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ootere¾iimis, kestab aku 
BL5-C laadimine laadijaga ACP-12 umbes 1,5 tundi.
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Tähelepanu! Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke 
olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke all sisse- ja väljalülitusnuppu.

Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, ilmub 
ekraanile teade Paigalda SIM-kaart või SIM-kaarti ei toetata, võtke ühendust 
võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon ei toeta 5-voldiseid SIM-kaarte, 
selline kaart tuleb välja vahetada.

• Kui telefon palub sisestada PIN-koodi, sisestage PIN-kood (ekraanil ****) ja 
vajutage OK.

Vaadake ka "PIN-koodi küsimine" peatükis "Turvaseaded" lk 109 ning "Pääsukoodid" lk 15.

• Kui telefon palub sisestada turvakoodi, sisestage turvakood (ekraanil *****) ja vajutage OK.

Vaadake ka "Pääsukoodid" lk 15.

■ Normaalasend telefoni kasutamisel
Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete 
puhul, ei ole soovitav sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjuseta puudutada. 
See võib halvendada kõne kvaliteeti ning põhjustada tavapärasest suuremat 
voolukulu. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii 
antenni kui aku tõhusust.
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Enne korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ning eraldage laadija ja kõik lisaseadmed. Korpust vahetades 
vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

1. Eemaldage telefoni tagakaas. Vaadake punkti 1 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.

2. Eemaldage ettevaatlikult telefoni esikaas. Tõmmake 
esikaant ettevaatlikult telefonist eemale, alustades 
ülemisest osast (1), ja eraldage telefonist (2). 

3. Eemaldage esikaane klaviatuurimatt, lükates seda 
ettevaatlikult väljapoole (3).

4. Paigaldage klaviatuurimatt uude esipaneeli (4).

5. Suruge klaviatuurimatt ettevaatlikult kinni (5).



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ku
id

as
 a

lu
st

ad
a

24

Ku
id

as
 a

lu
st

ad
a6. Paigaldage esikaas – suruge see ettevaatlikult telefoni peale, alustades alumisest 

osast (6).

7. Kinnitage telefoni tagakaas. Vaadake punkti 8 lõigus "SIM-kaardi ja aku 
paigaldamine" lk 20.

■ Multimeediakaardi paigaldamine
Kasutage seadmega ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). Muud mälukaardid, näiteks Secure 
Digital (SD), ei mahu MMC-kaardi pessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi 
kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui seadme ning ühildumatule mälukaardile 
salvestatud andmed.

1. Eemaldage telefoni tagakaas ja aku. Vaadake punkti 1 ja 2 lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.

2. Asetage multimeediakaart kaardihoidikusse. Kontrollige 
multimeediakaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi 
kontaktid jääksid allapoole.

3. Paigaldage tagasi aku ja telefoni tagakaas. Vaadake punkte 7 ja 8 
lõigus "SIM-kaardi ja aku paigaldamine" lk 20.

Multimeediakaarti saab kasutada menüüs Galerii omaette kaustana. 
Vaadake ka Galerii valikuid, vaadake "Galerii" lk 110.
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■ Klahvid ja ühenduspesad
1. Sisse- ja väljalülitusklahv

Telefoni sisse- ja väljalülitamine. Kerge vajutus nupule, kui 
klaviatuur on lukus, lülitab telefoni ekraanivalgustuse umbes 
15 sekundiks sisse.

2. Kuular

3. Helitugevusklahvid
Kuulari ja valjuhääldi helitugevuse seadmine ning telefoniga 
ühendatud peakomplekti helitugevuse reguleerimine.

4. Valjuhääldi
5. Valikuklahvid  ja , keskmine valikuklahv 

Nende klahvide funktsioon sõltub klahvi kohal olevast tekstist. 
Vaadake "Ootere¾iim" lk 27. Lühiajaline vajutus keskmisele 
valikuklahvile valib menüüfunktsiooni või kinnitab valiku.
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 , , ,  

Kasutatakse nimede, telefoninumbrite, menüüde ja seadete sirvimiseks. Samuti 
kasutatakse neljasuunalist navigatsiooniklahvi ja valikuklahvi kursori viimiseks üles, 
alla, paremale või vasakule tekstiredaktorites, kalendris ja mõningates mängudes.

7.  telefoninumbri valimine ja kõne vastuvõtmine. Ootere¾iimis näitab viimati valitud 
telefoninumbreid.

8.   aktiivse kõne lõpetamine. Suvalisest funktsioonist väljumine.

9.  -  numbrite ja tähtede sisestamine.

Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

10. Laadija pesa

11. Pop-PortTM-pesa peakomplekti, andmekaabli jms ühendamiseks. 
Ühendage lisatarvik Pop-Port-ühenduspessa, vaadake joonist.

12. Infrapunaliides (IR)
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■ Ootere¾iim
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ei ole ühtegi sümbolit ekraanile 
sisestanud, on telefon ootere¾iimis.

1.  Näitab kasutusel oleva võrgu nimetust või operaatori logot.

2. Näitab mobiilsidevõrgu signaalitugevust teie praeguses asukohas. Mida 
kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.

3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud

4. Vasakpoolne valikuklahv avab ootere¾iimis funktsiooni Ava.

Vajutage Ava ja vaadake oma otsevalikuid. Aktiveerimiseks valige vastav 
funktsioon.

Vajutage Valikud ja valige

• Ava valikud, et vaadata funktsioone, mida saab lisada.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikutesse leidke see funktsioon ja vajutage Märgi. Funktsiooni 
kustutamiseks loendist vajutage Vabasta.

• Korrasta funktsioonide ümberpaigutamiseks otsevalikuloendis. Leidke funktsioon ja vajutage 
Teisalda, valige uus asukoht.

Kui olete mingil põhjusel menüü Ava sisu kustutanud, vajutage funktsiooni lisamiseks Lisa.
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6. Parempoolse valikuklahvi tekst ootere¾iimis on Kontak., mis avab menüü Kontaktid, või otsevalik 
teie enda valitud funktsioonile. Vaadake "Teie otsevalikud" lk 98. Parempoolse valikuklahvi all võib 
olla link operaatorvõrgu veebilehele.

Vaadake ka "Tähtsamad indikaatorid" lk 29.

Taustapilt
Teil on võimalik valida ootere¾iimi ekraanile soovikohane taustapilt. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 95.

Pimenduspilt
Teil on võimalik valida ootere¾iimi ekraanile soovikohane pimenduspilt. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 95.

Energiasääst
Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub 
energiasäästure¾iimis ekraanil digitaalkell. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage 
suvalisele klahvile. 

Kui telefoni kellaaeg on määramata, on ekraanil 00:00. Kellaaja seadmise kohta 
vaadake "Kellaaja- ja kuupäevaseaded" lk 97.

Pimenduspildi saab valida ka menüüst Galerii. Vaadake "Ekraaniseaded" lk 95. 
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Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake "SMS-sõnumi või SMS-e-kirja 
lugemine ja vastussõnumi saatmine" lk 51.

Teile on saabunud üks või mitu multimeediasõnumit. Vaadake "Multimeediasõnumi lugemine 
ja sõnumile vastamine" lk 60.

Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "Kõneregister" lk 79.

 või 
Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning teie olete sidus- või vallasre¾iimis. Vaadake 
"Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.

Telefon on võtnud vastu vähemalt ühe kiirsõnumi ning te olete kiirsõnumiteenusega 
ühenduses. Vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.

Telefoni klaviatuur on lukus. Vaadake "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" lk 31.

Kui funktsiooni Saabuva kõne märguanne seadeks on Väljas ning funktsiooni Sõnumi 
märguande toon seadeks on Hääletu, siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. 
Vaadake "Toonide seaded" lk 95.

Äratuskella seadeks on Sees. Vaadake "Äratuskell" lk 123.

Taustal töötab taimer. Vaadake "Taimer" lk 140.

Taustal töötab stopper. Vaadake "Stopper" lk 141.
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indikaator ekraani ülemisse vasakusse serva. Vaadake "(E)GPRS-ühendus " lk 103.

Kui "(E)GPRS-ühendus" on loodud, ilmub see indikaator ekraani ülemisse vasakusse serva. 
Vaadake "(E)GPRS-ühendus" lk 103 ja "Veebilehtede sirvimine" lk 144.

"(E)GPRS-ühendus" katkeb (läheb ootele), kui (E)GPRS sissehelistamisühenduse ajal 
helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele. Indikaator kuvatakse ekraani 
ülemises parempoolses servas.

Infrapunaühenduse indikaator, vaadake "Infrapuna" lk 101.

Kõik telefonikõned suunatakse teisele numbrile, funktsioon Kõik kõned. Kahe abonentnumbri 
olemasolul tähistab esimese liini suunamist  sümbol, teise liini suunamist aga  
sümbol. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.

 või 
Kui teil on kaks abonentnumbrit, näitab indikaator valitud kõneliini. Vaadake "Kõneseaded" 
lk 104.

Valjuhääldi on aktiivne, vaadake "Kõne ajal" lk 35.

Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang. Vaadake "Turvaseaded" lk 109.

Valitud on ajastatusega profiil. Vaadake "Profiilid" lk 94.

, ,  või 
telefoniga on ühendatud peakomplekt, käed-vabad seade, lisaseade vaegkuuljatele või 
lisaseade muusika kuulamiseks.
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Kellaaja ja kuupäeva näitamise sisselülitamiseks vaadake "Kellaaja- ja kuupäevaseaded" lk 97.

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)
Kui kannate telefoni käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik telefoni klaviatuur 
lukustada.

• Klahvide lukustamine
Vajutage ootere¾iimis Menüü ja siis 1,5 sekundi jooksul .

• Klahvide avamine
Vajutage Ava ja siis 1,5 sekundi jooksul , või kui funktsiooni Klahvide turvalukustus seadeks on 
Sees, vajutage Ava ja sisestage turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja te saate 
telefoni kasutada. Kui te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

Funktsioonide Automaatne klahvilukustus ja Klahvide turvalukustus kohta vaadake "Telefoniseaded" 
lk 106.

Turvakoodi kohta vaadake "Turvakood (5 kuni 10 numbrit)" lk 15.

Klaviatuuri lukustamise kohta kõne ajal vaadake "Kõne ajal" lk 35.

Märkus. Kui klaviatuur on lukus, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (nt 911, 112 
või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub 
ekraanile pärast viimase numbri sisestust.
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Selleks, et kasutada MMS-i, (E)GPRS-i ja muid mobiiltelefoni funktsioone, tuleb salvestada vajalikud 
seaded. Seaded saadetakse teile konfiguratsioonisõnumiga võrgu vahendusel ning teil tuleb need oma 
telefoni salvestada. Seadete kohta saate täiendavat infot võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või 
lähimast Nokia müügiesindusest.

Vastu saab võtta (E)GPRS-i, multimeediumsõnumite, sünkroonimise, e-posti, kiirsõnumite, olekuteabe 
ja brauseri seadeid.

Kui teile on saadetud konfiguratsioonisõnumiga ühendusseaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita 
automaatselt, ilmub ekraanile teade Ühenduse seaded vastu võetud.

• Vastuvõetud seadete salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Salvesta. Kui ekraanile ilmub 
Sisesta seadete PIN:, sisestage seadete PIN-kood ja vajutage OK. PIN-koodi asjus võtke ühendust 
seaded saatnud teenusepakkujaga.

Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need esimesse vabasse 
seadekogumisse.

• Vastuvõetud seadete vaatamiseks vajutage Valikud ja valige Vaata. Seadete salvestamiseks 
vajutage Salvesta.

• Vastuvõetud seadetest loobumiseks vajutage Valikud ja valige Loobu.

Seadete aktiveerimise kohta vaadake näiteks "Ühenduse võtmine teenusega" lk 143.
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■ Helistamine
1. Sisestage telefoninumber (koos suunanumbriga). Sisestusvea korral vajutage numbri kustutamiseks 

Kustuta.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda  
klahvile (+ sümbol asendab rahvusvahelise kõne koodi), seejärel sisestage riigikood, suunanumber 
(numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage .

3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui seda ei ühendatud) vajutage .

Vaadake ka "Kõne ajal" lk 35.

Helistamine kontaktide loendist
Nime või telefoninumbri leidmiseks menüüst Kontaktid vaadake "Kontaktkirje otsing" lk 83. Numbrile 
helistamiseks vajutage .

Viimase numbri kordusvalimine
Selleks, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või üritasite helistada, vajutage 
ootere¾iimis üks kord  klahvile. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .

Helistamine kõneposti
Vajutage ootere¾iimis  või vajutage  ja .

Kui telefon küsib kõnepostinumbrit, sisestage see ja vajutage OK. Vaadake ka "Kõnepost" lk 78.
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Kiirvalimist ei saa kasutada enne, kui kiirvalimisklahvide  kuni  alla on salvestatud 
kiirvalimisnumbrid, vaadake "Kiirvalimine" lk 90. Telefoninumbrile helistamine:

• Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .

• Kui funktsioon Kiirvalimine on sisse lülitatud, hoidke kiirvalimisklahvi all, kuni kõne ühendatakse. 
Vaadake "Kõneseaded" lk 104.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine
Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage , kõne lõpetamiseks vajutage .

Sissetulnud kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui vajutate Hääletu, lõpetab telefon ainult helisemise. Seejärel valige, kas võtate kõne vastu või 
keeldute sellest.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, võite kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks 
peakomplekti nupule vajutada.

Näpunäide. Kui aktiveeritud on funktsioon Kui number on kinni ning kõned suunatakse (näiteks 
kõneposti), kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake "Kõneseaded" lk 104.

Kui teile helistatakse, näitab telefon helistaja nime, telefoninumbrit või teadet Salastatud number või 
Kõne. Kui helistaja telefoninumbri seitse viimast numbrit kattuvad menüüs Kontaktid mitme erineva 
nimega, näitab telefon üksnes helistaja telefoninumbrit, eeldusel, et võrk on selle edastanud. Kui 
helistaja telefoninumber ei ole salvestatud menüüsse Kontaktid, kuid telefoninumbri seitse viimast 
numbrit kattuvad mõne salvestatud numbriga, võib telefon näiata vale nime.
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Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne 
lõpetamiseks vajutage .

Funktsiooni Koputus aktiveerimise kohta vaadake "Kõneseaded" lk 104.

■ Kõne ajal
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või 
teenusepakkujaga.

Järgmiste funktsioonide kasutamiseks vajutage kõne ajal Valikud:

• Sulge mikrofon või Ava mikrofon, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned, Kontaktid, Menüü, Ootele või 
Jätka, Uus kõne, Omavaheline kõne, Lindista, Vasta ja Keeldu.

• Konverents konverentskõne algatamiseks, millest võib osa võtta kuni viis inimest. Helistage kõne 
ajal järgmisele inimesele (Uus kõne). Esimene kõne läheb ootele. Kui uus kõne ühendati, valige 
Konverents, et lülitada esimene osaleja konverentskõnesse. Eraviisilise kõneluse alustamiseks 
konkreetse osalejaga valige Omavaheline kõne, seejärel valige osaleja. Konverentskõne jätkamiseks 
valige Konverents.

• Lukusta klahvid klaviatuuri lukustamiseks.

• Saada DTMF DTMF-toonsignaalide (Dual Tone Multi-Frequency), näiteks kasutuskoodide või 
pangaarve numbri saatmiseks. DTMF-süsteemi kasutavad kõik toonvalimisega telefonid. Sisestage 
DTMF-toonide jada või leidke see menüüst Kontaktid ja vajutage DTMF. Ootesümboli "w" ja 
pausisümboli "p" sisestamiseks vajutage korduvalt  klahvile.

• Vaheta ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne, Siirda aktiivse ja 
ootel kõne ühendamiseks ning enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.
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id• Kõlar telefoni valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal. Kui telefon on valjuhääldire¾iimis, ärge hoidke 

seda kõrva juures. Valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks valige Kõlar/Telefon või vajutage 
Kõlar/Telefon. Kui kõne lõpetatakse või kui telefoniga ühendatakse vabakäevarustus või 
peakomplekt, lülitub valjuhääldi automaatselt välja.

Kui telefoniga on ühendatud vabakäevarustus või peakomplekt, asendub loetelus valik Telefon 
valikuga Käed-vabad või Peakomplekt ning valikuklahvi tekst Telefon vastavalt tekstiga Käed-v. 
või Peak.
Valjuhääldi kasutamiseks raadio või pleieriga vaadake "Raadio kasutamine" lk 120 või "Pleier" 
lk 117.
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Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel, võib kasutada sõnastikupõhist või tavalist 
tekstisisestust.

Kirjutamise ajal tähistab  sümbol ekraani ülemises vasakus servas sõnastikupõhist tekstisisestust 
ja  sümbol tavalist tekstisisestust. Seda, kas kasutusel on suur- või väiketähed, näitab ,  
või  indikaator sisestusre¾iimi tähise kõrval. Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage  
klahvile. Numbrire¾iimi tähistab  indikaator. Tähe- ja numbrire¾iimi vahetamiseks hoidke all  
klahvi.

■ Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine
Vajutage Valikud ning valige Sõnaraamat.

• Sõnastikupõhise sisestuse sisselülitamiseks valige sõnastike valikloendist sobiv sõnastik. 
Sõnastikupõhist sisestust saab kasutada vaid sõnastike loendi keelte puhul.

• Tavalise sisestuse aktiveerimiseks valige Väljas.

Näpunäide. Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutage 
kirjutamise ajal kaks korda  klahvile või vajutage Valikud ja hoidke klahvi all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus
Tähtede sisestamiseks vajutage igale klahvile ainult üks kord. Sõnastikupõhine sisestusmeetod toetub 
telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.
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e1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve  kuni . Tähtede sisestamisel vajutage igale 

klahvile ainult üks kord. Iga klahvivajutuse järel sõna muutub.

Näide. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna Nokia, vajutage , 
, ,  ja .

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigus "Näpunäiteid teksti sisestamiseks" lk 39.

2. Kui kõik tähed on sisestatud ning ekraanil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku 
lisamiseks  klahvile või ükskõik kummale sirvimisklahvile. Sirvimisklahvidega saab ka kursorit 
liigutada.

Kui ekraanil on vale sõna, vajutage korduvalt  või vajutage Valikud ja valige Vasted. Kui 
ekraanil on õige sõna, kinnitage see.

Kui sõna järel on küsimärk (?), puudub sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks 
sõnastikku vajutage Tähth., sisestage sõna (kasutage tavalist tekstisisestust) ja vajutage Salvesta. 
Kui sõnastikku ei mahu uusi sõnu, asendub kõige vanem sõna uuega.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine
Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see vajutusega  klahvile. Kirjutage teine osa liitsõnast 
ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus
Vajutage korduvalt numbriklahvile  - , kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi 
all on rohkem sümboleid, kui klahvil näha. Tähtede valik sõltub menüütekstide keele valikust menüüs 
Telefoni keel, vaadake "Telefoniseaded" lk 106.
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e• Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage ükskõik kummale 

sirvimisklahvile ja sisestage siis täht.

•  Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on  klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigus "Näpunäiteid teksti sisestamiseks" lk 39.

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks
Mõnikord saab teksti sisestamisel kasutada järgmisi funktsioone.

• Tühiku sisestamiseks vajutage .

• Kursori liigutamiseks vasakule, paremale, alla või üles vajutage vastavale sirvimisklahvile , , 
 või .

• Numbri sisestamiseks tähere¾iimis hoidke all vastavat numbriklahvi.

• Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage Kustuta. Tähtede kiireks kustutamiseks 
hoidke Kustuta klahvi all.

Selleks, et kustutada korraga kõik sisestatud tähed, vajutage Valikud ja valige Kustuta tekst.

• Sõna sisestamiseks sõnastikupõhises re¾iimis vajutage Valikud ja valige Lisa sõna. Sisestage sõna 
tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage Salvesta. Sõna lisatakse sõnastikku.

• Tavalises tekstisisestusre¾iimis emotikoni sisestamiseks vajutage kaks korda  või, kui kasutate 
sõnastikupõhist tekstisisestust, hoidke all klahvi  ning vajutage uuesti , või vajutage 
Valikud ning valige Lisa emotikon.

Leidke ükskõik millise sirvimisklahviga vajalik emotikon ja vajutage Kasuta.

Emotikoni otsimiseks võite kasutada ka klahve , ,  või ; emotikoni valimiseks 
vajutage .
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• Numbri sisestamiseks tähere¾iimis vajutage Valikud ja valige Lisa number. Sisestage 
telefoninumber või leidke see menüüst Kontaktid ja vajutage OK.

• Nime sisestamiseks menüüst Kontaktid vajutage Valikud ja valige Lisa kontakt. Selleks, et sisestada 
nime juurde salvestatud telefoninumber või tekstimärge, vajutage Valikud ja valige Vaata andmeid.
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Telefoni kõik funktsioonid paiknevad menüüdes. Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese 
abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitekstist 
väljumiseks vajutage Tagasi. Vaadake "Telefoniseaded" lk 106.

■ Menüüfunktsiooni avamine
Sirvimise teel
1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage Menüü.

2. Sirvige  või  klahviga menüüd (kui valitud on menüü pildikuva, vajutage ükskõik millisele 
sirvimisklahvile) ja valige näiteks Seaded, vajutades Vali. Menüükuva vahetamiseks vaadake 
"Menüü esitus" lõigus "Ekraaniseaded" lk 95.

3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks Kõne seaded.

4. Kui selles alammenüüs on omakorda alammenüüd, korrake punkti 3. Valige järgmine alammenüü, 
näiteks Suvaklahviga vastamine.

5. Leidke sobiv seade.

6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage Tagasi, menüüsüsteemist väljumiseks 
vajutage Välju.
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Menüüd ja valikud on nummerdatud ning seetõttu saab soovitud menüüfunktsiooni avada lihtsalt 
vastava menüünumbri sisestamise teel. Ekraani ülemisse paremasse nurka kuvatav number näitab teie 
asukohta menüüs. 

Valige Menüü ja alustage 1,5 sekundi jooksul vajaliku menüüfunktsiooni järjekorranumbri sisestamist.

Kui menüüfunktsiooni otsevalikunumber on kümnest väiksem arv, sisestage numbri ette kindlasti null.

Näide: hääletu profiili seadete muutmine

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage Menüü.

2. Alustage 1,5 sekundi jooksul menüüfunktsiooni otsevalikunumbri 04 01 02 02 sisestamist.
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• Sõnumid

1. Tekstisõnumid
1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Koosta SMS meil
4. Saadetud
5. Salvestatud sõn.
6. Blanketid
7. Minu kaustad
8. Jaotusnimekirjad
9. Kustuta sõnumeid

2. Multim. sõnumid
1. Koosta sõnum
2. Vastuvõetud
3. Saatmiseks
4. Saadetud
5. Salvestatud
6. Kustuta sõnumeid

3. E-mail
1. Koosta meil
2. Võta vastu
3. Vastuvõetud

4. Muud kaustad
5. Muud valikud

4. Kiirsõnumid (IM)1

1. Logi sisse
2. Salvestatud vestl.
3. Ühenduse seaded

5. Kõnepost
1. Kõneposti kuulamine
2. Kõneposti number

6. Infosõnumid
1. Infoteenused
2. Teemad
3. Keel
4. SIMile salvestatud infoteemad
5. Loe2

7. Sõnumi seaded
1. Tekstisõnumid
2. Multim. sõnumid
3. E-mailid
4. Muud seaded

8. Teenuse juhtimine

1. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. 
2. Menüü ilmub menüüsüsteemi peale esimese teatesõnumi vastuvõtmist.
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1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine

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

5. Kõnede kestus
1. Viimase kõne kestus
2. Vastuvõetud kõnede kestus
3. Valitud kõnede kestus
4. Kõnede kestus kokku
5. Nulli arvestid

6. GPRSi andmeloendur
1. Viimasel seansil saadetud andmed
2. Viimasel seansil saadud andmed
3. Saadetud andmed kokku
4. Vastuvõetud andmed kokku
5. Nulli loendurid

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

3. Nulli taimerid
8. Sõnumiloendur

1. Saadetud sõnumid
2. Vastuvõetud sõnumid
3. Tühjenda loendurid

9. Kohamäärang

• Kontaktid
1. Otsi
2. Lisa uus kontakt
3. Kustuta
4. Minu kohalolek
5. Tellitud nimed
6. Kopeeri
7. Seaded

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

8. Kiirklahvid
9. Tunnussõnad
10. Infonumbrid1

11. Teenuste numbrid 1

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Informatsiooni annab võrguoperaator või teenusepakkuja.
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e12. Minu numbrid1

13. Helistajagrupid1

• Seaded
1. Profiilid

1. Tavaline
2. Hääletu 
3. Koosolek 
4. Õues 
5. Piipar

2. Tooni seaded
1. Saabuva kõne märguanne
2. Helin
3. Helina tugevus
4. Vibroalarm
5. Sõnumi märguande toon
6. IM-märguanne
7. Klahvitoonid
8. Hoiatustoonid
9. Helistajagrupid

3. Ekraani seaded
1. Taust
2. Värvilahendused
3. Menüü esitus

4. Operaatori logo
5. Pimenduspilt

4. Kellaaja ja kuupäeva seaded
1. Kell
2. Kuupäev
3. Kuupäeva ja kella autom. uuendus

5. Oma otseteed
1. Parem valikuklahv
2. Häälkäsklused

6. Ühenduvus
1. Bluetooth
2. Infrapunane
3. GPRS

7. Kõne seaded
1. Kõnede suunamine
2. Suvaklahviga vastamine
3. Automaatne kordusvalimine
4. Kiirvalimine
5. Koputus
6. Kokkuvõte pärast kõnet
7. Minu helistaja ID näitamine
8. Väljuvate kõnede liin2

8. Telefoni seaded
1. Telefoni keel

1. Kui info- või teenuste numbrid ei ole kasutusel, muutub vastavalt selle menüü järjekorranumber.
2. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.
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e2. Mälu olek
3. Automaatne klahvilukustus
4. Klahvide turvalukustus
5. Kärjeinfo kuvamine
6. Tervitustekst
7. Operaatori valik
8. SIM-rakenduste kinnitamine
9. Abitekstide aktiveerimine
10.Tervitusmuusika

9. IM- ja minu kohalolekuseaded
1. Aktiivsed IM-ja kohalolekuseaded
2. Muuda aktiiv. IM ja kohaloluseadeid

10. Lisatarviku seaded1

1. Peakomplekt
2. Käed-vabad
3. Loopset
4. Kõlar-laadija
5. Tekstitelefon
6. Laadija

11. Turvaseaded
1. PIN-koodi küsimine
2. Kõnepiirangu teenus
3. Määratud numbrid

4. Piiratud kasutajagrupp
5. Turvatase
6. Pääsukoodid

12. Algseadete taastamine

• Operaatori menüü2

• Galerii
1. Mälukaart3

2. Fotod
3. Videolõigud
4. Muusika
5. Graafika
6. Toonid
7. Lindistused

• Meediumid
1. Kaamera
2. Meediamängija
3. Pleier

1. Ilmub menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud lisatarvikutega.
2. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid. Menüü nimetus sõltub võrguoperaatorist.
3. On menüüs vaid siis, kui seadmes on multimeediakaart. Vastavalt sellele muutuvad järgmiste menüüde 

järjekorranumbrid. Menüü nimetus sõltub mälukaardist.
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e4. Raadio
5. Diktofon
6. Meedia ekvalaiser

• Märkmik
1. Äratuskell

1. Äratuse aeg
2. Korduv äratus
3. Äratuse toon

2. Kalender
3. Ülesanded
4. Märkmed
5. Rahakott

1. Rahak. profiilid
2. Kaardid
3. Piletid
4. Kviitungid
5. Isiklikud märkmed
6. Seaded

6. Sünkronisatsioon
1. Sünkroniseeri
2. Seaded

• Rakendused
1. Mängud

1. Vali mäng
2. Mängulingid
3. Mälu
4. Raken. seaded

2. Kogumik
1. Vali rakendus
2. Rakenduslingid
3. Mälu

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

• Veeb
1. Avaleht
2. Järjehoidjad
3. Allalaadimise lingid

1. Helinalingid
2. Pildilingid
3. Mängulingid
4. Videolingid
5. Rakenduslingid

4. Viiman. aadress
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6. Seaded

1. Ühenduse seaded
2. Esitusviisi seaded
3. Turvaseaded
4. Vastuv. teenuste kausta seaded

7. Ava aadress
8. Tühjen. vahemälu

• SIM-menüü1

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.
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■ Sõnumid 
Teil on võimalik lugeda, kirjutada, saata ja salvestada teksti- ja 
multimeediasõnumeid ning SMS e-kirju. Sõnumid paiknevad kaustades.

Enne sõnumite saatmist tuleb salvestada mõned seaded.

Tähesuuruse seadmiseks tekstisõnumite kirjutamisel ja lugemisel vajutage Menüü, valige Sõnumid, 
Sõnumi seaded, Muud seaded ja Kirjasuurus.

Tekstisõnumid (SMS)
SMS (lühisõnumiteenus) võimaldab saata mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi 
sõnumeid (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus sõltub sõnumit moodustavate tavasõnumite 
arvust. See võib avaldada mõju sõnumite maksumusele.

Teil on võimalik saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, milles on pildid. Piltsõnum koosneb mitmest 
tekstisõnumist.

Märkus. Piltsõnumifunktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. 
Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid piltsõnumi funktsiooniga seadmed.

Tekstisõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine
Ekraani ülemises parempoolses servas näidatakse kasutatavate sümbolite arvu ja kui tegemist on 
mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit, näiteks 120/2.
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id1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Koosta sõnum.

Näpunäide. Selleks, et alustada kiiresti sõnumi kirjutamist, vajutage ootere¾iimis .

2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti sisestamine" lk 37. Tekstimalli või pildi sisestamiseks sõnumisse 
vaadake "Blanketid" lk 54. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe 
piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.

3. Kirja saatmiseks vajutage Saada.

4. Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see menüüst Kontaktid. Sõnumi saatmiseks 
vajutage OK.

Märkus. Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefoni ekraanile ilmuda teade Sõnum 
saadetud. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See 
ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku infot teenusepakkujalt.

Sõnumiseaded
Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, vajutage Valikud ning seejärel Saatmisvalikud.

• Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige Saada mitmele. Olles edastanud sõnumi kõikidele 
adressaatidele, vajutage Valmis.

• Sõnumi saatmiseks jaotusnimekirja alusel valige Saada nimekirjale.

Jaotusnimekirjade koostamise kohta vaadake "Jaotusnimekirjad" lk 53.

• Kui soovite kasutada saatmiseks mõnda sõnumiprofiili, valige Saatmisprofiil ning leidke profiil, 
mille alusel soovite sõnumi edastada.

Sõnumiprofiilide konfigureerimise kohta vaadake "SMS e-kirja kirjutamine ja saatmine" lk 51.
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Enne SMS e-kirja saatmist tuleb salvestada SMS e-posti seaded, vaadake "SMS e-kirja kirjutamine ja 
saatmine" lk 51. SMS e-posti teenuse tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. E-posti 
aadressi salvestamiseks menüüsse Kontaktid vaadake "Mitme telefoninumbri või tekstimärkme 
salvestamine ühe nime juurde" lk 82.

1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Koosta SMS meil.

2. Sisestage adressaadi e-posti aadress või leidke see menüüst Kontaktid ja vajutage OK.

3. Soovi korral sisestage SMS e-kirja teema ja vajutage OK.

4. Kirjutage e-kiri. Vaadake "Teksti sisestamine" lk 37. Ekraani ülemises parempoolses servas näete 
kasutatavate sümbolite arvu. Sümbolite hulka arvestatakse ka e-posti aadress ja teema.

Vaadake ka "Blanketid" lk 54. E-kirjale ei saa lisada pilte.

5. SMS e-kirja saatmiseks vajutage Saada. Kui SMS e-kirja edastamiseks vajalikud seaded on 
salvestamata, küsib telefon e-posti serverinumbrit.

Kirja saatmiseks vajutage OK.

Märkus. Saates e-kirju SMS-võrguteenuse kaudu, võib telefoni ekraanile ilmuda teade Sõnum saadetud. 
Selline teade näitab, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei tõenda e-kirja jõudmist 
adressaadini. Üksikasjalikku infot e-posti teenuse kohta saate operaatorfirmast.

SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastussõnumi saatmine
Kui teile on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, ilmub ekraanile  tähis ning saabunud sõnumite arv 
koos teatega sõnumit vastu võetud.

Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid vastu võtta 
enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast Vastuvõetud kustutanud.
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id1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage Näita, sõnumi hilisemaks vaatamiseks Välju.

Sõnumi hilisem lugemine:

Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Vastuvõetud.

2. Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumi ees on .

3. Vajutage sõnumi lugemise või vaatamise ajal Valikud.

Teil on võimalik avatud sõnum kustutada, edasi saata, tekstisõnumi või SMS e-kirja redaktoris 
redigeerida, ümber nimetada ning teise kausta paigutada.

Valige Kopeeri kalen-sse, et sõnumi algus meeldetuletusena telefoni kalendris tänasele päevale 
kopeerida.

Valige Sõnumi andmed, et vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud 
sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.

Valige Kasuta andmeid, et eraldada avatud sõnumist telefoninumber, e-posti aadress või 
veebiaadress.

Valige piltsõnumi lugemise ajal Salvesta pilt, et salvestada pilt kausta Blanketid.

4. Valige Vasta, et sõnumile vastata. Valige Algtekstilt, et kaasata oma vastusesse sõnum, millele 
vastate, kasutage vastamiseks sõnumimalli või valige lihtsalt Tühjalt ekraanilt.

Kui vastate SMS e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel 
kirjutage vastus.

5. Sõnumi saatmiseks vajutage Saada ja siis OK.
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Telefon salvestab sissetulnud sõnumid kausta Vastuvõetud ning saadetud sõnumid kausta Saadetud. 
Nimetatud kaustad asuvad alammenüüs Tekstisõnumid.

Sõnumid, mida soovite hiljem saata, võite salvestada kausta Salvestatud sõn., Minu kaustad või 
Blanketid.

Jaotusnimekirjad
Saates tihti sõnumeid kindlatele adressaatidele, koostage selleks jaotusnimekirjad. Jaotusnimekirjad 
salvestatakse telefoni mällu. Pidage meeles, et telefon saadab eraldi sõnumi kõikidele jaotusnimekirja 
adressaatidele. Seetõttu võib jaotusnimekirja alusel saadetud sõnumi saatmine maksta rohkem kui 
üksiku sõnumi saatmine ühele adressaadile.

Kontrollige, et jaotusnimekirja lisatavate inimeste kontaktandmed oleksid salvestatud telefoni 
sisemisse mällu.

Jaotusnimekiri kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Jaotusnimekirjad. Avaneb salvestatud 
jaotusnimekirjade loend.

• Kui eelnevalt ei ole ühtegi jaotusnimekirja salvestatud, vajutage uue nimekirja koostamiseks Lisa.

Sisestage nimekirja nimetus ja vajutage OK. Vajutage Vaata ja siis Lisa ning valige telefoni 
kontaktidest vajalik nimi. Vajutage uuesti Lisa, et lisada koostatud nimekirja veel nimesid.

• Kui nimekirju on salvestanud, leidke vajalik loend. Vajutage Vaata, et vaadata valitud nimekirja 
kontakte. Valitud kontakti andmete vaatamiseks või kontakti kustutamiseks vajutage Valikud. 
Vajutage Lisa, et lisada nimekirja veel nimesid.
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• Lisa nimekiri uue jaotusnimekirja koostamiseks.

• Muuda nimi, et muuta valitud nimekirja nime.

• Tühjenda nimekiri, et kustutada valitud nimekirjast kõik nimed ja telefoninumbrid.

• Kustuta nimekiri valitud jaotusnimekirja kustutamiseks.

Kui mõnele inimesele loendis ei õnnestunud sõnumit edastada, avaneb kaust Saatmata. Valige 
Saatmata ja vajutage Vaata, et vaadata adressaate, kellele viimast sõnumit ei õnnestunud edastada. 
Vajutage Valikud ja valige

• Saada uuesti, et saata sõnum uuesti loendi Saatmata adressaatidele.

• Kustuta nimekiri, et kustutada loetelu Saatmata.

• Vaata sõnumit, et vaadata sõnumit, mille edastus ebaõnnestus.

Blanketid
Telefoni salvestatud tekstimalle tähistab  ning pildimalle .

Mallide vaatamiseks vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Blanketid.

• Tekstimalli sisestamiseks koostatavasse sõnumisse või SMS e-kirja või vastussõnumisse vajutage 
Valikud. Valige Kasuta blanketti ning valige sobiv mall.

• Pildi sisestamiseks koostatavasse sõnumisse või vastussõnumisse vajutage Valikud. Valige Lisa pilt 
ning valige vaatamiseks pilt. Pildi lisamiseks sõnumisse vajutage Lisa. Sõnumi päises olev  
indikaator näitab, et sõnumis on pilt. See, mitu sümbolit teksti sõnumile on võimalik juurde 
kirjutada, sõltub pildi suurusest.

Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage Valikud ning valige 
Eelvaade.
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Sõnumi, mida soovite säilitada, võite paigutada kausta Salvestatud sõn.. Samuti võite ise sõnumite 
jaoks uusi kaustu juurde teha.

Vajutage sõnumi lugemise ajal Valikud. Valige Teisalda, leidke kaust, kuhu soovite sõnumi paigutada, 
ja vajutage Vali.
Kausta lisamiseks või kustutamiseks vajutage Menüü, valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Minu kaustad.

• Kui eelnevalt ei ole ühtegi kausta salvestatud, vajutage kausta lisamiseks Lisa. Kui telefonis on 
eelnevalt salvestatud kaustu, vajutage Valikud ja valige Lisa kaust.

• Kausta kustutamiseks leidke kustutamisele kuuluv kaust, vajutage Valikud ja valige Kustuta kaust.

Sõnumite kustutamine
Sõnumite kustutamiseks vajutage Menüü, valige Sõnumid, Tekstisõnumid ja Kustuta sõnumeid.

• Kõigi sõnumite kustutamiseks mingist kaustast valige see kaust ja vajutage OK.

• Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist tekstisõnumite kaustadest valige Kõik sõnumid, ning kui 
kuvatakse küsimus Kustutan kõikidest kaustadest kõik sõnumid?, vajutage OK.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

Tekstisõnumite ja SMS-e-kirjade seaded
Sõnumi seadetest oleneb nii sõnumite saatmine kui vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Tekstisõnumid ja Saatmisprofiil.

2. Kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta. 

• Sõnumikeskuse number, et salvestada sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik 
tekstisõnumite saatmiseks. Numbri annab võrguoperaator.
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• Valige Sõnumi kehtivus ja määrake, kui kaua peaks võrk sõnumit adressaadile edastada üritama, 
kui see seni ei ole õnnestunud.

• Kui sõnumi tüübiks on Tekst, valige Vaikimisi saaja number, et salvestada antud profiili jaoks 
vaikimisi valitav number.

Kui sõnumi tüübiks on E-mail, valige E-maili server ja salvestage e-posti serveri number.

• Valige Saateraportid, et võrk saadaks tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).

• Valige Kasuta GPRSi ning Jah, et valida SMS-i edastuskanaliks GPRS. Valige funktsiooni 
GPRS-ühendus seadeks Pidev online, vaadake "(E)GPRS-ühendus" lk 103.

• Valige Vastus sama keskuse kaudu, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine teie 
sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).

• Valige Muuda saatmisprofiili nimi ja muutke valitud profiili nimetust. Seadekogumite profiilid 
on menüüs vaid siis, kui SIM-kaart toetab mitut seadekogumit.

Ülekirjutuse seaded

Kui tekstisõnumite mälu on täis, ei saa telefon enam uusi sõnumeid saata ega vastu võtta. Teil on aga 
võimalik valida, et telefon asendaks vanad sõnumid kaustades Vastuvõetud ja Saadetud uutega.

Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded, Tekstisõnumid ja Saadetud kausta ülekirjutamine 
või Vastuv. sõnumite ülekirjutamine. Valige Lubatud, et vanad sõnumid kaustas Saadetud või 
Vastuvõetud uutega asendada.
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Märkus. Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. 
Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid multimeediafunktsiooniga mobiiltelefonid.

Multimeediasõnum võib koosneda tekstist, helist, pildist ja videoklipist. Telefon toetab kuni 100 
kilobaidi suuruseid multimeediasõnumeid. Kui sõnum on suurem, ei pruugi telefon seda vastu võtta. 
Sel juhul võib võrk saata teile tekstisõnumi vahendusel multimeediasõnumi veebiaadressi, kus te seda 
sõnumit vaadata saate.

Kui sõnumis on pilt, kahandab telefon pildi ekraanisuuruseks.

Multimeediasõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Märkus. Kui funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Jah või Koduvõrgus, võib operaator või 
teenusepakkuja esitada arveid ka vastuvõetud sõnumite eest.

Multimeediasõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

• Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.

• Helifailid: Polüfoonilised (SP-MIDI), AMR-audio ja monofoonilised helinad.

• 3gp-vormingus videoklipid toetavad SubQCIF-standardit ja AMR-audiot.

Telefon ei pruugi toetada ülaltoodud failivormingute kõiki teisendeid. Kui vastuvõetud sõnumis on fail 
vormingus, mida telefon ei toeta, võib telefon näidata faili nime ja teadet Objekti vormingut ei toetata.

Multimeediasõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on pooleli kõne, mäng, Java-rakendus või 
veebiseanss GSM-andmeside vahendusel (vaadake "Seadete sisestamine käsitsi" lk 143). Kuna 
multimeediasõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistes küsimustes ainuüksi 
multimeediasõnumile lootma jääge.
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Multimeediasõnumi seadete kohta vaadake "Multimeediasõnumite seaded" lk 62. 
Multimeediasõnumite tellimisinfot ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine 
võib olla takistatud.

1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Multim. sõnumid ja Koosta sõnum.

2. Kirjutage sõnum. Vaadake "Teksti sisestamine" lk 37.

• Faili lisamiseks vajutage Valikud, valige Lisa ja tehke valik. Tuhmis kirjas antud funktsioone ei 
saa valida. Avaneb Galerii kaustade loend. Avage vajalik kaust ja leidke sellest sobiv fail, 
vajutage Valikud ja valige Lisa. Lisatud faili tähistab sõnumis failinimi.

• Samas on võimalik lisada Uus heliklipp otse helisalvesti funktsioonist. Vajutage Valikud, valige 
Lisa ja valige Uus heliklipp. Helisalvesti käivitub automaatselt ning te võite alustada 
salvestamist. Kui salvestamine lõppeb, lisatakse uus heliklipp automaatselt sõnumisse.

• Telefon toetab mitmeleheküljeliste, slaididest koosnevate multimeediasõnumite edastust. Slaidi 
lisamiseks sõnumisse vajutage Valikud, valige Lisa ja Slaid. Iga slaid võib koosneda tekstist ning 
ühest pildist ja heliklipist.

• Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, vajutage vajaliku slaidi avamiseks Valikud ja valige 
Eelmine slaid, Järgmine slaid või Slaidide nimekiri.

Slaidide esitamise intervalli valimiseks vajutage Valikud ja valige Slaidide ajastus.

Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu vajutage Valikud ja valige Paiguta tekst üles või 
Paiguta tekst alla.

• Nime lisamiseks kontaktidest vajutage Valikud, valige Lisavalikud, Lisa kontakt ning valige nimi. 



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

M
en

üü
fu

nk
ts

io
on

id

59

M
en

üü
fu

nk
ts

io
on

idNumbri sisestamiseks kontaktide loendist vajutage Valikud ning leidke Lisavalikud ja Lisa 
number.

• Kalendrikirje lisamiseks sõnumisse vajutage Valikud, valige Lisa ja Kalendrimärge.

• Visiitkaardi lisamiseks sõnumisse vajutage Valikud, valige Lisa ja Visiitkaart.

• Pildi, slaidi või heliklipi kustutamiseks sõnumist vajutage Valikud, valige Kustuta ja leidke 
vajalik funktsioon.

• Sõnumi salvestamiseks kausta Salvestatud, vajutage Valikud ja valige Salvesta sõnum.

• Teema lisamiseks sõnumile vajutage Valikud ja valige Lisavalikud ning Muuda teema.

• Et vaadata sõnumi suurust ja adressaati, vajutage Valikud ja valige Lisavalikud ning Sõnumi 
andmed. Multimeediumsõnumi kirjutamise ajal kuvatakse ekraanil olemasolevat sõnumiruumi.

3. Sõnumi või esitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage Valikud ja valige Eelvaade.

4. Sõnumi saatmiseks vajutage Saada, seejärel valige Telefoninumber, E-maili aadress või Mitmele. 
Eelnimetatute kõrval võib võrguoperaator pakkuda ka muid lisavalikuid.

5. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see menüüst Kontaktid. 
Vajutage OK – sõnum salvestatakse kausta Saatmiseks, kus asuvad kõik saatmist ootavad sõnumid.

Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstisõnumi saatmiseks. Sõnumi 
saatmise ajal on ekraanil  tähis. Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui 
sõnumi saatmisel tekkis tõrge, püüab telefon sõnumit mõne minuti jooksul uuesti saata. Kui see ei 
õnnestunud, jääb sõnum kausta Saatmiseks ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui funktsiooni Salvesta saadetud sõnumid seadeks on Jah, salvestatakse saadetud sõnum kausta 
nimega Saadetud. Vaadake "Multimeediasõnumite seaded" lk 62. See ei kinnita sõnumi jõudmist 
sihtkohta.
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Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete ekraanil animeeritud  tähist. Kui sõnum on 
vastu võetud, ilmub ekraanile  tähis ja teade Multimeedia sõnum vastu võetud.

Vilkuv  indikaator tähendab, et multimeediasõnumite mälu on täis, vaadake "Kui 
multimeediasõnumite mälu on täis" lk 61.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage Näita, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga Välju.

Sõnumi hilisem lugemine Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Multim. sõnumid ja Vastuvõetud.

2. Leidke sirvides vajalik sõnum. Vajutage Valikud, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid:

• Näita esitlust, et vaadata sõnumile lisatud esitlusseanssi.

• Vaata teksti, et vaadata üksnes sõnumi tekstiosa.

• Ava pilt, Ava heliklipp või Ava videoklipp, et avada vastav fail.

• Salvesta pilt, Salvesta heliklipp või Salvesta videolõik, et salvestada fail menüüsse Galerii.

• Andmed, et vaadata lisatud faili andmeid.

• Kustuta sõnum salvestatud sõnumi kustutamiseks.

• Vasta või Vasta kõigile, et sõnumile vastata. Vastussõnumi saatmiseks vajutage Valikud ja 
valige Saada.

• Edasta numbrile, Edasta e-mailile või Edasta mitmele, et sõnum edasi saata.

• Muuda sõnumi redigeerimiseks. Redigeerida saab ainult teie enda koostatud sõnumeid. Vaadake 
"Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine" lk 58.

• Sõnumi andmed, et vaadata sõnumi teemat, suurust ja tüüpi. 

• Vaadake ka menüü Galerii valikuid, vaadake "Galerii" lk 110.
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Telefon salvestab vastuvõetud multimeediasõnumid kausta Vastuvõetud alammenüüs Multim. 
sõnumid.

Saatmata multimeediasõnumid asuvad kaustas Saatmiseks alammenüüs Multim. sõnumid.

Multimeediasõnumid, mida soovite hiljem saata, salvestage kausta Salvestatud alammenüüs Multim. 
sõnumid.

Saadetud multimeediasõnumid salvestatakse kausta Saadetud, mis asub alammenüüs Multim. 
sõnumid, juhul kui funktsiooni Salvesta saadetud sõnumid seadeks on Jah. Vaadake 
"Multimeediasõnumite seaded" lk 62.

Kui multimeediasõnumite mälu on täis
Kui teile on saadetud multimeediasõnum, kuid telefoni sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil  
indikaator ning kuvatakse teade Multim.mälu täis, vaata saabunud sõn. Ootel oleva sõnumi 
vaatamiseks vajutage Näita. Sõnumi salvestamiseks vajutage Valikud, valige Salvesta sõnum ning 
kustutage mõni vanem sõnum, milleks valige kaust ja leidke sealt kustutamisele kuuluv sõnum.

Kui te ei soovi sõnumit salvestada, vajutage Välju ja siis Jah. Kui vajutate Ei, saate saabunud sõnumit 
vaadata.

Sõnumite kustutamine
Sõnumite kustutamiseks vajutage Menüü, valige Sõnumid, Multim. sõnumid ja Kustuta sõnumeid. 
Kõigi sõnumite kustutamiseks mingist kaustast valige see kaust ja vajutage OK.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.
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Vajalikud multimeediaseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile 
konfiguratsioonisõnumiga. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi
Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded ja Multim. sõnumid. Valige

• Salvesta saadetud sõnumid. Valige Jah, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta 
Saadetud. Kui valite Ei, saadetud sõnumeid ei salvestata.

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

• Vähenda pilti, et määrata multimeediasõnumile lisatava pildi suurus.

• Slaidide ajastus vaikimisi, et valida slaidide kuvamisaeg multimeediasõnumis.

• Multimeedia vastuvõtmine. Valige Ei, Jah või Koduvõrgus. Kui valisite Koduvõrgus, saate 
multimeediasõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Vaikeseade on Koduvõrgus.

• Saabuvad multimeedia sõnumid. Multimeediumsõnumite automaatse vastuvõtu lubamiseks valige 
Võta vastu; sõnumite vastuvõtmiseks pärast teiepoolset kinnitust valige Vastuvõtt käsitsi; sõnumite 
tagasilükkamiseks valige Keeldu. Seda valikut ei kuvata, kui funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine 
seadeks on Ei.

• Ühenduse seaded, et määrata multimeediasõnumite allalaadimiseks vajalikud ühendusseaded. 
Kõigepealt valige Aktiivsed multimeedia seaded ning aktiveerige seadekogum, kuhu ühendusseaded 
salvestatakse. Valige Muuda aktiivseid multim. seadeid ning muutke aktiivseid seadeid.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded annab võrguoperaator või 
teenusepakkuja.
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• Avaleht. Sisestage teenusepakkuja kodulehe aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) ning 
vajutage OK.

• Proksid. Valige Aktiveeri või Blokeeri.

• Kui proksid on aktiveeritud, saate valida Põhiproksi ja Lisaproksi ning muuta nende seadeid.

• Andmekandja. Valige GPRS.

• Andmekandja seaded, et määrata valitud andmekandja seaded.

• GPRSi pöörduspunkt. Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse GPRS-võrguga 
ühenduse saamiseks, ja vajutage OK.

• Autentimise tüüp. Valige Turvaline või Tavaline.

• Kasutajanimi. Sisestage kasutajanimi ja vajutage OK.

• Parool. Sisestage parool ja vajutage OK.

• Reklaamide vastuvõtmine, et valida, kas telefon võtab vastu reklaamteateid või mitte. Kui 
funktsiooni Multimeedia vastuvõtmine seadeks on Ei, ei ole seda valikut näha.

E-kirjad
E-posti rakendus võimaldab teil kasutada telefoniga oma e-posti kontot. Telefoni e-posti funktsioon 
võib toetada kontoris või kodus kasutusel olevat e-posti rakendust. Telefoniga saab kirjutada, saata ja 
lugeda e-posti. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid.

E-posti funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.
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• tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust 
e-posti teenusepakkujaga. 

• E-posti häälestamiseks vajalike seadete asjus võtke ühendust võrguoperaatori või e-posti 
teenusepakkujaga. E-kirja seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 32. 

• E-posti seadete salvestamiseks vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded ja E-mailid. 
Vaadake "E-posti seaded" lk 67.

E-kirja kirjutamine ja saatmine
E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid võite ka kohe ühenduse 
võtta ja siis kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, E-mail ja Koosta meil. Avaneb tühi ekraan.

2. Sisestage adressaadi e-posti aadress ja vajutage OK, või vajutage Muuda, sisestage e-posti aadress 
ja vajutage OK.

E-posti aadressi otsimiseks menüüst Kontaktid vajutage Valikud ja valige Otsi.

3. Soovi korral sisestage kirja teema ja vajutage OK.

Vajutades Valikud, võite valida: sõnumiredaktori avamise, uue adressaadi lisamise, koopia saaja 
lisamine või salakoopia saaja lisamise.

4. Kirjutage kiri, vaadake "Teksti sisestamine" lk 37. Ekraani ülemises parempoolses servas näete 
kasutatavate sümbolite arvu.

5. E-kirja saatmiseks vajutage Saada. Valige
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loob telefon kõigepealt ühenduse ja saadab siis kirja ära.

• Saada hiljem, kui te ei soovi kirja kohe saata. Kiri salvestatakse kausta Saatmiseks. Kui soovite 
kirja hiljem edasi kirjutada või muuta, võite salvestada kirja kausta Mustandid, valides Salvesta 
mustand.

E-kirja saatmine hiljem: Vajutage Menüü, valige Sõnumid, E-mail, Muud valikud ja Saada kohe 
või Kontrolli ja saada.

Märkus. E-kirja saatmisel võib telefon näidata teadet Sõnum saadetud. Selline teade näitab, et e-kiri on 
telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei tõenda e-kirja jõudmist adressaadini. Üksikasjalikku infot 
e-posti teenuse kohta saate operaatorfirmast.

E-kirjade allalaadimine e-posti kontolt
1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, E-mail ja Võta vastu, et laadida alla teie e-posti kontole 

saabunud e-kirjad. Teine võimalus.

Vajutage Menüü, valige Sõnumid, E-mail, Muud valikud ja Kontrolli ja saada, et võtta vastu uued 
e-kirjad ning saata telefoni kausta Saatmiseks salvestatud kirjad.

Kui sõnumimälu on täis, kustutage enne uute kirjade allalaadimist mõned vanad sõnumid.

2. Telefon võtab ühendust e-posti teenusega. E-kirjade allalaadimise ajal näete ekraanil olekuriba.

3. Uue sõnumi vaatamiseks kaustas Vastuvõetud vajutage Vali, kirja hilisemaks vaatamiseks aga 
Tagasi.
Kui teile saabus mitu kirja, valige kiri, mida soovite lugeda. Lugemata sõnumit tähistab .
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1. Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, E-mail ja Vastuvõetud.

2. Vajutage sõnumi lugemise ajal Valikud.

Teil on võimalik vaadata valitud sõnumi andmeid, märkida loetud sõnumeid, kustutada sõnumeid, 
saata sõnumile vastus, saata vastus kõikidele adressaatidele, sõnumit edasi saata või teise kausta 
paigutada. 

3. E-kirjale vastamiseks valige Vasta. Valige Algtekstilt, et kaasata algne sõnum vastusesse, või valige 
Tühjalt ekraanilt.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid, seejärel kirjutage 
vastus.

4. Kirja saatmiseks vajutage Saada ja valige Saada kohe.

Kaust "Vastuvõetud" ja "Muud kaustad" (Mustandid, Arhiiv, Saatmiseks ja Saadetud)
Telefoni menüüs E-mail on järgmised kaustad:

• Vastuvõetud e-posti kontolt allalaaditud e-kirjade salvestamiseks.

• Muud kaustad hõlmab järgmisi kaustu: Mustandid lõpetamata kirjade salvestamiseks, Arhiiv 
e-kirjade haldamiseks, Saatmiseks saatmata e-kirjade salvestamiseks, kui valisite Saada hiljem, 
vaadake "E-kirja kirjutamine ja saatmine" lk 64 ja Saadetud saadetud e-kirjade salvestamiseks.

E-kirjade kustutamine
• E-kirjade kustutamiseks vajutage Menüü, valige Sõnumid, E-mail, Muud valikud ja Kustuta meile.

Kõikide sõnumite kustutamiseks kaustast valige kaust, millest soovite sõnumid kustutada, ja 
vajutage Jah. Kõigi sõnumite kustutamiseks kõigist kaustadest valige Kõik meilid ja vajutage Jah.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris.
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Vajalikud e-posti seaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumiga. 
Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi
Vajutage Menüü ja valige Sõnumid, Sõnumi seaded ja E-mailid. 

• Kõigepealt valige Aktiivsed e-maili seaded ning aktiveerige seadekogum, kuhu seaded 
salvestatakse. Valige Muuda aktiivseid e-maili seadeid ja muutke aktiivseid seadeid.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. E-posti seadete saamiseks võtke ühendust 
võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

• Postkasti nimi. Sisestage postkastile nimi. Nimi on vabalt valitav.

• E-maili aadress. Sisestage oma e-posti aadress.

• Minu nimi. Sisestage oma nimi või varjunimi. Ekraanil näidatakse teie nime ja e-posti aadressi. 

• Väljuva meili (SMTP) server. Sisestage serveri aadress. 

• Saabuva meili serveri tüüp. Sõltuvalt kasutatavast e-posti süsteemist valige POP3 või IMAP4. 
Kui mõlemad on kasutusel, valige IMAP4. Serveritüübi muutmine muudab sissetuleva meili 
pordinumbrit.

• Kui valisite serveritüübiks POP3, ilmub ekraanile Saabuva meili (POP3) server, POP3 kasutajanimi 
ja POP3 parool. Kui valisite serveritüübiks IMAP4, ilmub ekraanile Saabuva meili (IMAP4) server, 
IMAP4 kasutajanimi ja IMAP4 parool. Sisestage sissetulevate e-kirjade serveri aadress, seejärel 
sisestage e-posti konto kasutajanimi ja parool. Kui SMTP kasutajanimi või SMTP parool on 
määramata, kasutab telefon POP3/IMAP4 kasutajanime ja parooli.
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• Lisa signatuur. Teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt kirjutatud 
e-kirja lõppu.

• Kasuta SMTP autoriseerimist. Kui e-posti teenusepakkuja nõuab väljuvate e-kirjade 
autoriseerimist, valige Jah. Sel juhul tuleb kindlasti määrata ka SMTP kasutajanimi ja SMTP 
parool.

• SMTP kasutajanimi. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

• SMTP parool. Sisestage väljuvate e-kirjade parool.

• Väljuva meili (SMTP) port. Sisestage väljuvate kirjade e-posti serveri pordinumber. 
Üldjuhul on see 25.

Kui serveri tüübiks on valitud POP3, ilmuvad ekraanile järgmised valikud: 

• Saabuva meili (POP3) port. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud pordinumber.

• Vastuse aadress. Sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

• Turvaline sisselogimine. Valige Turvaline sisselogimine sees, kui sideühendus nõuab 
krüpteeritud sisselogimist. Muul juhul jätke seadeks Turvaline sisselogimine väljas. Kui te ei 
tea, kumba seadet valida, pöörduge teenusepakkuja poole. Krüpteeritud sisselogimine pakub 
kindlamaid turvameetmeid kasutajanimede ja paroolide kaitseks. Ühenduse turvalisust see ei 
mõjuta.

• Laadi meilid alla. Sisestage korraga allalaetavate e-kirjade arv.

• SMTP ühenduse seaded, et määrata e-kirjade saatmise ühendusseaded.

• POP3 ühenduse seaded, et määrata e-kirjade vastuvõtmise ühendusseaded. Vaadake 
"Seadete sisestamine käsitsi" lk 143.
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teenusepakkujaga.

Kui serveritüübiks on valitud IMAP4, ilmuvad ekraanile järgmised valikud:

• Saabuva meili (IMAP4) port. Sisestage e-posti teenusepakkujalt saadud pordinumber.

• Vastuse aadress. Sisestage e-posti aadress, millele saadetakse teie kirjade vastused.

• Laadi meilid alla. Sisestage korraga allaetavate e-kirjade arv.

• Allalaadimisviis. Kui soovite kõik uued e-kirjad alla laadida, valige Viimane. Kui aga soovite 
laadida alla ainult lugemata kirjad, valige Viimane lugemata.

• SMTP ühenduse seaded, et määrata e-kirjade saatmise ühendusseaded.

• IMAP4 ühenduse seaded, et määrata e-kirjade vastuvõtmise ühendusseaded. Vaadake 
"Seadete sisestamine käsitsi" lk 143.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Kahtluse korral võtke ühendust e-posti 
teenusepakkujaga.

Kiirsõnumid (IM)
Märkus. Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. 
Kiirsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduva kiirsõnumifunktsiooniga telefonid. Kuvatavad 
tekstid võivad olla erinevad, sõltudes konkreetsest teenusepakkujast.

Kiirsõnumid on lühikeste tekstsõnumite vahetamine sidusre¾iimis olevate inimeste vahel TCP/IP 
protokolli vahendusel (võrguteenus). Kontaktide loend näitab sidusre¾iimis olevaid inimesi ning ka 
seda, kas need inimesed on vestluseks valmis. Teie kirjutatud ja saadetud sõnum jääb telefoni 
ekraanile. Vastussõnum kuvatakse teie sõnumi alla. 
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kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt, kellelt saate ka ainuomase kasutajanime ja 
parooli ning kiirsõnumiteenuse seaded. Kiirsõnumiteenuse seadete sisestamise kohta vaadake 
"Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded" lk 107.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, sõltudes konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Aktiivse vestlusseansi ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Võrgust sõltuvalt võib aktiivne 
vestlusseanss tühjendada telefoni akut tavalisest kiiremini ning telefon tuleks ühendada laadijaga.

Kiirsõnumid kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Peamised juhendid kiirsõnumite funktsiooni kasutamiseks
• Kiirsõnumite menüü avamise kohta (vallasre¾iim) vaadake "Sisenemine kiirsõnumite menüüsse" 

lk 71.

• Kiirsõnumiteenusega ühenduse loomise kohta (sidusre¾iim) vaadake "Ühenduse loomine ja 
katkestamine kiirsõnumiteenusega" lk 72.

• Sõnumiseansi alustamise kohta vaadake "IM-kontaktid" peatükis "Kiirsõnumiseansi algatamine" 
lk 72.

Kiirsõnumite kontaktkirjete loendi koostamise kohta vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

• Avaliku vestlusringiga ühinemise kohta vaadake "Grupid" peatükis "Kiirsõnumiseansi algatamine" 
lk 72.

Kutsesõnumi alusel vestlusgrupiga ühinemise kohta vaadake "Kiirsõnumikutse vastuvõtmine või 
tagasilükkamine" lk 74.

Vestlusgruppide koostamise ning avalike gruppidega ühinemise või nende kustutamise kohta 
vaadake "Grupid" lk 77.
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• Kasutajate ja gruppide otsimise kohta vaadake "Otsi" peatükis "Kiirsõnumiseansi algatamine" lk 72.

• Uue vestlusseansi kiirsõnumi lugemise kohta vaadake "Kiirsõnumi lugemine" lk 74.

• Kiirsõnumi kirjutamise ja saatmise kohta poolelioleva seansi ajal vaadake "Vestlemine kiirsõnumite 
vahendusel" lk 75.

• Salvestatud vestluste vaatamiseks, ümbernimetamiseks ja kustutamiseks valige menüüs 
Kiirsõnumid (IM) funktsioon Salvestatud vestl.

• Kontaktide blokeerimise/blokeeringu tühistamise kohta vaadake "Sõnumite blokeerimine ja 
blokeeringu lõpetamine" lk 77.

• Kiirsõnumiteenusega ühenduse lõpetamise kohta vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine 
kiirsõnumiteenusega" lk 72.

Sisenemine kiirsõnumite menüüsse
Menüüsse Kiirsõnumid (IM) sisenemiseks vajutage vallasre¾iimis Menüü ja valige Sõnumid ning 
Kiirsõnumid (IM). Kui kiirsõnumite jaoks on saadaval mitu ühendusseadete komplekti, valige vastava 
kiirsõnumiteenuse seadekomplekt. Kui teil on ainlt üks häälestatud seadekomplekt, valitakse see 
automaatselt. Seejärel kuvatakse järgmised valikud: 

• Logi sisse, et luua kiirsõnumiteenusega ühendus.

Kui soovite, et telefon looks menüüsse Kiirsõnumid (IM) sisenemisel automaatselt 
kiirsõnumiteenusega ühenduse, vaadake "Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega" 
lk 72.
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ümbernimetamiseks. Valiku Salvestatud vestl. võite valida ka siis, kui kiirsõnumiteenusega on 
loodud ühendus.

• Ühenduse seaded kiirsõnumi- ja olekuteabeteenuse seadete muutmiseks. Vaadake "Kiirsõnumite ja 
olekuteabe seaded" lk 107. Valiku Ühenduse seaded võite valida ka siis, kui kiirsõnumiteenusega on 
loodud ühendus.

Ühenduse loomine ja katkestamine kiirsõnumiteenusega
Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega sisenege menüüsse Kiirsõnumid (IM), aktiveerige 
kiirsõnumiteenus ja valige Logi sisse. Valige sobiv seadekomplekt. Sisestage Kasutajanimi: ja Parool:. 
Kui telefon on loonud ühenduse, kuvatakse ekraanile teade Sees.

Näpunäide. Et telefon looks menüüsse Kiirsõnumid (IM) sisenedes automaatselt 
kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige Minu seaded, Automaatne sisselogimine ning IMi 
käivitamisel.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige Välju.

Kiirsõnumiseansi algatamine
Sisenege menüüsse Kiirsõnumid (IM) ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus. Valige

• Vestlused, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiivse seansi ajal saabunud 
kutsesõnumite loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja vajutage lugemiseks Ava.

 tähistab uut kiirsõnumit ning  loetud kiirsõnumit.

 tähistab uut grupisõnumit ning  loetud grupisõnumit.

 tähistab kutset.
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Vestlus või, kui loendis kuvatakse uut kontaktisikut, vajutage Ava. Kontaktkirjete lisamise kohta 
vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

Kontaktisikult saabunud uut sõnumit tähistab .

 näitab, et isik on sidus- ning , et isik on vallasre¾iimis.

 tähistab blokeeritud isikut, vaadake "Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine" lk 77.

Kontaktkirje loendisse lisamise kohta vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

• Grupid ja Avalikud grupid. Avanevad avalike gruppide järjehoidjad. Avalikke gruppe haldavad 
võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Sõnumiseansi alustamiseks grupiga leidke vastav grupp ja 
vajutage Ühine. Sisestage oma varjunimi. Vestlusgrupiga ühinemist kinnitab telefoni ekraanile 
kuvatav teade Liitusid grupiga: ning grupi nimetus. Privaatsete gruppide koostamise kohta vaadake 
"Grupid" lk 77.

• Otsi ja valige Kasutajad või Grupid, et otsida võrgust teisi kiirsõnumiteenuse kasutajaid või avalikke 
gruppe.

• Kui valisite Kasutajad, võite otsida inimesi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime 
järgi.

• Kui valisite Grupid, võite otsida gruppe grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Kiirsõnumiseansi käivitamiseks, kui kasutaja või grupp on leitud, leidke vastav kasutaja või grupp, 
vajutage Valikud ja valige Vestlus või Liitu grupiga.

• Kiirsõnumiseansi alustamise kohta menüüst Kontaktid vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 88.
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Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, kuvatakse ootere¾iimi ekraanile 
teade Saabus uus kutse. Lugemiseks vajutage Loe.

Kui teile saadeti mitu kutset, on ekraanil sõnumite arv ja selle järel uut kutset. Vajutage Loe, leidke 
vajalik kutse ja vajutage Ava. 

• Privaatse vestlusgrupiga ühinemiseks vajutage Nõustu. Sisestage oma varjunimi. Grupiga 
ühinemist kinnitab telefoni ekraanile kuvatav teade Liitusid grupiga: ning grupi nimetus.

• Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks vajutage Valikud ja valige Keeldu või Kustuta.

Kiirsõnumi lugemine
Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus ning teile saadab sõnumi inimene, kes ei osale vestluses, 
kuvatakse ootere¾iimis ekraanile teade Uus kiirsõnum. Lugemiseks vajutage Loe.

• Kui teile saadeti mitu sõnumit, on ekraanil sõnumite arv ja selle järel  uut kiirsõnumit. Vajutage Loe, 
leidke sõnum ja vajutage Ava.

Aktiivse seansi vältel saabunud sõnumid salvestatakse menüü Kiirsõnumid (IM) kausta Vestlused. Kui 
saatja on isik, kelle kontaktandmed puuduvad loendis IM-kontaktid, kuvatakse saatja kasutustunnus. 
Kui saatja kontaktandmed on telefoni kontaktkirjete mälus ja telefon tuvastab need, kuvatakse saatja 
nimi. Uue kontaktkirje salvestamiseks telefoni mällu vajutage Valikud ja valige

• Salvesta kontakt ning sisestage inimese nimi.

• Lisa kontaktile ja valige kontaktkirje, millele soovite lisada andmeid, seejärel vajutage Lisa.
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Ühinege vestlusega või käivitage vestlusseanss, vajutades Kirjuta.

Näpunäide. Kui teile saabub vestlusseansi ajal uus sõnum isikult, kes ei osale selles vestluses, 
kuvatakse ekraani ülemisele reale tähis .

Kirjutage sõnum ja vajutage Saada või . Vajutage Valikud, et kasutada alltoodud valikuid.

• Vaata vestlust, et vaadata käimasolevat vestlust. Vestluse salvestamiseks vajutage Salvesta, 
seejärel sisestage vestluse nimetus.

• Salvesta kontakt, vaadake "Kiirsõnumi lugemine" lk 74.

• Lisa kontaktile, vaadake "Kiirsõnumi lugemine" lk 74.

• Grupi liikmed, et vaadata valitud privaatse grupi liikmeid. Valik on kasutatav, kui grupp on teie enda 
loodud.

• Lõpeta vestlus, et lõpetada käimasolev vestlus.

• Sõnaraamat, vaadake "Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine" lk 37.

Enda andmete muutmine
Sisenege menüüsse Kiirsõnumid (IM) ja looge kiirsõnumiteenusega ühendus. Et vaadata ja muuta 
iseenda olekuteavet ja varjunime, valige Minu seaded. Valige Kättesaadavus ning Kättes. kõigile või 
Kätt. kontaktidele (või Näita, et offlain), et valida, kas teie olekuteavet näevad kõik kiirsõnumiteenuse 
kasutajad või ainult teie kontaktkirjete loendi isikud. Kui kiirsõnumiteenusega on loodud ühendus, 
tähistab teie kohalolekut tähis  ning teie varjatud kohalolekut tähis .
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Kontaktkirjete lisamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja 
valige IM-kontaktid.

Kui kontaktide loend on tühi, kuvab telefon olemasolevate kontaktide hankimiseks serverist teate 
Kontaktide nimekiri tühi. Kopeerin kontaktid serverist?

Muul juhul vajutage Valikud ja valige Lisa kontakt või, kui teil pole lisatud kontakte, vajutage Lisa. 
Valige

• Sisesta käsitsi, et sisestada kasutajatunnus käsitsi.

• Otsi serverist, et otsida isikut serverist.

• Kontaktidest, et otsida nime loendist Kontaktid.

• Kopeeri serverist, et kopeerida nimi serveripõhisest kontaktide loendist.

Kui kontaktisik lisati, kuvatakse ekraanile teade IM-kontaktidele lisatud: ning inimese nimi.

Vestluse alustamiseks leidke kontaktisik ja vajutage Vestlus, või vajutage Valikud ja valige

• Kontakti andmed, et vaadata kontaktkirje juurde salvestatud teavet. Andmete muutmise kohta 
vaadake "Andmete muutmine või kustutamine" peatükis "Kontaktid" (menüü 3) lk 84.

• Muuda nimi, et muuta isiku nime.

• Blokeeri kontakt (või Aktiveeri kontakt), et blokeerida valitud isiku poolt saadetud sõnumid (või 
blokeering lõpetada).

• Lisa kontakt, et lisada telefoni kontaktkirjete loendist uus kontaktkirje.

• Kustuta kontakt kirje kustutamiseks kiirsõnumite kontaktkirjete loendist.

• Kopeeri serverisse, et kopeerida nimi serveripõhisesse kontaktkirjete loendisse.
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Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine
Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige Vestlused või IM-kontaktid. Markeerige loendis isik, kelle 
saadetud sõnumid soovite blokeerida. Vajutage Valikud, valige Blokeeri kontakt ja vajutage OK. 

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige Blokeeritud. Leidke isik, kelle 
sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja vajutage Aktiveeri.

Blokeeringu saate lõpetada ka kontaktkirjete loendist, vaadake "Kiirsõnumite kontaktkirjed" lk 76.

Grupid
Teil on võimalik koostada ise privaatseid vestlusgruppe või ühineda teenusepakkuja avalike 
gruppidega. Privaatne grupp eksisteerib vaid aktiivse sõnumiseansi ajal. Privaatsesse vestlusgruppi 
saab lisada nimesid ainult kontaktkirjete loendist, st telefoni kontaktkirjete mälust, vaadake "Nimede 
ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa uus kontakt)" lk 82. Kui server, millesse olete sisse loginud, ei 
toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid
Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega 
ühendus, valige Grupid ja Avalikud grupid. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja vajutage Ühine. 
Kui te ei ole grupi liige, sisestage oma varjunimi selles grupis. Kui vajutate Valikud, võite valida 
Kustuta grupp, et kustutada grupp loendist.

Suletud grupi moodustamine

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus, valige Grupid ja Moodusta grupp. Sisestage grupile nimi ning 
enda varjunimi selles grupis. Igas grupis võib kasutada erinevat nime. Märkige kontaktkirjete loendis 
enda privaatgrupi liikmed ning sisestage kutse äsjalisatud liikmeile. 
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Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri 
saate võrguoperaatorilt.

Vajutage Menüü, valige Sõnumid ja Kõnepost. Valige

• Kõneposti kuulamine, et helistada kõneposti telefoninumbrile, mis on salvestatud menüüsse 
Kõneposti number.

Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), võib ka kõneposti numbreid mitu olla. Vaadake 
"Kõneseaded " lk 104.

• Kõneposti number, et sisestada, otsida või muuta kõneposti numbrit, seejärel vajutage numbri 
salvestamiseks OK.

Võrgutoetuse korral tähistab saabunud kõneteadet  tähis. Kõneposti helistamiseks 
vajutage Kuula.

Näpunäide. Kui kõneposti number on salvestatud, saate kõneposti helistada  klahvi all 
hoides.

Infosõnumid
Infosõnumite võrguteenus võimaldab vastu võtta operaatorvõrgu teateid. Võrk võib edastada teavet 
näiteks ilma- või liiklusolude kohta. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Teenuse juhtimise käsklused
Vajutage Menüü, valige Sõnumid ja Teenuse juhtimine. Teil on võimalik sisestada päringuid ja saata 
neid operaatorvõrku (nimetatakse ka USSD käsklusteks). Neid kasutatakse näiteks võrguteenuste 
sisselülitamiseks.
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Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning 
peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta.

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutatav võrk 
seda funktsiooni toetab, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Vajutades menüüdes Vastamata kõned, Vastuvõetud kõned ja Valitud numbrid klahvile Valikud, saate 
vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid telefoninumbreid muuta või kustutada, 
menüüsse Kontaktid salvestada või nendele numbritele sõnumeid saata.

Viimaste kõnede loetelu
Vajutage Menüü, valige Kõneregister ja siis

• Vastamata kõned, et vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada 
(võrguteenus). Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on 
üritatud helistada.

Näpunäide. Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede 
telefoninumbrite vaatamiseks Loetelu. Leidke number, millele soovite tagasi helistada, 
ja vajutage .

• Vastuvõetud kõned, et vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud 
(võrguteenus).

• Valitud numbrid, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või püüdsite helistada.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks ootere¾iimist vajutage üks kord  klahvile. 
Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

M
en

üü
fu

nk
ts

io
on

id

80

M
en

üü
fu

nk
ts

io
on

id• Viimaste kõnede kustutamine, et kõneregistri telefoninumbrid kustutada. Valige, kas soovite 
kustutada kõik telefoninumbrid või ainult vastamata, vastatud või valitud kõnede numbrid. 
Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Kõne-, andme- ja sõnumiloendurid
Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete 
ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage Menüü, valige Kõneregister ja siis

• Kõnede kestus. Vaadake väljunud ja sissetulnud kõnede ligikaudset kestust tundides, minutites ja 
sekundites. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), arvestatakse kõnede kestust iga abonentnumbri 
kohta eraldi. Telefon näitab valitud kõneliini loendureid. Vaadake "Kõneseaded " lk 104.

• GPRSi andmeloendur. Vaadake viimasel seansil saadetud ja vastuvõetud andmemahtu, saadetud ja 
vastuvõetud andmete kogumahtu ja nullige loendureid. Arvestusühikuks on bait. Loendurite 
nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

• GPRS-ühenduse taimer. Vaadake viimase GPRS-ühenduse kestust või kõikide GPRS-ühenduste 
kogukestust. Samas võite nullida loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

• Sõnumiloendur. Vaadake saadetud ja vastuvõetud tekstisõnumite arvu ja nullige loendureid.

■ Asukohaandmed
Mõned võrgud võtavad vastu päringuid mobiiltelefonide asukoha kindlakstegemiseks (võrguteenus). 
Käesolevast menüüst saate vaadata võrguoperaatorilt vastuvõetud asukohapäringuid. Teenusega 
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teenusepakkujaga.

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

• Telefoni mällu saab salvestada kuni 1000 nime koos telefoninumbrite ja 
tekstimärkmetega. Nime juurde võib salvestada ka pildi. Salvestatavate nimede tegelik arv sõltub 
nimede pikkusest ning telefoninumbrite ja tekstimärgete arvust ja pikkusest.

Kontaktid kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

• Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 254 nime ja telefoninumbrit. 
SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

Dünaamilises kontaktide loendis (olekuinfo) võite näidata, et olete sidusre¾iimis ning teistele vastava 
teenuse tellinud kasutajatele kättesaadav. Teenuse tellimisel määratud kontaktisikute kättesaadavust 
saate vaadata menüüst Tellitud nimed ning nime detailandmetest menüüs Kontaktid.

Kontaktide seaded
Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Seaded. Valige

• Mälu valik, et valida mälu, kuhu salvestatakse kontaktandmed (SIM-kaart või telefoni sisemälu). 
Et mõlema mälu nimed ja telefoninumbrid oleksid leitavad, valige Telefon ja SIM. Sel juhul 
salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

• Kontaktide esitusviis, et valida, mitut nime, numbrit ja pilti kontaktides korraga näidatakse.

• Mälu olek, et vaadata, kui palju on valitud mälus ruumi kontaktandmete salvestamiseks.
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Nimed ja numbrid salvestatakse valitud mällu, vaadake "Kontaktide seaded" eespool.

1. Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Lisa uus kontakt.

2. Sisestage nimi ja vajutage OK. Vaadake "Tavaline tekstisisestus" lk 38.

3. Sisestage telefoninumber ja vajutage OK. Numbri sisestamise kohta vaadake "Helistamine" lk 33.

4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage Valmis.

Näpunäide. Kiirsalvestus Sisestage ootere¾iimis ekraanile telefoninumber. Vajutage Valikud ja 
valige Salvesta. Sisestage nimi, vajutage OK ja Valmis.

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

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbrina ning seda näitab numbri tüübi 
tähist ümbritsev raam, näiteks . Kui valite kontaktidest nime, näiteks selleks, et inimesele 
helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit (kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit).

1. Veenduge, et kasutusel on mälu Telefon või Telefon ja SIM. Vaadake "Kontaktide seaded" lk 81.

2. Nimede ja telefoninumbrite avamiseks ootere¾iimis vajutage .

3. Leidke telefoni sisemälust nimi, mille juurde tahate salvestada uue numbri või tekstimärkme, ja 
vajutage Andmed.

4. Vajutage Valikud ning valige Lisa number või Lisa andmed.

5. Numbri või andmete lisamiseks valige vastav numbri- või andmetüüp.
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valige Otsi, et otsida võrguoperaatori või teenusepakkuja serverist kasutajatunnust 
mobiiltelefoninumbri või e-posti aadressi järgi, kui kohaloleku teenusega on loodud ühendus. 
Vaadake "Olekuinfo" lk 85. Kui leiti ainult üks nimi, salvestub see automaatselt. Muul juhul 
vajutage tunnuse salvestamiseks Valikud ja valige Salvesta.

Tunnuse sisestamiseks valige Sisesta käsitsi. Sisestage nimi ja vajutage OK.

Numbri- või tekstitüübi muutmiseks valige valikloendist Muuda tüüp. Nime tüüpi ei saa muuta, kui 
see on loendis IM-kontaktid või Tellitud nimed.

Valitud numbri määramiseks vaikimisi valitavaks numbriks valige Vaikimisi numbriks.

6. Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks OK.

7. Ootere¾iimi pöördumiseks vajutage Tagasi ning siis Välju.

Pildi lisamine kontaktnime või -numbri juurde
Telefoni sisemällu salvestatud nime või telefoninumbri juurde saab lisada sobivas vormingus pildi.

Vajutage ootere¾iimis  klahvile, leidke kontakt, kellele soovite lisada pildi, ja vajutage Andmed. 
Vajutage Valikud ja valige Lisa pilt. Avaneb Galerii kaustade loend. Leidke vajalik pilt, vajutage Valikud 
ja valige Kontaktidesse. Pildi koopia lisatakse kontaktidesse.

Kontaktkirje otsing
1. Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Otsi. Nime kiirotsinguks vajutage ootere¾iimis . 

2. Võite sisestada hüpikaknasse otsitava nime esitähed. 

Nimeloendi sirvimiseks vajutage  ja , kursori liigutamiseks hüpikaknas vajutage  ja .
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Tellitud kontaktandmete esitus sõltub funktsiooni Kontaktide esitusviis seadest peatükis 
"Kontaktide seaded" lk 81. Näidatakse kas ainult olemasolu indikaatorit või logo ning olekut. 
Kõikide dünaamiliste andmete vaatamiseks vajutage Andmed.

Näpunäide. Kontaktandmete vaatamine. Selleks, et vaadata kiiresti nime ja selle 
põhinumbrit, hoidke kontaktide loendis selle nime juures all  klahvi.

Täieliku olekuinfo vaatamiseks vajutage Andmed ning hoidke kontaktandmetes dünaamilise 
nime juures all  klahvi.

Kontaktandmete kustutamine
Kontaktkirje ning selle juurde salvestatud andmete kustutamiseks vajutage Menüü, valige Kontaktid 
ning Kustuta.

• Kontaktkirjete kustutamiseks ühekaupa valige Ükshaaval ning leidke kustutamisele kuuluv nimi. 
Vajutage Kustuta ning kinnitamiseks OK.

Kui kontaktnimel on loendites IM-kontaktid või Tellitud nimed oma tunnus, ilmub enne kirje 
kustutamist ekraanile teade Kohaloleku info kustutatakse.

• Kõigi kirjete kustutamiseks valige Kustuta kõik, leidke kustutamisele kuuluv mälu, Telefonimälust 
või SIM-kaardilt, ning vajutage Kustuta. Vajutage OK ning sisestage toimingu kinnitamiseks 
turvakood.

Andmete muutmine või kustutamine
Leidke kirje, mille andmeid soovite muuta või kustutada ja vajutage Andmed. Leidke nimi, 
telefoninumber, tekstimärge või pilt, mida soovite muuta või kustutada, ja vajutage Valikud.
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number, Muuda andmeid või Muuda pilt.

Pidage meeles, et kasutajatunnust ei saa muuta ega kustutada loendites IM-kontaktid ning Tellitud 
nimed.

• Numbri või tekstimärkme kustutamiseks valige vastavalt Kustuta number või Kustuta info. 

• Kontaktkirjele lisatud pildi kustutamiseks valige Kustuta pilt. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid 
jääb alles menüüsse Galerii.

Olekuinfo
Olekuinfoteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma lähedastele, sõpradele ja kolleegidele, kes 
on ühilduvatelt telefonidelt olekuinfoteenusega ühenduse loonud, enda olekut. Olekuinfo hõlmab teie 
kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud 
olekuinfoteenusega ühenduse ning pärinud teie olekut. Olekuinfot näidatakse funktsioonis Tellitud 
nimed, mis asub menüüs Kontaktid. Teil on võimalik oma olekuinfot isikupärastada ning valida isikud, 
kellele infot näidatakse ja kellele mitte.

Enne olekuinfoteenuse kasutamist tuleb see teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisinfo 
asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile ainuomase kasutajanime 
ja parooli ning kõik vajalikud seaded. Olekuinfo seadete kohta vaadake "Kiirsõnumite ja olekuteabe 
seaded" lk 107. Olekuinfoteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, 
olekuinfoteenus töötab taustal.

Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Minu kohalolek. Valige

• Aktiveeri teenus Minu kohalolek (või Katkesta ühendus), et teenusega ühendus luua (või ühendus 
katkestada).
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• Vaata kohalolekut hetkel ja valige Privaatne või Avalik, et vaadata oma kohalolekut suletud või 
avalikes gruppides.

• Minu kättesaadavus, et valida enda olekuinfoks Olemas (mille tähiseks on ), Hõivatud (mille 
tähiseks on ) või Kättesaamatu (mille tähiseks on ).

• Minu kohaloleku teade ja sisestage tekst, mida soovite teistele näidata või vajutage Valikud ja 
valige Eelmised teated ning valige eelmine olekuteade.

• Minu kohaoleku logo, et valida galerii kaustast Graafika sobiv logo. Kui valite Vaikimisi, siis logot 
ei avaldata.

• Vali, kellele näidata, et valida grupid, kellele teie olekuinfot näidatakse ja kellele mitte.

Valige Priv. ja avalikele ning teie privaatse loendi kontaktidele näevad teie olekuinfot täies 
ulatuses: kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Teistele inimestele näidatakse ainult teie 
kättesaadavust.

Valige Privaatsetele ning teie privaatse loendi kontaktidele näevad teie olekuinfot täies ulatuses 
(kättesaadavus, olekuteade ja logo). Teistele ei näidata mingeid andmeid.

Kui valite Ära näita kellelegi, ei näidata teie olekuinfot mitte kellelegi.

• Vaatajad ja valige

• Vaatajatele, et vaadata kõiki isikuid, kes on tellinud teie olekuinfo

• Privaatne loetleb isikud, kellele näidatakse teie olekuinfot täies ulatuses, st kellele näidatakse 
teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Privaatloendit saate ise hallata. Isikud, kes teie 
privaatloendisse ei kuulu, näevad ainult teie kättesaadavust.

•  Blokeeritud, et vaadata isikuid, kellele te ei luba oma olekuinfot näidata (blokeeritud).
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• Näita kohaloleku infot ootere¾iimil, et näidata teie olekutähist ootere¾iimi ekraanil.

• Sünkroniseeri profiilidega, et valida funktsioonide Minu kohaloleku teade ja Minu kättesaadavus 
manuaalne või automaatne uuendamine, sidudes need aktiveeritud profiiliga. Vaadake ka 
"Profiilid" lk 94. Pidage meeles, et isikupäraseks muudetud olekulogo ei saa profiiliga siduda.

• Ühenduse tüüp, et valida, kas sisselülitatud telefon loob teenusega automaatselt ühenduse või 
mitte.

• Ühenduse seaded, vaadake "Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded" lk 107. 

Tellitud nimed
Võite koostada inimeste loendi, kelle olekuinfot soovite vaadata. Olekuinfot näidatakse juhul, kui 
kontaktisik lubab oma olekuinfot teile näidata ning kui nende andmete näitamine ei ole kontakti 
võrgu poolt keelatud. Neid "tellitud nimesid" saate vaadata kontaktandmete loendist või menüüst 
Tellitud nimed.

Veenduge, et kasutusel on mälu Telefon või Telefon ja SIM. Vaadake "Kontaktide seaded" lk 81.

Ühenduse loomiseks olekuinfoteenusega vajutage Menüü ja valige Kontaktid, Minu kohalolek ning 
Aktiveeri teenus Minu kohalolek. Tellitud nimesid saate vaadata ka siis, kui olekuinfoteenusega ei ole 
ühendus loodud, olekuinfot aga sel juhul ei näidata.

Kontaktide lisamine "tellitud nimede" loendisse
1. Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Tellitud nimed. Kui te ei ole olekuinfoteenusega ühendust 

loonud, küsib telefon, kas soovite seda teha.
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kontaktide loend.

3. Valige loendist nimi, ning kui sellel kontaktil on tunnus, lisatakse kontakt "tellitud nimede" 
loendisse. Kui tunnuseid on rohkem, valige üks neist. Kui kontakti kohalolekuinfo on tellitud, ilmub 
ekraanile teade Tellimine aktiveeritud.

Näpunäide. Päringu saatmiseks funktsioonist Kontaktid vajutage ootere¾iimis  ning leidke 
vajalik kontaktnimi. Vajutage Andmed ja siis Valikud. Päringu tellimiseks valige Küsi 
kohalolekut ning Tellimusena.

Kui soovite vaadata üksnes olekuinfot, mitte nime tellida, valige Küsi kohalolekut ja 
Ühekordselt.

Tellitud nimede vaatamine
Olekuinfo kohta vaadake ka "Kontaktkirje otsing" lk 83.

1. Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Tellitud nimed.

Näidatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktnime olekuinfot. Olekuinfo, mida inimesed 
teistele näitavad, võib koosneda tekstimärkmest ning järgmistest tähistest:

,  või  näitab, et inimene on võrgus, ei saa vabalt suhelda või pole võrgus.

 näitab, et inimese kohta puudub olekuinfo.

2. Vajutage Andmed, et vaadata valitud kontaktisiku andmeid, või vajutage Valikud ja valige

• Telli uus, et lisada tellitud nimede loendisse uus kontaktisik.

• Vestlus, et alustada vestlust kiirsõnumite vahendusel.

• Saada sõnum, et saata valitud isikule tekstsõnum või multimeediumsõnum.

• Saada meil SMSiga, et saata valitud kontaktisikule e-kiri.
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• Lõpeta tellimine, et kustutada valitud kontaktisik tellitud nimede loendist.

Nime tellimuse lõpetamine
• Tellimuse lõpetamiseks funktsioonis Kontaktid vajutage ootere¾iimis  ning leidke vajalik 

kontaktnimi. Vajutage Andmed, valige tunnus ja vajutage Valikud. Vajutage Lõpeta tellimine ning 
kinnitamiseks OK.

• Tellimuse lõpetamiseks menüüst Tellitud nimed vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 88.

Kontaktide kopeerimine
Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Pidage 
meeles, et telefoni sisemällu salvestatud tekstimärkmeid, näiteks e-posti aadresse, ei kopeerita 
SIM-kaardile.

1. Vajutage Menüü, valige Kontaktid ja Kopeeri.

2. Valige Telefonimälust SIM-kaardile või SIM-kaardilt telefonimällu.

3. Valige Ükshaaval, Kõik või Vaikimisi numbrid.

• Kui valisite Ükshaaval, leidke kopeeritav nimi ja vajutage Kopeeri.
Vaikimisi numbrid ilmub ekraanile, kui kopeerimine toimub telefonist SIM- kaardile. Kopeeritakse 
ainult põhinumbrid. 

4. Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt Säilita 
algne või Teisalda algne.

• Kui valisite Kõik või Vaikimisi numbrid, vajutage OK, kui ekraanile ilmub küsimus Kopeerin 
kontaktid? või Teisaldan kontaktid?
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Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Kui teile on saadetud visiitkaart, vajutage Näita, visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu vajutage 
Salvesta. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage Välju ja siis OK.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontaktidest vajalik nimi ja telefoninumber, vajutage Andmed, valige 
Valikud ning Saada visiitkaart.

• Visiitkaardi saatmiseks infrapuna vahendusel valige Infrapunasega. Vaadake "Infrapuna " lk 101.

• Visiitkaardi saatmiseks tekstisõnumis, kui võrk seda võimaldab, valige Tekstisõnumiga.

• Visiitkaardi saatmiseks multimeediasõnumis, kui võrk seda võimaldab, valige Multimeedia abil.

• Visiitkaardi saatmiseks Bluetoothi vahendusel valige Bluetoothiga.

Kiirvalimine
Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla vajutage Menüü, valige Kontaktid, Kiirklahvid ning leidke 
vajalik kiirvalimisklahv.

Vajutage Määra. Kui selle klahvi alla on juba telefoninumber salvestatud, vajutage Valikud ja valige 
Muuda. Vajutage Otsi ning valige nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui 
Kiirvalimine on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka 
"Kiirvalimine" lõigus "Kõneseaded" lk 104.

Telefoninumbri kiirvalimiseks vaadake "Telefoninumbri kiirvalimine" lk 34.
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Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla 
ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi. Teil on võimalik salvestada 25 tunnussõna.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

• Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.

• Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad vaikses ümbruses.

• Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.

• Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate 
numbrite puhul.

Märkus. Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. Tunnussõnade kasutamine võib olla 
raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi 
häälvalimise võimalusele.

Tunnussõnade salvestamine ja haldamine
Nimed, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, salvestage või kopeerige telefoni mällu. 
Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardi nimedele, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb eelmised 
tunnussõnad kustutada, alles seejärel saate salvestada uued.

Tunnussõnad kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

1. Vajutage ootere¾iimis .

2. Leidke nimi, mille juurde soovite tunnussõna salvestada, ja vajutage Andmed. Valige 
telefoninumber ja vajutage Valikud.

3. Valige Lisa tunnussõna.
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tunnussõna ette.

Kui tunnussõna on edukalt salvestatud, kuvatakse teade Tunnussõna salvestatud, telefon piiksub 
ning tunnussõnaga telefoninumbri taha ilmub  tähis.

Tunnussõnade vaatamiseks vajutage Menüü ja valige Kontaktid ning Tunnussõnad. Leidke vajaliku 
tunnussõnaga kirje ja valige funktsioon salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või 
muutmiseks.

Helistamine tunnussõna abil
Kui telefoni rakendus kasutab andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks GPRS-ühendust, sulgege see 
rakendus enne tunnussõnaga helistamist.

1. Hoidke ootere¾iimis all alumist helitugevusklahvi. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub Palun 
räägi.

2. Öelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 
1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

Infonumbrid ja teenindusnumbrid
Mõnikord salvestavad teenusepakkujad SIM-kaardile info- või teenindusnumbreid.

Vajutage Menüü ja valige Kontaktid ning Infonumbrid või Teenuste numbrid. Leidke vastavast 
kategooriast vajalik info- või teenindusnumber ja vajutage helistamiseks .
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Kui teie SIM-kaart seda võimaldab, on SIM-kaardi juurde kuuluvad telefoninumbrid salvestatud 
menüüsse Minu numbrid. Numbrite vaatamiseks vajutage Menüü ja valige Kontaktid ning Minu 
numbrid. Leidke vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage Vaata.

Helistajagrupid
Menüüsse Kontaktid salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil saab koostada helistajagruppe. Teil 
on võimalik määrata erinevatelt helistajagruppidelt saabunud kõnedele erinev telefonihelin ja 
ekraanile ilmuv logo. Samuti on võimalik määrata, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub 
teatud helistajagrupi telefoninumbritelt, vaadake "Helistajagrupid" lõigus "Toonide seaded" lk 95.

Vajutage Menüü, leidke Kontaktid, Helistajagrupid ning valige sobiv helistajagrupp. Valige

• Grupi nimi, sisestage helistajagrupi uus nimetus ja vajutage OK.

• Grupi helin, valige helistajagrupile helin. Vaikimisi on aktiivse profiili jaoks valitud helin.

• Grupi logo ja valige Sees, et telefon näitaks grupi logo, Väljas, et logot ei näidataks või Vaata logo 
vaatamiseks.

• Grupi liikmed, et lisada gruppi liikmeid. Kui grupis ei ole ühtegi nime, valige Lisa, vastasel korral 
vajutage Valikud ja valige Lisa kontakt. Leidke nimi, mille soovite gruppi lisada, ja vajutage Lisa.

Nime kustutamiseks grupist leidke kustutamisele kuuluv nimi, vajutage Valikud ja valige Kustuta 
kontakt.
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Profiilid
Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil on võimalik 
isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite. 
Kõigepealt tuleb profiilid oma eelistustele vastavalt konfigureerida, seejärel lülitage sisse olukorraga 
sobiv profiil. Telefonis on järgmised profiilid: Tavaline, Hääletu, Koosolek, Õues ja Piipar.

Vajutage Menüü, valige Seaded ja Profiilid. Leidke vajalik profiil ja vajutage Vali.

• Valitud profiili aktiveerimiseks valige Aktiveeri.

• Selleks, et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige Ajastatud 
ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud 
ajastatud.

• Seadete muutmiseks profiilis valige Muuda. Leidke seade, mida soovite muuta ja tehke 
muudatused. Seadeid saab muuta ka menüüs Tooni seaded, vaadake "Toonide seaded" lk 95.

Profiili nimetuse muutmiseks valige Profiili nimi. Profiili Tavaline ei saa ümber nimetada.

Enda olekuinfo muutmiseks valige Minu kohalolek. Käesolev menüü on kasutatav, kui funktsiooni 
Sünkroniseeri profiilidega seadeks on sees, vaadake "Olekuinfo" lk 85. Olekuinfo muutmiseks valige 
Minu kättesaadavus, olekuteate muutmiseks aga Minu kohaloleku teade.

Näpunäide. Profiili kiireks aktiveerimiseks ootere¾iimis vajutage sisse- ja väljalülitamise 
klahvile , leidke profiil, mille soovite aktiveerida, ja vajutage Vali.
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Vajutage Menüü, valige Seaded ning seejärel Tooni seaded. Samad seaded leiate ka menüüst Profiilid, 
vaadake "Profiilid" lk 94. Pidage meeles, et muudatused kehtivad hetkel aktiveeritud profiilis.

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

Valige Helin, mis annab märku sissetulevast telefonikõnest. Helina valimiseks menüüst Galerii valige 
helinate loendist valik Ava Galerii.

Näpunäide. Kui teile saadeti infrapunaühenduse või Bluetoothi vahendusel helin või kui 
laadisite selle alla võrgust, salvestage see menüüsse Galerii.

Valige sissetulevate telefonikõnede ja sõnumite Helina tugevus ja Vibroalarm. Vibroalarm ei tööta, kui 
telefon on ühendatud laadijaga, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.

Saabunud sõnumi märguande valimiseks valige Sõnumi märguande toon ning kiirsõnumi märguande 
valimiseks IM-märguanne. Valige Klahvitoonid ning hoiatussignaalide, näiteks aku tühjenemise 
signaali sisselülitamiseks Hoiatustoonid.

Valige Helistajagrupid, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. 
Leidke sobiv helistajagrupp või valige Kõik kõned ja vajutage Märgi.

Ekraaniseaded
Vajutage Menüü, valige Seaded ja Ekraani seaded.

• Valige Taust, et valida ootere¾iimi ekraanile soovikohane taustapilt. Mõned pildid on eelnevalt 
salvestatud telefoni menüüsse Galerii. Pilte võib vastu võtta multimeediasõnumeist või PC Suite'i 
vahendusel arvutist ja salvestada menüüsse Galerii. Telefon toetab failivorminguid JPEG, GIF, 
WBMP, BMP ja PNG, kuid ei pruugi toetada nende vormingute kõiki variante.
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taustapildiks, vajutage Valikud ja valige Vali taustaks.

Taustapildi sisse- ja väljalülitamiseks valige vastavalt Sees/Väljas.

Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspilt, siis ei ole taustapilti näha.

• Valige Värvilahendused, et muuta mõningate ekraanielementide, näiteks indikaatorite ja 
signaalitugevuse ja akunäidiku värvitoone.

• Valige Menüü esitus, et valida põhimenüü esitusviis. Loendikuva valimiseks leidke Loetelu, pildikuva 
valimiseks Ruudustik.

• Valige Operaatori logo, et valida, kas telefon näitab ekraanil operaatorilogot või mitte. Kui 
operaatori logot ei ole salvestatud, on menüü Operaatori logo tuhm. Kui telefoni ekraanil käivitub 
pimenduspilt, siis logot enam ei näidata.

Operaatori logo asjus pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Vaadake ka "PC Suite" 
lk 153.

• Valige Pimenduspilt, et telefoni ekraanil käivituks pimenduspilt, kui telefon on ootere¾iimis ning 
selle funktsioone pole määratud aja vältel kasutatud.

Pimenduspildi sisselülitamiseks valige Sees, väljalülitamiseks Väljas.

Valige funktsioonist Taimaut aeg, mille möödudes pimenduspilt aktiveerub. Funktsioonis Muu saate 
valida ajaperioodi 5 sekundist kuni 10 minutini (minutid:sekundid).

Funktsiooniga Vali pimenduspilt saate valida pimenduspildiks animatsiooni või liikumatu 
kujutisega pildi funktsioonist Galerii. 

Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Pimenduspilt lülitub välja ka siis, kui 
telefon väljub võrgu teeninduspiirkonnast.
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sõltumatult energiasäästuekraanil digitaalkell. Vaadake "Energiasääst" lk 28.

Pidage meeles, et pimenduspilt katab kõik pildid ja tekstid, mis on ootere¾iimi ekraanil.

Kellaaja- ja kuupäevaseaded
Vajutage Menüü, valige Seaded ning Kellaaja ja kuupäeva seaded.

• Valige Kell ja Näita kella (või Peida kell) et telefon näitaks (või ei näitaks) ootere¾iimi ekraani 
parempoolses ülemises nurgas kellaaega. Valige Määra kellaaeg telefoni kellaaja seadmiseks, 
Ajavöönd ajavööndi valimiseks ning Kellaaja esitusviis 12-tunnise või 24-tunnise kella valimiseks.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: Sõnumid, Kõneregister, Äratuskell, ajastatud Profiilid, 
Kalender, Märkmed ja Pimenduspilt.

Kui telefon on ilma akuta olnud või aku on täiesti tühi, tuleb võib-olla kellaaeg õigeks seada.

• Valige Kuupäev ning Näita kuupäeva (või Peida kuupäev), et telefon näitaks (või ei näitaks) 
ootere¾iimi ekraanil kuupäeva. Kuupäeva seadmiseks valige Määra kuupäev. Teil on võimalik valida 
kuupäeva esitusviis ja kuupäeva eraldajad.

• Valige Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) ja Sees, et telefon korrigeeriks kellaaega ja 
kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul. Kui soovite, et korrigeerimiseks teie nõusolekut küsitaks, 
valige Esmalt küsi.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja 
meeldetuletuste kellaaegu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Uue kellaaja tõttu võib mõni 
meeldetuletus oma ajakohasuse kaotada.

Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda 
funktsiooni kasutada.
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Otsevalikud võimaldavad kiiret ligipääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. 

Parempoolne valikuklahv
Parempoolsele valikuklahvile saab valida funktsiooni telefoni funktsioonide loendist. Vaadake ka 
"Ootere¾iim" lk 27. Mõnes operaatorvõrgus see menüü puudub.

Vajutage Menüü, valige Seaded, Oma otseteed ja Parem valikuklahv. Valige loendist sobiv funktsioon. 
Parempoolse valikuklahvi tekst ootere¾iimi ekraanil sõltub valitud funktsioonist.

Häälkäsklused
Teatud funktsioone saab aktiveerida häälkäsklustega. Häälkäskluse saab lisada 16 
menüüfunktsioonile.

Vajutage Menüü, valige Seaded, Oma otseteed ja Häälkäsklused. Valige funktsiooni kaust, leidke 
funktsioon, millele soovite lisada häälkäskluse, ja vajutage Lisa. 

Kui funktsioonil on juba häälkäsklus, näete tähist .

Häälkäskluse lisamiseks vaadake "Tunnussõnade salvestamine ja haldamine" lk 91.

Häälkäskluse aktiveerimiseks vaadake "Helistamine tunnussõna abil" lk 92.

Häälkäsklusi ei saa aktiveerida ega lisada kõne ning aktiivse (E)GPRS-andmeedastuse ajal.
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Telefoni ühendamiseks teise ühilduva seadmega saab kasutada infrapuna- või Bluetooth-ühendust. 
Võite määrata ka (E)GPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Telefon toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat, mis võimaldab ühendada teie telefoni 10 meetri 
raadiuses oleva ühilduva Bluetooth-seadmega. Bluetooth-sideühendust võib halvendada ühenduses 
olevate seadmete vahele jääv sein ning teiste elektrooniliste seadmete tekitatud häired.

Telefon toetab ka Bluetoothi profiili "SIM access". See Bluetooth-profiil võimaldab samuti Bluetooth 
sideühenduse loomist ühilduvate seadmete vahel, näiteks teie mobiiltelefoni ja autotelefoni Nokia 610 
vahel. Kui "SIM access" profiil on aktiveeritud, on telefoni ekraanil teade SIM-kaardi kaugre¾iim, mis 
näitab, et telefon on GSM-võrgust eraldatud ning seega on kõik telefoni funktsioonid desaktiveeritud.

Mobiiltelefoni ja teise Bluetooth-seadme ühilduvuse kohta saate teavet seadme dokumentatsioonist 
või Nokia müügiesindusest. Mõnes riigis on Bluetooth-seadmete kasutamine keelatud. Tutvuge 
kohaliku seadusandlusega.

Märkus. Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel suureneb telefoni energiatarve ning telefoni kõne- ja 
ooteaeg lühenevad. Ärge unustage seda funktsiooni taustal käima, kasutades ise telefoni teisi 
funktsioone.

Bluetooth-ühenduse loomine
1. Vajutage Menüü, valige Seaded, Ühenduvus ja Bluetooth. 

2. Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige Bluetooth ja Sees. Aktiivset Bluetooth-ühendust 
tähistab  tähis ekraani ülemisel real.

Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja, et mitte asjata energiat tarbida.
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soovite telefoniga ühendada, 

või valige Seotud seadmed, et otsida muid Bluetooth-seadmeid, seejärel vajutage kõigi 
tööraadiuses olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks Uus. Liikuge seadmele ja vajutage Seo.

4. Sisestage seotava seadme Bluetoothi pääsukood, looge telefoni ja seadme vahel ühendus ning 
kasutage seadet. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel, edaspidi mitte. 

Bluetooth ühendus
Vajutage Menüü, valige Seaded, Ühenduvus ja Bluetooth. Valige

• Aktiivne seade, et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne. Kui soovite valitud seadmega 
ühenduse lõpetada, vajutage Katkesta ühendus.

• Seotud seadmed, et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetooth-seadmeid. Liikuge vajalikule 
seadmele. Kui soovite seadme seotuse lõpetada, vajutage Kustuta.

Vajutage Ühenda, et luua valitud seadmega ühendus, või vajutage Valikud, et sõltuvalt seadme ja 
Bluetooth-ühenduse olekust kasutada mõningaid allolevaid valikuid. Valige

• Anna hüüdnimi, et anda seadmele vabalt valitav nimetus (nähtav vaid teile).

• Automaatühendus ilma kinnituseta ja valige Jah, kui soovite, et telefon looks valitud seadmega 
automaatselt sideühenduse, või Ei, kui tahate, et telefon küsiks ühenduse loomiseks teie kinnitust.

Bluetoothi seaded
Selleks, et määrata, kuidas teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, vajutage Menüü, 
valige Seaded, Ühenduvus, Bluetooth ja Bluetoothi seaded. Valige
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Varjatud, et telefoni näidataks ainult seotud seadmeile. Kui telefon on ühe seadmega ühenduses, 
siis ei ole ta teiste seadmete jaoks leitav.

• Minu telefoni nimi, et muuta oma telefoni Bluetoothi nime, mida näidatakse teistes 
Bluetooth-seadmetes.

Infrapuna
Antud menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete vastuvõtmiseks. 
Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides 
võimaldab näiteks visiitkaartide, graafika, piltide, heli ja videoklippide ning kalendrimärkmete edastust 
ühilduvate telefonide ja teiste infoseadmete (näiteks arvuti) vahel.

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunakiirega töötavaid 
seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel
• Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole 

takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete omavaheline kaugus ei tohiks ületada ühte 
meetrit.

• Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ning andmete vastuvõtmiseks infrapuna vahendusel 
vajutage Menüü, valige Seaded, Ühenduvus ja Infrapunane.

• Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR-funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkeb ning see 
tuleb uuesti luua.
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• Kui  indikaator ekraanil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete 

edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

• Kui  indikaator ekraanil vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus 
katkenud.

(E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab andmeedastust mobiiltelefoniga 
IP-põhise (Internet Protocol) võrgu vahendusel. GPRS on andmekandja, mis annab traadita ligipääsu 
andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid ühendus on kiirem. (E)GPRS-teenuse olemasolu ning 
andmesidekiiruse kohta saate informatsiooni võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

(E)GPRSi kasutavad näiteks multimeediasõnumid, videostriiming, brauser, e-post, kaugsünkroonimine, 
Java rakenduste allalaadimine ning arvuti sissehelistamisühendus (näiteks Internet ja e-post).

Enne (E)GPRS-i kasutamist:

• Võtke (E)GPRS-teenuse olemasolu ja tellimisinfo asjus ühendust võrguoperaatori või 
teenusepakkujaga.

• Salvestage (E)GPRS-seaded kõikides (E)GPRS-i kasutavates rakendustes.

Hinnainfo võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui 
võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata seda, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate 
teatud rakenduste puhul valida GPRS-i ja GSM andmeside vahel (CSD, Circuit Switched Data).
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Vajutage Menüü, valige Seaded, Ühenduvus, GPRS ja GPRS-ühendus.

• Valige Pidev online, et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel automaatselt (E)GPRS-võrku. 
Kui (E)GPRS-võrk on kasutatav, ilmub ekraani ülemisse vasakpoolsesse serva  indikaator.

Kui käivitate rakenduse, mis kasutab (E)GPRS-i, luuakse telefoni ja võrgu vahel sideühendus, 
ekraanile ilmub  ning andmeedastus saab võimalikuks. Kui Te rakenduse kasutamise lõpetate, 
katkeb (E)GPRS-ühendus, kuid telefon jääb (E)GPRS-võrku registreerituks.

Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, 
ilmub ekraani ülemisse parempoolsesse serva  indikaator, mis näitab, et (E)GPRS-ühendus 
on ootel.

Pange tähele, et GPRS ja EGPRS ei oma erinevaid tähiseid, GPRS-i ja EGPRS-i indikaator on üks 
ja sama.

• Valige Vajadusel, et telefon registreeriks ennast (E)GPRS-võrku ja looks sideühenduse, kui 
(E)GPRS-rakendus seda nõuab ning lõpetaks võrgukasutuse, kui rakendus sulgeda.

Pange tähele, et telefon toetab kolme samaaegselt toimivat (E)GPRS-ühendust. Näiteks võite 
üheaegselt sirvida xHTML-lehekülgi, võtta vastu multimeediasõnumit ning kasutada 
PC-sissehelistamisteenust.

(E)GPRS-modemi seaded
Te võite ühendada oma telefoni Bluetooth-ühenduse, infrapunaliidese või kaabelühenduse vahendusel 
arvutiga ning kasutada telefoni modemit (E)GPRS-ühenduse saamiseks arvutilt.

Selleks, et määrata (E)GPRS-ühenduse seaded, vajutage Menüü ja valige Seaded, Ühenduvus, GPRS ja 
GPRS-modemi seaded. 
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• Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige Muuda aktiivset pöörduspunkti.

• Valige Pöörduspunkti pseudonüüm. Sisestage aktiivse pääsupunkti nimetus ja vajutage OK.

• Valige GPRSi pöörduspunkt. Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse (E)GPRS-võrguga 
ühenduse saamiseks ja vajutage OK. Pöörduspunkti andmed annab võrguoperaator või 
teenusepakkuja.

(E)GPRSi sissehelistamisteenuse seaded (Access Point Name) võite sisestada ka arvutisse, kasutades 
Nokia Modem Options tarkvara. Vaadake "PC Suite" lk 153. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui 
telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Kõneseaded
Vajutage Menüü, valige Seaded ja Kõne seaded. Valige

• Kõnede suunamine (võrguteenus). Suunamisfunktsioon võimaldab suunata teile saabuvad kõned 
teisele telefoninumbrile, näiteks kõneposti. Lisateavet saate teenusepakkujalt. 
Suunamisfunktsioonid, mida teie SIM-kaart või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisviis, näiteks Kui number on kinni, et sissetulev kõne suunataks, kui teil on 
kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Suunamisfunktsiooni sisselülitamiseks valige Aktiveeri, seejärel valige aeg, mille möödudes kõne 
suunatakse (kui see valik on olemas). Kindla suunamisfunktsiooni väljalülitamiseks valige Tühista, 
suunamise oleku vaatamiseks valige Kontrolli olekut (kui see valik on olemas). Üheaegselt võib 
aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni.

Suunamisindikaatorite kohta vaadake "Ootere¾iim" lk 27.
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id• Suvaklahviga vastamine ning Sees, et võtta sissetulnud kõne vastu suvalise klahviga, välja arvatud 
klahv , valikuklahvid  ja  ning klahv .

• Automaatne kordusvalimine ning Sees, et telefon üritaks helistada vähemalt kümme korda 
telefoninumbrile, millega teil ei õnnestunud ühendust saada.

• Kiirvalimine ning Sees ning teil on võimalik kiirvalimisklahve  kuni  all hoides helistada 
nende klahvide alla programmeeritud kiirvalimisnumbritele.

• Koputus ning Aktiveeri, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest 
(võrguteenus). Vaadake "Koputus" lk 35.

• Kokkuvõte pärast kõnet ning Sees, et telefon näitaks pärast kõnet korraks viimase kõne kestust ja 
maksumust.

• Valige Minu helistaja ID näitamine ning Jah, et inimene, kellele helistate, näeks oma telefoni 
ekraanil teie telefoninumbrit (võrguteenus). Valige Vaikimisi, et taastada seade, milles olete 
võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.

• Väljuvate kõnede liin, kus vastavalt abonentnumbrile valitakse kasutatavaks liiniks liin 1 või liin 2. 
Erinevate abonentnubritega võib eraldada näiteks era- ja ärikõned. Pöörduge võrguoperaatori või 
teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Kui valisite Liin 2, kuid ei ole antud võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Vastu saab võtta kõik 
kõned, olenemata valitud liinist.

Kui SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis Lukusta liini lukustada.

Näpunäide. Ühelt liinilt teisele lülitumiseks vajutage ootere¾iimis  klahvile ja hoidke 
klahvi all.
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Vajutage Menüü, valige Seaded ja Telefoni seaded.

• Valige Telefoni keel, et valida telefoni ekraanitekstide keel. Kui valisite SIM-kaardilt, valib telefon 
keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

• Valige Mälu olek ja valige alltoodud valikute hulgast sobiv.

• Telefonis, et vaadata telefoni vaba ja kasutatud mälumahtu.

• Mälukaart, et vaadata mälukaardi vaba ja kasutatud mälumahtu ning mälukaardi üldist 
mälumahtu.

Mälu olekut saab vaadata ka mõningatest funktsioonidest, näiteks galerii kaustade loendist.

• Valige Automaatne klahvilukustus, et telefoni klahvistik lukustuks automaatselt pärast eelnevalt 
määratud perioodi, kui telefon on ootere¾iimis ning ühtegi telefoni funktsiooni pole kasutatud. 
Valige Sees ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

Vaadake ka "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" lk 31.

• Valige Klahvide turvalukustus, sisestage turvakood ja valige Sees, et telefon küsiks klahvilukustuse 
lõpetamiseks turvakoodi.

Vaadake ka "Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)" lk 31.

Märkus. Kui klaviatuur on lukus, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (nt 911, 
112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number 
ilmub ekraanile pärast viimase numbri sisestust.

• Võrguoperaatorilt kasutatavast võrgukärjest sõltuva teabe saamiseks valige Kärjeinfo kuvamine ja 
Sees (võrguteenus).
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Tervituse salvestamiseks vajutage Salvesta.

• Valige Operaatori valik ning Automaatne, et telefon valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise 
teid teenindava võrgu.

Kui valite Käsitsi, võite valida teise operaatorvõrgu, millel on roaming-leping teie koduvõrguga. Kui 
ekraanil on Juurdepääsu pole, tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu 
re¾iimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

• Valige SIM-rakenduste kinnitamine. Vaadake "SIM-menüü" lk 152.

• Valige Abitekstide aktiveerimine abitekstide sisse- ja väljalülitamiseks. Vaadake ka "Menüü 
kasutamine" lk 41.

• Valige Tervitusmuusika, et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel tervitusmeloodiat või mitte.

Kiirsõnumite ja olekuteabe seaded
Kiirsõnumi- ja oleteabeteenuse seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või 
teenusepakkujaga. Kiirsõnumi- ja olekuteabeseadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis 
vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi
1. Vajutage Menüü, valige Seaded, IM- ja minu kohalolekuseaded ning Aktiivsed IM-ja 

kohalolekuseaded.

2. Leidke seadekomplekt, mille soovite aktiveerida, ja vajutage Aktiveeri. 
Seadete salvestamiseks tuleb aktiveerida vastav seadekomplekt. Ühenduse seadekomplekt on 
kiirsõnumi- ja olekuteabeteenusega ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.
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Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud seaded. 
Pidage meeles, et ühendusseaded asuvad menüüs Ühenduse seaded.

Tarviku seaded
Tarviku seadete menüüd näidatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefon on praegu või kunagi olnud 
ühendatud lisatarvikutega, näiteks laadijatega või käed-vabad seadmetega.

Vajutage Menüü, valige Seaded ja Lisatarviku seaded. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav 
tarvik on hetkel seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Sõltuvalt lisatarvikust, on 
kasutusel järgmised funktsioonid:

• Vaikimisi profiil, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et 
lisatarvik on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.

• Automaatne vastuvõtt - telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui 
funktsiooni Saabuva kõne märguanne seadeks on Üks piiks või Väljas, siis ei ole automaatne 
vastuvõtt kasutatav.

• Valgustus - kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige Sees. Valige Automaatne, et 
valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

• Kui telefon on ühendatud täieliku autovarustusega, valige Süütedetektor ning Sees, et telefon 
lülitaks ennast umbes 20 sekundit pärast auto süüte väljalülitamist ise välja.

• Kui soovite kasutada funktsiooni Tekstitelefon (peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme asemel), 
valige Kasuta tekstitelefoni ja siis Jah.

Kui tekstitelefon toetab nii baudot'd kui CTM-i, valige baudot. Kasutage tekstitelefoni komplekti 
kuuluvaid originaalkaableid.
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Märkus: Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (näiteks kõnepiirang, suletud grupid, lubatud 
valiknumbrid), on teatud võrkudes võimalik helistada kindlatele hädaabinubritele (911, 112 või muu 
ametlik hädaabinumber).

Vajutage Menüü, valige Seaded ja Turvaseaded. Valige

• PIN-koodi küsimine, et lülitada sisse PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei 
võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

• Kõnepiirangu teenus (võrguteenus), et piirata telefonilt välja ja telefonile sisse helistamist. Nõutav 
on piiranguparool.

• Määratud numbrid, et piirata väljahelistamist ning sõnumite saatmist kindlate 
väljahelistamisnumbrite e. valiknumbrite kehtestamise teel, kui SIM-kaart seda võimaldab. 
Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa (E)GPRS- ühendust kasutada muuks kui 
tekstisõnumite saatmiseks (E)GPRS-võrgu vahendusel. Sel juhul peab adressaadi telefoninumber 
ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestatud olema.

• Piiratud kasutajagrupp. Piiratud kasutajagrupp on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste 
grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

• Turvatase. Valige Telefon – telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.

Valige Mälu, et telefon küsiks turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel 
(vaadake "Kontaktide seaded" lk 81) või ühest mälust teise kopeerimisel (vaadake "Kontaktide 
kopeerimine" lk 89).
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kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Algseadete taastamine
Algsete seadete taastamiseks vajutage Menüü, valige Seaded ning Algseadete taastamine. Sisestage 
turvakood ja vajutage OK. Pange tähele, et teie enda salvestatud või alla laetud andmeid, näiteks 
kontaktidesse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

■ Operaatori menüü
See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori poolt pakutavaid teenuseid. 
Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, 
muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet leiate peatükis Teatesõnumid 
leheküljel 148.

■ Galerii 
Antud menüüs on võimalik hallata graafilisi pilte, fotosid, helisalvestisi ja helindeid, 
mis on salvestanud näiteks multimeediasõnumeist. Kõik nimetatud failid on 
jaotatud kaustadesse.

Märkus. Antud funktsiooni saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine 
on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Telefon toetab kaitstud sisude kasutusõigussüsteemi "Digital Rights Management" (DRM). Veebilehe 
sisu, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele rakenduvad teatud kasutusõigused, 
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määratakse kasutusvõtmega, mis laetakse alla kas koos sisuga või eraldi, sõltuvalt teenusepakkujast. 
Mõningaid kasutusvõtmeid saab uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja 
kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu on tihti tasuline.

Menüüsse Galerii salvestatud failid kasutavad telefoni mälusektorit, mille kogumaht on umbes 
8 megabaiti. Kui telefon teatab, et mälu on täis, kustutage menüüst Galerii mõned failid. Mälumahu 
suurendamiseks ning täiendavate piltide, helinate ning video- ja heliklippide salvestamiseks galeriisse 
võib kasutada ühilduvat multimeediakaarti. Pidage meeles, et Java-mänge ja –rakendusi ei saa 
salvestada multimeediakaardile.

1. Vajutage Menüü ja valige Galerii. Avaneb kaustade loend. Fotod, Videolõigud, Muusika, Graafika, 
Toonid ja Lindistused on telefoni algsed kaustad. Kui telefonis on multimeediakaart, näete 
multimeediakaardi tähist. 

2. Kausta failide vaatamiseks liikuge vajalikule kaustale ja vajutage Ava, või vajutage järgmiste 
funktsioonide kasutamiseks Valikud:

• Lisa kaust, Kustuta kaust, Teisalda, Muuda kausta nimi, Andmed, Järjesta, Esitusviis, Mälu seis, 
Aktiveer.võtmed ning Lingid. Telefoni algseid kaustu ei ole võimalik kustutada, ümber nimetada 
ega teisaldada.

Multimeediakaart võib pakkuda täiendavaid funktsioone: Määra parool (et kaitsta 
multimeediakaarti lubamatu kasutamise eest teistes seadmetes), Muuda parool, Kustuta parool, 
Muuda mäluk. nimi ja Formaadi mäluk.

Kui multimeediakaardi parool (1 kuni 8 numbrit) on määratud, on kaart lukus. Telefoni paroolide 
loend sisaldab maksimaalselt viit parooli. Kui parool on telefonile teada, pääseb 
multimeediakaardile ilma paroolita ligi. Kui parooli loendis ei ole, näidatakse lukus 
multimeediakaarti lukustatuna. Kaardi saab avada ka parooli kustutamise teel.
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• Lingid, et laadida telefoni uusi pilte, helinaid ja videosid. Valige Pildilingid, Helinalingid või 
Videolingid. Avaneb brauseri järjehoidjate loend. Valige Veel järjehoidjaid, et avada järjehoidjate 
loend menüüs Veeb, vaadake "Järjehoidjad" lk 147.

Valige vajaliku lehe järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et 
hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi pääseda. 
Avage menüü Veeb ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "Ühenduse võtmine teenusega" 
lk 143. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste 
kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Allalaadimiseks kasutage usaldusväärseid lehekülgi.

3. Valige avatud kaustast fail, mida soovite vaadata, ja vajutage Ava.

Teine võimalus. Vajutage Valikud ja kasutage alltoodud valikuid:

• Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, Vali helinaks, Andmed, 
Esitusviis, Järjesta, Kustuta kõik, Ava järjest, Esita, Suurenda, Lülita heli välja (Lülita heli sisse), 
Vali kontrastsus, Lisa kaust, Mälu seis.

• Saada valitud faili saatmiseks multimeediumsõnumi (MMS), infrapunaühenduse või Bluetooth-
raadiosideühenduse vahendusel.

• Kustuta kõik kõigi failide ja kaustade kustutamiseks valitud kaustast.

• Muuda pilti teksti, raami või lõikepildi lisamiseks pildile või pildi kärpimiseks.

• Ava järjest, et vaadata ükshaaval kausta faile.

• Esita sõnumisse lisatud heli- või pildifaili kuulamiseks või vaatamiseks.
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• Lülita heli välja (Lülita heli sisse) helifaili heli sisse- ja väljalülitamiseks.

• Vali kontrastsus pildi kontrastsuse seadmiseks.

• Aktiveeri sisu valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. Funktsioon on kasutatav vaid siis, kui 
fail võimaldab kasutusvõtme uuendamist.

• Aktiveer.võtmed, et vaadata kõiki olemasolevaid kasutusvõtmeid. Kasutusvõtmeid, näiteks 
kehtivuse kaotanud võtmeid, on võimalik kustutada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine 
võib olla takistatud.

■ Meedia 

Märkus. Menüüd Meediumid saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui 
mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni 
sisse lülitage.

Kaamera
Märkus. Järgige pildistamiskeelde. Ärge kasutage seda funktsiooni, kui see ei ole lubatud.

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videoklippe. Kaamera objektiiv asub 
telefoni tagaküljel, kaadrit aga näete telefoni ekraanil. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus 
ning videoklipid 3GP-vormingus.
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või fail. 

Pildistamine
1. Vajutage Menüü, valige Meediumid, Kaamera ja Tavafoto, Portreefoto või Ööre¾iim (kui valgust on 

vähe). Kui soovite salvestada foto kontaktnime või -numbri juurde, valige Portreefoto.

Näpunäide. Kaamera kiireks avamiseks vajutage ootere¾iimis  klahvile. Kaamera re¾iimi 
kiireks vahetamiseks, näiteks videore¾iimi sisselülitamiseks, vajutage  või  klahvi.

2. Kadreerimiseks kasutage telefoni ekraani.

3. Pildistamiseks vajutage Pildista. Pildistamisel kostab plõks. Kui valitud on Vaikimisi kaust, 
salvestatakse foto kausta Fotod, mis asub menüüs Galerii. Funktsioonis Muu kaust saate valida 
mõne teise kausta. Vaadake "Kaameraseaded" lk 115.

Fotode vaikenime valimise kohta vaadake Vaikimisi pealkiri peatükis "Kaameraseaded" lk 115.

4. Järgmise foto tegemiseks vajutage Tagasi, salvestatud foto kustutamiseks, ümbernimetamiseks, 
multimeediasõnumis saatmiseks, kontaktnime juurde salvestamiseks või galerii avamiseks vajutage 
Valikud.

Näpunäide. Pildistamisel võib kasutada aegvõtte re¾iimi. Vajutage Menüü, valige Meediumid, 
Kaamera ja Tavafoto, Portreefoto või Ööre¾iim. Vajutage Valikud ja valige Aegvõte. Vajutage 
Alusta, teatud aja pärast teeb kaamera pildi ja salvestab selle menüüsse Galerii. Aegvõtte ajal 
kuulete piikse.
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1. Vajutage Menüü, valige Meediumid, Kaamera ja Video.

2. Videoklipi salvestamiseks vajutage Filmi. Videoklipi filmimise ajal näidatakse ekraani ülemisel real 
animeeritud  indikaatorit ning allesjäänud salvestusaega.

Filmimise peatamiseks vajutage Paus, taaskäivitamiseks Jätka.

3. Filmimise lõpetamiseks vajutage Stopp. Kui valitud on Vaikimisi kaust, salvestatakse video kausta 
Videolõigud, mis asub menüüs Galerii. Funktsioonis Muu kaust saate valida mõne teise kausta. 
Vaadake "Kaameraseaded" lk 115. 

Vajutage Valikud, et salvestatud videolõik kustutada, ümber nimetada, multimeediasõnumis edasi 
saata või avada galerii.

Kaameraseaded
Vajutage Menüü, valige Meediumid, Kaamera ja Seaded. Valige

• Pildi kvaliteet ja valige fotofaili tihendamise määr salvestamisel. Valige Väga hea, Hea või 
Rahuldav. Valik Väga hea tagab kvaliteetse foto, kuid võtab rohkem mälu.

• Videolõigu pikkus, et valida salvestatavate videoklippide pikkus. Sõltuvalt tingimustest on videoklipi 
maksimaalpikus umbes 4 minutit. Multimeediasõnumis saab saata vaid tavapikkusega või sellest 
lühemaid videoklippe.

• Kaamera heliefektid, et valida katiku heli ning aegvõtte heli seadeks Sees või Väljas.

• Vaikimisi pealkiri, et määrata nimi, millega salvestatakse fotod ja videoklipid. Kui valite 
Automaatne, kasutab telefon vaikenime. Kui valite Minu pealkiri, sisestage uus nimetus või muutke 
olemasolevat.
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valige Vaikimisi kaust. Selleks, et mõni muu kaust valida, leidke Muu kaust.

Meediamängija
Meediamängijaga saab vaadata, esitada ja erinevatest ressurssidest alla laadida mitmesuguseid faile, 
näiteks pilte, audio- ja videofaile ning animatsioone.

Lisaks sellele saate meediamängijagat kasutada videode striiminguks võrguserverist. Striimingu 
kasutus sõltub võrgust ning eeldab võrgu toetust. Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse 
teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. 
Teenusepakkuja annab teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks. 

Vajutage Menüü, valige Meediumid ja Meediamängija. Valige

• Ava Galerii Galerii avamiseks. Vaadake "Galerii" lk 110.

• Järjehoidjad menüü Järjehoidjad avamiseks. Vaadake "Järjehoidjad" lk 147. 

• Ava aadress, sisestage veebilehe aadress ja vajutage OK.

• Meedialingid, et laadida telefoni pilte, helinaid ja videosid. Kasutage allalaadimiseks ainult 
usaldusväärseid lehekülgi. 

Telefoni ettevalmistamine striimingu kasutamiseks
Vajalikud striiminguseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumis.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja. Seadete 
vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seaded võib sisestada ka käsitsi või salvestada ja muuta "PC Suite" programmi abil.
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1. Vajutage Menüü, valige Meediumid, Meediamängija ja Striimingu seaded.

2. Valige Aktiivsed ühendusseaded.

3. Leidke ühenduse seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage Aktiveeri.
Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Ühenduse seadekogum on teenusega 
ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

4. Valige Muuda aktiivseid ühendusseadeid.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt saadud 
määrangud. Pidage meeles, et kõik andmekandjaga seotud seaded asuvad menüüs Andmekandja 
seaded.

Pleier
Telefonis on pleier, millega saab kuulata muusikat, salvestisi ning rakendusega Nokia Audio Manager 
telefoni laaditud MP3- ja AAC-vormingus helifaile.

Telefoni mälu või multimeediumkaardi vastavas kaustas talletatavad muusikafailid tuvastatakse 
automaatselt ja lisatakse vaikimisi valitavasse lugude loendisse. 

Helifailide kuulamiseks võite kasutada ühilduvat peakomplekti, näiteks HDS-3, või telefoni 
valjuhääldit.

Vajutage Menüü, valige Meediumid ja Pleier.

Muusikafailide ülekandmise kohta ühilduvast arvutist ning lugude ja lugude loendite haldamise kohta 
leiate teavet rakendusest "Nokia Audio Manager", mis kuulub tarkvarapaketti "Nokia PC Suite".

Muusika kuulamise ajal saab telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta. Kõne ajaks peatub loo esitus.
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Kui avate menüü Pleier, näitab telefon esimese loo andmeid vaikimisi valitavast lugude loendist. Kindla 
loo kuulamiseks liikuge sellele ja vajutage Esita või .

• Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

• Kuulamise lõpetamiseks vajutage Stopp või .

• Esituse katkestamiseks ning järgmise loo kuulamiseks vajutage  klahvi allapoole. Esituse 
katkestamiseks ning eelmise loo kuulamiseks vajutage kaks korda  klahvile.

• Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all  klahvi. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all  
klahvi. Sobivas kohas laske klahv lahti.

Tähelepanu! Kuulake muusikat mõõduka valjusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada 
kuulmist.

Pleieri seaded
Vajutades menüüs Pleier klahvile Valikud, avanevad järgmised seaded.

• Esitamise valikud: valige Juhuslik järjekord, et kuulata loendi lugusid juhujärjestuses. Valige Kordus, 
et kuulata korduvalt kas siis antud lugu või tervet lugude loendit.

• Muusikalingid: leiate Internetist looga seonduvaid lehekülgi. Funktsioon on kasutatav, kui lugude 
loend sisaldab Interneti-aadressi. 

Vaadake "Funktsioonide ja rakenduste allalaadimine" lk 16.

• Kõlar: pleieri kuulamiseks telefoni valjuhääldist.

• Peakomplekt: muusika kuulamiseks telefoniga ühendatud peakomplektis.

Näpunäide. Järgmise loo kuulamiseks vajutage peakomplekti nupule. Mängimise 
lõpetamiseks hoidke nuppu all.
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id• Lugude nimekiri: saate vaadata lugude loendi lugusid ja neid kuulata. Kindla loo kuulamiseks liikuge 
sellele ja vajutage Esita või .

Funktsioon Valikud võimaldab värskendada lugude loendit (näiteks pärast uute lugude lisamist) 
ning, kui telefonis on palju loendeid, siis valida loend, mis avaneb menüü Pleier avamisel. 

Raadio
Raadio kuulamiseks ühendage telefoni põhjal olevasse ühenduspessa peakomplekt. Peakomplekti juhe 
töötab raadioantennina, laske see vabalt rippu.

Pange tähele, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast antud piirkonnas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage Menüü ja valige Meediumid ning Raadio. Ekraanil on

• Raadiojaama kohanumber ja nimetus, kui see jaam on salvestatud.

• Raadiojaama sagedus.

2. Kui raadiojaamad on eelnevalt salvestatud, leidke jaam, mida soovite kuulata või valige jaama 
kohanumber, vajutades vastavale numbriklahvile 1 kuni 9.

Kui kasutate nupuga varustatud peakomplekti, leidke salvestatud raadiojaam peakomplekti 
nupuga.

3. Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage raadio väljalülitamiseks Valikud ja valige Lülita välja.

Näpunäide. Raadio väljalülitamiseks kiirmeetodil hoidke all  klahvi.
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Kui raadio on sisse lülitatud, hoidke jaamade otsinguks  või  klahvi all. Otsing katkeb jaama 
leidmisel. Jaama salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Salvesta jaam. Sisestage jaama nimetus ja 
vajutage OK. Valige jaama kohanumber.

Näpunäide. Jaama salvestamiseks kiirmeetodil kohale 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi 
all, seejärel sisestage jaama nimetus ja vajutage OK.

Raadio kasutamine
Kui raadio on sisse lülitatud, vajutage Valikud ja valige

• Lülita välja raadio väljalülitamiseks.

• Salvesta jaam leitud raadiojaama salvestamiseks, vaadake "Raadiojaamade häälestamine" eespool. 
Teil on võimalik salvestada 20 raadiojaama.

• Automaatotsing. Vajutage kergelt  või  klahvile, et otsida jaamu kõrgematelt või madalamatelt 
sagedustelt. Jaama leidmisel otsing katkeb, vajutage OK. Jaama salvestamiseks vaadake "Salvesta 
jaam" eespool.

• Käsitsi otsing. Vajutage lühiajaliselt  või  klahvile, et otsida jaamu 0,05 MHz sammuga 
kõrgematelt või madalamatelt sagedustelt, kiirotsinguks hoidke klahvi all. Jaama salvestamiseks 
vajutage OK, vaadake "Salvesta jaam" eespool.

Näpunäide. Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon Käsitsi otsing, vajutage Raadio menüüs 
 klahvile.

• Määra sagedus. Kui te teate raadiojaama sagedust (vahemikus 87,5 MHz ja 108,0 MHz), sisestage 
sagedus ja vajutage OK. Jaama salvestamiseks vaadake "Salvesta jaam" eespool.

Näpunäide. Selleks, et kiirmeetodil leida funktsioon Määra sagedus, vajutage Raadio 
menüüs  klahvile.
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• Muuda nimi. Sisestage salvestatud jaama uus nimi ja vajutage OK.

• Kõlar (või Peakomplekt), et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis). Kontrollige, et 
peakomplekt oleks telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

• Mono (või Stereo), et kuulata raadiot monona (või stereona).

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Raadio 
heli vaigistatakse. Niipea, kui te kõne lõpetate, hakkab raadio mängima tavalise helitugevusega.

Kui (E)GPRS- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida 
raadiovastuvõttu.

Diktofon
Teil on võimalik salvestada kolme minuti vältel iseenda kõnet, helisid või pooleliolevat telefonikõnet. 
Selles funktsioonis on väga mugav salvestada inimese nime ja telefoninumbrit, et need hiljem üles 
märkida.

Märkus. Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage 
seda funktsiooni, kui see ei ole lubatud.

Salvestamine
1. Vajutage Menüü, valige Meediumid ja Diktofon.

2. Salvestuse käivitamiseks valige Lindista. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal vajutage Valikud ja 
valige Lindista. Lindistamise ajal kuulevad kõne osapooled iga viie sekundi järel vaikset piiksu.

Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.

3. Salvestuse lõpetamiseks vajutage Stopp. Helilõik salvestatakse kausta Lindistused menüüs Galerii.
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5. Viimase lindistuse saatmiseks valige Saada viimati salv. Salvestisi saab edasi saata infrapuna- ja 
Bluetooth-ühenduse ja MMS-iga.

Salvestuste loetelu
Vajutage Menüü, valige Meediumid, Diktofon ja Lindistused. Avaneb Galerii kaustade loend. 
Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust Lindistused. Vajutage Valikud ning kasutage menüü Galerii 
failide valikfunktsioone. Vaadake "Galerii" lk 110.

Salvestuskausta määramine
Kui te ei soovi kasutada salvestamiseks vaikekausta Lindistused, mis asub menüüs Galerii, vajutage 
Menüü ja valige Meediumid, Diktofon ning Vali mälu. Valige menüü Galerii kaustade loendist sobiv 
kaust. 

Meedia ekvalaiser
Kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel saate ekvalaiseriga reguleerida pleieri 
helikvaliteeti.

Vajutage Menüü, valige Meediumid ja Meedia ekvalaiser.

Kindla seadekogumi aktiveerimiseks liikuge sellele ja vajutage Aktiveeri.
Valitud seadekogumi seadete vaatamiseks või muutmiseks vajutage Valikud ja valige Vaata, Muuda 
või Muuda nimi. On ka selliseid seadekogumeid, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.
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Märkus. Menüüd Märkmik saab kasutada ainult sisse lülitatud telefoniga. Kui 
mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni 
sisse lülitage.

Äratuskell
Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoni ja 
tühja akuga.

Vajutage Menüü ja valige Märkmik ja Äratuskell.

• Valige Äratuse aeg, sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage OK.

Äratuse kellaaja muutmiseks valige Sees.

• Valige Korduv äratus, et seada telefon äratama kindlatel nädalapäevadel.

• Valige Äratuse toon ning siis tavaline äratuskella heli, sobiv heli telefoni helinate loendist või 
galeriist või hoopis raadiojaam.

Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratamiseks 
viimati kuulatud raadiojaama. Kui telefoniga pole ühendatud peakomplekti või kui telefon on välja 
lülitatud, kasutab äratuskell raadio asemel tavalist äratussignaali.

Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud
Kostab äratussignaal, ekraanil vilgub tekst Äratus!ning kellaaeg.

Äratuse väljalülitamiseks vajutage Stopp. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate 
Kordus, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.
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Stopp, ilmub ekraanile küsimus: Lülitan telefoni sisse? Telefoni väljalülitamiseks vajutage Ei, helistamiseks ja 
saabuvate kõnede vastuvõtmiseks Jah.

Märkus. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke 
olukordi, ärge vajutage Jah.

Kalender
Kalendrisse saate üles märkida meelespead, olulised telefonikõned, kohtumised ja sünnipäevad.

Kalender kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Vajutage Menüü ja valige Märkmik ning Kalender. 

Näpunäide. Kalender avamiseks kiirmeetodil vajutage ootere¾iimis .

Leidke vajalik päev. Tänane kuupäev on tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, siis on 
kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks vajutage Vaata. Nädala vaatamiseks vajutage 
Valikud ja valige Nädala esitus.

• Ühe märkme vaatamiseks leidke see ja vajutage Vaata. Märkme ülevaates saab vaadata märkmega 
seotud üksikasju. Märkme vaatamisel kasutage sirvimisklahve.

• Telefon pakub funktsioone uue märkme salvestamiseks, märkme saatmiseks infrapunaliidese või 
Bluetoothi vahendusel, märkme saatmiseks otse teise telefoni kalendrisse või selle saatmiseks 
tekstisõnumi või multimeediasõnumiga.

Teil on võimalik märkmeid kustutada, muuta, teisaldada või korrata ning teisele päevale kopeerida.

Kõikide kannete kustutamiseks kalendrist valige kuu või nädal ja vajutage Valikud ning valige 
Kustuta märkmed.
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idSeaded, et seada kuupäeva, kellaaega, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning valida nädala alguspäev. 
Funktsioonis Kustuta märkmed autom. saate määrata, et telefon kustutaks teatud aja möödudes ise 
vanad kalendermärkmed. Kordumisele määratud märkmeid, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kalendrimärkme salvestamine
Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake "Teksti sisestamine" lk 37.

Vajutage Menüü ja valige Märkmik ning Kalender. Leidke vajalik kuupäev, vajutage Valikud ja valige 
Märgi üles. Valige üks järgmistest märkme tüüpidest:

•  Koosolek - sisestage märkme tekst (või vajutage Valikud ja leidke kontaktidest nimi). Vajutage 
Valikud ja valige Salvesta. Sisestage asukoht ja vajutage Valikud ning Salvesta. Sisestage 
kohtumise algusaeg ja vajutage OK, sisestage lõppemise aeg ja vajutage OK. Kui soovite lisada 
meeldetuletuse, valige Tooniga või Hääletu (ilma helisignaalita) ning valige meeldetuletuse aeg.

•  Kõne - sisestage telefoninumber, vajutage Valikud ja valige Salvesta. Sisestage nimi, vajutage 
Valikud ja valige Salvesta. (Selle asemel, et telefoninumber käsitsi sisestada, leidke nimi ja number 
kontaktidest, milleks vajutage Valikud.) Sisestage kõne kellaaeg ja vajutage OK. Kui soovite lisada 
meeldetuletuse, valige Tooniga või Hääletu (ilma helisignaalita) ning valige meeldetuletuse aeg.

•  Sünnipäev - sisestage nimi (või vajutage Valikud ja leidke see kontaktidest), vajutage Valikud 
ja valige Salvesta. Sisestage sünniaasta ja vajutage OK. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige 
Tooniga või Hääletu (ilma helisignaalita) ning valige meeldetuletuse aeg. 

•  Meeldetuletus - sisestage märge, vajutage Valikud ja valige Salvesta. Sisestage märkme 
lõpukuupäev ning vajutage OK. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige Tooniga või Hääletu 
(ilma helisignaalita) ning valige meeldetuletuse aeg.
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lisamiseks valige Märguandega, seejärel määrake märguande aeg.

Kui märkmele on lisatud helisignaal, näete märkmeid sirvides selle märkme juures  tähist.

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali
Telefon piiksub ja ekraanile ilmub märge. Kui ekraanil on , saate helistada näidatud 
telefoninumbrile, vajutades .

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

• Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage Vaata. Vajutage Kordus ning telefon 
kordab signaali kümne minuti pärast uuesti.

Ülesanded
Te saate salvestada ülesande meelespea, määrata ülesande prioriteedi ning märkida lõpetatud 
ülesanded. Märkmeid saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel.

Ülesannete loend kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Vajutage Menüü ja valige Märkmik ja Ülesanded.

Märkme lisamiseks vajutage Lisa. Sisestage märge ja vajutage Salvesta. Valige prioriteet Väga tähtis, 
Tähtis või Vähetähtis. Telefon määrab automaatselt ülesande tähtaja, kuid ei sea helisignaali. Tähtaja 
muutmiseks avage märge ning valige tähtaja funktsioon.

Teine võimalus: leidke märge ja vajutage Vaata, või vajutage Valikud.

• Uue märkme salvestamiseks vajutage Lisa. 
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võimalik järjestada märkmeid prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teisele telefonile tekst- või 
multimeediumsõnumi vahendusel, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender.

Ülesande vaatamisel saab valitud ülesannet redigeerida, muuta selle tähtaega ja prioriteeti ning 
märkida see sooritatuks.

Märkmed
Rakendust Märkmed kasutatakse märkmete kirjutamiseks ning infrapuna, Bluetoothi, SMS-i või 
MMS-i vahendusel teisele ühilduvale seadmele edasisaatmiseks.

Rakendus "Märkmed" kasutab ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

1. Menüü Märkmed avamiseks vajutage Menüü, valige Märkmik ning Märkmed. Kui alustate märkme 
kirjutamist, kuid telefoni kuupäev ja kellaaeg on määramata, palub telefon seda teha.

2. Märkme lisamiseks vajutage Märgi, või vajutage Valikud ja valige Märgi üles.

3. Sisestage märge ja valige Salvesta.

Märkmele saab lisada kellaaja ja kuupäeva. Kui kellaaja lisamiseks ei ole ruumi, palub telefon 
mõned tähed märkmest kustutada.

Märkme võib ka infrapuna, Bluetoothi, MMS-i või tekstisõnumiga (SMS) teisele ühilduvale 
seadmele saata. Kui märge on tekstisõnumis saatmiseks liiga pikk, palub telefon mõned tähed 
kustutada.

Teised funktsioonid hõlmavad märkmete vaatamist, kustutamist ja redigeerimist. Märkme 
redigeerimisel saab tekstiredaktorist väljuda ilma muudatusi salvestamata.
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Funktsiooni Rahakott kasutatakse salajaste andmete, näiteks pangakaardi koodide ja aadresside 
salvestamiseks. Rahakotti salvestatud andmeid saab kasutada näiteks ostu sooritamisel küsitlusväljade 
automaatseks täitmiseks, kui antud teenus toetab rahakotifunktsiooni. Rahakotti võite salvestada ka 
paroolidega kaitstud mobiilsideteenuste kasutuskoodid.

Rahakotti salvestatud andmeid kaitseb rahakotikood, mis genereeritakse rahakoti esmakordsel 
avamisel. Kui ekraanil on Loo rahakotile kood:, sisestage kood ja vajutage koodi kinnitamiseks OK 
ning kui ekraanile ilmub Korda rahakoti koodi:, sisestage kood uuesti ja vajutage OK. Vaadake ka 
"Rahakotikood (4 kuni 10 numbrit)" lk 16.

Kui soovite kustutada nii rahakoti sisu kui rahakoti koodi, sisestage ootere¾iimis *#7370925538# 
(tähtedes *#ewallet#). Telefon palub sisestada turvakood, vaadake "Pääsukoodid" lk 15.

Uute andmete lisamiseks või olemasolevate muutmiseks tuleb siseneda rahakotti. Mobiilsideteenuste 
puhul avage rahakott brauseris, vaadake "Veeb" lk 142.

Rahakotifunktsiooni avamine
Rahakotifunktsiooni avamiseks vajutage Menüü, valige Märkmik ja Rahakott. Sisestage rahakotikood 
ja vajutage OK, vaadake "Rahakotiseaded" lk 131. Valige

• Rahak. profiilid, et koostada erinevate teenuste jaoks erinevaid kaardikombinatsioone. 
Rahakotiprofiil on vajalik, kui teil palutakse sisestada palju erinevaid andmeid. Erinevate kaartide 
valimise asemel kasutage siis lihtsalt vastavat rahakotiprofiili.

• Kaardid, et salvestada kaardiga seotud andmed. Teil on võimalik salvestada maksekaardi, 
kliendikaardi või pääsukaardi andmeid, erinevate teenuste kasutajanimesid ja paroole, kuid ka 
aadresse ja muid kasutajaandmeid. Vaadake "Kaardiga seotud andmete salvestamine" lk 129.
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vaatamiseks vajutage Valikud ja valige Vaata.

• Kviitungid, et salvestada mobiiliga ostetud kaupade ostut¹ekid.

• Isiklikud märkmed, et salvestada muud salajast informatsiooni, mida tahate kaitsta rahakoti 
PIN-koodiga. Vaadake "Isiklikud märkmed" lk 130.

• Seaded, vaadake "Rahakotiseaded" lk 131.

Kaardiga seotud andmete salvestamine
1. Avage rahakott ja valige Kaardid.

2. Valige kaardi liik:

• Maksekaardid krediit- ja deebetkaardi puhul.

• Kliendikaardid kliendikaardi puhul.

• Pääsukaardid Interneti-teenuse kasutajanime ja parooli salvestamiseks.

• Kasutajaandm. Interneti-teenuste personaalsete eelistuste salvestamiseks.

• Aadressikaardid kontaktandmete, näiteks elukoha aadressi salvestamiseks.

3. Kui ühtegi kaarti ei ole salvestatud, vajutage Lisa uus. Kui teil on eelnevalt salvestatud kaarte, 
vajutage Valikud ja valige Lisa uus.

4. Täitke väljad ja vajutage Valmis.
Kui teenusepakkuja seda toetab, saate kaardiandmed vastu võtta konfiguratsioonisõnumis. Eelnevalt 
teatatakse kaardi liik. Salvestage saabunud kaart või keelduge sellest. Salvestatud kaarti saab vaadata 
ja ümber nimetada, kuid mitte muuta. Võtke ühendust kaardi väljastaja või teenusepakkujaga ja tehke 
kindlaks, kas teil on võimalik kaardi andmeid võrgu vahendusel vastu võtta. 
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Teil on võimalik salvestada isiklikke märkmeid, näiteks arvenumbreid, paroole, koode ja muid andmeid. 

Avage rahakott ja valige Isiklik. märkmed. Vajutage Valikud, et vaadata, lisada, muuta ja kustutada 
märkmeid ning sortida neid nime või kuupäeva järgi. Avatud märget saab redigeerida ja kustutada. 
Valik Saada tekstina on mõeldud märkme kopeerimiseks tekstsõnumisse või multimeediumsõnumisse 
ning valik Kopeeri kalend. märkme kopeerimiseks kalendrisse. Valik Kasuta andmeid eraldab märkmest 
e-posti aadressi või veebiaadressi. 

Rahakotiprofiili koostamine
Kui kaardiandmed on salvestatud, saate nende andmete baasil koostada rahakotiprofiile. Profiile saab 
kasutada kaardiandmete väljatoomiseks veebilehtede sirvimisel.

1. Avage rahakott ja valige Rahak. profiilid.

2. Uue rahakotiprofiili koostamiseks, kui eelnevaid profiile ei ole salvestatud, vajutage Lisa uus. Kui 
teil on eelnevalt salvestatud profiile, vajutage Valikud ja valige Lisa uus. 

3. Täitke järgmised väljad ja vajutage Valmis. Mõned väljad sisaldavad rahakotimenüüst saadud 
andmeid. Rahakotiprofiili koostamiseks peavad need andmed eelnevalt salvestatud olema.

• Järgmisena vali maksekaart – valige maksekaartide loendist kaart.

• Järgmisena vali kliendikaart - valige kliendikaartide loendist kaart.

• Järgmisena vali pääsukaart - valige pääsukaartide loendist kaart.

• Järgmisena vali kasutaja- andmete kaart - valige kasutajakaartide loendist kaart.

• Järgmisena vali arve aadress – valige aadresskaartide loendist aadress.

• Järgmisena vali saatmise aadress – valige aadresskaartide loendist aadress.

• Järgmisena vali kviitungi saatmise aadress – valige aadresskaartide loendist aadress.
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id• Järgmisena vali kviitungi saatmisviis – valige kviitungi edastusviis, Telefoninumbrile või E-maili 
aadressile.

• Rahakoti profiili nimi: sisestage profiili nimi.

Rahakotiseaded
Avage rahakott ja valige Seaded. Valige

• Muuda kood, et muuta rahakotikoodi.

• RFID, et määrata RFID-kood ja RFID-tüüp ehk RFID. (RFID = Radio Frequency Identification, 
tehnoloogia turvaliste rahaülekannete sooritamiseks telefonilt)

Rahakotifunktsiooni maksmisjuhised
• Ostu sooritamiseks Internetis minge rahakotifunktsiooni toetavale veebilehele. Veebileht peab 

toetama standardit Electronic Commerce Modeling Language. Vaadake "Ühenduse võtmine 
teenusega" lk 143.

Valige toode, mida soovite osta, ning tutvuge enne ostmist tooteinfoga.

Märkus. Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige teksti ja lugege enne ostu 
sooritamist kogu tekst lõpuni läbi.

• Maksmisel pakub telefon rahakotifunktsiooni kasutamist. Telefon palub sisestada rahakoti 
PIN-koodi.

• Valige maksekaartide loendist kaart, millega soovite maksta. Kui teenusepakkujalt saadud ankeet 
toetab standardit "Electronic Commerce Modeling Language", sisestab telefon krediitkaardi 
andmed automaatselt või kasutab rahakotiprofiili.

• Kinnitage ost – telefon edastab andmed.

• Mõnikord saadetakse ostu kinnitus või digitaalne kviitung.
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id• Rahakoti sulgemiseks valige Sulge rahakott. Kui rahakotti 5 minuti vältel ei kasutata, sulgub 
rakendus automaatselt.

Märkus. Kui sisestasite telefoni salajast informatsiooni (näiteks oma pangakonto andmeid), tühjendage 
pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu" lk 149.

Sünkroonimine
Sünkroonimine võimaldab kalendri- ja kontaktkirjete salvestust Interneti-serverisse (võrguteenus) või 
ühilduvasse PC-arvutisse. Kui Interneti-serverisse on salvestatud andmeid, saate neid oma telefoniga 
sünkroonida. Sünkroonimine käivitatakse telefonist. Samuti on võimalik sünkroonida telefoni 
kontakt- ja kalendrikirjeid ning märkmeid arvutis olevate andmetega. Sünkroonimine käivitatakse 
arvutist. SIM-kaardi kontaktandmeid ei sünkroonita.

Pidage meeles, et sissetulnud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroonimisprotsessi ning see tuleb 
uuesti käivitada.

Sünkroonimine telefonist
Enne sünkroonimist

• Tellige sünkroonimisteenus. Lisateabe ja sünkroonimisseadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori 
või teenusepakkuja poole.

• Võtke võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt vastu sünkroonimisseaded, vaadake 
"Sünkroonimisseaded" lk 133.

• Aktiveerige sünkroonimise ühendusseaded. Vaadake "Telefoni ettevalmistamine teenuse 
kasutamiseks" lk 143.
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1. Aktiveerige sünkroonimise ühendusseaded. Vaadake "Telefoni ettevalmistamine teenuse 
kasutamiseks" lk 143.

2. Vajutage Menüü, valige Märkmik, Sünkronisatsioon, Seaded ja Aktiivsed interneti sünkron. seaded. 
Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage Aktiveeri. Märkige sünkroonitavad 
andmed. Vaadake Sünkroniseeritavad andmed peatükis Sünkroonimisseaded lk 133.

3. Vajutage Menüü, valige Märkmik, Sünkronisatsioon ja Sünkroniseeri.

4. Pärast kinnitust sünkroonitakse aktiivse andmekogumi markeeritud andmed.

Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktid on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne 
sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sünkroonimisseaded
Vajalikud sünkroonimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile 
konfiguratsioonisõnumiga. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake 
"Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi

1. Vajutage Menüü, valige Märkmik, Sünkronisatsioon ja Seaded.

2. Valige Aktiivsed interneti sünkron. seaded.

3. Leidke seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage Aktiveeri.

Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Seadekogum on teenusega ühenduse 
saamiseks vajalik seadete hulk.

4. Valige Muuda akt. Interneti sünk. seadeid. Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded.

• Seadete nimi. Sisestage seadekogumi nimetus ja vajutage OK.
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id• Sünkroniseeritavad andmed. Märkige sünkroonitavad andmed –Kontaktid, Kalender ja/või 
Märkmed ja vajutage Valmis.

• Andmebaasi aadressid. Valige muudetav andmebaas – Kontaktide andmebaas ja/või Kalendri 
andmebaas ja/või Märkmete andmebaas. Sisestage andmebaasi nimetus ja vajutage OK.

• Kasutajanimi. Sisestage kasutajanimi ja vajutage OK.

• Parool. Sisestage parool ja vajutage OK.

• Sünkronisatsiooni server. Sisestage serveri nimetus ja vajutage OK.

• Ühenduse seaded, et määrata sünkroonimise ühendusseaded. Vaadake "Seadete sisestamine 
käsitsi" lk 143.

Valige ja sisestage ükshaaval kõik vajalikud seaded. Seaded annab võrguoperaator või 
teenusepakkuja.

Valige PC sünkroniseerimise seaded, et sisestada serveri märguannetega sünkroonimisseaded. 
Valige

• Kasutajanimi. Sisestage kasutajanimi ja vajutage OK.

• Parool. Sisestage parool ja vajutage OK.

Sünkroonimine arvutist
Kontaktide, kalendri ja märkmete sünkroonimiseks arvutis kasutatakse infrapuna-, Bluetoothi või 
kaabelühendust. Arvutis peab olema teie telefoniga ühilduv PC Suite’i tarkvara. Käivitage 
sünkroonimine arvuti "PC suite" programmist.
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Märkus. Antud funktsiooni saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui 
mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni 
sisse lülitage.

Mängud
Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid mänge, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia 
telefoni jaoks.

Mängu käivitamine
1. Vajutage Menüü ja valige Rakendused, Mängud ja Vali mäng.

2. Leidke mäng või mängude sari (nimi sõltub mängust).

3. Vajutage . Kui valisite kindla mängu, käivitub see kohe.

Kui valisite mängude sarja, avaneb sarja kuuluvate mängude loend. Konkreetse mängu 
käivitamiseks leidke see mäng ja vajutage .

Pidage meeles, et mängude mängimisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (telefon tuleks 
laadijaga ühendada).

Mängu või mängude sarja teised funktsioonid
Mängude funktsioonid, vaadake "Rakenduse või rakenduste kogumi funktsioonid" lk 137.
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Vajutage Menüü ja valige Rakendused, Mängud ja Mängulingid. Avaneb järjehoidjate loend. Valige 
Veel järjehoidjaid, et avada järjehoidjate loend menüüs Veeb, vaadake "Järjehoidjad" lk 147.

Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus 
olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseseadetega ei ole võimalik antud lehele ligi 
pääseda. Avage menüü Veeb ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "Ühenduse võtmine teenusega" 
lk 143. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste 
kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. 

Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Täiendavate mängude allalaadimiseks vaadake ka "Rakenduse allalaadimine" lk 138.

Pidage meeles, et mängude allalaadimisel saate neid salvestada ka menüüsse Rakendused, mitte 
üksnes menüüsse Mängud.

Vaba mälu vaatamine
Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks, vajutage 
Menüü, valige Rakendused, Mängud ja Mälu. Vaadake ka "Vaba mälu vaatamine" lk 139.

Mängud kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" lk 19.

Mänguseaded
Vajutage Menüü, valige Rakendused, Mängud ja Raken. seaded ning valige mängu helisignaalid, 
valgustus ja vibro.
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Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle 
Nokia telefoni jaoks. 

Rakenduse käivitamine
1. Vajutage Menüü ja valige Rakendused, Kogumik ja Vali rakendus.

2. Leidke vajalik rakendus või rakenduste sari (nimetus sõltub rakendusest).

3. Vajutage Ava. Kui valisite konkreetse rakenduse, käivitub see kohe.

Kui valisite rakenduste sarja, avaneb sarja kuuluvate rakenduste loend. Konkreetse rakenduse 
käivitamiseks leidke see rakendus ja vajutage Ava.

Pidage meeles, et rakenduste kasutamisel tühjeneb telefoni aku kiiremini kui tavaliselt (ühendage 
telefon laadijaga).

Rakenduse või rakenduste kogumi funktsioonid
• Kustuta rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.

Pidage meeles, et kui kustutasite telefonist mõne vajaliku rakenduse või rakenduste sarja, saate 
need uuesti telefoni laadida Nokia veebilehe klienditoe sektsioonist aadressil www.nokia.com.

• Andmed, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.

• Uuenda versiooni, et vaadata, kas saadaval on rakenduse uuem versioon.

• Veebileht, et saada Interneti-lehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid. 
Funktsioon on kasutatav võrgutoetuse korral. Valikloendis kuvatakse seda vaid siis, kui rakenduse 
juures on veebiaadress.
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Avaneb valikloend. Valige igas loendis üks järgnevaist valikuist:

• Küsi iga kord, et telefon küsiks ühenduse loomiseks luba

• Küsi vaid 1. kord, et telefon küsiks luba ühenduse esmakordsel loomisel

• Alati lubatud võrguühenduse lubamiseks

• Pole lubatud võrguühenduse keelamiseks

• Ühenda läbi teatud rakenduste jaoks, mis kasutavad spetsiifilisi teenuseseadeid. Vaikimisi kasutab 
telefon brauseriseadeid.

Rakenduse allalaadimine
Telefon toetab J2METM Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga. 
Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

• Vajutage Menüü, valige Rakendused, Kogumik ja Rakenduslingid – avaneb järjehoidjate loend. 
Valige Veel järjehoidjaid, et avada järjehoidjate loend menüüs Veeb, vaadake "Järjehoidjad" lk 147.

Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava lehega. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib 
põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseseadetega ei ole võimalik antud 
lehele ligi pääseda. Avage menüü Veeb ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "Ühenduse 
võtmine teenusega" lk 143. Proovige uuesti lehega ühendust saada.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste 
kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

• Vajutage Menüü, valige Veeb ja Allalaadimise lingid. Valige allalaadimiseks rakendus või mäng. 
Vaadake "Allalaadimine" lk 148.
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• Rakenduste laadimiseks telefoni kasutage PC Suite’i Nokia rakenduste installiprogrammi.

Pidage meeles, et teistelt veebilehtedelt alla laetud rakendustele ei anna Nokia mingit garantiid. Kui 
otsustate neilt Java-rakendusi alla laadida, peate kasutama turvalisuse ja sisu kaitseks samu meetmeid 
nagu mis tahes muude lehekülgede allalaadimisel.

Pidage meeles, et allalaetava rakenduse saate salvestada ka menüüsse Mängud, mitte üksnes 
menüüsse Rakendused. Pidage meeles, et Java-mänge ja –rakendusi ei saa salvestada 
multimeediakaardile.

Vaba mälu vaatamine
Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks, vajutage 
Menüü, valige Rakendused, Kogumik ja Mälu. Rakendused kasutavad ühismälu, vaadake "Ühismälu" 
lk 19.

Kalkulaator
Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, 
ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade teisendamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine suurte arvude jagamisel.

1. Vajutage Menüü, valige Rakendused, Lisad ja Kalkulaator.

2. Kui ekraanil on "0", sisestage arvutustehte esimene arv. Koma sisestamiseks vajutage .

3. Vajutage Valikud ning valige Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur või Muuda märki.

Näpunäide. Vajutage üks kord  klahvile liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda 
korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.
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5. Tulemuse saamiseks vajutage Võrdub. Kui vaja, sisestage punktide 3 ja 5 alusel järgmised tehted.

6. Enne järgmist tehet vajutage Kustuta ja hoidke klahvi all.

Valuutade teisendamine
1. Vajutage Menüü, valige Rakendused, Lisad ja Kalkulaator.

2. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage Valikud ja valige Vahetuskurss. Valige üks kuvatud 
funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage ) ja seejärel vajutage 
OK. Antud vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni.

3. Valuuta teisendamiseks sisestage konverteeritav summa, vajutage Valikud ja valige Oma rahas või 
Valuutas.

Näpunäide. Valuutakursside vahet saab arvutada ka telefoni ootere¾iimis. Sisestage 
konverteeritav summa, vajutage Valikud ja valige Oma rahas või Valuutas.

Taimer
Vajutage Menüü, valige Rakendused, Lisad ja Taimer. Sisestage aeg tundides, minutites ja sekundites 
ning vajutage OK. Soovi korral kirjutage ise märkus, mis määratud aja möödudes ekraanile ilmub, ja 
vajutage taimeri käivitamiseks Alusta.

• Taimeri aja muutmiseks valige Muuda aeg, taimeri peatamiseks valige Peata taimer.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ootere¾iimis, kuulete helisignaali ning ekraanil 
vilgub teie kirjutatud tekst või Taimeri aeg läbi. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele 
klahvile. Kui Te 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. 
Helisignaali lõpetamiseks ja märkme kustutamiseks ekraanilt vajutage Välju.
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Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni 
funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage .

Stopperi kasutamisel suureneb telefoni energiatarve ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage seda 
funktsiooni taustal käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Stopperi poolt mõõdetud ajad ja vaheajad
1. Vajutage Menüü, valige Rakendused, Lisad, Stopper ja Vaheaeg. Kui stopper mõõdab aega 

tagaplaanil, võite vajutada Jätka.

2. Mõõtmise käivitamiseks vajutage Alusta. Vaheaja vaatamiseks vajutage Vaheaeg. Vaheaegu 
näidatakse jooksva aja all. Aegade vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.

3. Mõõtmise peatamiseks vajutage Stopp.

4. Aegade salvestamiseks vajutage Salvesta ja sisestage nimi. 

Teine võimalus: vajutage Valikud ja valige mõõtmise taaskäivitamiseks Start. Mõõdetud aeg 
lisandub eelmisele näidule. Näidu kustutamiseks ilma salvestamiseta valige Nulli.

Ringiaeg
Vajutage Menüü, valige Rakendused, Lisad, Stopper ja Ringiaeg. Mõõtmise käivitamiseks vajutage 
Alusta, ringiaja mõõtmiseks Ring. Ringiaja mõõtmise lõpetamiseks vajutage Stopp. Aegade 
salvestamiseks vajutage Salvesta ja sisestage nimi. Teine võimalus: vajutage ringiaegade 
salvestamiseks või nullimiseks Valikud. Vaadake "Stopperi poolt mõõdetud ajad ja vaheajad " lk 141.

Aegade vaatamine ja kustutamine
Vajutage Menüü, valige Rakendused, Lisad ja Stopper.
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Vaata aegu – avaneb nimede ja aegade loend. Valige aeg, mida soovite vaadata. 

Salvestatud aegade kustutamiseks valige Kustuta ajad. Valige Kustuta kõik ja vajutage OK, või valige 
Ükshaaval, leidke kustutamisele kuuluv aeg ning vajutage Kustuta ja OK.

■ Veeb
Telefoni brauser annab ligipääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele. 
Interneti-teenused pakuvad vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, näiteks 
ilmateateid, uudiseid, lennukite väljumisaegu ning finantsteavet.

Märkus: Antud funktsiooni saab kasutada ainult sisselülitatud telefoniga. Kui mobiiltelefoni kasutamine 
on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni 
teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab teile ka juhiseid pakutavate 
teenuste kasutamiseks.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on Wireless Mark-Up Language (WML) 
või HyperText Mark-up Language (xHTML). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe 
mõned detailid võivad ekraanil puududa. 

Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks
1. Salvestage teid huvitava teenuse ühendusseaded. Vaadake lehekülg 143.

2. Looge teenusega ühendus. Vaadake lehekülg 143.

3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake lehekülg 144.

4. Olles sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega ühendus. Vaadake lehekülg 146.



Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

M
en

üü
fu

nk
ts

io
on

id

143

M
en

üü
fu

nk
ts

io
on

idTelefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks
Vajalikud seaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumis. Seaded 
võib sisestada ka käsitsi või salvestada ja muuta "PC Suite" programmi abil.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja.

Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 32.

Seadete sisestamine käsitsi
1. Vajutage Menüü, valige Veeb, Seaded ja Ühenduse seaded.

2. Valige Aktiivsed veebiseaded.

3. Leidke ühenduse seadekogum, millele soovite aktiveerida ja vajutage Aktiveeri.
Seadete salvestamiseks tuleb vastav seadekogum aktiveerida. Ühenduse seadekogum on teenusega 
ühenduse saamiseks vajalik seadete hulk.

4. Valige Muuda aktiivseid veebiseadeid.

Valige ükshaaval seadevalikuid ja sisestage kõik võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt 
saadud määrangud. Pidage meeles, et kõik andmekandjaga seotud seaded asuvad menüüs 
Andmekandja seaded.

Ühenduse võtmine teenusega
Kõigepealt kontrollige, kas antud teenuse ühendusseaded on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks:

• Vajutage Menüü, valige Veeb, Seaded ja Ühenduse seaded. Valige Aktiivsed veebiseaded, leidke 
ühenduse seadekogum ja vajutage Aktiveeri.
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• Minge teenuse avalehele, näiteks teenusepakkuja kodulehele:

Vajutage Menüü, valige Veeb ja Avaleht, ootere¾iimis hoidke all  klahvi.

• Kasutage teenuse järjehoidjat:

vajutage Menüü, valige Veeb ja Järjehoidjad ning valige sobiv järjehoidja.

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

• Valige viimane URL:

Vajutage Menüü, valige Veeb ja Viiman. aadress.

• Sisestage teenuse aadress:

Vajutage Menüü, valige Veeb ja siis Ava aadress. Sisestage teenuse aadress ja vajutage OK.

Veebilehtede sirvimine
Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad 
telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile ilmuvaid juhiseid. Lisateavet saate 
teenusepakkujalt.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas  
indikaatorit. Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise 
telefonilt välja, ilmub ekraani ülemisse parempoolsesse serva  indikaator, mis näitab, et 
(E)GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon (E)GPRS-ühenduse taastada.
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• Lehekülje sirvimiseks kasutage ükskõik millist sirvimisklahvi.

• Markeeritud elemendi valimiseks vajutage , või vajutage Valikud ja valige lingi avamine.

• Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  - , erisümbolite sisestamiseks 
vajutage  klahvile

Sirvimisvalikud
Alltoodud valikute kasutamiseks vajutage Valikud. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid 
täiendavaid funktsioone. Valige

• Avaleht, et pöörduda brauseri avalehele.

• Otseteed, et avada uus, konkreetsele veebilehele omaste funktsioonide loend. Valik on kasutatav 
juhul, kui lehele on lisatud otseteed.

• Lisa järjehoidja lehe järjehoidja salvestamiseks.

• Järjehoidjad. Vaadake "Järjehoidjad" lk 147.

• Ajalugu, et avada viimatikülastatud URL-ide loend.

• Allalaadimise lingid järjehoidjate loendi avamiseks.

• Muud valikud muude valikute avamiseks, näiteks rahakotifunktsioonide ja mõningate turvavalikute 
kasutamiseks.

• Laadi uuesti lehe uueks sisselaadimiseks ja värskendamiseks.

• Lõpeta. Vaadake "Ühenduse lõpetamine" lk 146.

• Kontaktid kontaktkirjete lisamiseks telefoniraamatusse või nende redigeerimiseks.
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pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "Vahemälu" lk 149.

Otsevalimine
Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb ligi sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada, saata 
kõne ajal DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nimi ja telefoninumber.

Aktiivse brauseriseansi ajal helistamiseks vajutage  Valikud, valige Muud valikud ja Kontaktid. Leidke 
number, millele soovite helistada, ja vajutage . Interneti-seansi juurde tagasipöördumiseks vajutage 
Tagasi.

Ühenduse lõpetamine
Sirvimise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks vajutage Valikud ja valige Lõpeta. Kui 
ekraanile ilmub Lõpetan sirvimise?, vajutage Jah.

Teine võimalus: vajutage kaks korda  või hoidke all  klahvi.

Brauseri esitusviisi seaded
Vajutage sirvimise ajal Valikud ning valige Muud valikud, Esitusviisi seaded, või vajutage ootere¾iimis 
Menüü ja valige Veeb, Seaded ja Esitusviisi seaded.

• Valige Teksti ümberkujundamine. Valige Sees, et tekst, mis ühele reale ei mahu, kanduks järgmisele 
reale. Kui valite Väljas, siis teksti ei poolitata.

• Valige Kirjasuurus ja siis Väike, Tavaline või Suur.

• Valige Näita pilte. Valige Ei, et telefon ei näitaks veebilehtedelt pilte. Kui lehel on palju pilte, võib 
see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.
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turvaline sideühendus muutub ebaturvaliseks. Valige Ebaturval. elementide märguanne ning Jah, et 
telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti. Pidage meeles, et ühenduse 
turvalisus ei ole garanteeritud. Vaadake "Sirvimisturvalisus" lk 150.

• Valige Märkide kodeering, et valida kasutatav märgistik, kui märgistiku andmed veebilehel 
puuduvad ning et valida, kas telefon kasutab veebilehe edastamiseks teisele ühilduvale telefonile 
alati UTF-8-kodeeringut või mitte.

Präänikud
"Präänik" salvestub lehelt telefoni brauseri vahemällu. "Präänikuks" võivad olla näiteks teie 
kasutajaandmed või sirvimiseelistused. "Präänikud" jäävad vahemällu niikauaks, kuni Te vahemälu 
kustutate, vaadake "Vahemälu" lk 149.

1. Vajutage sirvimise ajal Valikud ja valige Muud valikud, Turvalisus ja Präänikud,

või vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Veeb, Seaded, Turvaseaded ja Präänikud.

2. Valige Luba või Keeldu.

Järjehoidjad
Sirvimisel saab telefoni mällu salvestada veebilehtede järjehoidjaid; vaadake "Sirvimisvalikud" lk 145. 
Järjehoidjate kasutamine

1. Vajutage sirvimise ajal Valikud ja Järjehoidjad,

või vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Veeb ja Järjehoidjad.

2. Leidke soovitud järjehoidja ja vajutage Vali, et luua ühendus veebilehega, millele osutab see 
järjehoidja.
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teisele telefonile järjehoidjana või tekstsõnumiga ning koostada uusi järjehoidjaid, valige Valikud.

Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Need 
lehed ei oma Nokia garantiid ega toetust. Sääraste lehekülgede avamisel tuleb turvalisuse tagamiseks 
rakendada vastavaid meetmeid.

Järjehoidja vastuvõtmine
Kui telefon võtab vastu järjehoidja (saadeti järjehoidjana), kuvatakse ekraanile teade  1 järjehoidja 
vastu võetud. Järjehoidja vaatamiseks vajutage Näita. Järjehoidja salvestamiseks vajutage Salvesta; 
või vajutage Valikud ja valige järjehoidja andmete vaatamiseks Vaata või järjehoidja kustutamiseks 
Kustuta. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle saabumist vajutage Välju ja OK.

Allalaadimine
1. Helinate, piltide, mängude ja rakenduste allalaadimiseks vajutage Menüü ja valige Veeb ning 

Allalaadimise lingid.

2. Valige Helinalingid, Pildilingid, Mängulingid, Videolingid või Rakenduslingid, et laadida alla 
helinaid, pilte, mänge või rakendusi.

Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Teatesõnumid
Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteateid, 
näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Kui teile on saabunud teatesõnum, vajutage ootere¾iimis Vastuv. teenused ja siis Näita.
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avamiseks hiljem, vajutage Menüü, valige Veeb ja Vastuv. teenused.

Kausta Vastuv. teenused avamiseks sirvimise ajal, vajutage Valikud ja valige Muud valikud ning 
Vastuv. teenused. Valige sõnum ja vajutage Valikud. Valige Laadi, et aktiveerida brauser ja markeeritud 
lehekülg alla laadida või Andmed, et vaadata teadaandega seotud informatsiooni, sõnumi 
kustutamiseks valige Kustuta.

Teenuste kausta seaded
Vajutage Menüü, valige Veeb, Seaded ja Vastuv. teenuste kausta seaded.

• Valige Teenussõnumid ning Sees (või Väljas), et telefon võtaks teatesõnumeid vastu (või mitte). 
Valige Sõnumi filter ja Sees (või Väljas), et telefon võtaks teatesõnumeid vastu (või mitte). 
Tunnustatud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige Turvalised kanalid.

• Valige Automaatne ühendus Kui lubate teatesõnumite vastuvõtu, valides seadeks Sisse ning telefon 
on ootere¾iimis, aktiveerub brauser teatesõnumi saabudes automaatselt.

Kui valisite Väljas, aktiveerib telefon brauseri vaid siis, kui valite teatesõnumi saabudes Laadi.

Vahemälu
Andmed ja teenused, mida kasutasite, salvestatakse telefoni vahemällu. Vahemälu on puhvermälu, 
kuhu salvestatakse ajutist informatsiooni. Vahemälu tühjendamine

• Vajutage sirvimise ajal Valikud, valige Muud valikud ja Tühjen. vahemälu, või

• vajutage ootere¾iimis Menüü, valige Veeb ja Tühjen. vahemälu.
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Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turva-
meetmeid. Sääraste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis 
võivad olla salvestatud SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul
Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul tõhustab 
brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada digitaalallkirja. Teenusepakkuja salvestab 
turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Vajutage Menüü, valige Veeb, Seaded, Turvaseaded ja Turvamooduli seaded. Valige

• Turvamooduli andmed, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.

• Mooduli PINi küsimine, et telefon küsiks turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi. 
Sisestage kood ja valige Sees. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige Välja.

• Muuda mooduli PIN mooduli PIN-koodi muutmiseks, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv 
mooduli PIN, seejärel sisestage kaks korda uus PIN.

• Muuda allkirja PIN. Valige allkirja PIN, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN, seejärel sisestage 
kaks korda uus PIN.

Vaadake ka "Pääsukoodid" lk 15.

Sertifikaadid
Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid.

• Telefon kasutab serverisertifikaate turvalisema sideühenduse loomiseks sisuserveriga. Enne 
ühenduse loomist saab telefon teenusepakkujalt serveri sertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse 
telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serveri sertifikaate ei salvestata.
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• Teatud teenused, näiteks pangateenused, kasutavad muude sertifikaatide kontrollimiseks 
volitussertifikaate. Volitussertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või kui 
teenus toetab volitussertifikaate, laetakse alla.

• Kasutaja sertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutaja sertifikaate 
läheb vaja digitaalallkirja andmisel, iga kasutaja seotakse sellele ainuomase isikliku võtmega, mis 
salvestatakse turvamoodulisse.

Tähelepanu! Pidage meeles, et kuigi sertifikaatide kasutamine muudab sideühenduse ja 
tarkvara installeerimise tunduvalt turvalisemaks, tuleb sertifikaate turvalisuse tagamiseks 
korrektselt kasutada. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel turvalisust, sertifikaatide haldur 
peab sisaldama õigeid, autentseid ning kehtivaid sertifikaate.

Tähelepanu! Sertifikaatidel on piiratud kehtivusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see 
ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige telefoni kuupäeva- ja 
kellaajanäitu.

Tähelepanu! Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on 
usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digitaalallkiri
Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Allkirja jälje kontrollimine 
toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. 
Teie digitaalallkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt allkirjastate oma arveid, lepinguid ja 
muid ametlikke dokumente. 

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite 
osta. Ekraanile ilmub allkirjastatav tekst (näiteks ostu maksumus ja kuupäev).
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Märkus: Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid 
andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis Allkiri.
Märkus: Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja 
andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake "Üldine teave" lk 15) ja 
vajutage OK. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamisest.

■ SIM-menüü 
Telefoni funktsioonide kõrval võib menüüs 11 lisavõimalusi pakkuda ka teie 
SIM-kaart. Menüü 11 on kasutatav vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab. Menüü 
nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.

Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi 
väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt.

Kui valite menüüst Telefoni seaded, SIM-rakenduste kinnitamine valiku Jah, kuvatakse SIM-kaardi 
teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.
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Kui telefon on infrapuna, Bluetoothi või (USB)-andmekaabli (DKU-2) vahendusel arvutiga ühendatud, 
võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja 
andmesiderakendusi. "PC Suite" võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete 
sünkroonimist telefoni ja ühilduva PC-arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

Täiendavat teavet ja allalaetavaid faile, näiteks "PC suite" programmi, leiate Nokia veebilehe klienditoe 
sektsioonis aadressil  www.nokia.com.

■ PC Suite
"PC Suite" sisaldab järgmisi rakendusi:

• Nokia Application Installer J2ME Java-rakenduste, näiteks mängude ja sõnastike laadimiseks 
ühilduvast arvutist telefoni.

• Nokia Audio Manager muusikafailide haldamiseks.

• Nokia Image Converter, mille abil saab konverteerida pildi sobivasse vormingusse, laadida telefoni 
ja kasutada seda multimeediasõnumites või taustapildina.

• Nokia Sound Converter, mille abil saab optimeerida polüfoonilisi helinaid vormingusse, mida 
telefon toetab ning helinaid telefoni laadida.

• Nokia Content Copier telefoni ja arvuti andmete varundamiseks ja taastamiseks. Toetab sisu 
edastust teistele ühilduvatele Nokia telefonidele.

• Nokia Phone Editor tekstisõnumite saatmiseks ning telefoni kontaktide haldamiseks.
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ja audiofaile, muuta neid telefoni mälus ja edastada telefonist arvutisse ja vastupidi.

• Nokia Multimedia Player muusikafailide kuulamiseks ning piltide, videode ja 
multimeediasõnumite vaatamiseks arvutis. "Multimedia Playeriga" saate vaadata telefoniga 
vastuvõetud või e-postiga saabunud multimeediafaile.

• Nokia PC Sync telefoni ja arvuti kontaktide, kalendrite ja ülesannete sünkroonimiseks.

• Nokia Modem Options sisaldab HSCSD- ja GPRS-ühenduse seadeid.

• Nokia Connection Manager saate valida telefoni ja arvuti sidekanali.

• Nokia 6230 data modem drivers võimaldab telefoni kasutamist modemina.

• Language Selection, et valida keel, mida kasutatakse "PC Suite" programmi installeerimisel ning 
samuti programmi enda suhtluskeelena.

• HTML Help, et kasutada rakenduse elektroonilist abi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine 
võib olla takistatud.

E)GPRS, HSCSD ja CSD
Telefon toetab (E)GPRS-i (Enhanced GPRS), GPRS-i (General Packet Radio Service), HSCSD-d 
(High Speed Circuit Switched Data) ja CSD-d (Circuit Switched Data, GSM andmeside).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või 
andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "(E)GPRS-modemi seaded" lk 103.
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Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, 
kuna see võib häirida seadmete tööd.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klaviatuur allapoole. 
Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.
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■ Täis- ja tühjakslaadimine
Telefoni toiteallikaks on korduvlaetav aku.

Pange tähele, et aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui telefoni 
kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku.

Kasutage üksnes telefoni tootja poolt heaks kiietud akusid ning laadige akut Nokia poolt heaks kiidetud laadijatega, 
mis on mõeldud käesolevale mobiilsidevahendile. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja 
mobiilsidevahendist. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine võib aku 
mahtuvust vähendada. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese, näiteks münt, kirjaklamber või pastapliiats tekitab 
lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. 
Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja 
mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või 
külm, võib telefon isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel ei ole aku töökindlus 
garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalike määruste kohaselt Ärge visake akut olmeprügi hulka.
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Teie mobiilsidevahend on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud 
juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

• Hoidke telefon, selle osad ja lisavarustus väikelaste käeulatusest eemal.

• Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida 
elektronahelaid.

• Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.

• Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada 
akut ning sulatada või deformeerida plastmassdetaile.

• Ärge hoidke telefoni külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida 
kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.

• Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.

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

• Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada selle korralikku 
funktsioneerimist.

• Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja 
kuiva riidelappi.

• Kasutage ainult tootja heakskiiduga vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine 
võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
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IDKõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii telefoni kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes 
nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad 
teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.
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■ Liiklusohutus
Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele 
või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles - ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond
Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on 
keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu 
kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. 
Hoidke seadet alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke 
pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud 
informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur
Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi 
elektrooniline seade ei ole telefoni raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Südamestimulaatorid
Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovitavad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks 
südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. Antud soovitus põhineb firma Wireless Technology Research 
spetsiaalsete uuringute tulemustel. Südamestimulaatoriga inimesed:
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• ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;

• helistamisel peaksite hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres;

• Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul pöörduge 
teenusepakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud 
meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sise-
eeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla 
raadiosignaalidele tundlik.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd 
mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). 
Täiendavat teavet saate sõiduki tootjalt või tootja esindajalt. Samuti uurige, millised lisad on teie autol.

Piirangud asutustes
Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Sellises 
piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või 
isegi surm.
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ETanklas on soovitav telefon välja lülitada. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, 

kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade 
autodekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad 
sõidukid, piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu 
ning kõik kohad, kus teil palutakse auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid
Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla 
ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras.

Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, 
vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid.

Turvapadjaga sõidukeis arvestage, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse 
monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui telefon on autosse 
valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni 
kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning olla seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, 
kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned
Tähelepanu! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku 
ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras 
garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule 
(näiteks kiirabi väljakutse).
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telefoni võimaluste kasutamisel. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse
1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaalitugevust.

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

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisre¾iimi vajutage vajalik arv kordi klahvile . 

3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (nt 911, 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi 
telefoninumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage  klahvile.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. 
Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabi väljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend 
õnnetuspaigal – ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)
KÄESOLEV TELEFONI MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses 
rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide 
suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia 
kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute 
teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi 
ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus 
(Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i 
mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud 
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Evõimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni 

suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt 
väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, 
mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on 
telefoni väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamisekson 0.59 W/kg. Erinevate mudelite 
SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt 
tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1.5 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirgus 
lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud 
kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 1.5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi 
keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning 
arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. 
SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.


