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Drošība
Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt
bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju,
izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS
Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu
lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un
ir bīstama.
SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja
rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu
vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu,
satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret
traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.
IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS
Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci
lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču,
degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur
iespējami spridzināšanas darbi.
KVALIFICĒTA APKOPE
Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst
veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI
Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un
akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus
izstrādājumus.
ŪDENSIZTURĪBA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no
mitruma.

Informācija par ierīci
Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta
lietošanai (E)GSM 850/900/1800/1900 un UMTS 900/2100
HSDSPA tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet
pakalpojumu sniedzējam.
Šī ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to
tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet
piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem,
pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus
pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un
piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian
Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java
Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā
datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.
Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un
saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt
trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un
Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja
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izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un
satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību!  Jebkuru ierīces funkciju, izņemot
modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta.
Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt
traucējumus un ir bīstama.
Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās
prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās
tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības
likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita
satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.
Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido
dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.
Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus
skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet
nesaderīgus izstrādājumus.
Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no
ierīcē redzamajiem.
Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsit lietotāja
rokasgrāmatā.

Biroja programmas
Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās
Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000,
XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek
nodrošināti.

Tīkla pakalpojumi
Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu
sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos
tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši
vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla
pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām
mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet
pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var
informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti
ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu,
ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu
tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto
TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju
nodrošinājums.
Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces
funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā
gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei
var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēļņu
nosaukumi, izvēļņu kārtība un ikonas.

Koplietotā atmiņa
Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: signāli, grafika,
kontakti, īsziņas, multiziņas, tērzēšanas ziņas, e-pasts,
kalendārs, spēles, piezīmes un programmas. Vienas vai
vairāku šo funkciju izmantošana var samazināt atmiņas
apjomu, kāds pieejams pārējām funkcijām. Ja ierīcē tiek
parādīts paziņojums, ka atmiņa ir pilna, izdzēsiet daļu
informācijas, kas tiek glabāta koplietotajā atmiņā.

Drošība
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1. Palīdzības meklēšana
Atbalsts
Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai
neesat pārliecināts, kā ierīcei vajadzētu darboties, skatiet
atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā
Nokia Web vietā, www.nokia.mobi/support (ar mobilo ierīci),
programmu Palīdzība ierīcē vai lietotāja rokasgrāmatu.
Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, veiciet šādas darbības:
● Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet

akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ
akumulatoru un ieslēdziet ierīci.

● Izmantojot programmu Nokia Software Updater, regulāri
atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu
veiktspēju un iespējamas jaunas funkcijas. Skatiet
www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web
vietu. Atcerieties izveidot ierīces datu dublējumkopiju,
pirms veicat ierīces programmatūras atjaunināšanu.

● Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā
aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. Atjaunošanas laikā jūsu
dokumenti un faili netiek izdzēsti.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar
uzņēmumu Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet
Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas
remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

Ierīces palīdzība
Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties
 > Progr. > Palīdzība > Palīdzība un programmu, kurai

nepieciešams lasīt instrukcijas.
Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var
piekļūt, izvēloties Iespējas > Palīdzība.
Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu
lielumu, izvēlieties Iespējas > Samazināt fonta lielumu
vai Palielināt fonta lielumu.
Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta
beigās. Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss
paskaidrojums. Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori: 
Saite uz saistītu palīdzības tēmu.  Saite uz apspriesto
programmu.
Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības
tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties Iespējas >
Parādīt atv. progr. un vajadzīgo programmu.

Ierīces programmatūras
atjaunināšana
Par programmatūras atjauninājumiem
Programmatūras atjauninājumos var būt iekļautas jaunas
funkcijas un uzlabotas funkcijas, kas nav bijušas pieejamas
ierīces iegādes brīdī. Programmatūras atjaunināšana var arī
uzlabot ierīces veiktspēju.
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Lai saņemtu paziņojumu, kad ierīcei ir pieejama jauna
programmatūra, reģistrējieties pakalpojumā My Nokia un
abonējiet paziņojumus īsziņās vai e-pasta ziņās. Lai iegūtu
plašāku informāciju, apmeklējiet www.nokia.com/mynokia.

Uzmanību!  Ja instalējat programmatūras
atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz
avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un
ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma
instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu
dublējumkopija.
Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta
ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).
Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas,
vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.
Pēc ierīces programmatūras vai programmu atjaunināšanas,
atjaunoto programmu lietošanas instrukcijas lietotāju
rokasgrāmatās vai palīdzībā var būt novecojušas.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot
ierīci
Varat pārbaudīt, vai jūsu ierīcei ir pieejami atjauninājumi, un
tos lejupielādēt ierīcē (tīkla pakalpojums).
Izvēlieties  > Rīki > Ierīces un Iespējas > Meklēt
atjauninājumus.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot
datoru
Nokia Software Updater ir datora programma, kas ļauj
atjaunināt ierīces programmatūru. Lai atjauninātu ierīces
programmatūru, ir nepieciešams saderīgs dators, platjoslas
interneta piekļuve un saderīgs USB kabelis, ar ko savienot
ierīci ar datoru.
Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu
Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/
softwareupdate.

Bieži uzdoti jautājumi
Kad sākat izmantot jaunu ierīci, jums var rasties jautājumi.
Papildus tām atbildēm, kas ir sniegtas šajā rokasgrāmatā,
varat saņemt citas, apmeklējot atbalsta lapas Nokia Web
vietā.

Kas ir bloķēšanas kods?
Jūsu ierīce ir aprīkota ar vienu vai vairākiem kodiem, kas
pasargā pašu ierīci vai SIM karti no neautorizētas lietošanas.

Bloķēšanas kods
Bloķēšanas kods (zināms arī kā drošības kods) aizsargā ierīci
no neautorizētas lietošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir
12345.
Kodu var mainīt, un ierīci uzstādīt, lai tā pieprasītu kodu. Sk.
“Ierīces bloķēšana“56.

Palīdzības meklēšana
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Jaunais kods ir jāiegaumē un to nedrīkst izpaust, kā arī tas ir
jāuzglabā drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat
bloķēšanas kodu un ierīce tiek bloķēta, ierīce ir jānogādā
Nokia autorizētā servisa centrā, kur par to var tikt noteikta
papildu samaksa. Lai atbloķētu ierīci, ir no jauna jāielādē
programmatūra un ierīcē saglabātie dati var tikt zaudēti.

PIN un PUK kodi
Ja esat aizmirsis kādu no tālāk minētajiem piekļuves kodiem,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
● Personiskā identifikācijas numura (Personal identification

number — PIN) kods — Šis kods aizsargā SIM karti no
nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4–8 cipari) parasti
nodrošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts
nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā
atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.

● PIN2 kods  — Šis kods (4–8 cipari) tiek nodrošināts kopā
ar dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu
atsevišķām ierīces funkcijām.

● Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking
Key — PUK) kods un PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir
nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2 kodu.
Ja kodus nesaņemat kopā ar SIM karti, sazinieties ar
operatoru, kura SIM karti izmantojat ierīcē.

Kur es varu dabūt savas ierīces
uzstādījumus?
Parasti ierīces multiziņu (MMS), GPRS, straumēšanas un
mobilā interneta uzstādījumi ir konfigurēti automātiski,
pamatojoties uz informāciju no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Pakalpojuma sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti
ierīcē, vai tos var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma
sniedzējiem kā speciālu ziņu.
Lai noteiktu uzstādījumus, varat izmantot arī programmu
Uzstādījumu vednis. Sk. “Uzstādījumu vednis“19.

Kā es varu pārsūtīt saturu no savas vecās
ierīces?
Lai kopētu saturu, piem., tālruņu numurus, adreses,
kalendāra ierakstus un attēlus, no savas iepriekšējās Nokia
ierīces uz Nokia 6760 slide, varat izmantot Nokia programmu
Maiņa. Sk. “Satura pārsūtīšana“19.

Palīdzības meklēšana
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2. Darba sākšana
Modeļa numurs: 6760s-1 .

Taustiņi un daļas

1 — Ieslēgšanas/izslēgšanas/beigu taustiņš
2 — Labais izvēles taustiņš

3 — Navi™ taustiņš; šeit un turpmāk saukts arī par ritināšanas
taustiņu
4 — Zvanīšanas taustiņš
5 — Kreisais izvēles taustiņš
6 — Ātrās piekļuves taustiņi: interneta, izvēlnes  un
ziņapmaiņas taustiņi
7 — Atpakaļatkāpes taustiņš.
8 — Taustiņš Sym (simbols)
9 — Taustiņš Shift
10 — Funkcijas taustiņš
11 — Kamera

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. 11



12 — Skaļuma taustiņi
13 — Uzņemšanas taustiņš
14 — Micro USB savienotājs
15 — Lādētāja savienotājs
16 — Austiņu savienotājs
17 — Mikrofons

SIM kartes un akumulatora
ievietošana
Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr
izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.
1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

2. Izņemiet akumulatoru, ja tas ir ievietots.

Darba sākšana
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3. Ievietojiet SIM karti kartes turētājā. Pārliecinieties, vai
kartes kontakti ir vērsti uz leju. Aizveriet SIM kartes
turētāju un pabīdiet turētāja vāciņu, lai to nobloķētu.

4. Izlīdziniet akumulatora kontaktus ar savienotājiem
akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru.

5. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Darba sākšana
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Akumulatora uzlādēšana
Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīce rāda zemu
uzlādes līmeni, veiciet šādas darbības:
1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju ierīcei. Lādētāja ports atrodas aiz

melnā vāciņa.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, atvienojiet lādētāju
no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Nav nepieciešams uzlādēt akumulatoru noteiktu laika
periodu un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir
pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc
pāris minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no
kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē
enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana
Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz
ierīce sāk vibrēt.

Ja tiek parādīts vaicājums, ievadiet PIN kodu vai atslēgas
kodu un izvēlieties Labi. Ja ierīce pieprasa bloķēšanas kodu,
ievadiet to un izvēlieties Labi. Sk. “Kas ir bloķēšanas
kods?“9.
Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek atvērta programma Tālruņa
uzstādīšana. Izmantojot programmu Tālruņa uzstādīšana,
iespējams pielāgot ierīces izskatu un darbību. Lai
programmu Tālruņa uzstādīšana atvērtu vēlāk, izvēlieties
 > Progr. > Palīdzība > Tālr. uzstād..

Lai uzstādītu pareizu laika zonu, laiku un datumu, izvēlieties
valsti, kurā pašlaik atrodaties, un pašreizējo datumu un laiku.
Lai atrastu savu valsti, ievadiet valsts nosaukuma pirmos

Darba sākšana
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burtus. Ir svarīgi izvēlēties pareizo valsti, jo ieplānotie
kalendāra ieraksti var mainīties, ja vēlāk maināt uz citu valsti
un tā atrodas citā laika joslā.

Taustiņu bloķēšana
Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē
ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.
Ir iespējams uzstādīt, lai tastatūra tiktu bloķēta pēc noteikta
taimauta perioda vai tad, kad tiek aizvērts pārsegs.
Lai mainītu taimauta perioda ilgumu, pēc kura tiek bloķēta
tastatūra, izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi un
Vispārīgi > Drošība > Tālrunis un SIM karte > Tast.
aut.bloķēš. periods > Lietotāja definēts, un tad vajadzīgo
laika periodu.
Lai manuāli bloķētu tastatūru tālruņa režīmā, nospiediet
beigu taustiņu un izvēlieties Bloķēt tastatūru.

Padoms. Kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet un turiet
ritināšanas taustiņu, lai ātri apskatītu datumu un laiku.

Austiņu pievienošana
Pievienojiet ierīces austiņu savienotājam saderīgas austiņas.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā
veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV
savienotājam sprieguma avotu.
Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai
jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai
kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Atmiņas kartes
Atbalstītās atmiņas kartes
Izmantojiet darbam ar šo ierīci vienīgi saderīgas microSD
kartes, kuru lietošanu ir apstiprinājusi Nokia. Nokia izmanto
apstiprinātus atmiņas karšu rūpniecības standartus, taču
dažu prečzīmju atmiņas kartes var nebūt pilnībā saderīgas ar
šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti un ierīci un
sabojāt kartē uzglabātos datus.

Darba sākšana

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. 15



Glabājiet visas atmiņas kartes maziem bērniem nepieejamās
vietās.
Pieejamo atmiņu var palielināt, izmantojot microSDHC vai
microSD kartes ar ietilpību līdz 8 GB. Optimāla veiktspēja tiek
nodrošināta, izmantojot 4 GB microSD karti. Kartes
microSDHC vai microSD var ievietot vai izņemt, neizslēdzot
ierīci.
Lai maksimāli uzlabot ierīces veiktspēju, ir ieteicams
neuzglabāt nevienā mapē vairāk par 100 failiem.

Atmiņas kartes ievietošana
Izmantojiet atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē pieejamās
atmiņas daudzumu. Jūs varat arī no ierīces atmiņas izveidot
informācijas dublējumkopiju atmiņas kartē.
Par atmiņas kartes saderību vaicājiet tās ražotājam vai
izplatītājam.
Saderīga atmiņas karte var būt iekļauta tirdzniecības
iepakojumā. Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā
nav, rīkojieties šādi:
1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet atmiņas karti nodalījumā ar kontaktu laukumu

pa priekšu. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti pret
savienotājiem ierīcē.

3. Stumiet karti ierīcē, līdz tā fiksējas vietā.
4. Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

Svarīgi!  Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai
piekļūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan
ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.
1. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un

izvēlieties Izņemt atmiņas karti.
2. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
3. Uzspiediet uz atmiņas kartes gala, lai to atbrīvotu no

atmiņas kartes slota, un izņemiet karti.
4. Uzlieciet vāciņu atpakaļ.

Darba sākšana
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Īsceļi
Šeit ir uzskaitīti daži no ierīces tastatūras īsceļiem. Īsceļi var
padarīt darbu ar programmām efektīvāku.

Īsceļi
Vispārīgie īsceļi

Ieslēgšanas/
izslēgšanas
taustiņš

Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai
izslēgtu ierīci.
Nospiediet vienreiz, lai pārslēgtu
profilus.

# Nospiediet un turiet #, lai aktivizētu
profilu Klusums.

ritināšanas
taustiņš

Nospiediet un turiet ritināšanas
taustiņu, lai skatītu ekrānsaudzētāja
pulksteni, kad tastatūra ir bloķēta.

Gaidīšanas režīms

Zvanīšanas
taustiņš

Atveriet zvanu žurnālu. Tiek parādīti
līdz 20 pēdējie numuri, uz kuriem esat
zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Ritiniet
līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam
un nospiediet zvanīšanas taustiņu.

0 Nospiediet un turiet, lai pārlūkā atvērtu
savu mājaslapu.

Ciparu taustiņi (2–
9)

Zvaniet uz tālruņa numuru, izmantojot
ātro zvanīšanu. Lai aktivizētu ātros
zvanus, izvēlieties  > Rīki >

Uzstādījumi un Tālrunis > Zvans >
Ātrie numuri.

Web īsceļi

Funkcijas
taustiņš + *

Tuviniet lapu.

Funkcijas
taustiņš + #

Tāliniet lapu.

y lai atvērtu sākumlapu.
r Atveriet grāmatzīmju mapi.
t Atveriet meklēšanas dialogu.
p Atgriezieties iepriekšējā lapā.
w Apskatiet aktīvās lapas.
b Apskatiet lapas apskatu.
n lai ievadītu jaunu Web adresi.

Apmeklējiet Ovi
Ovi nodrošina Nokia sniegtos pakalpojumu. Izmantojot Ovi,
var, piemēram, izveidot e-pasta kontu, koplietot attēlus un
videoklipus ar draugiem un ģimeni, plānot ceļojumus un
skatīt atrašanās vietas kartē, lejupielādēt spēles,
programmas, videoklipus un skaņas signālus ierīce, kā arī
iegādāties mūziku. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties pēc
reģiona un ne visas valodas tiek atbalstītas.

Darba sākšana
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Piekļuve pakalpojumiem —  Apmeklējiet www.ovi.com un
reģistrējiet savu Nokia kontu.
Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu lietošanu,
skatiet katra pakalpojuma atbalsta lapas.

Darba sākšana
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3. Jūsu ierīce Nokia 6760 slide
Pēc ierīces ieslēgšanas sāciet apskatīt tās darbību.

Tālruņa uzstādīšana
Ieslēdzot ierīci pirmoreiz, tiek atvērta programma Tālruņa
uzstādīšana.
Lai programmai Tālruņa uzstādīšana piekļūtu vēlāk,
izvēlieties  > Progr. > Palīdzība > Tālr. uzstād..
Lai uzstādītu ierīces savienojumus, izvēlieties Uzstād.
vednis.
Lai pārsūtītu datus uz ierīci no saderīgas Nokia ierīces,
izvēlieties Tālruņa maiņa.
Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Uzstādījumu vednis
Izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumu vednis.
Izmantojiet programmu Uzstādījumu vednis, lai definētu e-
pasta un savienojumu uzstādījumus. Programmas
Uzstādījumu vednis objektu pieejamība ir atkarīga no ierīces
funkcijām, SIM kartes, pakalpojumu sniedzēja un datiem
programmas Uzstādījumu vednis datu bāzē.
Lai startētu programmu Uzstādījumu vednis, izvēlieties
Sākt.
Lai, izmantojot uzstādījumu vedni, iegūtu vislabākos
rezultātus, turiet SIM karti ievietotu ierīcē. Ja SIM karte nav
ievietota, izpildiet displejā sniegtos norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
● Operators  — lai definētu operatoram raksturīgus

uzstādījumus, tādus kā MMS, interneta, WAP un
straumēšanas uzstādījumus.

● E-pasta uzstādīš.  — lai konfigurētu POP, IMAP vai Mail
for Exchange kontu.

Rediģēšanai pieejamie uzstādījumi var mainīties.

Satura pārsūtīšana
Programmu Maiņa var izmantot, lai kopētu saturu, piem.,
tālruņu numurus, adreses, kalendāra ierakstus un attēlus, no
savas iepriekšējās Nokia ierīces uz Nokia 6760 slide ierīci,
izmantojot Bluetooth savienojumu.
Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa,
no kuras jāpārsūta saturs. Ja šī ierīce nodrošina
sinhronizāciju, datus starp ierīcēm var arī sinhronizēt. Nokia
6760 slide ierīce paziņo, ja otra ierīce nav saderīga.
Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to
ievietot. Ja Nokia 6760 slide ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes,
automātiski tiek aktivizēts bezsaistes profils un pārsūtīšanu
ir iespējams veikt.
Satura pārsūtīšana pirmoreiz
1. Lai no otras ierīces pirmo reizi ielādētu datus savā Nokia

6760 slide ierīcē, programmā Tālruņa uzstādīšana
izvēlieties Maiņa vai  > Rīki > Maiņa.
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2. Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu
pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais
savienojuma veids.

3. Ja izvēlējāties Bluetooth savienojumu, savienojiet abas
ierīces. Lai jūsu ierīce meklētu citas ierīces, kas nodrošina
Bluetooth savienojumu, izvēlieties Turpināt. Izvēlieties
ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Nokia 6760 slide
ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1–
16 cipari) un izvēlieties Labi. Ievadiet to pašu kodu otrā
ierīcē un izvēlieties Labi. Ierīces tiek savienotas pārī.
Dažiem agrākiem Nokia ierīču modeļiem var nebūt
programmas Maiņa. Šādā gadījumā programma Maiņa uz
otru ierīci tiek nosūtīta ziņā. Lai otrā ierīcē instalētu
programmu Maiņa, atveriet ziņu un izpildiet
norādījumus.

4. Nokia 6760 slide ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no
otras ierīces.
Kad pārsūtīšana ir sākusies, to var atcelt un turpināt vēlāk.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo
vietu Nokia 6760 slide ierīcē. Pārsūtīšanas laika ilgums ir
atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma.

Zvanu veikšana
Piezīme.  Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par

sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla
iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Lai zvanītu un saņemtu zvanus, ierīcei jābūt ieslēgtai, tajā
jābūt ievietotai derīgai SIM kartei un jums jāatrodas mobilo
sakaru tīkla pārklājuma zonā.

Svarīgi!  Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt
zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām
nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr
iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas
dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu
zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa
funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.
Zvanu veikšana
Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona
kodu un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai beigtu zvanu vai
atceltu zvana mēģinājumu, nospiediet beigu taustiņu.

Padoms.  Lai veiktu starptautiskus zvanus,
pievienojiet rakstzīmi +, kas aizstāj starptautisko
piekļuves kodu, un ievadiet valsts kodu, rajona kodu
(izlaidiet pirmo nulli, ja nepieciešams) un tālruņa
numuru.

Atbildēšana uz zvanu
Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai
noraidītu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.
Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu tā vietā, lai atbildētu uz
zvanu, izvēlieties Klusums.
Lai regulētu aktīvās sarunas skaļumu, izmantojiet skaļuma
regulēšanas taustiņus.

Jūsu ierīce Nokia 6760 slide
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Balss pasts
Izvēlieties  > Rīki > Zv. pastk..
Atverot programmu Balss pasts pirmoreiz, tiek pieprasīts
ievadīt balss pastkastes numuru.
Lai zvanītu balss pastkastei, ritiniet līdz Balss pastkaste un
izvēlieties Iespējas > Izsaukt balss pastkasti.
Lai pastkastei zvanītu gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet
1 vai nospiediet 1 un pēc tam zvanīšanas taustiņu. Izvēlieties
pastkasti, kurai zvanīt.
Lai mainītu pastkastes numuru, izvēlieties pastkasti un
Iespējas > Mainīt numuru.

Skaļuma regulēšana
Lai noregulētu klausules vai skaļruņa skaļumu zvana laikā vai,
kad klausāties audio failu, izmantojiet skaļuma regulēšanas
taustiņus.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaļruni zvana laikā, izvēlieties
Skaļrunis vai Klausule.

Uzmanību!  Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt
bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un
neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Teksta rakstīšana ar pilno tastatūru
Jūsu ierīcei ir pilnā tastatūra.

Lai ievadītu pieturzīmi, nospiediet atbilstošo taustiņu vai
taustiņu kombināciju.
Lai pārslēgtu rakstzīmju reģistrus, nospiediet taustiņu Shift.
Lai ievietotu taustiņu augšpusē uzdrukātās rakstzīmes,
nospiediet un turiet funkcijas taustiņu un nospiediet
attiecīgo taustiņu.
Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.
Lai izdzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet
atpakaļatkāpes taustiņu.
Lai ievietotu rakstzīmes un simbolus, kas nav redzamas uz
pilnās tastatūras, nospiediet taustiņu Sym.

Jūsu ierīce Nokia 6760 slide

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. 21



Lai mainītu rakstīšanas valodu vai aktivizētu jutīgo teksta
ievadi, izvēlēties Iespējas > Ievades iespējas un atbilstošo
iespēju.

Ziņu rakstīšana un sūtīšana
Izvēlieties  > Ziņapmaiņa > Ziņapmaiņa.

Svarīgi!  Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt
ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei
vai datoram.
Pirms varat izveidot multiziņu vai rakstīt e-pastu, ir jābūt
pareiziem savienojuma uzstādījumiem.
Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā
ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt
attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.
Pārbaudiet e-pasta ziņu lieluma limitu pie pakalpojumu
sniedzēja. Ja mēģināsit nosūtīt e-pasta ziņu, kas pārsniedz e-
pasta servera lieluma limitu, ziņa tiks atstāta mapē Izsūtne,
un ierīce ik pa laikam mēģinās to nosūtīt vēlreiz. E-pasta
sūtīšanai ir nepieciešams datu savienojums, un pastāvīgi
mēģinājumi atkārtoti nosūtīt e-pastu var palielināt jūsu
tālruņa rēķinu. Varat izdzēst šādu ziņu mapē Izsūtne vai
pārvietot to uz mapi Melnraksti.
1. Izvēlieties Jauna ziņa > Ziņa, lai nosūtītu īsziņu vai

multiziņu (MMS), Audioziņa, lai nosūtītu multiziņu, kurā
iekļauts viens skaņas klips, vai E-pasts, lai nosūtītu e-
pasta ziņu.

2. Laukā Kam nospiediet ritināšanas taustiņu, lai izvēlētos
adresātus vai grupas no kontaktu saraksta, vai ievadiet
adresāta tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Lai
pievienotu semikolu (;), kas atdala adresātus, nospiediet
*. Varat arī kopēt un ielīmēt numuru vai adresi no
starpliktuves.

3. Tēmas laukā ievadiet e-pasta ziņas tēmu. Lai mainītu
laukus, kas ir redzami, izvēlieties Iespējas > Ziņu
iesākumu lauki.

4. Ziņas laukā ierakstiet ziņu. Lai ievietotu veidni vai piezīmi,
izvēlieties Iespējas > Ielikt saturu > Ielikt tekstu >
Veidne vai Piezīme.

5. Lai multiziņai pievienotu multivides failu, izvēlieties
Iespējas > Ielikt saturu, faila tipu vai avotu un
vajadzīgo failu. Lai ziņā ievietotu vizītkarti, slaidu, piezīmi
vai kādu citu failu, izvēlieties Iespējas > Ielikt saturu >
Ielikt citu.

6. Lai multiziņai uzņemtu attēlu vai ierakstītu video vai
skaņas klipu, izvēlieties Iespējas > Ielikt saturu >
Ielikt attēlu > Jauns, Ielikt videoklipu > Jauns vai
Ielikt skaņas klipu > Jauns.

7. Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties
Iespējas un pielikuma veidu. E-pasta pielikumi tiek
norādīti ar .

8. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties Iespējas > Sūtīt vai
nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Piezīme.  Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces
ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.
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Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas
limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas
ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu
samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes,
kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek
samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.
Iespējams, jūs nevarēsit nosūtīt videoklipus, kas saglabāti
MP4 failu formātā vai kas pārsniedz bezvadu tīkla lieluma
limitu multiziņā.

Aktīvais gaidīšanas režīms
Kad esat ieslēdzis ierīci un tā ir reģistrēta tīklā, ierīce ir
gaidīšanas režīmā un gatava darbam.
Lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu, nospiediet
zvanīšanas taustiņu. Ritiniet pa kreisi, lai piekļūtu saņemto
un neatbildēto zvanu sarakstam.
Lai izmantotu balss komandas vai numuru balss izsaukšanu,
nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu.
Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu un izvēlieties profilu.
Lai izveidotu savienojumu ar internetu, nospiediet interneta
taustiņu.

Izvēlne
Galvenā izvēlne ir sākuma punkts, no kura var atvērt visas
programmas, kas ir ierīcē vai atmiņas kartē. Lai piekļūtu
galvenajai izvēlnei, nospiediet .

Lai atvērtu programmu vai mapi, izvēlieties objektu.
Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties  > Iespējas >
Mainīt izvēļņu skatu un skata veidu.
Lai aizvērtu programmu vai mapi, izvēlieties Atpakaļ un
Iziet tik reizes, cik ir nepieciešams, lai atgrieztos gaidīšanas
režīmā.

Padoms. Lai atvērtu programmas un pārslēgtos no
vienas uz citu, nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu
un izvēlieties programmu. Lai aizvērtu programmu,
nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.

Atstājot programmas atvērtas fonā, palielinās akumulatora
enerģijas patēriņš, kā arī saīsinās tā ekspluatācijas laiks.

Indikatori
 vai   Ierīcei ir izveidots savienojums ar UMTS vai GSM

tīklu.
   Akumulatora uzlādes līmenis. Jo augstāks stabiņš, jo

lielāks ir akumulatora uzlādes līmenis.
   Jums ir viena vai vairākas nelasītas ziņas programmas

Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.
   Esat saņēmis jaunu e-pastu attālajā pastkastē.
   Programmas Ziņapmaiņa mapē Izsūtne atrodas ziņas,

kas jānosūta.
   Neesat atbildējis uz vienu vai vairākiem zvaniem.

   Ierīces taustiņi ir bloķēti.
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   Atgādinājuma signāls ir aktivizēts.
   Esat izvēlējies profilu Klusums, un ierīce nezvana, norādot

uz zvanu vai ziņu saņemšanu.
   Ir aktivizēts Bluetooth savienojums.

   Ir izveidots Bluetooth savienojums. Mirgojošs indikators
norāda, ka jūsu ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu
ierīci.

   ir pieejams GPRS pakešdatu savienojums (tīkla
pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda,
ka savienojums ir aizturēts.

   ir pieejams EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla
pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda,
ka savienojums ir aizturēts.

   ir pieejams UMTS pakešdatu savienojums (tīkla
pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aktīvs.  norāda,
ka savienojums ir aizturēts.

   Tiek nodrošināta un ir pieejama ātrdarbīgā lejupsaites
pakešpiekļuve (High-speed downlink packet access —
HSDPA). Ikona var atšķirties dažādos reģionos.  norāda, ka
savienojums ir aktīvs.  norāda, ka savienojums ir aizturēts.

   Ierīce ir savienota ar datoru, izmantojot USB datu
kabeli.

   Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).
   Visi zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru. Ja lietojat

divas tālruņa līnijas, cipars norāda aktīvo līniju.

   Ierīcei ir pievienotas austiņas.
   Ierīcei pievienots brīvroku automašīnas komplekts.

   Ierīcei pievienota induktīvā saite.
   Ierīcei pievienots surdotālrunis.

   Ierīce veic sinhronizāciju.

Pulkstenis
Izmantojot programmu Pulkstenis, jūs varat skatīt vietējo
laiku vai laiku citās pilsētās un lietot ierīci kā modinātāju.

Modinātājs
Izvēlieties  > Progr. > Pulkstenis.
Lai skatītu aktīvos un neaktīvos modinātāja signālus, atveriet
modinātāja signālu cilni. Lai uzstādītu jaunu modinātāja
signālu, izvēlieties Iespējas > Jauns signāls. Definējiet
atkārtošanas laiku, ja nepieciešams. Kad modinātājs ir
aktivizēts, tiek rādīts .
Lai izslēgtu signālu, izvēlieties Beigt. Lai atliktu signālu uz
noteiktu laika periodu, izvēlieties Atlikt. Ja brīdī, kad
jāatskan signālam, ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un
atskaņo brīdinājuma signālu.

Padoms. Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti
tiek atskaņots modinātāja signāls, ja to atliekat,
izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi > Signāla
atlikšanas laiks.

Lai atceltu signālu, izvēlieties Iespējas > Noņemt signālu.
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Lai mainītu laika, datuma un pulksteņa veida uzstādījumus,
izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi.
Lai automātiski atjauninātu ierīces laika, datuma un laika
joslu informāciju (tīkla pakalpojums), izvēlieties Iespējas >
Uzstādījumi > Autom. laika atjaunin. > Ieslēgta.

Pasaules laiks
Izvēlieties  > Progr. > Pulkstenis.
Lai skatītu laiku dažādās vietās, atveriet pasaules pulksteņa
cilni. Lai sarakstam pievienotu jaunas vietas, izvēlieties
Iespējas > Piev. atrašanās vietu. Sarakstam var pievienot
maksimums līdz 15 vietām.
Lai uzstādītu savu pašreizējo atrašanās vietu, ritiniet līdz
vietai un izvēlieties Iespējas > Uzst. kā pašr. atr. vietu.
Pulksteņa galvenajā skatā redzamā atrašanās vieta, kā arī
laiks ierīcē tiek izmainīts atbilstoši izvēlētajai atrašanās
vietai. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika
zonai.

Pulksteņa uzstādījumi
Izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi.
Lai mainītu laiku vai datumu, izvēlieties Laiks vai Datums.
Lai mainītu gaidīšanas režīmos redzamo pulksteni, izvēlieties
Pulksteņa tips > Parastais vai Ciparu.
Lai ļautu mobilā tālruņa tīklam jūsu ierīcē regulēt laiku,
datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums),
izvēlieties Autom. laika atjaunin. > Ieslēgta.

Lai mainītu signālu, izvēlieties Pulksteņa signāls.

Antenu atrašanās vietas
Jūsu ierīcei ir trīs iebūvētas antenas: mobilo sakaru antena,
Bluetooth antena un GPS antena.
Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez
vajadzības neaiztieciet antenu, kad tā pārraida vai uztver.
Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var
patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams,
un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

1 — Mobilā tālruņa antena
2 — Bluetooth antena
3 — GPS antena

Jūsu ierīce Nokia 6760 slide

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. 25



4. Ierīces personalizēšana
Ierīci iespējams personalizēt, piemēram, pielāgojot dažādus
signālus un mainot fona attēlu un ekrānsaudzētāju.

Profili 
Izvēlieties  > Rīki > Profili.
Jūs varat uzstādīt un pielāgot zvana signālus, modinātāja
signālus un citus tālruņa signālus dažādiem notikumiem,
vidēm vai zvanītāju grupām. Aktīvais profils tiek parādīts
gaidīšanas režīmā, displeja augšpusē. Tomēr, ja aktīvais
profils ir Vispārīgs, tiek rādīts tikai šodienas datums.
Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties Iespējas > Izveidot
jaunu un definējiet uzstādījumus.
Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un Iespējas >
Personalizēt.
Lai mainītu profilu, izvēlieties profilu un Iespējas >
Aktivizēt. Profils Bezsaiste neļauj nejauši ieslēgt ierīci,
nosūtīt vai saņemt ziņas vai izmantot, Bluetooth
savienojumus, GPS vai FM radio, kā arī aizver visus interneta
savienojumus, kuri var būt aktivizēti profila izvēles brīdī.
Bezsaistes profils neliedz jums izveidot Bluetooth
savienojumu vēlāk vai arī atsākt lietot GPS vai FM radio, tāpēc,
no jauna veidojot savienojumus un lietojot šīs iespējas,
ievērojiet visus piemērojamos drošības noteikumus.
Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim
tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties
Iespējas > Ierobežots un uzstādiet laiku. Kad norādītais

laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez
laika ierobežojuma. Ja profilam ir laikam ierobežojums,
gaidīšanas režīmā tiek parādīts . Bezsaistes profilam nevar
uzstādīt laika limitu.
Lai dzēstu izveidoto profilu, izvēlieties Iespējas > Dzēst
profilu. Sākotnēji definētos profilus nav iespējams dzēst.

Zvana signālu izvēle
Lai profilam uzstādītu zvana signālu, izvēlieties Iespējas >
Personalizēt > Zvana signāls. izvēlieties zvana signālu no
saraksta vai izvēlieties Skaņu ielāde, lai atvērtu
grāmatzīmju mapi, kurā atrodams pārlūkā lejuplādei
pieejamo signālu grāmatzīmju saraksts. Visi ielādētie signāli
tiek saglabāti mapē Galerija.
Lai atskaņotu tikai izvēlētās kontaktu grupas zvana signālu,
izvēlieties Iespējas > Personalizēt > Brīdināt par un
vajadzīgo grupu. Tālruņa zvaniem no kontaktiem, kas nav
iekļauti šajā grupā, ir klusuma signāls.
Lai mainītu ziņas signālu, izvēlieties Iespējas >
Personalizēt > Ziņas signāls.

Displeja motīva maiņa
Izvēlieties  > Rīki > Motīvi.
Lai mainītu visās programmās izmantoto motīvu, izvēlieties
Vispārīgi.
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Lai mainītu galvenajā izvēlnē izmantoto motīvu, izvēlieties
Izvēļņu skats.
Lai mainītu noteiktas programmas motīvu, izvēlieties
programmai raksturīgo mapi.
Lai mainītu sākuma ekrāna fona attēlu, izvēlieties Fons.
Lai izvēlētos ekrānsaudzētāja animāciju, izvēlieties Enerģ.
taup.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu efektus, izvēlieties Vispārīgi >
Iespējas > Motīva efekti.

Ierīces personalizēšana
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5. E-pasts un tērzēšana
Izmantojot ierīci, jūs varat lasīt gan personisko, gan darba e-
pastu un atbildēt uz to, kā arī tērzēt ar tērzēšanas
kontaktiem.

Ziņapmaiņas taustiņš
Jūsu ierīce ir aprīkota ar taustiņu, kas ļauj ātri piekļūt ziņām.

Ovi Pasts
Ja jums vēl nav e-pasta konta vai vēlaties izveidot vēl kādu,
Ovi Pasts piedāvā tādu iespēju. Ovi Pasts ir bezmaksas e-pasta
pakalpojums, ko varat lietot no interneta vai tieši no savas
ierīces.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu
mail.ovi.com.
Šis pakalpojums var nebūt pieejams visos reģionos un visām
valodām.

Par pakalpojumu Nokia ziņapmaiņa
Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa automātiski pārsūta pastu
no jūsu esošās pasta adreses uz ierīci. Ir iespējams lasīt un
sakārtot sava pasta ziņas un atbildēt uz tām, esot ceļā.
Ja jums nav pasta konta, varat izveidot to WEB vietā
www.ovi.com.

Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa var būt par maksu.
Informāciju par iespējamām izmaksām jautājiet savam
pakalpojumu piegādātājam vai Nokia ziņapmaiņa servisam
uz email.nokia.com.
Pakalpojums Nokia ziņapmaiņa ir tīkla pakalpojums un tas
var nebūt pieejams visos reģionos.
Sākumā ir jāuzinstalē pakalpojums Nokia ziņapmaiņa. Pēc
instalēšanas, lai atvērtu pakalpojumu Noki ziņapmaiņa,
izvēlieties  > Ziņapmaiņa.

Mail for Exchange
Izmantojot programmu Mail for Exchange, jūs varat saņemt
darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz
to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra
informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem,
plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu
informāciju. Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai
tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt
uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail
for Exchange jūsu kontam.
Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange,
pārliecinieties vai jums ir:
● Uzņēmuma e-pasta ID
● Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
● Uzņēmuma tīkla parole
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● Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma
IT nodaļas darbiniekiem)

● Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet
uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera
konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi
dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT
nodaļas darbiniekiem.
Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda
lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas
kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var
uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.
Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem
var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

Tērzēšana
Izmantojot tūlītējās ziņapmaiņas (TZ) tīkla pakalpojumu,
tiešsaistē esošiem lietotājiem var nosūtīt īsas, vienkāršas
teksta ziņas. Jums jāabonē un jāreģistrējas tajā TZ
pakalpojumā, kuru vēlaties izmantot.
Izvēlieties  > Kontakti un atveriet interneta Ovi cilni.
Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties Pāriet
tiešsaistē un savienojuma metodi. Pakešdatu savienojums
var radīt papildu datu pārraides izmaksas. Informāciju par
cenām vaicājiet tīkla pakalpojumu sniedzējam.
Lai sāktu tērzēšanu ar draugu, izvēlieties Iespējas >
Tērzēt. Lai sūtītu tērzēšanas ziņu, ievadiet ziņas laukā tekstu
un izvēlieties Sūtīt.

Tērzēšanas skatā izvēlieties Iespējas un kādu no šīm
iespējām:
● Sūtīt  — lai sūtītu ziņu.
● Pievienot smaidiņu  — lai ievietotu smaidiņu.
● Nosūt. manu atr. vietu  — lai nosūtītu tērzēšanas

biedram savas atrašanās vietas datus (ja to nodrošina
abas ierīces).

● Profils  — lai skatītu drauga datus.
● Mans profils  — izvēlieties dalības statusu, profila attēlu,

personalizējiet savas ziņas vai mainiet savus datus.
● Rediģēt tekstu  — kopējiet vai ielīmējiet tekstu.
● Beigt tērzēšanu  — lai beigtu aktīvo tērzēšanu.
● Iziet  — lai beigtu visas aktīvās tērzēšanas un aizvērtu

programmu.
Pieejamās iespējas var atšķirties.
Lai saņemtu no drauga atrašanās vietas informāciju, jūsu
ierīcē jābūt uzstādītai programmai Kartes. Lai sūtītu un
saņemtu atrašanās vietas informāciju, nepieciešamas gan
programma Kartes, gan programma Pozicionēšana.
Lai skatītu drauga atrašanās vietu, izvēlieties Parādīt
kartē.
Lai, nebeidzot tērzēšanu, atgrieztos programmas Ovi
kontakti galvenajā skatā, izvēlieties Atpakaļ. Ja tērzēšanā
izvēlaties tālruņa numuru, lai pievienotu to kontaktiem,
zvanītu tam vai kopētu tā numuru, izvēlieties Iespējas un
vajadzīgo iespēju.

E-pasts un tērzēšana
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6. Ovi kartes
Vai nepieciešamas norādes? Varbūt meklējat restorānu?
Ierīcē ir visi vajadzīgie rīki, lai būtu iespējams nokļūtu tur, kur
nepieciešams.

Pozicionēšana (GPS)
Lai noteiktu savu atrašanās vietu, mērītu attālumus vai
noteiktu koordinātas, iespējams izmantot programmas,
piemēram, GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS
savienojums.

Par GPS
GPS koordinātas tiek izteiktas grādu un decimālgrādu
formātā, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu
sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.
Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning
System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība,
kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu.
Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības
veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši
ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un
Federālajam radionavigācijas plānam (Federal
Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikts
satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var
ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā
arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem
zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un
metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem
un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai
uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un
mobilā radiotīkla.
Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties
noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu
pieejamība un kvalitāte.
Pozicionēšanas uzstādījumos var aktivizēt vai deaktivizēt
dažādas pozicionēšanas metodes.

Assisted GPS (A-GPS)
Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-
GPS) pakalpojumu.
Sistēmai A-GPS nepieciešams tīkla nodrošinājums.
Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS)
tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu,
ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās
atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no
satelīta.
Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības
datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības
datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.
Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma
izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam
raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS
pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.
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Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties  >
Progr. > GPS dati un Iespējas > Pozicionēšanas
uzstād. > Pozicionēšanas metodes > Atvieglotais
GPS > Deaktivizēt.
Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus,
izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam
interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu
iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Var
izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu.
Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta
piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi
Izmantojot GPS uztvērēju, pārliecinieties, vai antena nav
nosegta ar roku.
GPS savienojuma izveidošana var ilgt no
dažām sekundēm līdz pat vairākām
minūtēm. GPS savienojuma izveidošana
transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.
GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju,
ko nodrošina ierīces akumulators.
Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators
izlādējas ātrāk.

Padomi par GPS savienojuma izveidi
Satelīta signāla statusa pārbaude
Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai tā saņem
satelītu signālus, izvēlieties  > Progr. un GPS dati >
Pozīcija > Iespējas > Satelītu statuss.
Ja ierīce ir atradusi satelītus, tad
satelītu informācijas skatā katram
satelītam tiek parādīta josla. Jo
garāka josla, jo stiprāks ir satelīta
signāls. Kad ierīce no satelīta
signāla ir saņēmusi pietiekami
daudz datu, lai izskaitļotu jūsu atrašanās vietas koordinātas,
josla kļūst zila.
Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties Main. skatu.
Lai varētu aprēķināt jūsu atrašanās vietas koordinātas, ierīcei
ir jāsaņem signāli no vismaz četriem satelītiem. Kad ir veikts
sākotnējais atrašanās vietas aprēķins, turpmāko atrašanās
vietu parasti var noteikt, izmantojot trīs satelītus. Tomēr
precizitāte kopumā ir daudz labāka, ja GPS atrod vairāk
satelītu.
Ja ierīce neatrod satelīta signālu, rīkojieties šādi:
● Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
● Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
● Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS

antenu.
● Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.

Ovi kartes
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● Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar
īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta
signālus.

Atrašanās vietas pieprasījumi
Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas
informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties
uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt
informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām,
piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju
Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek
parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties
Akceptēt, lai atļautu atrašanās vietas informācijas
nosūtīšanu, vai Atteikt, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri
Izvēlieties  > Progr. > Orientieri.
Izmantojot programmu Orientieri, iespējams saglabāt ierīcē
noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju.
Saglabātās atrašanās vietas iespējams kārtot dažādās
kategorijās, piemēram, darbs, un pievienot tiek citu
informāciju, piemēram, adresi. Saglabātos orientierus var
izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā
GPS dati.
GPS koordinātas tiek norādītas grādu un decimālgrādu
formātā saskaņā ar starptautisko WGS-84 koordinātu
sistēmu.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:

● Jauns orientieris  — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai
veiktu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas
pieprasījumu, izvēlieties Pašreizējā pozīcija. Lai
izvēlētos atrašanās vietu kartē, izvēlieties Izvēlēties
kartē. Lai ievadītu atrašanās vietas informāciju manuāli,
izvēlieties Ievadīt manuāli.

● Rediģēt  — lai rediģētu vai pievienotu informāciju
saglabātam orientierim (piemēram, adresi).

● Pievienot kategorijai  — lai pievienotu orientieri
kategorijai programmā Orientieri. Izvēlieties katru
kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.

● Sūtīt  — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz
saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti
programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.

Orientierus var kārtot sākotnēji uzstādītās kategorijas, kā arī
var izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu
jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un
izvēlieties Iespējas > Rediģēt kategorijas.

GPS dati
Izvēlieties  > Progr. > GPS dati.
GPS dati ir paredzēti tam, lai sniegtu informāciju par
maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim, informāciju par jūsu
pašreizējo atrašanās vietu, kā arī informāciju par ceļojumu,
piemēram, aptuveno attālumu līdz galamērķim un ceļojuma
aptuveno ilgumu.
GPS koordinātas tiek norādītas grādu un decimālgrādu
formātā saskaņā ar starptautisko WGS-84 koordinātu
sistēmu.

Ovi kartes
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Lai lietotu GPS datus, ierīces GPS uztvērējam vispirms ir
jāuztver informācija par atrašanās vietu no vismaz četriem
satelītiem. Tas vajadzīgs, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietas
koordinātas. Kad ir veikts sākotnējais atrašanās vietas
aprēķins, turpmāko atrašanās vietu parasti var noteikt,
izmantojot trīs satelītus. Tomēr precizitāte kopumā ir daudz
labāka, ja GPS atrod vairāk satelītu.

Maršruta vadība
Izvēlieties  > Progr. > GPS dati un Navigācija.
Palaidiet maršruta vadību, atrodoties ārpus telpām. Ja tā tiek
palaista iekštelpās, GPS uztvērējs, iespējams, var neuztvert
vajadzīgo informāciju no satelītiem.
Maršruta vadības laikā tiek izmantots rotējošs kompass
ierīces displejā. Sarkana bumbiņa norāda galamērķa
virzienu, savukārt kompasa gredzena iekšpusē tiek parādīts
aptuvens attālums līdz galamērķim.
Maršruta vadības nolūks ir parādīt taisnāko un īsāko ceļu līdz
galamērķim, un šis attālums tiek mērīts taisnā līnijā. Jebkādi
maršruta šķēršļi, piem., celtnes un dabiskas izcelsmes šķēršļi,
netiek ņemti vērā. Aprēķinot attālumu, arī augstuma
atšķirības netiek ņemtas vērā. Maršruta vadība ir aktīva tikai
tad, kad kustaties.
Lai uzstādītu ceļojuma galamērķi, izvēlieties Iespējas >
Uzstādīt galamērķi un orientieri kā galamērķi, vai ievadiet
ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
Lai nodzēstu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties
Beigt naviģēšanu.

Atrašanās vietas informācijas ielāde
Izvēlieties  > Progr. > GPS dati un Pozīcija.
Atrašanās vietas skatā jūs varat apskatīt informāciju par savu
pašreizējo atrašanās vietu. Displejā tiek parādīts atrašanās
vietas precīzs aprēķins.
Lai savu pašreizējo atrašanās vietu saglabātu kā orientieri,
izvēlieties Iespējas > Saglabāt pozīciju. Orientieri ir
saglabātas atrašanās vietas ar papildu informāciju, un tos var
izmantot citās saderīgās programmās un pārsūtīt starp
saderīgām ierīcēm.

Odometrs
Izvēlieties  > Progr. > GPS dati un Ceļa attālums.
Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties
noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu
pieejamība un kvalitāte.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ceļa attāluma aprēķināšanu,
izvēlieties Iespējas > Sākt vai Beigt. Aprēķinātās vērtības
paliek displejā. Lietojiet šo funkciju ārpus telpām, lai uztvertu
labāku GPS signālu.
Izvēlieties Iespējas > Nodzēst, lai uzstādītu ceļa attālumu,
laiku un vidējo un maksimālo ātrumu uz nulli un sāktu jaunu
aprēķinu. Lai uzstādītu ceļa attālumu un kopējo laiku uz nulli,
izvēlieties Sākt no jauna.

Par programmu Kartes
Izmantojot programmu Kartes, varat skatīt savu pašreizējo
atrašanās vietu kartē, pārlūkot dažādu pilsētu un valstu
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kartes, meklēt vietas, plānot maršrutu no vienas atrašanās
vietas uz citu, saglabāt atrašanās vietas un nosūtīt tās uz
saderīgām ierīcēm. Varat arī iegādāties satiksmes datu un
navigācijas pakalpojumu licences, ja tās ir pieejamas jūsu
valstī vai reģionā.
Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, var būt nepieciešams
izvēlēties interneta piekļuves punktu karšu lejupielādēšanai.
Kad pārlūkojat kartes apgabalu, kas nav iekļauts kartēs, kuras
jau ir lejupielādētas ierīcē, izmantojot interneta
savienojumu, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte.
Dažas kartes var būt pieejamas ierīcē vai atmiņas kartē. Karšu
lejupielādei varat izmantot arī datorprogrammatūru Nokia
Map Loader. Kā instalēt programmatūru Nokia Map Loader
saderīgā datorā, sk. Web vietā www.nokia.com/maps.

Padoms. Lai neradītu datu pārsūtīšanas izmaksas,
tāpat iespējams programmu Kartes izmantot bez
interneta savienojuma un pārlūkot kartes, kas ir
saglabātas ierīcē vai atmiņas kartē.

Piezīme.  Tāda satura kā karšu, satelīta attēlu, balss
failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt
saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).
Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza
un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces
ielādēto kartogrāfiju.

Pārvietošanās kartē
Kad GPS savienojums ir aktīvs,  parāda kartē pašreizējo
atrašanās vietu.

Lai skatītu savu pašreizējo vai pēdējo zināmo atrašanās vietu,
izvēlieties Iespējas > Mana poz.
Lai pārvietotos kartē, ar ritināšanas taustiņu ritiniet uz
augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi. Pēc noklusējuma karte ir
orientēta uz ziemeļiem.
Kad ir aktīvs datu savienojums un pārlūkojat karti displejā,
ritinot līdz apgabalam, kas nav iekļauts jau lejupielādētajās
kartēs, jauna karte tiek lejupielādēta automātiski. Kartes
automātiski tiek saglabātas ierīces atmiņā vai saderīgā
atmiņas kartē, ja tāda ir ievietota.
Lai karti tuvinātu vai tālinātu, atkarībā no ierīces tastatūras
nospiediet labo un kreiso taustiņu Shift vai taustiņu Shift un
atpakaļatkāpes taustiņu.
Lai mainītu kartes veidu, izvēlieties Iespējas > Kartes
režīms.

Maršruta plānošana
Lai plānotu maršrutu, ritiniet līdz sākumpunktam kartē,
nospiediet ritināšanas taustiņu un izvēlieties Pievienot
maršrutam. Lai maršrutam pievienotu galamērķi un citas
vietas, izvēlieties Pievien. jaunu maršr. p.. Ja kā
sākumpunktu nepieciešams izmantot pašreizējo atrašanās
vietu, pievienojiet maršrutam galamērķi.
Lai maršrutā mainītu atrašanās vietu secību, ritiniet līdz
atrašanās vietai atrašanās vietai, nospiediet ritināšanas
taustiņu un izvēlieties Pārvietot. Ritiniet līdz vietai, uz kuru
vēlaties pārvietot atrašanās vietu, un izvēlieties Paņemt.
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Lai rediģētu maršrutu, nospiediet ritināšanas taustiņu un
izvēlieties Rediģēt maršrutu.
Lai parādītu maršrutu kartē, izvēlieties Parādīt maršrutu.
Lai veiktu navigāciju uz galamērķi ar automašīnu vai kājām,
ja esat iegādājies šo papildu pakalpojumu licenci, izvēlieties
Parādīt maršrutu > Iespējas > Sākt braukšanu vai Sākt
iešanu.
Lai saglabātu maršrutu, izvēlieties Parādīt maršrutu >
Iespējas > Saglabāt maršrutu.

Navigācija uz galamērķi
Lai veiktu navigāciju uz galamērķi, nepieciešams iegādāties
navigācijas pakalpojuma licenci.
Lai iegādātos licenci naviģēšanai ar kājām vai automašīnu,
izvēlieties Iespējas > Veikals un licences > Ar auto un
kājām. Lai iegādātos tikai kājāmgājēju navigācijas licenci,
izvēlieties Ar kājām. Licences darbība ir atkarīga no reģiona,
un to var lietot tikai izvēlētajā atrašanās vietā. Par licenci
varat maksāt, izmantojot kredītkarti, vai kopā ar tālruņa
rēķinu, ja to nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs. Licenci
var pārsūtīt no vienas ierīces uz citu saderīgu ierīci, taču
vienlaikus to var lietot tikai vienā ierīcē.
Ja automašīnas navigāciju izmantojat pirmo reizi, jums tiek
piedāvāts izvēlēties balss vadības valodu un lejupielādēt
atbilstošos balss vadības failus. Lai vēlāk mainītu valodu,
galvenajā skatā izvēlieties Iespējas > Rīki >
Uzstādījumi > Navigācija > Balss vadība. Kājāmgājēju
navigācijai nav pieejama balss vadība.

Lai sāktu navigāciju, ritiniet līdz atrašanās vietai, nospiediet
ritināšanas taustiņu un izvēlieties Braukt uz vai Iet uz.
Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties Beigt.
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7. Internets un savienojumi
Izmantojot dažādas ierīces savienojumu metodes, jūs varat
pārlūkot internetu vai savienot ierīci ar saderīgu datoru.

Interneta taustiņš
Jūsu ierīce ir aprīkota ar taustiņu, kas ļauj ātri piekļūt
internetam.

Pārlūks
Izmantojot programmu Pārlūks, iespējams skatīt Web lapas
internetā. Tāpat iespējams pārlūkot Web lapas, kas ir
izstrādātas tieši mobilajām ierīcēm.
Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē jābūt konfigurētam piekļuves
punktam.

Web pārlūkošana
Izvēlieties  > Web.

Īsceļš. Lai atvērtu pārlūku, nospiediet interneta
taustiņu.

Svarīgi!  Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus,
kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret
ļaunprātīgu programmatūru.

Svarīgi!  Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas
un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian
Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java
Verified™ pārbaudes.
Tiek atvērta mājaslapa. Lai mainītu mājaslapu, izvēlieties
Iespējas > Uzstādījumi.
Lai pārlūkotu Web lapu, grāmatzīmju skatā izvēlieties
grāmatzīmi vai ievadiet adresi laukā ( ), un nospiediet
ritināšanas taustiņu.
Dažās Web lapās var būt materiāli, tādi kā grafikas un skaņas,
kuru apskatei nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē,
ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, grafikas lapā
netiek parādītas.
Lai Web lapas pārlūkotu bez grafikām un ietaupītu vietu
atmiņā, izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi > Lapa >
Ielādēt saturu > Tikai tekstu.
Lai ievadītu jaunu Web adresi, izvēlieties Iespējas > Iet uz
Web adresi.

Padoms. Lai pārlūkošanas laikā atvētu grāmatzīmi,
nospiediet 1 un izvēlieties grāmatzīmi.

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties Iespējas >
Navigācijas iespējas > Ielādēt vēlreiz.
Lai saglabātu pašreizējo Web lapu kā grāmatzīmi, izvēlieties
Iespējas > Saglabāt kā grāmatzīmi.
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Lai apskatītu pēdējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto
Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties Atpakaļ (iespēja
pieejama, ja pārlūka uzstādījumos ir aktivizēts uzstādījums
Vēstures saraksts un pašreizējā Web lapa nav pirmā jūsu
apmeklētā Web lapa). Izvēlieties Web lapu, uz kuru
atgriezties.
Lai pārlūkošanas laikā saglabātu Web lapu, izvēlieties
Iespējas > Rīki > Saglabāt lapu.
Web lapas iespējams saglabāt un pārlūkot tās vēlāk
bezsaistē. Web lapas iespējams arī sagrupēt mapēs. Lai
piekļūtu saglabātajām Web lapām, grāmatzīmju skatā
izvēlieties Saglabātās lapas.
Lai atvērtu pašreizējās Web lapas komandu vai darbību
apakšsarakstu, izvēlieties Iespējas > Pakalpojumu
iespējas (ja Web lapa to nodrošina).
Lai aizliegtu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu,
izvēlieties Iespējas > Logs > Bloķēt uznirstošos logus vai
Atļaut uznirst. logus.
Pārlūkošanas laikā izmantojamie īsceļi
● Nospiediet 1, lai atvērtu grāmatzīmju skatu.
● Nospiediet 2, lai pašreizējā lapā meklētu atslēgvārdus.
● Nospiediet 3, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
● Nospiediet 5, lai atvērtu visu atvērto logu sarakstu.
● Nospiediet 8, lai apskatītu pašreizējās lapas apskatu.

Nospiediet 8 vēlreiz, lai tuvinātu un apskatītu vajadzīgo
lapas daļu.

● Nospiediet 9, lai ievadītu jaunu Web adresi.

● Nospiediet 0, lai pārietu uz sākumlapu (ja tā ir norādīta
uzstādījumos).

● Nospiediet * un #, lai pietuvinātu vai attālinātu lapu.
Padoms. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pārlūku
atstājot atvērtu fonā, divreiz nospiediet  vai
nospiediet beigu taustiņu. Lai atgrieztos pārlūkā,
nospiediet un turiet , tad izvēlieties pārlūku.

Web plūsmas un dienasgrāmatas
Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai
kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas.
Dienasgrāmatas jeb Web žurnāli ir Web dienasgrāmatas Web
plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai wiki lapās.
Web programma automātiski konstatē, vai Web lapā ir Web
plūsmas.
Lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un Iespējas >
Abonēt Web plūsmas.
Lai atjauninātu Web plūsmu, izvēlieties plūsmu un
Iespējas > Atsvaidzināt.
Lai noteiktu, kā Web plūsmas tiek atjauninātas, izvēlieties
Iespējas > Uzstādījumi > Web saites.

Kešatmiņas tīrīšana
Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek
saglabāti ierīces kešatmiņā.
Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu
uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis
piekļūt vai piekļuvis konfidenciālai informācijai, kam
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nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem
esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.
Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties Iespējas > Dzēst privātus
datus > Kešatmiņa.

Savienojuma pārtraukšana
Lai pārtrauktu savienojumu un pārlūka lapu skatītu
bezsaistē, izvēlieties Iespējas > Rīki > Atvienoties, vai lai
pārtrauktu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties
Iespējas > Iziet.
Lai pārlūku atstātu darbojamies fonā, vienu reizi nospiediet
beigu taustiņu. Lai pārtrauktu savienojumu, nospiediet un
turiet beigu taustiņu.
Lai izdzēstu informāciju, ko tīkla serveris apkopo par Web
lapām, ko apmeklējat, izvēlieties Iespējas > Dzēst privātus
datus > Sīkfaili.

Savienojuma drošība
Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators ( ),
datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir
šifrēta.
Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un
satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi
starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu
sniedzējs.
Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem,
var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte
nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek

saņemts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ātrā lejupielāde
Ātrgaitas lejupsaites pakešpiekļuve (high-speed downlink
packet access, HSDPA, saukts arī par 3.5G, norādīts ar ) ir
tīkla pakalpojums UMTS tīklos, un tas nodrošina augsta
ātruma datu lejupielādēšanu. Ja ierīcē ir aktivizēta HSDPA
nodrošināšana un ierīcē ir izveidots savienojums ar UMTS
tīklu, kas nodrošina HSDPA, tādu datu, kā ziņu, e-pasta un
pārlūka lapu lejupielādēšana mobilajā tīklā var būt ātrāka.
Aktīvs HSDPA savienojums ir norādīts ar . Dažādos reģionos
ikona var atšķirties.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu HSDPA, izvēlieties  > Rīki >
Uzstādījumi un Savienojums > Pakešdati > Ātrgaitas
pakešd. piekļ. Daži mobilie tīkli nenodrošina ienākošos
balss zvanus, ja ir aktīva HSDPA, tādēļ, lai saņemtu zvanus, ir
jādeaktivizē HSDPA. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Lai iegūtu plašāku informāciju par datu savienojumu
pakalpojumu pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
HSDPA ietekmē tikai lejupielādēšanas ātrumu, datu,
piemēram, ziņu vai e-pasta sūtīšana uz tīklu netiek
ietekmēta.

USB kabeļa pievienošana
USB savienotājs atrodas aiz vāciņa.
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Šis USB datu kabelis ir domāts tikai datu pārsūtīšanai un
neatbalsta lādēšanu.

Lai izvairītos no datu sabojāšanas, neatvienojiet USB kabeli
datu pārsūtīšanas laikā.
Datu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
1. Ievietojiet ierīcē atmiņas karti un savienojiet ierīci ar

saderīgu datoru, izmantojot datu kabeli.
2. Kad ierīcē tiek pieprasīts, kādu režīmu izmantot,

izvēlieties Lielapjoma atmiņa. Šajā režīmā ierīci var
izmantot kā datora noņemamo cieto disku.

3. Beidziet savienojumu no datora (piemēram, Windows
vednī Aprīkojuma atvienošana vai izņemšana), lai
izvairītos no atmiņas kartes bojājuma.

Lai ar ierīci izmantotu programmatūru Nokia PC Suite,
instalējiet to savā datorā, pievienojiet datu kabeli un
izvēlieties PC Suite.

Lai mainītu USB režīmu, ko parasti izmantojat datu kabelim,
izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi > Savienojumi >
USB, USB savienojuma režīms un vajadzīgo iespēju.
Lai ierīcē tiktu pieprasīts norādīt režīmu katru reizi, kad
ierīcei tiek pievienots datu kabelis, izvēlieties  > Rīki >
Uzstādījumi > Savienojumi > USB un Prasīt
pievienojot > Jā.

Bluetooth
Izvēlieties  > Rīki > Savienoj. > Bluetooth.

Par Bluetooth
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth nodrošina jūsu ierīces
bezvadu savienojumu ar elektroniskām ierīcēm, kas atrodas
ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā. Bluetooth
savienojumu var izmantot, lai nosūtītu attēlus, videoklipus,
tekstu, vizītkartes, kalendāra piezīmes vai izveidotu bezvadu
savienojumu ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth.
Ierīces, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, veido
savienojumu, izmantojot radioviļņus, tāpēc jūsu ierīcei un
otrai ierīcei nav jāatrodas tiešā savienojuma līnijā. Abām
ierīcēm tikai jāatrodas ne vairāk kā 10 metru attālumā vienai
no otras, taču savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas
vai citas elektroniskas ierīces.
Vienlaikus var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi.
Piem., ja ierīce ir savienota ar austiņām, vienlaikus uz citu
saderīgu ierīci var arī pārsūtīt failus.
Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina
šādus profilus: uzlabotais audio izplatīšanas, audio/video
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tālvadības, pamata attēlveidošanas, ierīces identificēšanas,
iezvanes tīklošanas, failu pārsūtīšanas, vispārīgais audio/
video izplatīšanas, vispārīgais objektu maiņas, brīvroku,
austiņu, cilvēka interfeisa ierīces, objektu
stūmējtehnoloģijas, tālruņu kataloga piekļuves un SIM
piekļuves. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas
nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus
Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli.
Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no
to ražotājiem.
Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina
akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā
ekspluatācijas laiku.

Datu nosūtīšana un saņemšana, izmantojot
Bluetooth
Izvēlieties  > Rīki > Savienoj. > Bluetooth.
1. Pirmoreiz aktivizējot Bluetooth savienojumu, tiek

pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Piešķiriet savai
ierīcei unikālu nosaukumu, lai to varētu vieglāk atpazīt,
ja tuvumā atrodas vairākas Bluetooth ierīces.

2. Izvēlieties Bluetooth > Ieslēgts.
3. Izvēlieties Mana tālr. uztveramība > Uztverams

visiem vai Definēt periodu. Ja izvēlaties Definēt
periodu, jādefinē laiks, cik ilgi jūsu ierīce ir uztverama
citiem. Jūsu ierīci un tās nosaukumu tagad varēs redzēt
citi lietotāji ar ierīcēm, kas izmanto tehnoloģiju
Bluetooth.

4. Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties
nosūtīt.

5. Izvēlieties objektu un Iespējas > Sūtīt > Pa
Bluetooth. Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, ierīce
meklē citas ierīces, kas atrodas tuvumā, un izveido šo
ierīču sarakstu.

Padoms. Ja iepriekš jau esat sūtījis datus,
izmantojot Bluetooth savienojumu, tiek parādīts
iepriekšējās meklēšanas rezultātu saraksts. Lai
meklētu citas Bluetooth ierīces, izvēlieties Citas
ierīces.

6. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja
otrai ierīcei pirms datu pārsūtīšanas nepieciešama
savienošana pārī, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt
piekļuves kodu.

Kad ir izveidots savienojums pārī, tiek parādīts Sūta datus.
Ziņas, kas tiek nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu,
netiek saglabātas programmas Ziņapmaiņa mapē Nosūtītās
ziņas.
Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth savienojumu,
izvēlieties Bluetooth > Ieslēgts un Mana tālr.
uztveramība > Uztverams visiem, lai saņemtu datus no
ierīces, ar kuru nav izveidots savienojums pārī, vai Slēpts, lai
saņemtu datus tikai no pārī savienotas ierīces. Saņemot
datus pa Bluetooth savienojumu, atkarībā no aktīvā profila
uzstādījumiem tiek atskaņots signāls un tiek vaicāts, vai
jāpieņem ziņu, kurā ir iekļauti dati. Ja apstiprināt, ziņa tiek
ievietota programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne.
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Padoms. Jūs varat piekļūt ierīces vai atmiņas kartes
failiem, izmantojot saderīgu piederumu, kas
nodrošina pakalpojumu Failu pārsūtīšanas profila
klients (File Transfer Profile Client), piem., klēpjdatoru.

Bluetooth savienojums pēc datu nosūtīšanas vai saņemšanas
tiek automātiski atvienots. Tikai Nokia Ovi Suite un dažas
papildierīces, tādas kā austiņas, var uzturēt savienojumu pat
tad, ja netiek aktīvi lietotas.

Ierīču savienošana pārī
Izvēlieties  > Rīki > Savienoj. > Bluetooth.
Atveriet pārī savienoto ierīču cilni.
Pirms savienošanas pārī izvēlieties piekļuves kodu (1–
16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju izmantot
vienu un to pašu kodu. Ierīcēm, kam nav lietotāja interfeisa,
ir fiksēts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams, tikai
savienojot ierīces pirmo reizi. Pēc savienošanas pārī ir
iespējams savienojumu atļaut. Ierīču savienošana pārī un
savienojuma sankcionēšana atvieglo savienojuma izveidi, kā
arī padara to ērtāku, jo savienojums nav katru reizi jāakceptē.
Attālās SIM piekļuves patentatslēgai jāsastāv no 16 cipariem.
Lai zvanītu un saņemtu zvanus, kad bezvadu ierīce darbojas
attālajā SIM režīmā, var izmantot tikai saderīgu savienotu
piederumu, piem., automašīnas komplektu.
Kamēr bezvadu ierīce darbojas šajā režīmā, zvanīt varēsit
tikai uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu
numuriem.

Lai veiktu zvanus, vispirms deaktivizējiet attālo SIM režīmu.
Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai
atbloķētu ierīci.
1. Izvēlieties Iespējas > Jauna pārota ierīce. Ierīce sāk

meklēt uztveramības zonā esošās Bluetooth ierīces. Ja
datu sūtīšanai iepriekš jau esat izmantojis Bluetooth
savienojumu, tiek parādīts iepriekšējās meklēšanas
rezultātu saraksts. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces,
izvēlieties Citas ierīces.

2. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu
pārī, un ievadiet piekļuves kodu. Tas pats piekļuves kods
jāievada arī otrai ierīcei.

3. Izvēlieties Jā, ja vēlaties, lai savienojums starp abām
ierīcēm būtu automātisks, vai Nē, ja vēlaties manuāli
apstiprināt savienojumu katru reizi, kad notiek
mēģinājums to izveidot. Pēc savienojuma pārī izveides
ierīce tiek saglabāta pārī savienoto ierīču lapā.

Lai pāra ierīcei piešķirtu segvārdu, izvēlieties Iespējas >
Piešķirt īso nosaukumu. Šis segvārds tiek parādīts jūsu
ierīcē.
Lai izdzēstu pāra savienojumu, izvēlieties vajadzīgo ierīci un
pēc tam Iespējas > Dzēst. Lai izdzēstu visus pāra
savienojumus, izvēlieties Iespējas > Dzēst visu. Ja jūs šajā
laikā esat izveidojis savienojumu ar ierīci un atceļat pāra
savienojumu ar šo ierīci, tas notiek nekavējoties un
savienojums tiek pārtraukts.
Lai atļautu pāra ierīcei automātiski veidot savienojumu ar
savu ierīci, izvēlieties Uzstādīt kā sankcionētu.
Savienojumus starp jūsu ierīci un otru ierīci var izveidot, jums
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nezinot. Atsevišķa akceptēšana vai sankcionēšana nav
nepieciešama. Izmantojiet šo statusu tikai savām ierīcēm,
piem., savām saderīgajām austiņām vai datoram, vai ierīcēm,
kuras pieder kādam, kam uzticaties. Ja savienojumu
pieprasījumus no otras ierīces vienmēr vēlaties apstiprināt
atsevišķi, izvēlieties Uzst. kā nesankcionētu.
Lai izmantotu Bluetooth audiopapildierīci, piem., Bluetooth
brīvroku ierīci vai austiņu, ierīcē ir jāizveido pāris ar
papildierīci. Piekļuves kodu un citas instrukcijas skatiet
papildierīces lietotāja rokasgrāmatā. Lai izveidotu
savienojumu ar audiopapildierīci, ieslēdziet papildierīci.
Dažas audiopapildierīces savienojumu ar ierīci veido
automātiski. Ja tā nenotiek, atveriet pāra ierīču cilni,
izvēlieties papildierīci un Iespējas > Savienot ar
audioierīci.

Savienojumu pārvaldnieks
Izvēlieties  > Rīki > Savienoj. > Sav. pārv..

Aktīvo savienojumu apskate un beigšana
Izvēlieties  > Rīki > Savienoj. > Sav. pārv..
Lai apskatītu detalizētu informāciju par tīkla savienojumiem,
sarakstā izvēlieties savienojumu un Iespējas > Dati.
Parādītās informācijas veids ir atkarīgs no savienojuma
veida.
Lai pārtrauktu izvēlēto tīkla savienojumu, izvēlieties
Iespējas > Atvienot.

Lai vienlaikus pārtrauktu visus aktīvos tīkla savienojumus,
izvēlieties Iespējas > Atvienot visus.
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8. Kalendārs un kontakti
Ar kalendāru var, piemēram, pārlūkot savu grafiku, savu
draugu dzimšanas dienas vai uzdevumus, kas jāpaveic.
Izvēlieties  > Birojs > Kalendārs.
Izmantojot programmu Kontakti, iespējams saglabāt un
atjaunināt kontaktinformāciju, piemēram, kontaktu tālruņu
numurus, mājas adreses vai e-pasta adreses. Kontakta
kartītei iespējams pievienot personisko zvana signālu. Tāpat
iespējams izveidot kontaktu grupas, kuras izmantojot, var
sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vienlaicīgi daudziem
adresātiem. Izvēlieties  > Kontakti.
Varat izmantot programmu Maiņa, lai kopētu kontaktus no
savas iepriekšējās Nokia ierīces uz savu Nokia 6760 slide . Sk.
“Satura pārsūtīšana“19.

Kalendāra ieraksta izveide
1. Lai pievienotu jaunu kalendāra ierakstu, ritiniet līdz

vajadzīgajam datumam, izvēlieties Iespējas > Jauns
ieraksts un kādu no šīm iespējām:
● Tikšanās  — lai pievienotu atgādinājumu par tikšanos.
● Sapulces pieprasījums  — lai izveidotu un nosūtītu

jaunu sapulces pieprasījumu. Lai sūtītu pieprasījumus,
jābūt uzstādītai pastkastei.

● Zīmīte  — lai dienai rakstītu vispārīgu piezīmi.
● Jubileja  — lai pievienotu atgādinājumu par

dzimšanas dienām vai citiem īpašiem datumiem
(ieraksti tiek atkārtoti katru gadu).

● Uzdevums  — lai pievienotu atgādinātu par
uzdevumu, kas jāpaveic līdz noteiktam datumam.

2. Lai ierakstam pievienotu aprakstu, izvēlieties Iespējas >
Pievienot aprakstu.

3. Lai saglabātu ierakstu, izvēlieties Gatavs.
Padoms. Nospiediet taustiņu (0-9) kalendāra dienas,
nedēļas vai mēneša skatā. Tiek atvērts tikšanās
ieraksts, un ievadītās rakstzīmes tiek pievienotas
tēmas laukam. Uzdevumu skatā tiek atvērts uzdevuma
ieraksts.

Kad atskan kalendāra atgādinājuma signāls, izvēlieties
Klusums, lai izslēgtu signāla skaņu.
Lai pārtrauktu kalendāra atgādinājuma signālu, izvēlieties
Beigt.
Lai atliktu signālu, izvēlieties Atlikt.
Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots
kalendāra atgādinājuma signāls, ja to atliekat, izvēlieties
Iespējas > Uzstādījumi > Signāla atlikš. laiks.

Kalendāra skati
Lai pārslēgtos starp mēneša, nedēļas un uzdevumu skatiem,
izvēlies Iespējas > Mēneša skats, Nedēļas skats vai
Uzdevumu skats.
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Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts,
atverot kalendāru, vai kalendāra signāla uzstādījumus,
izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi.
Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties Iespējas > Iet uz
datumu. Lai pārietu uz šodienu, nospiediet #.

Vārdu un numuru saglabāšana un
rediģēšana
1. Nospiediet  un izvēlieties Kontakti > Iespējas >

Jauns kontakts.
2. Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties Gatavs.
Lai rediģētu kontakta kartīti, izvēlieties to un Iespējas >
Rediģēt. Vajadzīgo kontaktu var atrast, arī meklēšanas laukā
ievadot vārda pirmos burtus.
Lai kontakta kartītei pievienotu attēlu, atveriet kontakta
kartīti un izvēlieties Iespējas > Pievienot attēlu. Attēls tiek
parādīts, kad tiek saņemts zvans no kontakta. 

Kontaktu grupu izveidošana
1. Lai izveidotu jaunu grupu, grupu sarakstā izvēlieties

Iespējas > Jauna grupa. Lietojiet noklusēto
nosaukumu vai ievadiet jaunu nosaukumu. Izvēlieties
Labi.

2. Lai grupai pievienotu dalībniekus, izvēlieties grupu un
Iespējas > Pievienot dalībniekus.

3. Atzīmējiet katru kontaktu, kuru nepieciešams pievienot,
un izvēlieties Labi.

Zvana signālu pievienošana
kontaktiem
Nospiediet  un izvēlieties Kontakti.
Lai kontaktam vai kontaktu grupai noteiktu zvana signālu:
1. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai atvērtu kontakta

kartiņu, vai ejiet uz grupas sarakstu un izvēlieties grupu.
2. Izvēlieties Iespējas > Zvana signāls.
3. Izvēlieties zvana signālu, kuru vēlaties lietot.
Kad kontaktpersona vai grupas dalībnieki zvana jums, ierīce
atskaņo izvēlēto zvana signālu (ja zvanītāja tālruņa numurs
ir nosūtīts līdz ar zvanu un ierīce to atpazīst).
Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties
Noklusētais signāls.

Par pakalpojumu Ovi kontakti
Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, jūs varat uzturēt
savienojumu ar cilvēkiem, kas jums ir vissvarīgākie. Meklējiet
kontaktus un atklājiet draugus Ovi kopienā. Uzturiet sakarus
ar saviem draugiem – tērzējiet, publicējiet savu atrašanās
vietu un klātbūtni, un viegli sekojiet līdzi tam, ko vēlas darīt
jūsu draugi un kur viņi atrodas. Jūs pat varat tērzēt ar
draugiem, kas lieto Google Talk™. Sinhronizējiet savus
kontaktus, kalendāru un citu saturu starp savu Nokia ierīci un
pakalpojumu Ovi.com. Jūsu svarīgā informācija tiek
saglabāta un uzturēta atjaunināta gan ierīcē, gan tīklā Web.
Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti jūs varat padarīt savu

Kalendārs un kontakti
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kontaktu sarakstu dinamiskāku un būt pārliecināts, ka
kontakti ir saglabāti Ovi.com.
Lai lietotu šo pakalpojumu, jums ir jābūt Nokia kontam.
Izveidojiet kontu savā mobilajā ierīcē vai apmeklējiet
www.ovi.com datorā.

Kalendārs un kontakti
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9. Attēli un mūzika
Izmantojot savu Nokia 6760 slide ierīci, jūs varat uzņemt
attēlus un klausīties mūziku un radio. Tāpat ir iespējams arī
kopīgot attēlus dažādos tiešsaistes pakalpojumos.

Kamera
Kad lietojat kameru, displejs automātiski tiek pagriezts
ainavas režīmā.

Fotografēšana
Izvēlieties  > Kamera.
Lai uzņemtu attēlu, izmantojiet ekrānu kā skatu meklētāju
un nospiediet fotografēšanas taustiņu. Ierīce attēlu saglabā
mapē Galerija.
Lai tuvinātu vai tālinātu pirms attēla uzņemšanas,
izmantojiet ritināšanas taustiņus.
Rīkjosla nodrošina īsceļus uz dažādām funkcijām un
uzstādījumiem pirms vai pēc fotografēšanas vai videoklipa
ierakstīšanas. Lai parādītu rīkjoslu, izvēlieties Iespējas >
Rādīt rīkjoslu. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

   Lai pārslēgtos uz attēlu režīmu.
   Lai pārslēgtos uz video režīmu.
   Lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas

režīmā).
   Lai pārslēgtos uz nakts režīmu (tikai video).

   Videoklipa ilgums.
   Lai aizvērtu rīkjoslu.

Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no uzņemšanas režīma
un aktīvā skata. Aizverot kameras programmu,
uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Videoklipu ierakstīšana
Izvēlieties  > Kamera.
1. Ja kamerā ir uzstādīts attēlu režīms, rīkjoslā izvēlieties

video režīmu.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas

taustiņu.
3. Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties Pauze.

Izvēlieties Turpināt, lai atsāktu ierakstīšanu.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties Beigt. Videoklips

automātiski tiek saglabāts mapē Galerija. Maksimālais
videoklipa ilgums ir atkarīgs no pieejamās atmiņas.

Galerija
Izvēlieties  > Galerija.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
● Attēli   — lai skatītu attēlus un videoklipus programmā

Fotoattēli.
● Videoklipi   — lai skatītu videoklipus programmā

Videocentrs.
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● Dziesmas   — Atveriet Mūz. atsk..
● Skaņas klipi   — lai klausītos skaņas klipus.
● Straum. saites   — lai skatītu un atvērtu straumēšanas

saites.
● Prezentācijas   — lai skatītu prezentācijas.
Ir iespējams pārlūkot un atvērt mapes, kā arī kopēt un
pārvietot objektus uz mapēm. Varat arī veidot albumus,
kopēt un pievienot objektus albumiem.
Saderīgā atmiņas kartē (ja tā ir ievietota) saglabātie faili tiek
apzīmēti ar .
Lai atvērtu failu, nospiediet ritināšanas taustiņu. Videoklipi,
RAM failus un straumēšanas saites tiek atvērtas un
atskaņotas Videocentrā, bet mūzikas un skaņas klipi Mūzikas
atskaņotājā.
Lai kopētu vai pārvietotu failus uz atmiņas karti (ja tā ir
ievietota) vai ierīces atmiņu, izvēlieties failu un Iespējas >
Pārvietot un kopēt > Kopēt.

Kopīgošana tiešsaistē
Par kopīgošanu tiešsaistē
Izvēlieties  > Progr. > Kopīg. tiešs.
Izmantojot kopīgošanu tiešsaistē, var izvietot attēlus,
videoklipus un skaņas klipus no ierīces saderīgā kopīgošanas
pakalpojumā, piemēram, albumos un žurnālos. Var arī skatīt
un sūtīt komentārus šajos pakalpojumos izvietotajiem
failiem, kā arī lejupielādēt saturu saderīgā Nokia ierīcē.

Atbalstītie satura veidi un pakalpojuma Kopīgošana
tiešsaistē pieejamība var mainīties.

Pakalpojumu abonēšana
Izvēlieties  > Progr. > Kopīg. tiešs.
Lai abonētu tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumu, atveriet
pakalpojumu sniedzēja Web vietu un noskaidrojiet, vai jūsu
Nokia ierīce ir saderīga ar pakalpojumu. Izveidojiet kontu, kā
norādīts Web vietā. Jūs saņemat lietotājvārdu un paroli, kas
nepieciešami, lai ierīcē uzstādītu kontu.
1. Lai aktivizētu pakalpojumu, atveriet ierīcē programmu

Kopīgošana tiešsaistē, izvēlieties pakalpojumu un
Iespējas > Aktivizēt.

2. Ļaujiet ierīcei izveidot tīkla savienojumu. Ja tiek
pieprasīts norādīt interneta piekļuves punktu, izvēlieties
to no saraksta.

3. Piesakieties kontā, kā norādīts pakalpojumu sniedzēja
Web lapā.

Nokia pakalpojumi tiešsaistes kopīgošanas pakalpojumā tiek
nodrošināti bez maksas. Pakalpojumu sniedzējs par jebkuru
datu pārraidīšanu tīklā var pieprasīt maksu. Lai uzzinātu par
trešās personas pakalpojumu pieejamību un izmaksām un
datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju vai attiecīgo trešo personu.

Raksta izveidošana
Izvēlieties  > Progr. > Kopīg. tiešs.

Attēli un mūzika
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Lai pakalpojumā izvietotu multivides failus, izvēlieties
pakalpojumu un Iespējas > Jauna augšupielāde. Ja
tiešsaistes kopīgošanas pakalpojums nodrošina failu
izvietošanas kanālus, izvēlieties vajadzīgo kanālu.
Lai rakstam pievienotu attēlu, videoklipu vai skaņas klipu,
izvēlieties Iespējas > Ielikt.
Ievadiet izvietojamā faila nosaukumu vai aprakstu, ja tāds ir.
Lai rakstam pievienotu tagus, izvēlieties Tagi:.
Lai aktivizētu informācijas izvietošanu par faila atrašanās
vietu, izvēlieties Vieta:.
Lai uzstādītu faila konfidencialitātes līmeni, izvēlieties
Konfid.:. Lai ļautu visiem skatīt jūsu failu, izvēlieties
Publisks. Lai liegtu citiem skatīt jūsu failus, izvēlieties
Privāts. Pakalpojuma sniedzēja Web vietā iespējams norādīt
uzstādījumu Noklusējums.
Lai nosūtītu rakstu uz pakalpojumu, izvēlieties Iespējas >
Augšupielādēt.

Par Ovi Dalīties
Ovi Dalīties ir tiešsaistes pakalpojums, kas palīdz jums
kopīgot attēlus, videoklipus, audio un citu multividi ar savu
ģimeni un draugiem no datora vai ierīces. Pakalpojumā Ovi
Dalīties jūs varat pievienot tagus un komentārus attēliem,
izveidot savu izlašu sarakstus un daudz ko citu. Lai varētu
kopīgot, jums ir jābūt reģistrētam, bet reģistrācija nav
nepieciešama, lai skatītu multivides failus, ko kopīgojat ar
citiem.

No savas ierīces varat izmantot programmu Kopīgošana
tiešsaistē.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu
share.ovi.com.

Mūzikas atskaņotājs
Izvēlieties  > Mūzika > Mūz. atsk..
Mūzikas atskaņotājs nodrošina tādus failu formātus, kā AAC,
AAC+, eAAC+, MP3 un WMA. Mūzikas atskaņotājs ne vienmēr
nodrošina visas failu formātu iespējas vai visus failu formātu
variantus.
Mūzikas atskaņotāju var izmantot arī, lai klausītos Podcast
epizodes. Podcast apraide ir audio un video satura
izplatīšanas metode internetā, izmantojot RSS vai Atom
tehnoloģijas, tā atskaņošanai mobilajās ierīcēs un datoros.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana
Lai mūzikas bibliotēkai pievienotu visas pieejamās dziesmas
un Podcast apraides, izvēlieties Iespējas > Atsvaidzināt
bibliotēku.
Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi, izvēlieties
vajadzīgo kategoriju un dziesmu vai Podcast epizodi.
Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu; lai
atsāktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet ritināšanas taustiņu.
Lai pārtrauktu atskaņošanu, ritiniet uz leju.
Lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, nospiediet un turiet
ritināšanas taustiņu pa labi vai pa kreisi.

Attēli un mūzika
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Lai pārietu uz nākamo objektu, ritiniet pa labi. Lai atgrieztos
objekta sākumā, ritiniet pa kreisi. Lai pārietu uz iepriekšējo
objektu, 2 sekunžu laikā pēc dziesmas vai Podcast epizodes
atskaņošanas sākuma vēlreiz ritiniet pa kreisi.
Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties
Iespējas > Ekvalaizers.
Lai mainītu balansu un stereoefektu vai arī pastiprinātu
basus, izvēlieties Iespējas > Audio uzstādījumi.
Lai atskaņošanas laikā skatītu vizualizāciju, izvēlieties
Iespējas > Rādīt vizualizāciju.
Lai atgrieztos aktīvajā gaidīšanas režīmā un atstātu
atskaņotāju skanam fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Mūzikas pārsūtīšana no datora
1. Nodrošiniet, lai ierīcē būtu ievietota saderīga atmiņas

karte.
2. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth

savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli.
3. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties Multivides

pārsūtīš. kā savienojuma režīmu.
Izvēloties kā savienojuma režīmu Multivides pārsūtīš.,
mūzikas sinhronizēšanai starp iekārtu un datoru varat
izmantot programmu Windows Media Player.

FM radio
FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās
ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē,
ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Radio klausīšanās
Izvēlieties  > Mūzika > Radio.
Radio apraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas
pārklājuma attiecīgajā apvidū.
Radio klausīšanās laikā varat zvanīt vai atbildēt uz ienākošu
zvanu. Uz sarunas laiku radio skaņa tiek izslēgta.
Lai sāktu meklēt stacijas, izvēlieties  vai .
Ja radiostacijas jau ir saglabātas ierīcē, lai pārietu uz nākamo
vai iepriekšējo saglabāto staciju, izvēlieties  vai .
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:
● Aktivizēt skaļruni  — lai klausītos radio, izmantojot

skaļruni.
● Manuālā meklēšana  — lai manuāli mainītu frekvenci.
● Staciju katalogs  — lai apskatītu pieejamās stacijas

atkarībā no atrašanās vietas (tīkla pakalpojums).
● Saglabāt staciju  — lai staciju sarakstā saglabātu

radiostaciju, kuru pašlaik klausāties.
● Stacijas  — lai atvērtu saglabāto radiostaciju sarakstu.
● Atskaņot fonā  — lai atgrieztos gaidīšanas režīmā un

turpinātu FM radio atskaņošanu fonā.

Attēli un mūzika
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RealPlayer 
Izvēlieties  > Progr. > RealPlayer.
Ar programmu RealPlayer var atskaņot videoklipus un skaņas
klipus, kas ir saglabāti ierīcē, pārsūtīti no e-pasta ziņas vai
saderīga datora vai straumēti ierīcē no Web. Nodrošinātie
faila formāti ir MPEG-4, MP4 (bez straumēšanas), 3GP, RV, RA,
AMR un Midi. RealPlayer var nenodrošināt visus multivides
failu formātu variantus.

Videoklipu un straumēto saišu atskaņošana
Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties Videoklipi un
videoklipu.
Lai izveidotu pēdējo atskaņoto failu sarakstu, programmas
galvenajā skatā izvēlieties Nesen dem..
Lai straumētu saturu bezvadu režīmā (tīkla pakalpojums),
izvēlieties Straumēš. saites un saiti. RealPlayer atpazīst divu
veidu saites: rtsp:// URL un http:// URL, kas norāda uz RAM
failu. Pirms tiek sākta satura straumēšana, jūsu ierīcei
jāizveido savienojums ar Web vietu un jāielādē saturs. Ja tīkla
savienojuma problēma izraisa atskaņošanas kļūdu,
RealPlayer automātiski mēģina izveidot atkārtotu
savienojumu ar interneta piekļuves punktu.
Lai lejupielādētu videoklipus no Web vietas, izvēlieties Video
ielāde.
Lai demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet
skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai atskaņošanas laikā ātri pārtītu uz priekšu, ritiniet pa labi
un turiet. Lai atskaņošanas laikā attītu atpakaļ, ritiniet pa
kreisi un turiet.
Lai pārtrauktu atskaņošanu vai straumēšanu, izvēlieties
Beigt. Satura ielāde vai savienojums ar straumēšanas Web
vietu tiek pārtraukts, faila demonstrēšana apstājas, un tas
tiek attīts uz sākumu.
Lai videoklipu skatītu parastā ekrāna režīmā, izvēlieties
Iespējas > Turpināt parastā režīmā.

RealPlayer uzstādījumi
Izvēlieties  > Progr. > RealPlayer.
Varat saņemt RealPlayer uzstādījumus kā ziņojumu no
pakalpojumu sniedzēja.
Lai definētu uzstādījumus manuāli, izvēlieties Iespējas >
Uzstādījumi > Video vai Straumēšana.

Attēli un mūzika
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10. Biroja programmas
Ierīci var izmantot arī kā konvertētāju vai kalkulatoru, vai tajā
var lietot dažādas programmas, lai piekļūtu pielikumiem,
kurus esat saņēmis e-pastā.

Kalkulators
Izvēlieties  > Birojs > Kalkulators.
Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts
vienkāršiem aprēķiniem.
Lai veiktu aprēķinu, ievadiet pirmo skaitli. Funkciju kartē
izvēlieties funkciju, piem., saskaitīt vai atņemt. Ievadiet otru
skaitli un izvēlieties =. Kalkulators veic darbības tādā secībā,
kā tās ievadītas. Aprēķina rezultāts paliek redaktora laukā, un
to var izmantot kā nākamā aprēķina pirmo skaitli.
Ierīce saglabā atmiņā pēdējā aprēķina rezultātu. Aizverot
kalkulatora programmu vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek
dzēsta. Lai, nākamreiz atverot programmu Kalkulators, no
atmiņas tiktu atsaukts pēdējais saglabātais rezultāts,
izvēlieties Iespējas > Pēdējais rezultāts.
Lai saglabātu skaitļus vai aprēķina rezultātus, izvēlieties
Iespējas > Atmiņa > Saglabāt.
Lai aprēķina rezultātus ielādētu no atmiņas un izmantotu tos
aprēķinā, izvēlieties Iespējas > Atmiņa > Atsaukt no
atmiņas.

Mērvienību konvertēšana
Izvēlieties  > Birojs > Konvert..
1. Ritiniet līdz tipa laukam un izvēlieties Iespējas >

Konversijas tips, lai atvērtu mērvienību sarakstu.
Izvēlieties mērvienības tipu, kuru lietot (izņemot valūtu),
un Labi.

2. Ritiniet līdz pirmajam vienības laukam un izvēlieties
Iespējas > Vienības izvēle. Izvēlieties vienību, no kuras
konvertēt, un Labi. Ritiniet līdz nākamajam vienības
laukam un izvēlieties vienību, uz kuru konvertēt.

3. Ritiniet līdz pirmajam apjoma laukam un ievadiet
konvertējamo vērtību. Otrs apjoma lauks tiek automātiski
mainīts, un tajā tiek parādīta konvertētā vērtība.

Failu atrašana un organizēšana
Izvēlieties  > Birojs > Failu pārv..
Lai atrastu failu, izvēlieties Iespējas > Atrast. Ievadiet faila
nosaukumam atbilstošu meklēšanas terminu.
Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai izveidotu jaunas
mapes, izvēlieties Iespējas > Kārtot.

Īsceļš. Lai darbības veiktu ar vairākiem objektiem
vienlaicīgi, atzīmējiet tos. Lai atzīmētu objektus vai
noņemtu atzīmes no tiem, nospiediet #.
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Quickoffice 
Par QuickOffice
Izvēlieties  > Birojs > Quickoffice.
Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko
iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar
ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar
ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un
Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar
Quickoffice iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP un 2003
dokumentus (DOC, XLS un PPT faila formātus). Ja jums ir
Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.
Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Darbs ar failiem
Lai atvērtu failu, ritiniet līdz tam un nospiediet ritināšanas
taustiņu.
Lai kārtotu failus pēc to tipa, izvēlieties Iespējas > Kārtot
pēc.
Lai skatītu faila datus, izvēlieties Iespējas > Dati. Datos
iekļauts faila nosaukums, lielums un atrašanās vieta, kā arī
laiks un datums, kad fails pēdējo reizi tika modificēts.
Lai failu sūtītu uz saderīgu ierīci, izvēlieties Iespējas >
Sūtīt un sūtīšanas metodi.

ZIP pārvaldnieks
Izvēlieties  > Birojs > Zip.

Izmantojot programmu ZIP pārvaldnieks, iespējams izveidot
jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiestus ZIP formāta
failus, pievienot vienu vai vairākus saspiestus failus
katalogiem vai arhīvam, uzstādīt, nodzēst vai mainīt
aizsargātu arhīvu paroles un mainīt tādus uzstādījumus kā
saspiešanas līmeni un faila nosaukuma kodējumu.
Arhīva failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas
kartē.

PDF lasītājs
Izvēlieties  > Birojs > Adobe PDF.
Izmantojot PDF lasītāju, iespējams ierīces ekrānā lasīt PDF
dokumentus, meklēt tekstu dokumentos, mainīt tādus
uzstādījumus kā tuvinājuma līmeni un lapu skatu un nosūtīt
PDF failus pa e-pastu.

Biroja programmas
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11. Lejupielādes
Ierīcē var lejupielādēt un instalēt programmas.

Programmu pārvalde
Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams
skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams
skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt
programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.
Ierīcē iespējams instalēt divu veidu programmas un
programmatūru:
● JME programmas, kas balstītas uz Java™ tehnoloģijas, ar

faila paplašinājumu .jad vai .jar
● Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas

vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx
Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar
jūsu ierīci.

Programmu un programmatūras instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga
datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos
multivides ziņā kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas
savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu. Lai
instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot Nokia
Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.
Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:

   .sis vai .sisx programma

   Java programma
   programma nav instalēta pilnībā
   atmiņas kartē instalēta programma

Svarīgi!  Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas
un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian
Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified
pārbaudes.
Pirms instalēšanas rīkojieties šādi:
● Lai apskatītu programmas veidu, versijas numuru vai

programmas piegādātāju vai ražotāju, izvēlieties
Iespējas > Skatīt datus.
Lai parādītu programmas drošības sertifikāta datus,
izvēlieties Dati: > Sertifikāti: > Skatīt datus.

● Ja instalējat failu, kurā ir jauninājums vai labojums
esošajai programmai, programmas oriģinālu var atjaunot
tikai tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai pilnīga
noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Lai
atjaunotu programmas oriģinālu, noņemiet programmu
un pēc tam instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas
faila vai dublējumkopijas.
JAR fails ir nepieciešams Java programmu instalēšanai. Ja
tā nav, ierīcē var tikt pieprasīts to lejupielādēt. Ja
programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek
pieprasīts to izvēlēties. Lejupielādējot JAR failu, lai
piekļūtu serverim, var būt nepieciešams ievadīt
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lietotājvārdu un paroli. Tos var iegūt no programmas
piegādātāja vai izstrādātāja.

Lai instalētu programmu vai programmatūru, veiciet šīs
darbības:
1. Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties  > Progr. >

Instalācijas un Pr. pārvalde. Tāpat iespējams meklēt
instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde
vai izvēloties Ziņapmaiņa > Iesūtne un atverot ziņu,
kurā atrodas instalācijas fails.

2. Programmu pārvaldē izvēlieties Iespējas > Instalēt.
Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties
instalācijas failu.
Instalēšanas laikā ierīce parāda informāciju par
instalēšanas norisi. Ja instalējat programmu, kurai nav
ciparparaksta vai sertifikāta, ierīce parāda brīdinājumu.
Turpiniet instalēšanu tikai tad, ja esat pārliecināts par
programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, izvēlieties programmu. Ja
programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta
galvenās izvēlnes mapē Instalācijas.
Lai apskatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai
noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties Iespējas >
Skatīt žurnālu.

Svarīgi!  Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu
programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana
var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces
darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas,
instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem
failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var
liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu
atmiņas apjomu, lietojot Nokia Ovi Suite, izveidojiet
instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc
tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus
no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet
ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu un programmatūras noņemšana
Izvēlieties  > Progr. > Instalācijas > Pr. pārvalde.
Ritiniet līdz programmatūras pakotnei un izvēlieties
Iespējas > Atinstalēt. Izvēlieties Jā, lai apstiprinātu.
Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir
programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās
programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot
programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt
dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.
Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās
programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var
vairs nedarboties. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet
instalētās programmatūras pakotnes dokumentāciju.

Programmu pārvaldes uzstādījumi
Izvēlieties  > Progr. > Instalācijas > Pr. pārvalde.
Izvēlieties Iespējas > Uzstādījumi un kādu no šīm
iespējām:

Lejupielādes
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● Programmu instalēšana  — lai izvēlētos, vai var instalēt
programmatūru Symbian, kurai nav apstiprināta
ciparparaksta.

● Tiešs. sertif. pārbaude  — Pirms programmas
instalēšanas pārbaudiet tiešsaistes sertifikātus.

● Noklusētā Web adrese  — lai uzstādītu noklusēto adresi,
kas tiek izmantota, tiešsaistē pārbaudot sertifikātus.

Dažas Java programmas var pieprasīt nosūtīt ziņu vai izveidot
tīkla savienojuma ar konkrētu piekļuves punktu, lai
lejupielādētu papildu datus vai komponentus.

Ovi veikals
Par Ovi veikalu

 Pakalpojumā Ovi veikals jūs varat lejupielādēt mobilās
spēles, programmas, videoklipus, attēlus un zvanu signālus
savai ierīcei. Daži no šiem objektiem ir bez maksas, citus varat
iegādāties, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa
rēķinu. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu
mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Piekļuve pakalpojumam Ovi veikals
Izvēlieties  > Veikals.

Lejupielādes
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12. Ierīces un datu aizsardzība
Svarīgi!  Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu

programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana
var ietekmēt veiktspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces
darbības pārtraukumu.

Ierīces bloķēšana
Bloķēšanas kods pasargā ierīci no neautorizētas lietošanas.
Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345.
Lai bloķētu ierīci, aktīvās gaidīšanas režīmā nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties Bloķēt
tālruni.
Lai atbloķētu ierīci, izvēlieties Atbloķēt, ievadiet bloķēšanas
kodu un izvēlieties Labi.
Lai mainītu bloķēšanas kodu, izvēlieties  > Rīki >
Uzstādījumi un Vispārīgi > Drošība > Tālrunis un SIM
karte. Ievadiet veco kodu, pēc tam — divreiz jauno kodu.
Jaunais kods var būt 4-255 rakstzīmes garš. Var lietot gan
burtus, gan ciparus, kā arī var lietot mazos un lielos burtus.
Pierakstiet jauno kodu un neizpaudiet to, kā arī uzglabājiet
drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat bloķēšanas kodu
un ierīce tiek bloķēta, ierīce ir jānogādā Nokia autorizētā
servisa centrā, kur par to var tikt noteikta papildu samaksa.
Lai atbloķētu ierīci, ir no jauna jāielādē programmatūra un
ierīcē saglabātie dati var tikt zaudēti.

Ierīci var bloķēt arī attāli, uz to nosūtot īsziņu. Lai aktivizētu
attālo bloķēšanu un noteiktu ziņas tekstu, izvēlieties  >
Rīki > Uzstādījumi un Vispārīgi > Drošība > Tālrunis
un SIM karte > Tālruņa attālā bloķēšana > Aktivizēta.
Ievadiet attālās bloķēšanas ziņas tekstu un apstipriniet to
ziņu. Ziņai jābūt vismaz 5 rakstzīmes garai. Pierakstiet tekstu,
jo tas var būt nepieciešams vēlāk.

Atmiņas kartes drošība
Izvēlieties  > Birojs > Failu pārv..
Lai novērstu nesankcionētu piekļuve atmiņas kartei, to var
aizsargāt ar paroli. Lai uzstādītu paroli, izvēlieties Iespējas >
Atmiņas kartes parole > Uzstādīt. Paroles garums var būt
līdz 8 rakstzīmēm, un tā ir reģistrjutīga. Parole tiek saglabāta
jūsu ierīcē. To nav nepieciešams ievadīt vēlreiz, ja izmantojat
atmiņas karti šajā pašā ierīcē. Ja izmantojat atmiņas karti citā
ierīcē, tiek pieprasīts ievadīt paroli. Visas atmiņas kartes
nenodrošina aizsardzību ar paroli.
Lai noņemtu atmiņas kartes aizsardzību ar paroli, izvēlieties
Iespējas > Atmiņas kartes parole > Noņemt. Noņemot
paroli, dati atmiņas kartē vairs nav aizsargāti pret
neautorizētu piekļuvi.
Lai atvērtu bloķētu atmiņas karti, izvēlieties Iespējas >
Atbloķēt atmiņas karti. Ievadiet paroli.
Ja nevarat atcerēties paroli bloķētas atmiņas kartes
atbloķēšanai, karti var reformatēt; šādi karte tiek atbloķēta
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un parole tiek noņemta. Atmiņas kartes formatēšana dzēš
visus kartē saglabātos datus.

Datu dublējumkopijas
Izvēlieties  > Birojs > Failu pārv..
Ir ieteicams regulāri dublēt ierīces atmiņu atmiņas kartē vai
saderīgā datorā.
Lai ierīces atmiņā saglabāto informāciju dublētu atmiņas
kartē, izvēlieties Iespējas > Dublēt tālruņa atmiņu.
Lai no atmiņas kartes atjaunotu informāciju ierīces atmiņā,
izvēlieties Iespējas > Atjaunot no atm. kartes.
Tāpat iespējams pievienot ierīci saderīgam datoram un datu
dublēšanai izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite.

Esiet uzmanīgs, kad izveidojat
savienojumu
Jūsu ierīce atbalsta vairākas savienojumu metodes un tāpat
kā datorus to var apdraudēt vīrusi un cits kaitīgs saturs.
Ievērojiet piesardzību darbā ar ziņām, savienojuma
pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi.
Ziņas
● Ja saņemat aizdomīgas ziņas, neatveriet pielikumus.

Svarīgi!  Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var
būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt
ierīcei vai datoram.

Bluetooth
● Kad nelietojat Bluetooth savienojumu, izvēlieties

Bluetooth > Izslēgts vai Mana tālr. uztveramība >
Slēpts.

● Nesavienojiet savu ierīci pārī ar nezināmām ierīcēm vai
ierīcēm, kam neuzticaties.

Pārlūkošana un lejupielādes
● Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai

piekļuvis konfidenciālai informācijai, kam nepieciešamas
paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat
piekļuvis, tiek uzglabāti kešatmiņā.

Svarīgi!  Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus,
kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret
ļaunprātīgu programmatūru.

Ierīces un datu aizsardzība
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13. Uzstādījumi
Izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi.
Jūs varat definēt un modificēt dažādus ierīces uzstādījumus.
Ja izmaināt šos uzstādījumus, tiek iespaidota ierīces darbība
vairākās programmās.
Daži uzstādījumi var būt uzstādīti ierīcē jau iepriekš vai arī
varat tos saņemt īpašā ziņā no sava pakalpojumu sniedzēja.
Iespējams, ka šos uzstādījumus nevarēsit mainīt.
Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams rediģēt, un
mainiet vērtības šādi:
● Pārslēdzieties starp divām vērtībām, piem., ieslēgts/

izslēgts.
● Izvēlieties vērtību no saraksta.
● Atveriet teksta redaktoru, lai ievadītu vērtību.
● Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu vērtību.

Vispārīgie uzstādījumi
Izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi un Vispārīgi.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
● Personalizēšana  — mainiet displeja uzstādījumus un

personalizējiet ierīci.
● Datums, laiks  — mainiet datumu un laiku.
● Papildinājums  — definējiet papildierīču uzstādījumus.
● Pārsega darbība  — mainiet pārsega uzstādījumus.
● Savs taustiņš  — izvēlieties funkciju, kas tiek aktivizēta,

kad nospiežat interneta vai ziņapmaiņas taustiņu.

● Sensoru uzstād.  — mainiet sensoru uzstādījumus.
● Drošība  — definējiet drošības uzstādījumus.
● Rūpnīcas uzst.  — atjaunojiet sākotnējos tālruņa

uzstādījumus.
● Pozicionēšana  — definējiet GPS bāzēto programmu

pozicionēšanas metodi un serveri.

Tālruņa uzstādījumi
Izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi un Tālrunis.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
● Zvans  — definējiet vispārīgos zvanu uzstādījumus.
● Pāradresācija  — definējiet zvanu pāradresācijas

uzstādījumus.
● Zvanu liegumi  — definējiet zvanu lieguma

uzstādījumus.
● Tīkls  — definējiet tīkla uzstādījumus.

Savienojuma uzstādījumi
Izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi un Savienojums.
Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
● Bluetooth  — rediģējiet Bluetooth uzstādījumus.
● USB  — rediģējiet datu kabeļa uzstādījumus.
● Mērķi  — nosakiet jaunus vai rediģējiet esošus piekļuves

punktus. Dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē var
sākotnēji būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tos
var nebūt iespējams izveidot, rediģēt vai noņemt.
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● Pakešdati  — nosakiet, kad tiek pievienots pakešdatu
tīkls un ievadiet noklusēto pakešu pārslēgto piekļuves
punkta nosaukumu, ja izmantojat ierīci kā datora
modemu.

● Datu zvans  — iestatiet taimauta perioda ilgumu, pēc
kura datu zvanu savienojums automātiski tiek izbeigts.

● Dalība  — rediģējiet dalības uzstādījumus (tīkla
pakalpojums). Lai reģistrētos šim pakalpojumam,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

● SIP uzstādījumi  — skatiet vai izveidojiet sesijas
iniciācijas protokola (SIP) profilus.

● XDM uzstādījumi  — izveidojiet XDM profilu. XDM profils
ir nepieciešams daudzām sakaru programmām,
piemēram, dalībai.

● Attālie diski  — izveidojiet ierīces savienojumu ar attālo
disku.

● Konfigurācija  — skatiet vai izdzēsiet uzticamos serverus,
no kuriem ierīce drīkst saņemt konfigurācijas
uzstādījumus.

● APN vadība  — ierobežojiet pakešdatu savienojumus

Programmas uzstādījumi
Izvēlieties  > Rīki > Uzstādījumi un Programmas.
Izvēlieties no saraksta programmu, kuras uzstādījumus
vēlaties pielāgot.

Uzstādījumi
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14. Ekoloģiskie padomi
Šeit ir padomi, kā jūs varat sniegt savu
ieguldījumu vides aizsardzībā

Enerģijas taupīšana
Kad esat pilnībā uzlādējis akumulatoru un atvienojis lādētāju
no ierīces, atvienojiet lādētāju no sienas kontaktligzdas.
Akumulatoru nav tik bieži jāuzlādē, ja veicat šādas darbības:
● Aizveriet un deaktivizējiet programmas, pakalpojumus un

savienojumus, kad tos nelietojat.
● Samaziniet ekrāna spilgtumu.
● Uzstādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas

režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas
ir iespējams jūsu ierīcē.

● Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., tastatūras un zvanu
signālus.

Otrreizējā pārstrāde
Lielākā daļa no Nokia tālrunī izmantotajiem materiāliem ir
atkārtoti pārstrādājami. Lai uzzinātu, kā ir iespējams

atkārtoti pārstrādāt Nokia produktus, apmeklējiet Web vietu
www.nokia.com/werecycle, bet mobilās ierīces –
www.nokia.mobi/werecycle.
Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot
atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes
sistēmā.

Papīra taupīšana
Šī lietotāja rokasgrāmata palīdz jums uzsākt darbu ar savu
ierīci. Lai iegūtu plašākas instrukcijas, atveriet palīdzību
ierīcē (lielākajā daļā programmu izvēlieties Iespējas >
Palīdzība). Lai iegūtu tālāku atbalstu, skatiet
www.nokia.com/support.

Plašāka informācija
Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības
īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/
ecodeclaration.
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Izstrādājuma un drošības informācija
Papildierīces

Uzmanību!  Izmantojiet tikai tādus akumulatorus,
lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai
kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un
garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.
Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt
ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus
bīstamus apstākļus.
Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet
vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli,
satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators
Informācija par akumulatoriem un
lādētājiem
Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators.
Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BP-4L. Nokia var
laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus.
Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem
lādētājiem: AC-8. Precīzs lādētāja modeļa numurs var
atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek
norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.
Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas
pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks
kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet
tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei
apstiprinājusi Nokia.
Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav
ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc
atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal
pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas
indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc
tam ierīci var lietot zvanīšanai.
Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr
izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.
Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no
elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā
uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana
var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet
neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.
Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras.
Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C
grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai
zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un
ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru
kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo
temperatūra zem sasalšanas robežas.
Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties,
ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai
pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora
pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina
metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru
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nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var
sabojāt gan akumulatoru, gan savienojošo priekšmetu.
Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora
dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora
atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to
otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves
atkritumiem.
Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt,
sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai
plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums
nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties
skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.
Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai
ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos
šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.
Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai
paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana
var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus
apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz
cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms
turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to
pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.
Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr
izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Nokia akumulatoru autentifikācijas
vadlīnijas
Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia
akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu
Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia
servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet
hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana
1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no

viena skata leņķa jābūt redzamam
Nokia sadoto roku simbolam, bet no
otra leņķa — Nokia oriģinālo
papildierīču logotipam Nokia
Original Enhancements.

2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa
labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā
malā būtu jāsaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs
akumulatora autentiskuma
apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar
pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka
konkrētais Nokia akumulators ar
hologrammas uzlīmi nav autentisks
Nokia akumulators, neizmantojiet to un
palīdzību meklējiet tuvākajā
pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.
Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia
akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.
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Ierīces apkope
Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi.
Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas
pakalpojumiem.
● Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums

un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa
elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek
saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā
ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.

● Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās.
Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie
komponenti.

● Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā.
Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču
ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt
vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas
temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās
iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko
shēmu plates.

● Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā
rokasgrāmatā.

● Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas.
Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu
plates un smalkmehānika.

● Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķimikālijas,
šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu
drāniņu.

● Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un
traucēt pareizu darbību.

● Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu
maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas
vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var
uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

● Lietojiet lādētāju telpās.
● Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem.,

kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
● Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas

nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.
Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju
un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde
Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus,
akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas
punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu
atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju
izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia
izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā
www.nokia.com/werecycle vai nokia.mobi/werecycle.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma,
akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai
iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie
izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc

ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības
ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem
izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.
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Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par
vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā
www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību
Mazi bērni
Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas
detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide
Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja
tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz
2,2 centimetri (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces
pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam
nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš
minētajā attālumā no ķermeņa.
Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs
savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta,
līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par
ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas
beigām.

Medicīniskās ierīces
Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu, darbība var
izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības
traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami
aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu
jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās
ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs,

ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes
iestādēs, iespējams, lieto aparatūru, kas ir jutīga pret
radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces
Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz
15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un
implantēto medicīnisko ierīci, piem.,
elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru,
lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības
traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro
šādi noteikumi:
● Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā

15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
● Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
● Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības

traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas
medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.

● Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats
aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.

● Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja
norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar
implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības
aprūpes speciālistu.
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Dzirdes aparāti
Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus
atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie
pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi
Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var
izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami
aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas
elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu
pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa
spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet
transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.
Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai
kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope
var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi.
Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums
transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā
gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un
sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un
piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar
lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa
spilvenu izplešanās zonā.
Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču
lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un
pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide
Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus
norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai

aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus.
Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu
tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs,
glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un
vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas
vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti
lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja,
ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī
vietas, kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi,
putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir
droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek
izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns),
lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanīšana ārkārtas situācijās

Svarīgi!  Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus,
bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas
funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot
internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta
zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas,
ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem
gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu
pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros
apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem.,
jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem),
nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.
Lai zvanītu ārkārtas situācijās:
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1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls
ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams,
būs jāveic šādas darbības:
● Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
● Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu

ierobežojumus.
● Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz

aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai

nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava
zvanīšanai.

3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas
dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu
numuri var atšķirties.

4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju
sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce
negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis.
Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)
Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.
Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir
izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes
ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs
vadlīnijas ir izstrādājusi neatkarīga zinātniska organizācija
ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību
visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota
mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu
(Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais
SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz
10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci
standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko
apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās.
Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks
par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz
enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms
mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes
stacijas atrašanās tuvuma.
Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces
lietošanu pie auss ir 0,85 W/kg.
Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR
vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un
testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR
dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie
informācijas par izstrādājumu.
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