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Dla w³asnego bezpieczeñstwa
Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi skróconymi 
wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek mo¿e 
byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej 
informacji uzyskasz, zapoznaj±c siê z pe³n± instrukcj± 
u¿ytkownika.

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

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

ZAK£ÓCENIA Wszystkie urz±dzenia 
bezprzewodowe mog± byæ podatne na 
zak³ócenia, które z kolei mog± wywieraæ 
wp³yw na jako¶æ po³±czeñ.

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

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ 
SIÊ W SAMOLOCIE Przestrzegaj wszystkich 
ograniczeñ. Urz±dzenia bezprzewodowe mog± 
byæ 1/4ród³em zak³óceñ w samolocie.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE, GDY TANKUJESZ 
PALIWO Nie korzystaj z urz±dzenia na 
stacjach benzynowych. Nie u¿ywaj go w 
pobli¿u sk³adów paliw lub chemikaliów.

WY£¡CZ URZ¡DZENIE W REJONIE 
PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW 
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Nie 
korzystaj z urz±dzenia w rejonie odpalania 
³adunków wybuchowych. 

 U¯YWAJ URZ¡DZENIA Z ROZWAG¡ 
U¿ywaj urz±dzenia w normalnej pozycji i 
zgodnie z jego dokumentacj±. Nie dotykaj 
anteny bez potrzeby.

PROFESJONALNY SERWIS Produkt ten 
mo¿e byæ instalowany i naprawiany wy³±cznie 
przez wykwalifikowany personel.

AKCESORIA I BATERIE U¿ywaj jedynie 
zatwierdzonych do u¿ytku baterii i 
akcesoriów. Nie pod³±czaj niekompatybilnych 
produktów.
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WODOODPORNO¦Æ To urz±dzenie nie jest 
wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.

KOPIE ZAPASOWE Pamiêtaj o robieniu 
zapasowych kopii wa¿nych informacji lub 
prowad1/4 ich pisemny zapis.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ Zanim 
pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj 
siê z instrukcj± jego obs³ugi i przepisami 
bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.

TELEFONY ALARMOWE Upewnij siê, ¿e 
urz±dzenie jest w³±czone i ma kontakt z sieci± 
komórkow±. Naci¶nij i przytrzymaj , aby 
wy¶wietliæ klawiaturê telefonu na ekranie. 
Wprowad1/4 numer alarmowy i naci¶nij . 
Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj 
po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Kilka s³ów o urz±dzeniu
Urz±dzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji 
zosta³o zatwierdzone do u¿ytku w sieciach EGSM 900, 
GSM 1800 i GSM 1900. Aby uzyskaæ wiêcej informacji o 
tych sieciach komórkowych, skontaktuj siê ze swoim 
us³ugodawc±.

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

OSTRZE¯ENIE: Wszystkie funkcje tego urz±dzenia, z 
wyj±tkiem aktywnych alarmów, dzia³aj± dopiero po 
jego w³±czeniu. Nie w³±czaj tego urz±dzenia, gdy mo¿e 
ono powodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, musisz mieæ dostêp do us³ug 
dostawcy us³ug bezprzewodowych. Dzia³anie wielu funkcji 
tego urz±dzenia zale¿y od charakterystyki sieci 
bezprzewodowej. Okre¶lone us³ugi sieciowe mog± nie byæ 
dostêpne we wszystkich sieciach, a w niektórych 
przypadkach, aby mo¿liwe by³o korzystanie z us³ug 
sieciowych, mo¿e zaistnieæ potrzeba zawarcia dodatkowej 
umowy z us³ugodawc±. Dodatkowe informacje o sposobie 
korzystania z us³ug sieciowych i zwi±zanych z nimi 
op³atach mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy. W niektórych 
sieciach mog± obowi±zywaæ ograniczenia, które maj± 
wp³yw na sposób korzystania z us³ug sieciowych. W 
niektórych sieciach na przyk³ad mog± nie byæ dostêpne 
pewne us³ugi lub specyficzne dla danego jêzyka znaki.

Us³ugodawca mo¿e zablokowaæ pewne funkcje lub 
uniemo¿liwiæ ich w³±czenie w urz±dzeniu. Takie funkcje 
nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. Aby 
uzyskaæ wiêcej informacji o szyfrowaniu, skontaktuj siê z 
us³ugodawc±.
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Urz±dzenie to jest zgodne z protoko³ami WAP 2.0 (HTTP i 
SSL), które bazuj± na protoko³ach TCP/IP. Dzia³anie 
niektórych funkcji tego urz±dzenia, takich jak wiadomo¶ci 
MMS czy przegl±darka internetowa, uwarunkowane jest 
dzia³aniem niektórych funkcji w sieci.

Pamiêæ wspó³dzielona
Z pamiêci wspó³dzielonej mog± korzystaæ nastêpuj±ce 
funkcje tego urz±dzenia: kontakty, wiadomo¶ci tekstowe, 
wiadomo¶ci multimedialne, zdjêcia, d1/4wiêki dzwonka, 
pliki audio, klipy wideo, kalendarz i zadania oraz pobrane 
aplikacje. U¿ycie jednej lub wiêkszej liczby tych funkcji 
mo¿e zmniejszyæ ilo¶æ pamiêci dostêpnej dla pozosta³ych 
funkcji, które tê pamiêæ wspó³dziel±. Na przyk³ad zapisanie 
wielu zdjêæ mo¿e spowodowaæ zape³nienie ca³ej dostêpnej 
pamiêci. Przy próbie u¿ycia funkcji wspó³dziel±cej pamiêæ 
mo¿e zostaæ wy¶wietlony komunikat o wyczerpaniu siê tej 
pamiêci. W takim przypadku, aby móc dalej korzystaæ z 
urz±dzenia, nale¿y usun±æ czê¶æ informacji i danych 
zapisanych w funkcjach korzystaj±cych z pamiêci 
wspó³dzielonej.

Akcesoria, baterie i ³adowarki
Przed u¿yciem ³adowarki sprawd1/4 nazwê i numer jej 
modelu. To urz±dzenie jest przeznaczone do pracy z 
nastêpuj±cymi 1/4ród³ami zasilania: ACP–12 i AC–1.

OSTRZE¯ENIE: Korzystaj wy³±cznie z baterii, 
³adowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez 
firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem 
urz±dzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu 
uniewa¿ni gwarancjê, a mo¿e byæ nawet 
niebezpieczne.

Przed wyjêciem baterii zawsze wy³±cz urz±dzenie i od³±cz 
je od ³adowarki.

Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów 
uzyskasz u sprzedawców. Od³±czaj±c przewód 
któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê – nie za 
przewód.

Urz±dzenie i jego akcesoria zawieraj± czê¶ci o niewielkich 
rozmiarach. Nale¿y je przechowywaæ w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.
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Rozpoczêcie pracy
Urz±dzenie multimedialne typu smartphone Nokia 7710 
oferuje ró¿ne aplikacje multimedialne, takie jak Kamera, 
Muzyka, Visual RadioTM, RealPlayer i przegl±darka 
internetowa. Ponadto w urz±dzeniu typu smartphone 
dostêpne s± ró¿ne przydatne funkcje, takie jak edytor 
tekstu, zegar, kalkulator i kalendarz.

Czê¶ci urz±dzenia typu 
smartphone

Przód i góra

Rys. 1 Przód i góra

1  Przycisk g³osu. Naci¶nij, aby prze³±czyæ miêdzy 
g³o¶nikiem a s³uchawk± podczas po³±czenia g³osowego. 
Naci¶nij, aby rozpocz±æ lub zakoñczyæ nagrywanie 
po³±czenia g³osowego. Naci¶nij i przytrzymaj, aby 
uaktywniæ wybieranie g³osowe.

2  Naci¶nij ten przycisk, aby zakoñczyæ lub odrzuciæ 
po³±czenie. Naci¶nij, aby otworzyæ widok Wybieranie 
numeru w aplikacji Telefon.

3  Naci¶nij, aby odebraæ po³±czenie. Naci¶niêcie 
tego przycisku w widoku Wybieranie numeru aplikacji 
Telefon i na Pulpicie pozwala wy¶wietliæ ostatnio 
wybierane numery.

4 Przycisk przewijania. Naci¶niêcie górnej , dolnej 
, lewej  i prawej  czê¶ci przycisku pozwala 

przesuwaæ kursor na ekranie i wybieraæ ¿±dane pozycje. 
Naci¶niêcie ¶rodkowej czê¶ci przycisku umo¿liwia 
uaktywnienie lub wybranie ¿±danej funkcji. Naci¶nij, 
aby po³±czyæ siê z wybranym numerem, numerem 
szybkiego wybierania lub okre¶lonym kontaktem. 
Naci¶niêcie prawej i lewej czê¶ci przycisku pozwala 
dostosowaæ poziom g³o¶no¶ci s³uchawki, zestawu 
s³uchawkowego lub g³o¶nika.

5  Przycisk Menu. Naci¶nij, aby otworzyæ menu.. 
Naciskaj wielokrotnie, aby prze³±czaæ okna dialogowe.

6 Mikrofon
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7  Przycisk Pulpit. Naci¶nij, aby otworzyæ aplikacjê 
Pulpit, która stanowi g³ówny widok wy¶wietlany w 
urz±dzeniu typu smartphone. Wiêcej informacji mo¿na 
znale¼æ w sekcji “Pulpit” na str. 34. Przytrzymanie 
naci¶niêtego przycisku przez d³u¿szy czas powoduje 
otwarcie listy ostatnio u¿ywanych aplikacji, do których 
mo¿na siê prze³±czyæ.

8  Przycisk ESC. Umo¿liwia zamkniêcie okien 
dialogowych lub powrót do poprzedniego widoku. 
S³u¿y on tak¿e do anulowania czynno¶ci w oknach 
dialogowych, w których dostêpny jest przycisk Anuluj.

9 S³uchawka
10 Przycisk prze³±czania  s³u¿y do prze³±czania miêdzy 

ró¿nymi widokami w aplikacji. 
11 Przycisk powiêkszania. W razie potrzeby przycisk  

udostêpnia opcjê powiêkszenia. 

Dzia³anie przycisków  i  zale¿y od u¿ywanej aplikacji 
i bie¿±cego widoku. W trakcie po³±czenia za pomoc± 
przycisku  mo¿na otworzyæ ustawienia audio, a 
naciskaj±c przyciski  lub , mo¿na odpowiednio 
zwiêkszyæ lub zmniejszyæ poziom g³o¶no¶ci. Przyciski te s± 
tak¿e u¿ywane do korzystania z gier.

Dó³ i prawa strona

Rys. 2 Dó³ i prawa strona

1 Z³±cze ³adowarki
2 Z³±cze Pop-Port™ przeznaczone do pod³±czenia 

zestawu s³uchawkowego, kabla do komunikacji z 
komputerem oraz pêtli indukcyjnej.

3 Uchwyt na rysik.
4  Przycisk zasilania. Naci¶niêcie przycisku i 

przytrzymanie go w³±cza lub wy³±cza urz±dzenie typu 
smartphone. Szybkie naci¶niêcie przycisku pozwala 
zmieniæ u¿ywany profil.
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Ty³

Rys. 3 Obiektyw aparatu i g³o¶nik

Instalowanie karty SIM i baterii
• Wszystkie karty SIM nale¿y przechowywaæ w miejscu 

niedostêpnym dla ma³ych dzieci. Informacje dotycz±ce 
dostêpno¶ci i sposobu korzystania z us³ug karty SIM 
mo¿na uzyskaæ od sprzedawcy tej karty. Mo¿e nim byæ 
us³ugodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

• Kartê SIM i jej styki ³atwo uszkodziæ, zarysowuj±c lub 
zginaj±c kartê, dlatego nale¿y zachowaæ ostro¿no¶æ 
podczas dotykania, wk³adania lub wyjmowania karty.

• Przed zdjêciem tylnej ¶cianki nale¿y wy³±czyæ zasilanie 
i od³±czyæ od urz±dzenia typu smartphone ³adowarkê 

oraz inne akcesoria. Urz±dzenie typu smartphone 
powinno byæ u¿ytkowane i przechowywane zawsze z 
za³o¿on± tyln± ¶ciank±.

1 Aby zdj±æ tyln± obudowê, nale¿y trzymaæ urz±dzenie 
typu smartphone zwrócone ty³em do siebie, a 
nastêpnie nacisn±æ przycisk zwalniaj±cy tyln± 
obudowê i unie¶æ j± (patrz rys. 4).

Rys. 4 Zdejmowanie tylnej ¶cianki

2 Je¶li w urz±dzeniu typu smartphone znajduje siê 
bateria, wyjmij j± z urz±dzenia. (Patrz rys. 5).
Przed wyjêciem baterii zawsze pamiêtaj o wy³±czeniu 
urz±dzenia typu smartphone i od³±czeniu go od 
³adowarki.
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Rys. 5 Wyjmowanie baterii

3 Otwórz zatrzask gniazda karty SIM (patrz rys. 6) i wsuñ 
kartê SIM bokiem do gniazda karty SIM (patrz rys. 7). 
Upewnij siê, ¿e ¶ciêty róg karty SIM jest skierowany do 
¶rodka gniazda, a z³ota powierzchnia styku na karcie 
jest skierowana w dó³.

Rys. 6 Otwieranie zatrzasku gniazda karty SIM

Rys. 7 Wk³adanie karty SIM i karty pamiêci

4 Zamknij zatrzask gniazda karty SIM (patrz rys. 8).

Rys. 8 Zamykanie zatrzasku gniazda karty SIM

5 Aby w³o¿yæ bateriê, wyrównaj z³ote styki baterii, tak 
aby styka³y siê z odpowiednimi z³±czami w komorze na 
bateriê. Naciskaj przeciwny koniec baterii, dopóki nie 
zatrza¶nie siê we w³a¶ciwym po³o¿eniu (patrz rys. 9). 
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Rys. 9 Wk³adanie baterii

6 Naci¶nij obudowê, aby zatrzasnê³a siê we w³a¶ciwym 
po³o¿eniu. (Patrz rys. 10).

Rys. 10 Ponowne zak³adanie tylnej ¶cianki

Wyjmowanie i instalowanie karty 
pamiêci
Urz±dzenie typu smartphone jest dostarczane z gotow± do 
u¿ycia kart± pamiêci (MMC). Na karcie tej mog± 
znajdowaæ siê wstêpnie zainstalowane pliki i aplikacje. 
Karty tej mo¿na u¿ywaæ do organizowania plików, 
aplikacji, kopii zapasowych itp. w taki sam sposób, jak w 
przypadku analogicznych pozycji w urz±dzeniu typu 
smartphone.

Wa¿ne: Nie nale¿y wyjmowaæ karty podczas trwania 
operacji. Usuniêcie karty podczas trwania operacji mo¿e 
spowodowaæ uszkodzenie karty i samego urz±dzenia oraz 
zniszczenie danych zapisanych na karcie.

Wszystkie karty pamiêci przechowuj w miejscu 
niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Aby wyj±æ kartê pamiêci, nale¿y trzymaæ urz±dzenie 
typu smartphone zwrócone ty³em do siebie, a 
nastêpnie nacisn±æ przycisk zwalniaj±cy tyln± 
obudowê i unie¶æ j± (patrz rys. 4). Wyjmij kartê, 
delikatnie wysuwaj±c j± z gniazda. Uwa¿aj, aby nie 
zarysowaæ z³otych styków karty.

Aby zainstalowaæ kartê pamiêci, nale¿y trzymaæ 
urz±dzenie typu smartphone zwrócone ty³em do siebie, 
a nastêpnie nacisn±æ przycisk zwalniaj±cy tyln± 
obudowê i unie¶æ j± (patrz rys. 4). Delikatnie wsuwaj 
kartê pamiêci do gniazda, dopóki nie znajdzie siê we 
w³a¶ciwym po³o¿eniu (patrz rys. 7). Upewnij siê, ¿e 
z³ote styki karty s± skierowane w dó³.
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Uwaga: Z tym urz±dzeniem nale¿y u¿ywaæ jedynie 
kompatybilnych kart multimedialnych (MMC). Inne 
karty pamiêci, na przyk³ad karty Secure Digital (SD), nie 
pasuj± do z³±cza kart MMC i nie s± kompatybilne z tym 
urz±dzeniem. U¿ycie niekompatybilnej karty pamiêci 
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie karty i samego 
urz±dzenia oraz zniszczenie danych zapisanych na 
karcie.

£adowanie baterii
Podczas ³adowania baterii nie nale¿y korzystaæ z takich 
funkcji, jak przegl±darka internetowa lub odtwarzacz 
RealOne Player, które zu¿ywaj± du¿o energii. 
Wykonywanie zbyt wielu dzia³añ wymagaj±cych du¿ej 
ilo¶ci energii mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe ³adowanie 
baterii.
1 Pod³±cz z³±cze ³adowarki do podstawy urz±dzenia typu 

smartphone (rys. 2 na page 13).
2 Pod³±cz ³adowarkê do ¶ciennego gniazda sieci 

elektrycznej. Pasek wska¼nika stanu baterii w obszarze 
wska¼nika stanu zacznie siê przesuwaæ. Podczas 
³adowania baterii mo¿na korzystaæ z urz±dzenia typu 
smartphone. Je¶li bateria jest ca³kowicie wyczerpana, 
wska¼nik ³adowania mo¿e pojawiæ siê dopiero po kilku 
minutach.

3 Po ca³kowitym na³adowaniu baterii pasek ³adowania 
przestanie siê przesuwaæ. Od³±cz ³adowarkê od 
urz±dzenia typu smartphone i wyjmij wtyczkê kabla 
zasilaj±cego z gniazda sieci elektrycznej.

Patrz równie¿ “Informacje o bateriach” na str. 162 i 
“Akcesoria, baterie i ³adowarki” na str. 11.

W³±czanie urz±dzenia typu 
smartphone

OSTRZE¯ENIE: Wszystkie funkcje tego urz±dzenia, z 
wyj±tkiem aktywnych alarmów, dzia³aj± dopiero po 
jego w³±czeniu. Nie w³±czaj tego urz±dzenia, gdy mo¿e 
ono powodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ urz±dzenie typu 
smartphone, naci¶nij i przytrzymaj przycisk zasilania 

. Po wybraniu profilu Samolot urz±dzenie typu 
smartphone mo¿e byæ wykorzystywane bez funkcji 
telefonu. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji 
“Profile” na str. 49.

Je¶li zostanie wy¶wietlony monit o podanie kodu 
PIN, wprowad¼ kod (wy¶wietlony jako znaki ****) i 
dotknij opcji OK. Kod PIN zabezpiecza kartê SIM przed 
nieautoryzowanym u¿yciem i jest zazwyczaj 
dostarczany razem z kart± SIM. Je¶li niew³a¶ciwy kod 
PIN zostanie wprowadzony trzy razy pod rz±d, kod PIN 
zostanie zablokowany i przed ponownym u¿yciem 
karty SIM konieczne bêdzie jego odblokowanie za 
pomoc± kodu PUK. Je¶li kody te nie zosta³y 
dostarczone wraz z kart± SIM, nale¿y skontaktowaæ siê 
z operatorem, którego karta SIM znajduje siê w 
urz±dzeniu typu smartphone.



Ro
zp

oc
zê

ci
e 

pr
ac

y

18 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Je¶li zostanie wy¶wietlony monit o wprowadzenie 
kodu blokady, wprowad¼ kod (wy¶wietlony jako znaki 
*****) i dotknij opcji OK. Kod blokady chroni urz±dzenie 
przed nieautoryzowanym u¿yciem. Ustawienie 
fabryczne kodu blokady to 12345. Zmieñ kod, a nowy 
kod zachowaj w tajemnicy i przechowuj go w 
bezpiecznym miejscu poza urz±dzeniem typu 
smartphone. Kodem blokady mo¿e siê sk³adaæ z 5–10 
znaków.

Uwaga:  Urz±dzenie typu 
smartphone jest wyposa¿one w 
antenê wewnêtrzn±. Tak jak w 
przypadku ka¿dego innego 
urz±dzenia nadawczo–odbiorczego, 
nie nale¿y dotykaæ bez potrzeby 
anteny w³±czonego urz±dzenia typu 
smartphone. Dotykanie anteny 
niekorzystnie wp³ywa na jako¶æ 
po³±czeñ i mo¿e przyczyniaæ siê do 
niepotrzebnego wzrostu pobieranej 
przez urz±dzenie typu smartphone 
energii. Unikanie kontaktu z anten± 
podczas korzystania z urz±dzenia 
typu smartphone pozwala w sposób 
optymalny wykorzystaæ parametry anteny i ¿ywotno¶æ 
baterii. 

  Na rysunku przedstawiono sposób 
korzystania z urz±dzenia typu 
smartphone podczas prowadzenia 
rozmowy telefonicznej. Obszar 
anteny oznaczono kolorem szarym.

Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu urz±dzenia typu 
smartphone wy¶wietlany jest monit o skalibrowanie 
ekranu dotykowego i okre¶lenie niektórych ustawieñ. W 
zale¿no¶ci od u¿ywanej karty SIM urz±dzenie mo¿e 
automatycznie dodaæ prawid³owe ustawienia dotycz±ce 
przegl±dania stron internetowych i wiadomo¶ci MMS.

Wszystkie ustawienia mo¿na pó¼niej zmodyfikowaæ za 
pomoc± aplikacji Control Panel lub innych odpowiednich 
aplikacji.
1 Podczas uruchamiania urz±dzenia typu smartphone 

wykonywany jest autotest. Po zakoñczeniu autotestu 
zostanie wy¶wietlony monit o skalibrowanie ekranu 
dotykowego. Postêpuj zgodnie instrukcjami 
wy¶wietlanymi na ekranie.

2 Je¶li zostanie wy¶wietlony monit o podanie kodu PIN, 
wprowad¼ kod (wy¶wietlony jako znaki ****) i dotknij 
opcji OK. Pojawi siê ekran powitalny.

3  Aby data i godzina zosta³y ustawione automatycznie, 
zaznacz pole wyboru Automatyczna aktualizacja:. 
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Wybierz opcjê Zakoñcz. Je¶li zostanie wybrana opcja 
Aut. uakt. i okre¶lona us³uga bêdzie dostêpna, konieczne 
bêdzie ponowne uruchomienie urz±dzenia. Je¶li 
domy¶lnie wybrana jest funkcja automatycznej 
aktualizacji i okre¶lona us³uga jest dostêpna, 
wy¶wietlone zostanie okno dialogowe Ustawienia (patrz 
punkt 6 poni¿ej). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niektórzy 
operatorzy sieci nie obs³uguj± funkcji Aut. uakt.

4 Je¶li funkcja automatycznej aktualizacji nie jest 
aktywna lub jest niedostêpna, okre¶l miasto pobytu dla 
urz±dzenia typu smartphone.

5 Je¶li funkcja automatycznej aktualizacji nie jest 
aktywna, ustaw datê i godzinê. Aby zakoñczyæ 
definiowanie ustawieñ, dotknij opcji Zakoñcz.

6 Mo¿na edytowaæ ró¿ne ustawienia opcjonalne, takie 
jak ustawienia konta e–mail czy informacje osobiste. 
Wybierz z listy ustawienie, które chcesz edytowaæ, i 
dotknij opcji Otwórz. Je¶li nie chcesz w danym 
momencie edytowaæ ustawieñ, dotknij opcji Zakoñcz, 
aby zakoñczyæ konfigurowanie ustawieñ.

Kopiowanie danych z karty SIM do 
pamiêci urz±dzenia typu smartphone
Je¶li na karcie SIM s± przechowywane nazwy i numery, 
mo¿na je skopiowaæ do pamiêci urz±dzenia typu 
smartphone.

Aby przenie¶æ wszystkie kontakty, otwórz aplikacjê 
Kontakty i naci¶nij przycisk , a nastêpnie wybierz 
kolejno opcje Narzêdzia > Kopiuj z SIM do Kontaktów.... 

Wybierz opcjê Kopiuj. Aby przenie¶æ pojedyncze 
kontakty, otwórz aplikacjê Kontakty i naci¶nij , a 
nastêpnie wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Kontakty 
SIM.... Zaznacz kontakt i dotknij opcji Kopiuj do 
Kontak..

Elementy wy¶wietlacza

Fig. 11 Pulpit

1 Obszar paska tytu³u. Jest w nim wy¶wietlana nazwa 
aplikacji i nazwa grupy aplikacji lub inne informacje o 
stanie aplikacji. Aby uzyskaæ dostêp do ¿±danego 
menu, dotknij go rysikiem lub naci¶nij przycisk .

2 Obszar wska¼nika stanu. Ikony stanu mo¿na znale¼æ w 
sekcji “Wska¼niki stanu” na str. 24.

3 Pasek narzêdzi. Zawiera skróty do najczê¶ciej 
u¿ywanych aplikacji lub – w obrêbie aplikacji – skrót 
do przydatnych narzêdzi. Na Pulpicie powoduje tak¿e 
wy¶wietlenie bie¿±cej godziny. Dotknij, aby wy¶wietliæ 
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bie¿±c± datê. Aby ukryæ pasek narzêdzi, naci¶nij  i 
wybierz Ekran. Usuñ zaznaczenie opcji Pasek narzêdzi.

4 Pasek przewijania. Aby przewin±æ ekran, dotknij paska 
rysikiem lub przeci±gnij go.

Urz±dzenie typu smartphone wyposa¿one jest w 
wygaszacz ekranu. Je¶li przez okre¶lony czas nie s± 
wykonywane ¿adne czynno¶ci, zostanie uaktywniony 
wygaszacz ekranu. Aby zdezaktywowaæ wygaszacz 
ekranu, dotknij ekranu rysikiem lub naci¶nij dowolny 
przycisk. Nie mo¿na zmieniæ wygl±du wygaszacza ekranu. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Ekran” na 
str. 120.

Nawigowanie i wybieranie 
poszczególnych pozycji
W wiêkszo¶ci przypadków urz±dzeniem typu smartphone 
mo¿na sterowaæ na dwa sposoby: naciskaj±c przycisk 
przewijania i inne przyciski w urz±dzeniu typu 
smartphone lub dotykaj±c ekranu rysikiem dostarczonym 
z urz±dzeniem. Mo¿na stosowaæ ró¿ne kombinacje obu 
metod, aby sterowaæ urz±dzeniem w najwygodniejszy dla 
siebie sposób. Rysik mo¿na zobaczyæ na rys. ”2” na str. 13.

Wa¿ne: Nale¿y korzystaæ tylko z rysików 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
urz±dzeniem typu smartphone. U¿ywanie innego rysika 
mo¿e spowodowaæ utratê gwarancji na urz±dzenie typu 
smartphone i uszkodzenie ekranu. Nale¿y unikaæ 
zarysowania ekranu. Do pisania po ekranie nigdy nie 

nale¿y u¿ywaæ prawdziwego pióra lub d³ugopisu ani 
¿adnych innych ostrych przedmiotów.

Aby otworzyæ aplikacje, dotknij dwukrotnie ikony 
aplikacji na Pulpicie lub wybierz aplikacjê za pomoc± 
przycisku przewijania, a nastêpnie naci¶nij ¶rodkow± 
czê¶æ tego przycisku. Aby otworzyæ foldery, pliki lub 
za³±czniki, dotknij dwukrotnie ¿±danej pozycji lub 
wybierz j± za pomoc± przycisku przewijania, a 
nastêpnie naci¶nij ¶rodkow± czê¶æ tego przycisku.

Wyra¿enie "dwukrotnie dotknij" oznacza tutaj czynno¶æ, 
która polega na jednokrotnym dotkniêciu ¿±danej pozycji 
rysikiem w celu jej wybrania, a nastêpnie powtórnym jej 
dotkniêciu w celu jej otwarcia.

Wskazówka: Je¶li ekran dotykowy reaguje 
nieprawid³owo, mo¿e wymagaæ kalibracji. Za pomoc± 
przycisku przewijania otwórz aplikacjê Panel 
sterowania, wybierz opcjê Kalibracja ekranu, a nastêpnie 
postêpuj zgodnie z instrukcjami.

Aby zamkn±æ aplikacje i powróciæ do Pulpitu, 
naci¶nij  po lewej stronie urz±dzenia lub dotknij 

 w obszarze wska¼nika stanu. Na rys. ”11” na str. 19 
pokazano dok³adne po³o¿enie tej opcji na ekranie. 
Pulpit to przestrzeñ robocza, z której mo¿na uzyskaæ 
dostêp do wszystkich aplikacji i utworzyæ skróty do 
ró¿nych pozycji, takich jak dokumenty, zdjêcia czy 
wizytówki. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji 
“Pulpit” na str. 34.
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Aby wybraæ polecenia menu w aplikacjach, naci¶nij 
, przejd¼ do ¿±danego polecenia za pomoc± 

przycisku przewijania, a nastêpnie naci¶nij ¶rodkow± 
czê¶æ tego przycisku w celu wybrania polecenia. 
Opcjonalnie dotknij rysikiem obszaru paska tytu³u 
(patrz “Elementy wy¶wietlacza” na str. 19) w oknie 
dialogowym, aby otworzyæ menu, nastêpnie dotknij 
menu i ¿±danego polecenia.

W wiêkszo¶ci aplikacji dostêp do niektórych najczê¶ciej 
u¿ywanych poleceñ mo¿na uzyskaæ za pomoc± 
przycisków poleceñ znajduj±cych siê po prawej stronie 
ekranu.

Wskazówka: Polecenia menu i przyciski poleceñ 
zmieniaj± siê zale¿nie od tego, co jest aktualnie 
wy¶wietlane na ekranie. Wybierz pozycjê za pomoc± 
przycisku przewijania lub dotknij jej, a nastêpnie 
wybierz odpowiednie polecenie menu lub u¿yj 
przycisku polecenia.

Aby wybraæ poszczególne pozycje z listy lub pliki, 
dotknij okre¶lonego elementu, naci¶nij , a 
nastêpnie wybierz kolejno opcje Edycja > Zaznacz/Usuñ 
zaznaczenie > Zaznacz. Nastêpnie mo¿na dotkn±æ 
rysikiem pozosta³ych pozycji w celu ich zaznaczenia. 
Znacznik wyboru jest umieszczany obok zaznaczonych 
pozycji. Aby wybraæ wszystkie pozycje z listy, naci¶nij 

, a nastêpnie wybierz kolejno opcje Edycja > 
Zaznacz/Usuñ zaznaczenie > Zaznacz wszystkie. Aby 
wybraæ kolejne pozycje, przeci±gnij rysikiem po 
¿±danych plikach.

Aby wy¶wietliæ lub ukryæ przyciski poleceñ lub 
pasek narzêdzi, naci¶nij , a nastêpnie wybierz 
kolejno opcje Ekran > Pasek poleceñ lub Pasek narzêdzi. 
Gdy przycisk polecenia jest wyszarzony, nie mo¿na go 
u¿yæ.

Przyciski poleceñ po prawej stronie ekranu, pasek 
narzêdzi znajduj±cy siê u do³u ekranu oraz wska¼niki 
stanu wy¶wietlane w prawym górnym rogu 
wy¶wietlacza zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od u¿ywanej 
aplikacji i wybranych opcji.

Aby uaktywniæ poszczególne elementy okna 
dialogowego, dotknij ich rysikiem. Spróbuj dotkn±æ 
pól okna dialogowego, takich jak pola tekstowe, ramki 
okien czy inne elementy wy¶wietlacza.

Wskazówka: Numer telefonu, adres e–mail lub adres 
internetowy wpisany w polu tekstowym lub 
dokumencie mo¿e zostaæ u¿yty jako hiper³±cze. Po 
dotkniêciu rysikiem ¿±danego numeru lub adresu albo 
ustawieniu na nim kursora za pomoc± przycisku 
przewijania element taki stanie siê ³±czem 
oznaczonym ma³± ikon±. Przy aktywnym po³±czeniu z 
internetem dotknij ikony, aby wybraæ numer telefonu, 
otworzyæ edytor poczty e–mail lub uzyskaæ dostêp do 
witryny internetowej.

Aby przeci±gn±æ pozycjê, dotknij jej, nie odrywaj 
rysika od ekranu przez oko³o sekundê, a nastêpnie 
przeci±gnij pozycjê do nowego po³o¿enia. To samo 
mo¿na zrobiæ z aplikacjami Pulpitu.
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Korzystanie z podstawowych 
funkcji urz±dzenia typu 
smartphone

Aby wykonaæ po³±czenie, naci¶nij  na górze 
urz±dzenia typu smartphone, aby otworzyæ widok 
Wybieranie numeru. Widok Wybieranie numeru mo¿na 
tak¿e otworzyæ, dotykaj±c dwukrotnie ikony aplikacji 
Telefon na Pulpicie lub dotykaj±c ikony telefonu na 
pasku narzêdzi (o ile jest ona dostêpna). Wprowad¼ 
numer telefonu przy u¿yciu klawiatury ekranowej w 
widoku Wybieranie numeru i dotknij opcji Po³±cz. W 
razie pomy³ki przy wprowadzaniu numerów dotknij 
ikony , aby wyczy¶ciæ numery. Mikrofon i 
s³uchawka znajduj± siê z przodu urz±dzenia typu 
smartphone (patrz rys. ”1” na str. 12). Aby zakoñczyæ 
po³±czenie, dotknij opcji Zakoñcz lub naci¶nij . 

Aby odebraæ po³±czenie, dotknij opcji Odbierz lub 
naci¶nij  na górze urz±dzenia. Po³o¿enie 
mikrofonu i s³uchawki pokazano na rys. ”1” na str. 12. 
Aby odrzuciæ po³±czenie, dotknij opcji Odrzuæ lub 
naci¶nij . Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w 
sekcji “Telefon” na str. 40.

Aby wy³±czyæ d¼wiêki w urz±dzeniu typu 
smartphone, wybierz profil Cisza. Aby wybraæ profil, 
otwórz aplikacjê Profile lub naci¶nij przycisk zasilania 

 i wybierz z listy pozycjê Cisza.

Aby wpisaæ tekst, dotknij rysikiem pola tekstowego, w 
którym ma zostaæ wprowadzony tekst. Zostanie 
otwarte okno z klawiatur± ekranow± lub okno 
rozpoznawania pisma rêcznego. Rozpocznij pisanie, 
dotykaj±c rysikiem ¿±danych znaków na klawiaturze 
lub wpisuj±c litery w polu wprowadzania tekstu. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Wpisywanie 
tekstu” na str. 36.

Aby zrobiæ zdjêcie lub nagraæ film wideo, otwórz 
aplikacjê Aparat. Obiektyw aparatu fotograficznego 
znajduje siê z ty³u aparatu nad tyln± ¶ciank± (patrz rys. 
”2” na str. 13). Aby prze³±czyæ siê miêdzy trybami 
aparatu i kamery, dotknij odpowiedniego obrazu z 
lewej strony ekranu. U¿ywaj±c wy¶wietlacza jako 
wizjera, skieruj aparat na obiekt, który ma zostaæ 
sfotografowany, i naci¶nij ¶rodkow± czê¶æ przycisku 
przewijania lub dotknij opcji Zrób zdjêcie, aby zrobiæ 
zdjêcie. Aby nagraæ film wideo, naci¶nij Nagrywaj. 
Zdjêcie lub film wideo zostanie zapisany w folderze 
wy¶wietlanym w obszarze paska tytu³u. Aby usun±æ 
zdjêcie, dotknij opcji Usuñ. Wiêcej informacji mo¿na 
znale¼æ w sekcji “Zdjêcia” na str. 89.

Aby s³uchaæ radia, pod³±cz do urz±dzenia typu 
smartphone kompatybilny zestaw s³uchawkowy. 
Poniewa¿ przewód zestawu s³uchawkowego dzia³a jak 
antena radiowa, powinien zwisaæ swobodnie. Otwórz 
aplikacjê Visual Radio, naci¶nij  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia > U¿ywany g³o¶nik > Zestaw 
s³uchawkowy. Naci¶nij , aby rozpocz±æ s³uchanie 
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radia. Aplikacji Visual Radio mo¿na u¿yæ zarówno do 
s³uchania zwyk³ych audycji radia FM, jak i audycji 
specjalnych, którym towarzyszy obraz, gdy jest 
dostêpny. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji 
“Visual Radio” na str. 100.

Aby przeszukiwaæ wszystkie aplikacje i pliki w 
urz±dzeniu typu smartphone w celu znalezienia 
okre¶lonych ³añcuchów tekstowych lub typów plików, 
otwórz aplikacjê Znajd¼ i dotknij opcji Znajd¼. Wpisz 
¿±dany tekst w polu wyszukiwania i dotknij opcji 
Znajd¼. Aby zawêziæ kryteria wyszukiwania, dotknij 
opcji Wyszukiwanie z³o¿one, wpisz tekst w polu 
wyszukiwania, okre¶l lokalizacjê i zakres dat, a 
nastêpnie wybierz OK. Dotknij wyszukanej pozycji, aby 
j± otworzyæ.

Wskazówka: Mo¿na wyszukiwaæ ³añcuchy tekstowe w 
obrêbie aplikacji, je¶li funkcja ta jest dostêpna jako 
polecenie menu. Naci¶nij  i wybierz kolejno opcje 
Edycja > Znajd¼....

Aby utworzyæ foldery, otwórz aplikacjê Mened¿er 
plików. Naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Plik > Nowy 
folder.... Nadaj nazwê nowemu folderowi i wybierz 
lokalizacjê. W przypadku niektórych aplikacji, aby 
utworzyæ nowy folder, nale¿y wcze¶niej wybraæ z menu 
polecenie Zmieñ folder.

Typowe funkcje dostêpne w 
aplikacjach
Te same funkcje s± dostêpne w ró¿nych aplikacjach:

Aby dodaæ skrót do pozycji, wybierz ¿±dan± pozycjê 
w aplikacji Pliki lub innej aplikacji obs³uguj±cej pliki, 
naci¶nij  i wybierz polecenie menu Dodaj do 
Pulpitu... (o ile jest dostêpne). Na przyk³ad w aplikacji 
Zdjêcia wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Dodaj do 
Pulpitu.... Wybierz w aplikacji Desk grupê, do której ma 
zostaæ dodany skrót, i dotknij opcji OK.

Aby wys³aæ pozycje, wybierz ¿±dan± pozycjê, naci¶nij 
 i wybierz polecenie menu Plik >Wy¶lij (o ile jest 

dostêpne). Wybierz odpowiedni± metodê wysy³ania.

Aby wyci±æ i wkleiæ pozycjê, wybierz ¿±dan± pozycjê, 
naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Edycja > Wytnij. 
Przejd¼ do aplikacji, w której ma zostaæ dodana 
okre¶lona pozycja, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje 
Edycja > Wklej.

Aby skopiowaæ i wkleiæ pozycjê, wybierz ¿±dan± 
pozycjê, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Edycja > 
Kopiuj. Przejd¼ do aplikacji, w której ma zostaæ dodana 
okre¶lona pozycja, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje 
Edycja > Wklej.

Wskazówka: W niektórych oknach dialogowych 
wy¶wietlona jest ikona strza³ki  znajduj±ca siê w 
górnym lewym rogu. Dotknij rysikiem ikony, aby 
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wyci±æ lub skopiowaæ zaznaczony tekst lub wkleiæ 
tekst do wybranego pola.

Aby wyci±æ i wkleiæ pozycjê, wybierz ¿±dan± pozycjê, 
naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Plik > Usuñ.

Aby powiêkszyæ albo zmniejszyæ wy¶wietlane 
elementy, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Ekran > 
Powiêksz lub Pomniejsz.

Wska¼niki stanu
Aplikacje lub okna dialogowe mo¿na otworzyæ, dotykaj±c 
niektórych ikon stanu. Na przyk³ad dotkniêcie ikony  
powoduje otwarcie folderu Skrzynka odbiorcza, w którym 
mo¿na przeczytaæ odebran± wiadomo¶æ. Poni¿ej 
pokazano niektóre ikony stanu wy¶wietlane w trakcie 
korzystania z motywu domy¶lnego:

 W skrzynce odbiorczej znajduje siê jedna lub wiêcej 
nieprzeczytanych wiadomo¶ci.

 Masz jedn± lub wiêcej wiadomo¶ci g³osowych. 
Dotknij ikony, aby po³±czyæ siê z poczt± g³osow±. Je¶li 
korzystasz z dwóch linii telefonicznych, wy¶wietlony 
numer wskazuje wybran± liniê.

 Po³±czenie g³osowe jest w toku. Dotknij ikony, aby 
otworzyæ widok obs³ugi po³±czeñ.

 Mikrofon znajduje siê w trybie wyciszenia.

 Regulowanie g³o¶no¶ci. Dotknij podczas po³±czenia, 
aby otworzyæ okno regulacji g³o¶no¶ci.

 Ekran dotykowy i przyciski urz±dzenia typu 
smartphone s± zablokowane. Patrz “Blokada ekranu 
dotykowego i klawiatury” na str. 27.

Korzystasz z profilu Cisza. Po³±czenia przychodz±ce 
ani odebrane wiadomo¶ci nie bêd± sygnalizowane 
dzwonkiem telefonu. Dotknij ikony, aby otworzyæ okno 
wyboru profili.

Zegar alarmu jest w³±czony.

 Wszystkie po³±czenia s± przekazywane na inny numer. 
Je¶li korzystasz z kilku linii telefonicznych, wy¶wietlony 
numer wskazuje, na któr± liniê przekazywane jest 
po³±czenie. Ikona  wskazuje, ¿e wszystkie po³±czenia 
s± przekazywane do skrzynki poczty g³osowej. Dotknij 
ikony, aby zmodyfikowaæ ustawienia przekazywania 
po³±czeñ.

 Je¶li korzystasz z kilku linii telefonicznych, 
wy¶wietlony numer wskazuje wybran± liniê telefoniczn±. 
Dotknij ikony, aby prze³±czyæ siê miêdzy liniami 
telefonicznymi.

 lub  Do urz±dzenia typu smartphone pod³±czony 
jest zestaw s³uchawkowy lub pêtla indukcyjna.

 Urz±dzenie typu smartphone jest pod³±czone do 
komputera za pomoc± kabla ³±cz±cego.

Poziom na³adowania baterii
 Bateria jest prawie ca³kowicie roz³adowana. Na³aduj 

j±. 
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 Bateria jest na³adowana. Kiedy pasek ³adowania 
przestanie siê przesuwaæ i zostan± wy¶wietlone wszystkie 
cztery sk³adaj±ce siê na niego kreski, oznacza to, ¿e bateria 
jest ca³kowicie na³adowana.

Moc sygna³u
 Urz±dzenie typu smartphone jest pod³±czone do sieci 

bezprzewodowej. Gdy wy¶wietlone s± wszystkie cztery 
kreski paska sygna³u, oznacza to, ¿e odbiór sygna³u jest 
dobry. Je¶li sygna³ jest s³aby, mo¿na spróbowaæ poprawiæ 
odbiór, poruszaj±c urz±dzeniem typu smartphone lub 
korzystaj±c z niego w trybie g³o¶nomówi±cym.

 Urz±dzenie typu smartphone jest w³±czone, ale 
znajduje siê poza zasiêgiem sieci.

 Funkcje telefonu w urz±dzeniu typu smartphone s± 
wy³±czone. Nie mo¿na wykonywaæ i odbieraæ po³±czeñ ani 
odbieraæ wiadomo¶ci za pomoc± ¿adnej z aplikacji 
s³u¿±cych do komunikacji (wiadomo¶ci tekstowe, 
przesy³anie danych lub wiadomo¶ci e–mail).

Wska¼niki transmisji danych
 Po³±czenie Bluetooth. Dotknij ikony, aby otworzyæ 

okno dialogowe, w którym mo¿na wy³±czyæ po³±czenie 
Bluetooth. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat 
technologii Bluetooth, patrz “Po³±czenie Bluetooth” na 
str. 150.

 Transmisja danych jest w toku. Dotknij ikony, aby 
otworzyæ widok obs³ugi po³±czeñ.

 Transmisja danych HSCSD jest w toku. Dotknij ikony, 
aby otworzyæ widok obs³ugi po³±czeñ.

 Po³±czenie GPRS jest aktywne. Symbol GPRS  jest 
wy¶wietlany, gdy po³±czenie GPRS jest 
wstrzymane(zawieszone), na przyk³ad wtedy, gdy w 
trakcie po³±czenia GPRS zosta³o odebrane albo wykonane 
inne po³±czenie. Dotknij ikony, aby otworzyæ okno 
dialogowe Mened¿er po³±czeñ.
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Informacje ogólne
Nalepki dostarczone z zestawem
Nalepki zawarte w zestawie zawieraj± wa¿ne informacje 
potrzebne do celów serwisowych albo w przypadku 
konieczno¶ci skorzystania z pomocy pracowników dzia³u 
obs³ugi klienta. Z zestawem dostarczane s± tak¿e 
instrukcje dotycz±ce sposobu u¿ywania nalepek.

Kody dostêpu
Obja¶nienia funkcji ró¿nych kodów zabezpieczaj±cych:
• Kod blokady (5 do 10 cyfr): Dostarczany wraz z 

urz±dzeniem typu smartphone kod blokady 
zabezpiecza urz±dzenie przed nieautoryzowanym 
u¿yciem. Fabrycznie ustawionym kodem blokady jest 
12345. Kod ten nale¿y zmieniæ i przechowywaæ w 
tajemnicy w bezpiecznym miejscu (innym ni¿ 
urz±dzenie typu smartphone).

• Kod PIN i kod PIN2 (4 do 8 cyfr): Kod PIN (Personal 
Identification Number) zabezpiecza kartê SIM przed 
nieuprawnionym u¿ytkowaniem. Kod PIN jest 
zazwyczaj dostarczany razem z kart± SIM. Je¶li 
niew³a¶ciwy kod PIN zostanie wprowadzony trzy razy 
pod rz±d, kod PIN zostanie zablokowany i przed 
ponownym u¿yciem karty SIM konieczne bêdzie jego 
odblokowanie. 

Kod PIN2 mo¿e byæ dostarczany z niektórymi kartami 
SIM – jest on wymagany do uzyskania dostêpu do 
niektórych funkcji, takich jak numer wybierania 
ustalonego.

• Kody PUK i PUK2 (8 cyfr): Kod PUK (Personal 
Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany 
zablokowanego kodu PIN. Kod PUK2 jest potrzebny do 
zmiany zablokowanego kodu PIN2. Je¶li kody te nie 
zosta³y dostarczone wraz z kart± SIM, nale¿y 
skontaktowaæ siê z operatorem, którego karta SIM 
znajduje siê w urz±dzeniu typu smartphone.

• Has³o zakazu (4 cyfry): Has³o zakazu jest niezbêdne 
podczas korzystania z us³ugi zakazu po³±czeñ. Has³o to 
mo¿na otrzymaæ od operatora.
Aplikacje internetowe urz±dzenia typu smartphone 
wykorzystuj± nazwy u¿ytkowników i has³a, aby 
zapobiegaæ nieautoryzowanemu dostêpowi do 
internetu i jego us³ug. Has³a te mo¿na zmieniaæ w 
ustawieniach aplikacji internetowych.

Zarz±dzanie pamiêci±
Wiele funkcji urz±dzenia typu smartphone wymaga 
pamiêci w celu zapisania danych. Funkcje te dotycz± 
klipów wideo, plików muzycznych, gier, kontaktów, 
wiadomo¶ci, obrazów i sygna³ów dzwonka, kalendarza i 
zadañ, dokumentów i pobranych aplikacji. Ilo¶æ wolnego 
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miejsca w pamiêci zale¿y od ilo¶ci danych zapisanych w 
pamiêci urz±dzenia typu smartphone.

Jako dodatkowego miejsca do przechowywania danych 
mo¿na u¿yæ karty pamiêci. Je¶li w urz±dzeniu typu 
smartphone brakuje wolnej pamiêci, mo¿na przenie¶æ dane 
na kartê pamiêci. Karty pamiêci s± kartami wielokrotnego 
zapisu i mo¿na wielokrotnie zapisywaæ na nich lub usuwaæ 
z nich dane w zale¿no¶ci od potrzeb.

Uwaga: Niektóre karty s± kartami tylko do odczytu. 
Zawieraj± one wstêpnie zainstalowane dane, których 
nie mo¿na usun±æ ani zast±piæ.

Aby wy¶wietliæ zawarto¶æ pamiêci, przejd¼ do 
aplikacji Panel sterowania i otwórz menu Pamiêæ. 
Zostan± wy¶wietlone informacje o rodzaju danych 
zapisanych w pamiêci urz±dzenia typu smartphone i na 
karcie pamiêci oraz ile miejsca w pamiêci zajmuj± ró¿ne 
grupy danych.

Zwalnianie pamiêci
Instalowanie wielu gier lub zapisywanie wielu zdjêæ, 
plików muzycznych lub klipów wideo mo¿e zajmowaæ 
bardzo du¿o miejsca w dostêpnej pamiêci. Je¶li pamiêæ 
bêdzie pe³na, zostanie wy¶wietlony odpowiedni 
komunikat. W takiej sytuacji nie mo¿na zapisaæ 
dodatkowych danych, dopóki nie zostan± usuniête 
niektóre gry, obrazy lub inne elementy w celu zwolnienia 
pamiêci. Aby unikn±æ zape³nienia pamiêci, nale¿y 
regularnie usuwaæ dane lub przenosiæ je na kartê pamiêci.

Mo¿na usun±æ informacje o kontaktach, notatki 
kalendarza, gry, wiadomo¶ci, wiadomo¶ci e-mail lub inne 
dane. W celu usuniêcia danych nale¿y przej¶æ do 
odpowiedniej aplikacji.

Blokada ekranu dotykowego i 
klawiatury
Mo¿na zablokowaæ ekran dotykowy i przyciski, aby 
zapobiec ich przypadkowemu naci¶niêciu.

Aby zablokowaæ ekran dotykowy i przyciski, naci¶nij 
, a nastêpnie . Gdy ekran dotykowy i klawiatura 

s± zablokowane, w obszarze wska¼nika stanu 
wy¶wietlana jest ikona . Innym sposobem 
uaktywnienia blokady przycisków jest naci¶niêcie 
przycisku zasilania  i wybranie opcji Blokada ekranu 
i klawiatury. Aby wy³±czyæ blokadê, naci¶nij przycisk 

, a nastêpnie przycisk .

Aby odebraæ po³±czenie przy w³±czonej blokadzie, 
naci¶nij . Podczas po³±czenia telefon bêdzie 
dzia³a³ normalnie. Po zakoñczeniu lub odrzuceniu 
po³±czenia dotknij ekranu, a przyciski zostan± 
automatycznie z powrotem zablokowane.

Aby w³±czyæ automatyczn± blokadê przycisków, 
przejd¼ do aplikacji Panel sterowania i wybierz Ekran. 
Zaznacz pole wyboru Wygaszacz blokuje ekran i klaw.: i 
wybierz opcjê OK. Ekran dotykowy i przyciski s± 
automatycznie blokowane po uaktywnieniu 
wygaszacza ekranu.
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Regulowanie g³o¶no¶ci
Aby wyregulowaæ poziom g³o¶no¶ci podczas 
po³±czenia, naci¶nij , aby otworzyæ ustawienia 
audio. Naci¶nij  i  lub  i  na klawiszu 
przewijania, aby odpowiednio zwiêkszyæ lub 
zmniejszyæ poziom g³o¶no¶ci. Mo¿na tak¿e w³±czyæ 
g³o¶nik lub wyciszyæ d¼wiêki urz±dzenia typu 
smartphone.

Aby wyregulowaæ poziom g³o¶no¶ci podczas 
korzystania z zestawu s³uchawkowego lub g³o¶nika, 
naci¶nij czê¶æ  lub  przycisku przewijania.

OSTRZE¯ENIE: S³uchaj±c muzyki, nale¿y ustawiæ 
umiarkowany poziom g³o¶no¶ci. D³ugotrwa³e 
s³uchanie bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenie s³uchu.

G³o¶nik
Urz±dzenie typu smartphone jest wyposa¿one we 
wbudowany g³o¶nik do u¿ytku w trybie g³o¶nomówi±cym 
(patrz rys. ”3” na str. 14). G³o¶nik pozwala rozmawiaæ przy 
u¿yciu urz±dzenia typu smartphone bez konieczno¶ci 
trzymania go przy uchu, na przyk³ad wtedy, gdy 
urz±dzenie typu smartphone stoi na biurku czy stole, przy 
czym urz±dzenie musi znajdowaæ siê w stosunkowo 
niewielkiej odleg³o¶ci od u¿ytkownika. G³o¶nika mo¿na 
u¿ywaæ podczas po³±czeñ, podczas korzystania z aplikacji 
d¼wiêkowych albo podczas przegl±dania wiadomo¶ci 
multimedialnych.

Aby w³±czyæ g³o¶nik podczas aktywnego po³±czenia, 
naci¶nij . G³o¶nik nale¿y uaktywniæ ka¿dorazowo 
podczas po³±czeñ telefonicznych, ale aplikacje 
d¼wiêkowe, takie jak Muzyka, u¿ywaj± g³o¶nika 
domy¶lnie. Aby wy³±czyæ g³o¶nik i prze³±czyæ siê z 
powrotem na korzystanie ze s³uchawki, naci¶nij .

OSTRZE¯ENIE: Podczas u¿ywania g³o¶nika nie nale¿y 
trzymaæ urz±dzenia przy uchu, poniewa¿ d¼wiêk mo¿e 
byæ nadzwyczaj g³o¶ny.

Zestaw s³uchawkowy
Urz±dzenie typu smartphone mo¿e s³u¿yæ do s³uchania 
radia i odtwarzania muzyki dziêki do³±czonemu zestawowi 
s³uchawkowemu HS-3.

Aby pod³±czyæ zestaw s³uchawkowy do urz±dzenia 
typu smartphone, w³ó¿ koñcówkê przewodu zestawu 
s³uchawkowego do z³±cza Pop-PortT znajduj±cego siê 
u do³u urz±dzenia typu smartphone. (Patrz rys. ”2” na 
str. 13) Poniewa¿ przewód zestawu s³uchawkowego 
pe³ni funkcjê anteny radiowej, powinien zwisaæ 
swobodnie.

Aby odbieraæ po³±czenia podczas korzystania z 
zestawu s³uchawkowego, naci¶nij przycisk zdalnego 
sterowania umieszczony w czê¶ci zestawu, w której 
znajduje siê mikrofon. Aby zakoñczyæ po³±czenie, 
naci¶nij ponownie ten sam przycisk.
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OSTRZE¯ENIE: Stereofoniczny zestaw s³uchawkowy 
mo¿e zag³uszaæ d¼wiêki z otoczenia. Nie nale¿y u¿ywaæ 
zestawu s³uchawkowego, je¶li mo¿e to zagra¿aæ 
bezpieczeñstwu.

Instalowanie aplikacji i 
oprogramowania
W urz±dzeniu typu smartphone mo¿na zainstalowaæ dwa 
typy aplikacji i oprogramowania:
• Aplikacje i oprogramowanie przeznaczone specjalnie 

dla urz±dzenia Nokia 7710 lub dla systemu 
operacyjnego Symbian. Pliki instalacyjne tego typu 
maj± rozszerzenie .SIS. Patrz “Instalowanie 
oprogramowania” na str. 29.

• Aplikacje J2Micro EditionTMJava przeznaczone dla 
systemu operacyjnego Symbian. Pliki tego typu maj± 
rozszerzenie .JAD lub .JAR. Nie nale¿y pobieraæ aplikacji 
PersonalJavaTM , poniewa¿ nie mo¿na ich zainstalowaæ 
w urz±dzeniu typu smartphone. Patrz “Instalowanie 
aplikacji JavaTM aplikacje” na str. 30.

Pliki instalacyjne mog± zostaæ przes³ane z kompatybilnego 
komputera, pobrane podczas przegl±dania sieci, wys³ane 
do u¿ytkownika w wiadomo¶ci multimedialnej w postaci 
za³±cznika e–mail lub pobrane przy u¿yciu transmisji 
Bluetooth.

Wa¿ne: Nale¿y instalowaæ jedynie aplikacje ze ¼róde³ 
oferuj±cych odpowiednie zabezpieczenia przed 
szkodliwym oprogramowaniem.

Podczas instalacji urz±dzenie typu smartphone sprawdza 
integralno¶æ pakietu, który ma zostaæ zainstalowany. 
Wy¶wietlane s± informacje dotycz±ce sprawdzanych 
danych, a u¿ytkownik ma mo¿liwo¶æ kontynuowania 
instalacji lub jej anulowania.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat podpisów 
cyfrowych i certyfikatów, patrz “Mened¿er certyfikatów” 
na str. 118.

Instalowanie oprogramowania
Podczas instalowania pliku zawieraj±cego aktualizacjê 
lub pliku naprawczego oryginaln± aplikacjê mo¿na 
przywróciæ tylko w wypadku posiadania oryginalnego 
pliku instalacyjnego lub pe³nej kopii zapasowej 
usuniêtego pakietu oprogramowania. Aby przywróciæ 
oryginaln± aplikacjê, nale¿y najpierw usun±æ aplikacjê, a 
nastêpnie zainstalowaæ j± ponownie z oryginalnego pliku 
instalacyjnego lub kopii zapasowej.

Aby zainstalowaæ oprogramowanie, wyszukaj plik 
instalacyjny w pamiêci urz±dzenia typu smartphone 
lub na karcie pamiêci i dwukrotnie dotknij pliku 
rysikiem, aby rozpocz±æ instalacjê. Je¶li na przyk³ad 
plik instalacyjny zosta³ przys³any w postaci za³±cznika 
e–mail, przejd¼ do skrzynki pocztowej, otwórz 
wiadomo¶æ e–mail i dwukrotnie dotknij rysikiem pliku 
instalacyjnego, aby rozpocz±æ instalacjê.
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Aby uzyskaæ informacje o usuwaniu 
oprogramowania, patrz “Mened¿er aplikacji” na 
str. 116.

Wskazówka: Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat 
instalowania oprogramowania, patrz “Mened¿er 
aplikacji” na str. 116.

Instalowanie aplikacji JavaTM aplikacje
1 Wyszukaj plik instalacyjny w pamiêci urz±dzenia typu 

smartphone lub na karcie pamiêci, wybierz plik i 
dwukrotnie dotknij go rysikiem, aby rozpocz±æ 
instalacjê. Je¶li na przyk³ad plik instalacyjny zosta³ 
przys³any w postaci za³±cznika e–mail, przejd¼ do 
skrzynki pocztowej, otwórz wiadomo¶æ e–mail i 
dwukrotnie dotknij rysikiem pliku instalacyjnego, aby 
rozpocz±æ instalacjê.

2 Potwierd¼ instalacjê. Do instalacji wymagany jest plik 
.JAR. W wypadku jego braku mo¿e zostaæ wy¶wietlony 
monit o jego pobranie. Je¶li nie zdefiniowano punktu 
dostêpu, wy¶wietlony zostanie monit o jego 
okre¶lenie. Podczas pobierania pliku .JAR w celu 
uzyskania dostêpu do serwera mo¿e byæ konieczne 
wprowadzenie nazwy u¿ytkownika i has³a. Has³o i 
nazwê u¿ytkownika mo¿na uzyskaæ u dostawcy lub 
producenta aplikacji. Po zakoñczeniu instalacji 
zostanie wy¶wietlony komunikat z odpowiedni± 
informacj±.

Wskazówka: Podczas przegl±dania sieci mo¿na 
pobraæ plik instalacyjny i od razu go zainstalowaæ. 
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e podczas instalowania 
po³±czenie pozostaje aktywne w tle.

Transmisja danych
To urz±dzenie korzysta z mo¿liwo¶ci transmisji danych 
sieci GSM do przesy³ania wiadomo¶ci multimedialnych, 
wiadomo¶ci SMS i wiadomo¶ci e-mail oraz nawi±zywania 
po³±czeñ z komputerami zdalnymi.

Bezprzewodowe transmisje danych mo¿na wykonywaæ z 
wiêkszo¶ci miejsc, w których urz±dzenie typu smartphone 
dzia³a. Zaleca siê jednak przeniesienie telefonu do miejsca, 
gdzie mo¿na uzyskaæ mo¿liwie najsilniejszy sygna³ 
radiowy. Przy silnym sygnale wzrasta efektywno¶æ 
transmisji. Na ogó³ nie mo¿na oczekiwaæ takiej samej 
wydajno¶ci bezprzewodowej transmisji danych, jak w 
przypadku transmisji liniami naziemnymi ze wzglêdu na 
w³a¶ciwo¶ci ¶rodowiska bezprzewodowego.

Poni¿ej wymieniono czynniki, które wp³ywaj± ujemnie na 
po³±czenia bezprzewodowe, powoduj±c szum, os³abienie 
lub utratê sygna³u, b³êdne dzia³anie urz±dzenia lub 
zak³ócenia wy¶wietlania:

Szum – Interferencje radiowe z przyrz±dów i sprzêtu 
elektronicznego oraz z innych telefonów maj± wp³yw na 
jako¶æ bezprzewodowej transmisji danych.
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Roaming – Je¶li u¿ytkownik urz±dzenia typu smartphone 
przemieszcza siê z jednej komórki sieci do drugiej, moc 
sygna³u w kanale spada i w takiej sytuacji po³±czenie mo¿e 
zostaæ przeniesione do innej komórki o innej 
czêstotliwo¶ci, gdzie sygna³ jest mocniejszy. Nawet je¶li 
u¿ytkownik siê nie przemieszcza, mo¿e nast±piæ 
przeniesienie po³±czenia miêdzy komórkami z powodu 
zmian natê¿enia ruchu w sieci. Takie przekazywanie 
³±czno¶ci miêdzy kana³ami mo¿e powodowaæ nieznaczne 
opó¼nienia w transmisji. 

Wy³adowania elektrostatyczne – Wy³adowanie 
elektrostatyczne pochodz±ce z palców u¿ytkownika lub z 
przewodników mo¿e spowodowaæ niew³a¶ciwe 
funkcjonowanie urz±dzeñ elektrycznych. Wy³adowanie 
mo¿e spowodowaæ zak³ócenia wy¶wietlania i niestabilne 
dzia³anie oprogramowania. Po³±czenia bezprzewodowe 
mog± byæ niepewne, dane mog± zostaæ uszkodzone, a 
transmisja mo¿e ulec zawieszeniu. W takiej sytuacji nale¿y 
zakoñczyæ istniej±ce po³±czenie (je¶li zosta³o nawi±zane), 
wy³±czyæ urz±dzenie (je¶li jest w³±czone) i wyj±æ bateriê. 
Nastêpnie nale¿y ponownie w³o¿yæ bateriê i nawi±zaæ 
nowe po³±czenie bezprzewodowe.

Martwe miejsca i zaniki sygna³u – Martwe miejsca s± to 
obszary, w których nie mo¿na odbieraæ sygna³ów 
radiowych. Zaniki sygna³u wystêpuj±, gdy u¿ytkownik 
urz±dzenia typu smartphone przemieszcza siê w obszarze, 
gdzie sygna³ radiowy jest blokowany lub redukowany z 
powodu geograficznego ukszta³towania terenu lub 
wystêpowania du¿ych konstrukcji.

Pogorszenie sygna³u – Odleg³o¶æ i przeszkody mog± 
powodowaæ utratê fazy sygna³u. Mog± byæ równie¿ 
przyczyn± powstawania sygna³ów odbitych. W obu 
sytuacjach nast±pi utrata mocy sygna³u.

Zmniejszenie mocy sygna³u – Odleg³o¶æ lub przeszkody 
mog± powodowaæ, ¿e moc sygna³u radiowego z komórki 
nie jest wystarczaj±co du¿a lub stabilna, aby zapewniæ 
niezawodne po³±czenie dla transmisji danych. Dlatego w 
celu zapewniania mo¿liwie najlepszej komunikacji, nale¿y 
pamiêtaæ o nastêpuj±cych kwestiach:
• Po³±czenie w celu transmisji danych jest najlepsze, gdy 

urz±dzenie nie jest przenoszone. Nie zaleca siê 
przeprowadzania bezprzewodowej transmisji danych 
podczas jazdy samochodem.

• Nie nale¿y k³a¶æ urz±dzenia na metalowej 
powierzchni.

• Nale¿y sprawdziæ, czy moc sygna³u pokazywana na 
wy¶wietlaczu urz±dzenia typu smartphone jest 
wystarczaj±ca. Przeniesienie urz±dzenia typu 
smartphone do innego miejsca w pomieszczeniu, a 
zw³aszcza w kierunku okna, mo¿e wzmocniæ sygna³. 
Je¶li moc sygna³u nie jest wystarczaj±ca do 
zrealizowania po³±czenia g³osowego, nie nale¿y 
próbowaæ przesy³aæ danych do momentu znalezienia 
miejsca, w którym odbiór sygna³u bêdzie lepszy.
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Przesy³anie danych

Transmisja danych GSMs
Transmisja danych GSM umo¿liwia przesy³anie danych z 
maksymaln± szybko¶ci± 14,4 Kb/s. Informacje na temat 
dostêpno¶ci us³ug przesy³ania danych i warunkach 
subskrypcji mo¿na uzyskaæ u operatora sieci lub 
us³ugodawcy.

Bezprzewodowa strumieniowa 
transmisja danych (High Speed Circuit 
Switched Data, HSCSD)
Szybko¶æ transmisji danych w trybie HSCSD wynosi 
maksymalnie 43,2 Kb/s, czyli cztery razy wiêcej ni¿ 
szybko¶æ standardowej transmisji w sieci GSM. Us³uga 
HSCSD pod wzglêdem szybko¶ci jest porównywalna z 
wieloma modemami komputerowymi, ³±cz±cymi siê przez 
stacjonarne sieci telefoniczne.

Informacje na temat dostêpno¶ci us³ug strumieniowej 
transmisji danych i warunkach subskrypcji mo¿na uzyskaæ 
u operatora sieci lub us³ugodawcy.

Uwaga: Przesy³anie danych w trybie HSCSD powoduje 
szybsze roz³adowywanie baterii urz±dzenia ni¿ przy 
zwyk³ych po³±czeniach g³osowych lub transmisji 
danych, poniewa¿ telefon wysy³a dane do sieci z 
wiêksz± czêstotliwo¶ci±.

Dane pakietowe (General Packet Radio 
Service, GPRS)
Technologia GPRS umo¿liwia bezprzewodowy dostêp 
telefonów komórkowych do sieci danych (us³uga 
sieciowa). Us³uga GPRS wykorzystuje technologiê danych 
pakietowych, w której informacje s± wysy³ane poprzez sieæ 
komórkow± w postaci ma³ych porcji danych. Zalet± 
przesy³ania danych w pakietach jest obci±¿anie sieci tylko 
podczas wysy³ania lub odbioru danych. Dziêki wydajnemu 
korzystaniu z sieci technologia GPRS umo¿liwia szybk± 
konfiguracjê po³±czenia i uzyskanie du¿ych szybko¶ci 
transmisji danych.

Us³uga GPRS jest objêta subskrypcj±. Informacje na temat 
dostêpno¶ci us³ugi GPRS i warunkach subskrypcji mo¿na 
uzyskaæ u operatora sieci lub us³ugodawcy.

Us³uga (E)GPRS (Enhanced GPRS) jest podobna do us³ugi 
GPRS, ale umo¿liwia szybsze po³±czenie. Wiêcej informacji 
na temat dostêpno¶ci us³ugi (E)GPRS i szybko¶ci 
przesy³ania danych mo¿na uzyskaæ u operatora sieci lub 
us³ugodawcy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku wybrania 
us³ugi GPRS jako us³ugi przenoszenia danych urz±dzenie 
typu smartphone bêdzie korzystaæ z us³ugi (E)GPRS 
zamiast GPRS, o ile us³uga ta jest dostêpna w sieci.

Op³aty za korzystanie z us³ugi GPRS i aplikacji
Przesy³anie danych przy u¿yciu us³ugi GPRS i (E)GPRS jest 
objête odpowiednimi op³atami dla operatora zwi±zanymi z 
przesy³aniem danych. Wiêcej informacji na temat op³at 
mo¿na uzyskaæ u operatora sieci lub us³ugodawcy.
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Punkty dostêpu
Podczas transmisji danych urz±dzenie typu smartphone 
³±czy siê z internetem poprzez punkt dostêpu. Urz±dzenie 
typu smartphone obs³uguje trzy rodzaje transmisji danych:
• transmisja danych GSM ( ) 
• strumieniowa transmisja danych GSM (HSCSD) ( )
• po³±czenie pakietowe (GPRS) ( )

Ustawienia punktów dostêpu nale¿y wprowadziæ, aby na 
przyk³ad wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne lub 
pocztê e-mail, przegl±daæ strony, pobieraæ aplikacje w 
jêzyku JavaTM lub u¿ywaæ urz±dzenia typu smartphone jako 
modemu.

Informacje na temat rodzaju punktu dostêpu, jaki jest 
konieczny dla okre¶lonej us³ugi, mo¿na uzyskaæ od 
us³ugodawcy. Informacje na temat dostêpno¶ci transmisji 
danych GSM i warunkach subskrypcji mo¿na uzyskaæ od 
operatora sieci lub us³ugodawcy.
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Pulpit
Naci¶nij przycisk  lub dotknij ikony  na pasku 
stanu, aby otworzyæ Pulpit. 

Wskazówka: Przytrzymanie naci¶niêtego przycisku 
przez d³u¿szy czas powoduje otwarcie listy ostatnio 
u¿ywanych aplikacji, do których mo¿na siê prze³±czyæ.

Pulpit to przestrzeñ robocza, z której mo¿na uzyskaæ 
dostêp do wszystkich aplikacji i utworzyæ skróty do 
ró¿nych pozycji, takich jak dokumenty, zdjêcia, aplikacje 
czy wizytówki.

Gdy u¿ytkownik zamyka aplikacjê przy u¿yciu przycisku 
 i prze³±cza siê do innej aplikacji, urz±dzenie typu 

smartphone zazwyczaj domy¶lnie zapisuje dane.

Fig. 12: Pulpit

Aby otworzyæ aplikacjê, dotknij dwukrotnie jej ikony. 
Dotknij pasek przewijania po prawej stronie i przesuwaj 
po nim rysikiem, aby przewijaæ ekran w górê i w dó³.

Aby usun±æ aplikacjê, wybierz kolejno Panel sterow. > 
Mened¿er aplikacji, wybierz pakiet oprogramowania 
przeznaczony do usuniêcia i dotknij opcji Usuñ. 
Zostanie wy¶wietlone okno dialogowe, w którym nale¿y 
potwierdziæ decyzjê. Wybierz opcjê Usuñ.

Aby dodaæ skrót do pozycji, przejd¼ do aplikacji, która 
ma byæ dostêpna na Pulpicie, a nastêpnie wybierz 
¿±dan± pozycjê. Naci¶nij  i znajd¼ w menu 
polecenie Dodaj do Pulpitu.... Na przyk³ad w aplikacji 
Zdjêcia wybierz kolejno Narzêdzia > Dodaj do Pulpitu.... 
Wybierz na Pulpicie grupy, do których chcesz dodaæ 
skrót, i dotknij opcji OK.

Aby usun±æ skrót lub ikonê aplikacji, wybierz ¿±dan± 
ikonê, naci¶nij  i wybierz kolejno Edycja > Usuñ. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ikon aplikacji nie mo¿na usuwaæ z 
grupy Wszystkie.

Aby zmieniæ kolejno¶æ ikon, dotknij odpowiedniej 
ikony, przytrzymaj rysik przez oko³o sekundê, a 
nastêpnie przeci±gnij rysikiem ikonê do nowego 
po³o¿enia na ekranie.

Aby powiêkszyæ lub zmniejszyæ ikony, naci¶nij  lub 
 i wybierz kolejno Ekran > Powiêksz lub Pomniejsz.
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Aby dodaæ obraz t³a, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Ekran > Ustaw zdjêcie w tle.... Wybierz ¿±dany obraz. 
Dotknij opcji Podgl±d, aby wy¶wietliæ obraz. W innym 
wypadku dotknij opcji OK. Aby uzyskaæ informacje o 
dalszym personalizowaniu wy¶wietlacza, patrz 
“Motywy” na str. 131.

Zarz±dzanie grupami
Aplikacje i skróty wy¶wietlane na Pulpicie mo¿na podzieliæ 
na grupy. Podzia³ na grupy u³atwia zarz±dzanie ró¿nymi 
aplikacjami i skrótami. Tê sam± aplikacjê lub skrót mo¿na 
umie¶ciæ w kilku grupach.

Aby utworzyæ now± grupê, naci¶nij , wybierz 
kolejno Grupa > Nowa... i nadaj nazwê nowej grupie.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy ró¿nymi grupami, naci¶nij 
, wybierz Widok grupy, a nastêpnie wybierz grupê.

Aby dodaæ wybran± aplikacjê lub skrót do grupy, 
naci¶nij przycisk , wybierz kolejno opcje Grupa > 
Dodaj do grupy..., a nastêpnie wybierz grupy, do których 
chcesz dodaæ dan± pozycjê.

Aby dodaæ lub usun±æ pozycje z grupy, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Grupa > Edytuj.... Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
opcja ta jest dostêpna tylko dla grupy Wszystkie. Z listy 
po lewej stronie wybierz aplikacjê lub skrót, który ma 
zostaæ dodany do grupy. Wybierz opcjê Dodaj. 
Z listy po prawej stronie wybierz aplikacjê lub skrót, 
który ma zostaæ usuniêty, i dotknij opcji Usuñ.

Aby zmieniæ nazwê grupy, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Grupa > Porz±dkuj grupy.... Wybierz grupê, której 
nazwa ma zostaæ zmieniona, i dotknij opcji Zmieñ 
nazwê.

Aby usun±æ grupê, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Grupa > Porz±dkuj grupy.... Wybierz grupê, która ma 
zostaæ usuniêta, i dotknij opcji Usuñ. Nie mo¿na 
zmieniæ nazwy grupy Wszystkie ani jej usun±æ.
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Wpisywanie tekstu
Litery, cyfry i znaki specjalne mo¿na wprowadzaæ na dwa 
sposoby. Tryb rozpoznawania pisma rêcznego umo¿liwia 
bezpo¶rednie wpisywanie znaków na ekranie za pomoc± 
rysika. Znaki mo¿na wskazywaæ rysikiem, korzystaj±c z 
klawiatury ekranowej.

Dostawcy aplikacji mog± udostêpniæ inne metody 
wprowadzania. Takich metod wprowadzania mo¿na 
u¿ywaæ tylko wtedy, gdy odpowiednie aplikacje zostan± 
zainstalowane w pamiêci urz±dzenia. Je¶li aplikacje te 
zostan± zainstalowane na karcie pamiêci, urz±dzenie nie 
bêdzie mog³o z nich korzystaæ.

Aby wpisaæ tekst, dotknij rysikiem obszaru ekranu, w 
którym chcesz pisaæ. Zostanie wy¶wietlone albo okno 
rozpoznawania pisma rêcznego, albo klawiatura 
ekranowa. Aby prze³±czyæ siê z trybu rozpoznawania 
pisma rêcznego w tryb klawiatury ekranowej, dotknij 
ikony . Aby prze³±czyæ siê w tryb rozpoznawania 
pisma rêcznego, dotknij ikony . Zacznij pisaæ.

Wa¿ne: Nale¿y korzystaæ tylko z rysików 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
urz±dzeniem. U¿ywanie innego rysika mo¿e spowodowaæ 
utratê gwarancji na urz±dzenie i uszkodzenie ekranu. 
Nale¿y unikaæ zarysowania ekranu. Do pisania po ekranie 
nigdy nie nale¿y u¿ywaæ prawdziwego pióra lub d³ugopisu 
ani ¿adnych innych ostrych przedmiotów.

Aby przenie¶æ okno wprowadzania tekstu, dotknij i 
przeci±gnij rysikiem ikonê .

Aby ukryæ okno wprowadzania tekstu, dotknij ikony 
.

Aby zmieniæ jêzyk wprowadzania, dotknij opcji  i 
wybierz z listy odpowiedni jêzyk.

Rozpoznawanie pisma rêcznego
Wskazówka: Dotknij ikony  w oknie rozpoznawania 
pisma rêcznego, aby otworzyæ okno pomocy. W 
systemie pomocy mo¿na znale¼æ szczegó³owe 
informacje na temat wprowadzania znaków i inne 
pomocne wskazówki.

Rys. 13 Okno rozpoznawania pisma rêcznego
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Aby u¿yæ trybu rozpoznawania pisma rêcznego, po 
kolei rysuj ¿±dane znaki rysikiem w oknie 
rozpoznawania pisma rêcznego.

Wskazówka: Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to, w której czê¶ci 
okna wpisywane s± znaki, wp³ywa na ich 
rozpoznawanie. Podczas wpisywania znaków korzystaj 
z cienkiej linii poziomej na ekranie. 

Aby prze³±czaæ siê miêdzy funkcj± automatycznego 
u¿ywania wielkich liter po okre¶lonych znakach, 
funkcj± u¿ywania wielkich i ma³ych liter, dotknij opcji 

. Wprowadzaj±c pierwsz± literê s³owa, mo¿na wybraæ 
opcjê u¿ycia wielkiej lub ma³ej litery. Wprowadzaj±c 
znaki w ¶rodku s³owa, mo¿na wybraæ opcjê u¿ycia 
wielkich lub ma³ych liter. Wszystkie zdania 
wystêpuj±ce po znakach ! ? & ¡ i . bêd± automatycznie 
rozpoczyna³y siê wielk± liter±, o ile opcja ta nie zostanie 
wy³±czona w opcjach pisaka w Panelu sterowania. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wielko¶æ litery zale¿y od wybranego 
trybu alfabetu, a nie od sposobu jej wpisania na ekranie. W 
celu uzyskania ma³ych liter mo¿na wpisywaæ wielkie litery, 
je¶li system lepiej je rozpoznaje. Nie mo¿na wybraæ trybu 
AB na pocz±tku s³owa przy w³±czonej funkcji 
automatycznego u¿ycia wielkich liter po okre¶lonych 
znakach.

Wskazówka: Aby uzyskaæ dodatkowe informacje o 
ustawieniach funkcji automatycznego u¿ycia wielkich 
liter po okre¶lonych znakach, patrz “Ustawienia 
wprowadzania tekstu” na str. 39.

Aby wpisaæ cyfry, znaki specjalne lub gesty pisma 
rêcznego, dotknij ikony  w celu wprowadzenia cyfr, 
a ikony  w celu wprowadzenia znaków specjalnych. 
Sposób wprowadzania spacji, dzia³ania klawisza 
BACKSPACE itd. jest przedstawiony na rysunku 14.

Rys. 14 Gesty pisma rêcznego: 1 - spacja, 2 - gest klawisza 
BACKSPACE, 3 - gest klawisza ENTER, 4 - gest klawisza 
TAB

Aby usun±æ tekst, zaznacz go, przeci±gaj±c po nim 
rysikiem. Narysuj gest klawisza BACKSPACE. Patrz 
rys. 14.

Aby "nauczyæ" system rozpoznawania 
indywidualnego charakteru pisma, wybierz aplikacjê 
Panel sterowania i Opcje pisaka, a nastêpnie dotknij 
opcji Trening. Dwukrotnie dotknij ¿±danego zestawu 
znaków (ma³e lub wielkie litery, cyfry lub znaki 
specjalne) i wybierz pojedynczy znak, którego chcesz 
"nauczyæ" system. Wybierz opcjê Trening. Narysuj 
znak w charakterystyczny dla siebie sposób i dotknij 
opcji OK. Aby zmieniæ charakter pisma, jakiego 
zosta³ "nauczony" system, otwórz ponownie okno 
dialogowe Rysowanie znaku %c i dotknij opcji 
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Wyczy¶æ, aby usun±æ istniej±cy charakter pisma. 
Narysuj nowy znak i dotknij opcji OK.

Funkcji treningu nale¿y u¿ywaæ tylko wzglêdem liter, 
których rozpoznanie przez system nie jest ³atwe. Próba 
wyszkolenia systemu w rozpoznawaniu wszystkich 
znaków mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e w urz±dzeniu 
zabraknie pamiêci.

Klawiatura ekranowa
Aby u¿ywaæ klawiatury ekranowej, dotykaj rysikiem 
klawiszy na klawiaturze ekranowej.

Rys. 15 Klawiatura ekranowa

1 Ekran wprowadzania. Wy¶wietla wpisywane znaki.
2 Klawisz BACKSPACE. Usuwa znak znajduj±cy siê na 

lewo od kursora.

3 Klawisz ENTER. Powoduje rozpoczêcie nowej linii lub 
dodanie nowego wiersza.

4 Klawisz TAB. Dodaje odstêp tabulatora lub przesuwa 
kursor do nastêpnego pola.

5 Klawisz Caps Lock. W³±cza tryb u¿ycia wielkich liter.
6 Klawisz SHIFT. Umo¿liwia wprowadzenie wielkiej litery 

podczas pisania w trybie ma³ych liter.
7 Klawisz spacji. Wstawia spacjê.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy wielkimi a ma³ymi 
literami, dotknij ikony . Aby w³±czyæ tryb 
wprowadzania wielkich liter, dotknij ikony . 
Wszystkie zdania wystêpuj±ce po znakach ! ? & ¡ i . 
bêd± automatycznie rozpoczyna³y siê wielk± liter±, o ile 
opcja ta nie zostanie wy³±czona w opcjach pisaka w 
Panelu sterowania.

Aby wpisaæ cyfry lub znaki specjalne, dotknij ikony 
. Dotknij ikony , aby wy¶wietliæ wiêcej znaków 

specjalnych.

Wskazówka: Aby wpisaæ litery akcentowane, gdy na 
klawiaturze wystêpuj± klawisze jedynie ze znakami 
akcentów, dotknij najpierw klawisza ze znakiem 
akcentu, a nastêpnie klawisza z ¿±dan± liter±. Aby 
wprowadziæ litery akcentowane, mo¿na tak¿e dotkn±æ 
opcji , o ile jest ona dostêpna. 

Aby usun±æ tekst, zaznacz go, przeci±gaj±c po nim 
rysikiem. Dotknij ikony klawisza BACKSPACE.
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Ustawienia wprowadzania tekstu
Aby skonfigurowaæ ustawienia wprowadzania 
tekstu, wybierz kolejno Panel sterow. > Opcje pisaka. 
Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Jêzyk wprowadzania: – Ustawienie to okre¶la, jakie znaki 
specyficzne dla danego jêzyka bêd± rozpoznawane w 
charakterze pisma u¿ytkownika i jaki bêdzie uk³ad 
klawiatury ekranowej. 

Wielka litera: – Aby w s³owach wystêpuj±cych po znakach . 
! ? & ¡ i spacji pierwsza litera by³a wielka, wybierz Po 
., ? lub ! ze spacj±. Aby pierwsza litera wyrazu zamieniana 
by³a na wielk± nawet, gdy po wymienionych znakach 
nie wystêpuje spacja, wybierz Po ., ? lub ! . Aby wy³±czyæ 
funkcjê u¿ycia wielkich liter po okre¶lonych znakach, 
wybierz Nie.

Rozpoznawanie liter: – Dostosowuje szybko¶æ 
rozpoznawania pisma rêcznego.

Grubo¶æ linii: – Umo¿liwia zmianê grubo¶ci znaków 
wpisywanych za pomoc± rysika.

Wielko¶æ klawiatury: – S³u¿y do wyboru wielko¶ci 
klawiatury ekranowej. 

Metoda wprowadzania: – Domy¶lnie w urz±dzeniu s± 
dostêpne dwie metody wprowadzania tekstu: 
klawiatura ekranowa i rozpoznawanie pisma rêcznego. 
To ustawienie nie jest potrzebne, je¶li w urz±dzeniu nie 
s± zainstalowane dodatkowe metody wprowadzania 
tekstu.

Wskazówka: U¿ycie opcji Po ., ? lub ! w wypadku 
wiadomo¶ci tekstowych pozwala na wprowadzenie 
d³u¿szej wiadomo¶ci.
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Telefon
Wybierz kolejno Pulpit > Telefon.

Mikrofon i s³uchawka znajduj± siê z przodu urz±dzenia 
(patrz rys. ”1” na str. 12).

Po³±czenia
Aby wykonaæ po³±czenie przy u¿yciu klawiatury 
numerycznej, otwórz aplikacjê Telefon, wprowad¼ 
numer telefonu, dotykaj±c klawiszy na klawiaturze 
ekranowej, a nastêpnie dotknij opcji Po³±cz. Aby 
usun±æ wybrane numery, dotknij ikony . Aby 
prze³±czaæ siê miêdzy widokami, naci¶nij 

Aby wykonaæ po³±czenie miêdzynarodowe, dodaj 
odpowiedni prefiks miêdzynarodowy + (dotknij 
dwukrotnie rysikiem przycisku * i wybierz znak + z listy), 
nastêpnie wprowad¼ numer kierunkowy kraju, numer 
kierunkowy regionu i numer telefonu.

Je¶li karta SIM zosta³a wyjêta lub jest uszkodzona, mo¿na 
nawi±zaæ po³±czenia tylko z numerami alarmowymi. W 
niektórych sieciach do wykonania jakiegokolwiek 
po³±czenia wymagane jest zainstalowanie w urz±dzeniu 
poprawnie dzia³aj±cej karty SIM.

Je¶li nawi±zanie po³±czenia z numerem alarmowym w 
zwyk³y sposób nie jest mo¿liwe, mo¿na wprowadziæ 
zaprogramowany w urz±dzeniu numer alarmowy w polu 
kodu i dotkn±æ opcji Po³±cz.

Aby wybraæ numer z katalogu , dotknij opcji Kontakty 
w oknie Wybieranie numeru, wybierz kontakt z 
katalogu i dotknij opcji Po³±cz. Je¶li do kontaktu 
przypisany jest wiêcej ni¿ jeden numer, na li¶cie 
zostan± wy¶wietlone wszystkie numery telefonów dla 
tego kontaktu. Wybierz numer z listy i dotknij opcji OK.

Wskazówka: Numer telefonu wpisany w polu 
tekstowym lub dokumencie mo¿e zostaæ u¿yty jako 
hiper³±cze. Po dotkniêciu rysikiem ¿±danego numeru 
albo ustawieniu na nim kursora za pomoc± przycisku 
przewijania pozycja tego numeru stanie siê ³±czem 
oznaczonym ma³± ikon±. Dotknij tej ikony, aby wybraæ 
wskazany numer telefonu.

Aby dodaæ do kontaktów numer wy¶wietlany w polu 
numeru, dotknij opcji Dodaj do Kontaktów, wybierz 
istniej±cy kontakt lub utwórz nowy i wype³nij pola 
informacji o kontakcie. Wiêcej informacji mo¿na 
znale¼æ w sekcji “Kontakty” na str. 70.
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Aby wybraæ numer z listy ostatnio wybieranych 
numerów, dotknij opcji Ostatnie po³±czenia w oknie 
Wybieranie numeru. Wybierz numer z jednej z 
dostêpnych list i dotknij opcji Po³±cz. Aby dodaæ 
numer do kontaktów, wybierz ¿±dany numer i dotknij 
opcji Dodaj do Kontaktów.

Aby u¿yæ funkcji prostego wybierania numerów, 
naci¶nij przycisk , wybierz kolejno opcje Widok > 
Szybkie wybieranie i dotknij nazwy kontaktu lub numeru, 
pod który chcesz zadzwoniæ. Dziêki funkcji prostego 
wybierania mo¿na szybko wybieraæ najczê¶ciej 
u¿ywane numery.

Rys. 16: Szybkie wybieranie

Aby dodaæ numery szybkiego wybierania, otwórz 
widok szybkiego wybierania (naci¶nij  i wybierz 
kolejno Widok > Szybkie wybieranie). Dotknij najpierw 
wolnego numeru prostego wybierania, a nastêpnie 
opcji Przypisz w oknie dialogowym, które zostanie 
wy¶wietlone. Wybierz kontakt, któremu ma zostaæ 

przypisany okre¶lony numer szybkiego wybierania, a 
nastêpnie dotknij opcji Wybierz. Je¶li istnieje kilka 
numerów telefonów, wybierz odpowiedni z nich, a 
nastêpnie dotknij opcji OK.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy oknami Wybieranie 
numeru i Szybkie wybieranie, naci¶nij .

Aby po³±czyæ siê z poczt± g³osow±, skontaktuj siê z 
operatorem sieci w celu uzyskania numeru poczty 
g³osowej (us³uga sieciowa). W widoku Szybkie 
wybieranie numer 1 jest zarezerwowany dla po³±czeñ 
z domy¶ln± skrzynk± poczty g³osowej. Wiêcej 
informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Ustawienia poczty 
g³osowej” na str. 45.

Aby wyregulowaæ poziom d¼wiêku podczas 
po³±czenia, dotknij opcji Ustawienia audio. Przesuñ 
suwak w celu wyregulowania poziomu d¼wiêku. 
Wybierz G³o¶nik:, aby w trybie g³o¶nomówi±cym u¿yæ 
g³o¶nika i mikrofonu, lub wybierz Wycisz:, aby wyciszyæ 
mikrofon.

Wskazówka: Podczas po³±czenia naci¶nij , aby 
otworzyæ ustawienia audio. Naci¶nij  i  lub  
i  na klawiszu przewijania, aby odpowiednio 
zwiêkszyæ lub zmniejszyæ poziom g³o¶no¶ci. 

Aby w trakcie trwania po³±czenia nawi±zaæ nowe 
po³±czenie, dotknij opcji Wybieranie numeru. Aby 
prze³±czyæ siê miêdzy po³±czeniami dotknij opcji 
Wznów lub Zawie¶. Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzy 
pozosta³ymi dwoma uczestnikami rozmowy i 
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roz³±czyæ swoje po³±czenie, naci¶nij , a nastêpnie 
wybierz kolejno Opcje > Transfer. Aby jednocze¶nie 
rozmawiaæ z dwoma rozmówcami (uczestnikami 
rozmowy konferencyjnej), dotknij opcji Konferencja. 
W po³±czeniu konferencyjnym mo¿e uczestniczyæ 
najwy¿ej 5 rozmówców. Aby podczas po³±czenia 
konferencyjnego roz³±czyæ poszczególnych 
uczestników lub nawi±zaæ z nimi prywatne po³±czenie, 
dotknij opcji Opcje. Funkcja po³±czenia 
konferencyjnego i transferu po³±czenia to us³ugi 
sieciowe.

Wskazówka: Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat 
monitorowania po³±czeñ nieodebranych, odebranych i 
wychodz±cych oraz czasu ich trwania, patrz “Rejestr” 
na str. 146.

Odbieranie po³±czeñ
Aby odebraæ po³±czenie, dotknij opcji Odbierz lub 
naci¶nij . Aby odrzuciæ po³±czenie, dotknij opcji 
Odrzuæ lub naci¶nij .. Aby zakoñczyæ po³±czenie, 
naci¶nij . Aby wyciszyæ d¼wiêk dzwonka, dotknij 
opcji Wycisz. Aby uzyskaæ informacje o wyciszaniu 
d¼wiêku dzwonka i wysy³aniu w odpowiedzi 
wiadomo¶ci domy¶lnej, patrz “Inne ustawienia” na 
str. 45   

Wybieranie g³osowe
Po³±czenie telefoniczne mo¿na nawi±zaæ, wypowiadaj±c 
etykietê g³osow±, która zosta³a dodana do wizytówki. 
Etykiet± g³osow± mog± byæ dowolne wypowiedziane 
s³owa. 

Przed u¿yciem etykiet g³osowych nale¿y zwróciæ uwagê, 
¿e:
• Etykiety g³osowe nie zale¿± od jêzyka. Zale¿± 

natomiast od g³osu mówi±cego.
• Etykietê g³osow± trzeba wymówiæ dok³adnie tak samo, 

jak przy jej nagrywaniu. 
• W trakcie nagrywania i wymawiania etykiet g³osowych 

nale¿y mówiæ g³o¶no. Etykiety wymówione zbyt cicho 
mog± zostaæ nieprawid³owo rozpoznane przez 
urz±dzenie.

• Etykiety g³osowe s± wra¿liwe na szumy t³a. Dlatego 
nale¿y je nagrywaæ i wypowiadaæ w cichym otoczeniu.

• Bardzo krótkie nazwy nie s± akceptowane. Nale¿y 
u¿ywaæ d³ugich nazw i unikaæ stosowania okre¶leñ o 
podobnym brzmieniu dla ró¿nych numerów.
Uwaga: U¿ycie etykiety g³osowej mo¿e byæ utrudnione 
w ha³a¶liwym otoczeniu lub w nag³ym wypadku. Nie 
nale¿y zatem polegaæ wy³±cznie na g³osowym 
wybieraniu numerów we wszystkich okoliczno¶ciach.

Aby uzyskaæ informacje o dodawaniu etykiet 
g³osowych, patrz “Etykiety g³osowe” na str. 72.
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Aby u¿yæ funkcji wybierania g³osowego, naci¶nij 
 lub przycisk zestawu s³uchawkowego i 

przytrzymaj go, dopóki nie us³yszysz sygna³u 
pocz±tkowego lub nie zobaczysz odpowiedniego 
komunikatu na wy¶wietlaczu. Wypowiedz etykietê 
g³osow± zwi±zan± z numerem telefonu, który chcesz 
wybraæ. Aby ponowiæ próbê w wypadku, gdy etykieta 
g³osowa nie zostanie rozpoznana, naci¶nij i przytrzymaj 
przez kilka sekund . Aby powróciæ do zwyk³ego 
trybu wybierania numerów, szybko naci¶nij  lub 
przycisk zestawu s³uchawkowego, a nastêpnie naci¶nij 
przycisk ESC. 

Ustawienia telefonu

Przekazywanie po³±czeñ (us³uga 
sieciowa)
Funkcja przekazywania po³±czeñ umo¿liwia 
przekierowywanie przychodz±cych po³±czeñ g³osowych na 
inny numer. Funkcja ta nazywana jest tak¿e 
przekierowywaniem po³±czeñ.
1 Naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia > 

Przekierowywanie po³±czeñ.... Zostanie otwarte okno 
dialogowe.

2 Przejd¼ do strony Rozmowy.
3 Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Wszystkie po³±czenia: – Po uaktywnieniu tej opcji 
wszystkie po³±czenia przychodz±ce s± 
przekierowywane na inny numer.
Kiedy linia zajêta: – Po uaktywnieniu tej opcji 
po³±czenia przychodz±ce s± przekierowywane, gdy 
inne po³±czenie jest w toku.
Kiedy nie odebrano: – Po uaktywnieniu tej opcji 
po³±czenia przychodz±ce s± przekierowywane, je¶li 
u¿ytkownik nie odbierze ich w okre¶lonym czasie.
Kiedy poza zasiêgiem: – Po uaktywnieniu tej opcji 
po³±czenia przychodz±ce s± przekierowywane, je¶li 
urz±dzenie jest wy³±czone lub znajduje siê poza 
zasiêgiem obszaru us³ugi sieciowej.
Kiedy niedostêpny: – Opcja ta umo¿liwia jednoczesne 
w³±czenie opcji Kiedy linia zajêta:, Kiedy poza zasiêgiem: 
i Kiedy nie odebrano:.
Dostêpne opcje:
Uaktywnij – Otwiera okno dialogowe, w którym mo¿na 
wpisaæ numer, na który maj± byæ przekierowywane 
po³±czenia i – je¶li opcja ta jest dostêpna – wybraæ 
czas, po up³ywie którego nast±pi przekierowanie 
nieodebranego po³±czenia. Dotknij ikony , aby 
wybraæ numer poczty g³osowej lub inne dostêpne 
numery domy¶lne. Dotknij opcji Wybierz kontakt, aby 
wyszukaæ numer telefonu w aplikacji Kontakty.
Anuluj - Wy³±cza przekierowywanie.
Sprawd¼ stan - Umo¿liwia sprawdzenie, czy funkcja 
przekierowywania jest aktywna.
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Aby anulowaæ przekierowywanie wszystkich 
po³±czeñ , dotknij opcji Anuluj wszystkie 
przekierowywania.

Przekierowywanie danych i po³±czenia 
faksowe (us³uga sieciowa)
1 Naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia 

> Przekierowywanie po³±czeñ....
2 Przejd¼ do strony transmisji danych i faksów i wybierz 

jedn± z nastêpuj±cych opcji, aby przekierowaæ 
wszystkie transmisje danych lub wszystkie po³±czenia 
faksowe:
Uaktywnij - Otwiera okno dialogowe, w którym mo¿na 
wpisaæ numer, na który maj± byæ przekierowywane 
po³±czenia, i wybraæ czas, po up³ywie którego nast±pi 
przekierowanie nieodebranego po³±czenia. Mo¿na 
dotkn±æ tego okna, aby wybraæ wcze¶niej dodane 
numery, je¶li s± dostêpne.
Anuluj - Wy³±cza przekierowanie.
Sprawd¼ stan - Sprawdza, czy funkcja 
przekierowywania jest aktywna.

Zakaz po³±czeñ (us³uga sieciowa)
Funkcja zakazywania po³±czeñ umo¿liwia ograniczenie 
wykonywania i odbierania po³±czeñ za pomoc± 
urz±dzenia typu smartphone. Aby korzystanie z tej funkcji 
by³o mo¿liwe, konieczne jest uzyskanie has³a zakazu od 
us³ugodawcy.

1 Naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia 
> Zakaz po³±czeñ.... Zostanie otwarte okno dialogowe.

2 Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:
Wszystkie po³±czenia przychodz±ce: – Po uaktywnieniu 
tej opcji nie mo¿na odbieraæ po³±czeñ.
Po³±cz. przych. odbierane za granic±: – Po uaktywnieniu 
tej opcji nie mo¿na odbieraæ po³±czeñ podczas pobytu 
poza w³asnym krajem.
Wszystkie po³±czenia wychodz±ce: – Po uaktywnieniu tej 
opcji nie mo¿na wykonywaæ po³±czeñ.
Po³±czenia miêdzynarodowe: – Po uaktywnieniu tej opcji 
nie mo¿na wykonywaæ po³±czeñ do innych krajów lub 
regionów.
Po³±cz. miêdzynar. do obcych krajów: - Je¶li us³uga 
roamingu miêdzynarodowego zosta³a w³±czona przez 
operatora sieci, nie mo¿na wykonywaæ po³±czeñ 
miêdzynarodowych za granic±, z wyj±tkiem po³±czeñ 
do w³asnego kraju.
Dostêpne opcje:
Uaktywnij – W³±cza zakaz po³±czeñ.
Anuluj – Wy³±cza zakaz po³±czeñ.
Sprawd¼ stan – Umo¿liwia sprawdzenie, czy funkcja 
zakazu po³±czeñ jest aktywna.

3 Aby uaktywniæ us³ugê, wprowad¼ has³o zakazu i 
dotknij opcji OK.

Je¶li karta SIM udostêpnia us³ugê linii alternatywnej, 
zakaz po³±czeñ dotyczy wy³±cznie wybranej linii.

Aby anulowaæ zakaz po³±czeñ, dotknij opcji Anuluj 
wszystkie zakazy.
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Aby uzyskaæ informacje o zakazach transmisji danych, 
patrz “Zakazy transmisji danych” na str. 119.

Funkcje blokady po³±czeñ i przekazywania po³±czeñ nie 
mog± byæ uaktywnione w tym samym czasie. Nawet po 
w³±czeniu funkcji blokady mo¿liwe jest po³±czenie z 
oficjalnym numerem alarmowym zaprogramowanym w 
urz±dzeniu.

Ustawienia poczty g³osowej  
Aby uzyskaæ informacje na temat nawi±zywania po³±czeñ 
z poczt± g³osow± (us³uga sieciowa), patrz “Po³±czenia” na 
str. 40.
1 Naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia > 

Poczta g³osowa....
2 Zdefiniuj numer poczty g³osowej oraz, zale¿nie od 

potrzeb, sygna³ DTMF (has³o poczty g³osowej):
Numer: – Wpisz numer poczty g³osowej uzyskany od 
us³ugodawcy.
DTMF: – Okre¶l sygna³y DTMF dla poczty g³osowej. Aby 
uzyskaæ wiêcej informacji na temat sygna³ów DTMF, 
patrz “Wysy³anie sygna³ów DTMF” na str. 47.

Je¶li u¿ywana karta SIM udostêpnia us³ugê linii 
alternatywnej, mo¿na okre¶liæ ustawienia poczty g³osowej 
dla obu linii.

Inne ustawienia
Naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia > 
Inne ustawienia.... Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Strona po³±czenia
Po³±czenia oczekuj±ce: (us³uga sieciowa) – Po 
uaktywnieniu us³ugi po³±czeñ oczekuj±cych podczas 
trwaj±cego po³±czenia u¿ytkownik bêdzie powiadamiany 
o nowym po³±czeniu przychodz±cym. Opcja Sprawd¼ stan 
umo¿liwia sprawdzenie, czy us³uga po³±czeñ 
oczekuj±cych jest w³±czona

Wy¶lij w³asny identyfikator: (us³uga sieciowa) – Okre¶la, czy 
numer telefonu u¿ytkownika jest ukryty, czy wy¶wietlany 
w urz±dzeniu osoby, do której u¿ytkownik dzwoni. 
Warto¶æ tej opcji mo¿e byæ ustawiona przez operatora 
sieci lub us³ugodawcê przy wykupieniu subskrypcji 
(Ustawia sieæ) 

Podsumowanie po po³±czeniu: – Je¶li zostanie wybrane 
ustawienie W³±czone, po zakoñczeniu po³±czenia bêdzie 
wy¶wietlany jego przybli¿ony czas trwania.

Autom. ponowne wybieranie: – Je¶li zostanie wybrane 
ustawienie W³±czone, a wybrany numer jest zajêty lub nie 
odpowiada, urz±dzenie bêdzie automatycznie wybiera³o 
ten numer ponownie. Maksymalna liczba prób to 10.

Odrzucanie z wiadomo¶ci±: – Je¶li zostanie wybrana opcja 
W³±czone, po ka¿dym wyciszeniu po³±czenia 
przychodz±cego wy¶wietlane bêdzie pole tekstowe, w 
którym u¿ytkownik mo¿e wpisaæ wiadomo¶æ 
przeznaczon± do wys³ania w odpowiedzi do osoby 
dzwoni±cej. Aby zmodyfikowaæ tê wiadomo¶æ pó¼niej, 
nale¿y wybraæ opcjê Edytuj tekst.
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U¿ywana linia: (us³uga sieciowa)– Je¶li u¿ywana karta SIM 
udostêpnia us³ugê linii alternatywnej, wybierz liniê, która 
ma byæ u¿ywana. 

Blokuj zmianê linii: (us³uga sieciowa) – Je¶li u¿ywana karta 
SIM udostêpnia us³ugê linii alternatywnej i zostanie 
wybrana ta opcja, u¿ywanej linii nie bêdzie mo¿na 
zmieniæ. Aby mo¿na by³o zmieniæ to ustawienie, 
konieczne bêdzie wprowadzenie kodu PIN2. 

Strona sieciowa
Wybór operatora: – Umo¿liwia zmianê metody wybierania 
sieci oraz rejestracjê w innej sieci. W trybie 
automatycznego wyboru sieci urz±dzenie wybiera 
najbardziej odpowiedni± sieæ. W trybie rêcznego wyboru 
sieci urz±dzenie wyszukuje dostêpne sieci i wy¶wietla ich 
listê. Nastêpnie mo¿na wybraæ sieæ, która ma byæ 
u¿ywana. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mo¿liwo¶æ zmiany sieci 
zale¿y od lokalnego operatora sieci.

Wy¶wietlaj informacje o sieci: - Wybierz W³±czona, aby 
wskazaæ, ¿e urz±dzenie jest u¿ywane w sieci MCN (Micro 
Cellular Network). Wska¼nik komórki MCN jest 
wy¶wietlany w polu numeru telefonu. Wska¼nika jednak 
nie widaæ podczas trwania po³±czenia.

Strona zabezpieczeñ
Nawet gdy w³±czone s± funkcje zabezpieczeñ 
ograniczaj±ce mo¿liwo¶æ nawi±zywania po³±czeñ (takie 
jak blokada po³±czeñ, zamkniêta grupa u¿ytkowników, 
wybieranie ustalonych numerów), istnieje mo¿liwo¶æ 

po³±czenia siê z oficjalnym numerem alarmowym 
zaprogramowanym w urz±dzeniu.

Zamkniêta grupa: – Okre¶l grupê osób, z którymi mog± byæ 
nawi±zywane po³±czenia. Wybierz opcjê Domy¶lna, aby 
uaktywniæ grupê uzgodnion± z operatorem sieci. Wybierz 
opcjê W³±czona, aby uaktywniæ tê us³ugê sieciow±. 
Konieczne jest wprowadzenie numeru grupy uzyskanego z 
sieci.

Wybieranie ustalone: – Je¶li u¿ywana karta SIM udostêpnia 
tê us³ugê, mo¿liwe jest ograniczenie po³±czeñ do 
okre¶lonego zestawu numerów zapisanych na karcie SIM. 
Je¶li aktywna jest us³uga wybierania ustalonego, w spisie 
telefonów karty SIM wy¶wietlana jest tylko lista 
ustalonych numerów. Katalog kontaktów nadal jest 
dostêpny, ale po³±czenie z tymi numerami nie jest 
mo¿liwe.

Aby zmieniæ ustawienia lub wy¶wietliæ ustalone numery, 
konieczne jest wprowadzenie kodu PIN2. Wybierz opcjê 
Kontakty, aby dodaæ, zmodyfikowaæ lub usun±æ numery.

Lista wybierania ustalonego musi zawieraæ nazwy i 
numery.

Uwaga: Wybieranie ustalone wp³ywa równie¿ na 
¿±dania us³ug (zwane równie¿ poleceniami SS i USSD), 
takie jak polecenia aktywacji us³ug sieciowych.
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Wysy³anie sygna³ów DTMF
Sygna³y DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) to sygna³y 
s³yszalne po dotkniêciu klawiszy numerów na numerycznej 
klawiaturze aplikacji Telefon. Sygna³y DTMF umo¿liwiaj± 
na przyk³ad komunikowanie siê z poczt± g³osow± i ze 
skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi.

Sygna³y DTMF mo¿na wysy³aæ do sieci na przyk³ad w celu 
uzyskania dostêpu do automatycznych us³ug 
telefonicznych, poczty g³osowej lub systemów bankowych.

Sygna³y DTMF mog± byæ wysy³ane automatycznie, o ile 
sygna³ DTMF zosta³ dodany w polu DTMF aplikacji Kontakty 
w okre¶lonej wizytówce. Mo¿na tak¿e rêcznie wysy³aæ 
sygna³y DTMF, korzystaj±c z widoku Wybieranie numeru w 
aplikacji Telefon. Rêczna metoda przesy³ania sygna³ów 
DTMF jest zalecana w przypadku, gdy ³añcuch sygna³ów 
DTMF jest krótki.

Aby podczas po³±czenia ³añcuchy sygna³ów DTMF 
by³y wysy³ane automatycznie, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Opcje > Wy¶lij DTMF.... Je¶li w aplikacji Kontakty 
brak ³añcucha DTMF dla aktywnego po³±czenia, zostaje 
otwarte okno dialogowe Wysy³anie DTMF. Wybierz 
Wy¶lij, aby wys³aæ sygna³ DTMF automatycznie, lub 
Wprowad¼ rêcznie, aby u¿yæ widoku Wybieranie 
numeru. Je¶li w aplikacji Kontakty nie ma ³añcucha 
DTMF dla okre¶lonego po³±czenia, zostanie 
automatycznie otwarty widok Wybieranie numeru.

Aby rêcznie wys³aæ sygna³y DTMF podczas 
po³±czenia , dotknij opcji Wybieranie numeru lub 
naci¶nij . Wprowad¼ ³añcuch sygna³ów DTMF.

Wskazówka: Istniej± 2 znaki specjalne, których 
mo¿na u¿yæ, dotykaj±c dwukrotnie przycisku * na 
klawiaturze:

• p (pauza) – Powoduje wstawianie 
trzysekundowej pauzy miêdzy kolejnymi 
cyframi w ³añcuchu sygna³ów DTMF. 
Wszystkie cyfry wystêpuj±ce po znaku pauzy 
s± traktowane jako sygna³y DTMF.

• w (czekaj) – Wstrzymuje wys³anie cyfr DTMF 
do momentu dotkniêcia opcji Wy¶lij. 
Wówczas pozosta³a czê¶æ ³añcucha zostaje 
wys³ana do sieci. Wszystkie cyfry 
wystêpuj±ce po znaku czekania s± 
traktowane jako sygna³y DTMF.

Sygna³y DTMF mo¿na dodaæ w polu DTMF na wizytówce.

Wskazówki dotycz±ce efektywnego 
u¿ytkowania telefonu
• Wska¼nik wyciszenia  wy¶wietlany jest w obszarze 

wska¼ników stanu, gdy aktywny jest profil Cisza. 
Dotkniêcie tego wska¼nika spowoduje otwarcie okna 
dialogowego umo¿liwiaj±cego zmianê profilu. 
Wska¼nik ten znika z obszaru wska¼ników stanu, gdy 
aktywny jest profil inny ni¿ Cisza.
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• W widoku obs³ugi po³±czeñ wybierz opcjê  
podczas po³±czenia, aby zawiesiæ bie¿±ce po³±czenie 
lub wznowiæ po³±czenie, które zosta³o zawieszone. 
Je¶li po³±czenie nie jest wykonywane, wybierz opcjê 

, aby wy¶wietliæ listê ostatnio wybranych 
po³±czeñ.

• W widoku szybkiego wybierania mo¿na przeci±gn±æ za 
pomoc± rysika przyciski, do których przypisano numery 
szybkiego wybierania, aby je uporz±dkowaæ. Nie 
mo¿na przesun±æ sta³ego przycisku poczty g³osowej.
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Profile
Wybierz kolejno Pulpit > Profile.

Aplikacja Ustawienia profilu s³u¿y do definiowania 
sygna³ów i poziomu d¼wiêku w urz±dzeniu typu 
smartphone dla ró¿nych ¶rodowisk operacyjnych, zdarzeñ i 
grup rozmówców (osób dzwoni±cych).

Aby zmieniæ profil, wybierz profil z listy, a nastêpnie 
dotknij opcji Uaktywnij.

Aby usun±æ profil, wybierz profil z listy, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Profil > Usuñ. Nie mo¿na usun±æ 
profilów domy¶lnych.

Wskazówka: Profile mo¿na tak¿e zmieniaæ, szybko 
naciskaj±c przycisk zasilania.

Aby utworzyæ nowy profil, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Profil > Nowy.... Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
na temat ustawieñ, patrz “Edytowanie profili” na 
str. 50.

Aby zdefiniowaæ czas wyga¶niêcia wybranego 
profilu, dotknij opcji Ustaw czas. Dotknij ikony , a 
nastêpnie u¿yj strza³ek, aby zmieniæ czas wyga¶niêcia. 
Kiedy up³ynie czas obowi±zywania profilu, zaczynie 
obowi±zywaæ poprzednio wybrany profil. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e z powodów bezpieczeñstwa nie mo¿na 
zdefiniowaæ limitu czasu dla profilu Samolot.

Aby dodaæ grupê rozmówców do wybranego profilu, 
dotknij opcji Przystosuj i Powiadomienie dla. Wybierz 
grupê lub grupy rozmówców i dotknij opcji OK. 
Urz±dzenie typu smartphone odtwarza wybrany 
d¼wiêk dzwonka lub powiadomienia tylko wtedy, gdy 
dzwoni lub wysy³a wiadomo¶æ cz³onek danej grupy (o 
ile numer telefonu osoby dzwoni±cej jest przesy³any 
wraz z po³±czeniem, a urz±dzenie typu smartphone go 
rozpozna). Po³±czenia od innych osób s± odbierane przy 
u¿yciu profilu Cisza.

Aby korzystaæ z urz±dzenia typu smartphone bez 
³±czenia siê z sieci± bezprzewodow± GSM, wybierz 
profil Samolot i dotknij opcji Uaktywnij. Przes³anie do 
lub z urz±dzenia typu smartphone sygna³ów 
telefonicznych sieci GSM i sygna³ów radiowych FM 
oraz po³±czenia Bluetooth bêd± niemo¿liwe, ale wci±¿ 
mo¿na bêdzie wykonaæ zadania, które nie wymagaj± 
u¿ycia sieci bezprzewodowej. Mo¿na na przyk³ad wci±¿ 
odtwarzaæ pliki d¼wiêkowe lub pisaæ wiadomo¶ci.

OSTRZE¯ENIE: W profilu samolotowym nie mo¿na 
nawi±zywaæ i odbieraæ ¿adnych po³±czeñ (nawet z 
numerami alarmowymi) ani korzystaæ z funkcji 
wymagaj±cych kontaktu z sieci±.  Aby nawi±zaæ 
po³±czenie, nale¿y najpierw uaktywniæ funkcjê 
telefonu przez zmianê profilu.  Je¶li urz±dzenie zosta³o 
zablokowane, nale¿y wprowadziæ kod blokady. 
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Je¶li zachodzi konieczno¶æ wykonania po³±czenia z 
numerem alarmowym, gdy urz±dzenie jest 
zablokowane i aktywny jest profil samolotowy, mo¿na 
tak¿e wprowadziæ zaprogramowany numer alarmowy 
w polu kodu blokady i dotkn±æ przycisku Po³±cz. 
Nastêpnie nale¿y potwierdziæ wyj¶cie z profilu 
samolotowego, aby nawi±zaæ po³±czenie z numerem 
alarmowym.

OSTRZE¯ENIE: Nie nale¿y w³±czaæ urz±dzenia w 
miejscach, w których zabrania siê korzystaæ z urz±dzeñ 
bezprzewodowych lub tam, gdzie mo¿e ono 
spowodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

Edytowanie profili
Aby edytowaæ profil, wybierz profil z listy, a 
nastêpnie dotknij opcji Przystosuj. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
dla niektórych profili nie wszystkie ustawienia mo¿na 
zmieniæ. Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Nazwa profilu: – Umo¿liwia zmianê nazwy profilu.

Dzwonek: – Dotknij ikony , aby wybraæ plik d¼wiêkowy, 
który ma zostaæ u¿yty jako d¼wiêk dzwonka 
sygnalizuj±cy po³±czenia g³osowe. Aby pos³uchaæ 
wybranego dzwonka, dotknij opcji Odtwórz d¼wiêk. 
Mo¿na tak¿e wybraæ plik d¼wiêkowy dla ró¿nych 
typów wiadomo¶ci.

Powiad. po³. przych.: – Je¶li zostanie wybrana opcja 
Rosn±co, g³o¶no¶æ d¼wiêku dzwonka bêdzie stopniowo 

wzrasta³a od najni¿szego do okre¶lonego poziomu 
g³o¶no¶ci.

G³o¶no¶æ dzwonka: – Ustaw poziom g³o¶no¶ci, naciskaj±c 
przycisk <+> lub <->. Ten sam poziom g³o¶no¶ci jest 
stosowany dla przychodz±cych po³±czeñ g³osowych, 
wiadomo¶ci oraz alarmów.

Powiadom. wibracyjne: – Ustaw tê opcjê, aby urz±dzenie 
typu smartphone sygnalizowa³o wibracjami 
przychodz±ce po³±czenia g³osowe, wiadomo¶ci oraz 
alarmy.

Powiad. wiadomo¶ci: – wybierz tê opcjê, aby w³±czyæ 
powiadomienia o wiadomo¶ciach.

D¼wiêk powiad. SMS: – Dotknij opcji , aby wybraæ d¼wiêk 
dzwonka alarmu dla przychodz±cych wiadomo¶ci 
tekstowych. Je¶li nie jest wybrana opcja Powiad. 
wiadomo¶ci:, ta opcja jest niedostêpna.

D¼wiêk powiad. MMS: – Dotknij opcji , aby wybraæ 
d¼wiêk dzwonka dla przychodz±cych wiadomo¶ci 
multimedialnych. Je¶li nie jest wybrana opcja Powiad. 
wiadomo¶ci:, ta opcja jest niedostêpna.

D¼wiêk powiadomienia e–mail – Dotknij opcji , aby 
wybraæ d¼wiêk dzwonka dla przychodz±cych 
wiadomo¶ci e-mail. Je¶li nie jest wybrana opcja Powiad. 
wiadomo¶ci:, ta opcja jest niedostêpna.

D¼wiêki klawiszy: – Ustaw poziom g³o¶no¶ci d¼wiêków 
generowanych przez urz±dzenie podczas naciskania 
klawiszy.
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D¼wiêki ekranu dotyk.: – Ustaw poziom g³o¶no¶ci d¼wiêków 
generowanych przez urz±dzenie przy dotkniêciu opcji 
na ekranie.

D¼wiêki ostrze¿eñ: – Urz±dzenie typu smartphone wysy³a 
sygna³y powiadomienia, na przyk³ad gdy wyczerpuje siê 
bateria.

Aby zamkn±æ okno dialogowe i odrzuciæ wszystkie 
wprowadzone zmiany, naci¶nij .
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Wiadomo¶ci
Wybierz kolejno Pulpit > Wiadomo¶ci.

W aplikacji Wiadomo¶ci mo¿na tworzyæ, wysy³aæ, 
odbieraæ, wy¶wietlaæ, edytowaæ i organizowaæ ró¿ne typy 
wiadomo¶ci: wiadomo¶ci tekstowe, wiadomo¶ci 
multimedialne, wiadomo¶ci e–mail i wiadomo¶ci 
inteligentne – specjalne wiadomo¶ci tekstowe 
zawieraj±ce dane. Mo¿na tak¿e odbieraæ wiadomo¶ci i 
dane za pomoc± po³±czenia Bluetooth, odbieraæ 
wiadomo¶ci us³ugi WAP i wiadomo¶ci sieciowe oraz 
wysy³aæ polecenia dotycz±ce us³ug sieciowych.

Rys. 17: Wiadomo¶ci

Uwaga:  Jedynie urz±dzenia oferuj±ce zgodne funkcje 
wiadomo¶ci multimedialnych lub wiadomo¶ci e–mail 
mog± odbieraæ i wy¶wietlaæ wiadomo¶ci 
multimedialne.

Wskazówka: Aby by³o mo¿liwe wysy³anie i odbieranie 
wiadomo¶ci e–mail oraz wiadomo¶ci multimedialnych, 
nale¿y skonfigurowaæ ustawienia punktu dostêpu do 
internetu. Patrz “Konfigurowanie punktu dostêpu do 
internetu” na str. 121. W zale¿no¶ci od u¿ywanej karty 
SIM urz±dzenie mo¿e automatycznie dodaæ prawid³owe 
ustawienia do przegl±dania stron internetowych i 
wiadomo¶ci MMS. 

Wskazówka: Tworzenie wiadomo¶ci mo¿na rozpocz±æ 
w dowolnej aplikacji udostêpniaj±cej opcjê Wy¶lij (lub 
polecenie menu Wy¶lij). Wybierz plik (zdjêcie, tekst), 
który ma zostaæ dodany do wiadomo¶ci, i dotknij opcji 
Wy¶lij.

Wskazówka: Aby wys³aæ wiadomo¶æ w widoku edycji 
wiadomo¶ci, po wpisaniu prawid³owego adresu w polu 
Do:, naci¶nij .

Aby dostosowaæ przyciski poleceñ w oknie g³ównym, 
naci¶nij , wybierz kolejno Ekran > Przyciski paska 
poleceñ..., wybierz odpowiednie polecenie dla ka¿dego 
przycisku, a nastêpnie dotknij opcji OK.

Aby sortowaæ wiadomo¶ci, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Ekran > Sortuj.... Wybierz 
odpowiedni± metodê oraz porz±dek sortowania i 
dotknij opcji OK.
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Skrzynka odbiorcza
Wy¶wietlone ikony wskazuj± typ wiadomo¶ci, priorytet 
oraz istnienie za³±czników (je¶li zosta³y dodane). Mog± 
zostaæ wy¶wietlone nastêpuj±ce ikony:

Nowa wiadomo¶æ e-mail w zdalnej 
skrzynce pocztowej

Nowa wiadomo¶æ tekstowa

Nowa wiadomo¶æ multimedialna

Nowe zaproszenie w kalendarzu

Nieprzeczytana wiadomo¶æ e-mail

Wiadomo¶æ e-mail o wysokim priorytecie

Wiadomo¶æ e-mail o niskim priorytecie w 
zdalnej skrzynce pocztowej

Za³±cznik

Statusy skrzynki nadawczej
Wiadomo¶ci e–mail oraz wiadomo¶ci tekstowe mog± mieæ 
nastêpuj±ce statusy w skrzynce nadawczej:

Wysy³ana - Trwa wysy³anie wiadomo¶ci.

Na ¿±danie - Wiadomo¶æ e–mail lub wiadomo¶æ tekstowa 
zostanie wys³ana tylko wtedy, gdy u¿ytkownik wybierze 
opcjê Wy¶lij w widoku skrzynki nadawczej.

Oczekuj±ca - Wiadomo¶æ tekstowa zosta³a umieszczona w 
kolejce i zostanie wys³ana, gdy tylko bêdzie to mo¿liwe. 

Na przyk³ad wiadomo¶æ mo¿e zostaæ umieszczona w 
kolejce, gdy urz±dzenie typu smartphone jest w³±czone i 
oczekuje na wzmocnienie sygna³u sieci do odpowiedniego 
poziomu lub podczas oczekiwania na zakoñczenie 
poprzedniego po³±czenia telefonicznego. W przypadku 
wiadomo¶ci e–mail status Oczekuj±ca oznacza, ¿e 
wiadomo¶æ zostanie wys³ana podczas nastêpnego 
po³±czenia ze zdaln± skrzynk± pocztow±. 

Niepowodz. - Nie mo¿na wys³aæ wiadomo¶ci.

Wstrzymana - U¿ytkownik wstrzyma³ wysy³anie 
wiadomo¶ci. Wysy³anie wiadomo¶ci mo¿na wznowiæ, 
wybieraj±c opcjê Wy¶lij w widoku skrzynki nadawczej.

Foldery
Po otwarciu aplikacji Wiadomo¶ci wy¶wietlana jest 
zawarto¶æ ostatnio otwartego folderu.

Aby otworzyæ inny folder, naci¶nij  i wybierz 
Foldery. Na li¶cie folderów dostêpne s± nastêpuj±ce 
opcje:

Skrzynka odbiorcza – Zawiera odebrane wiadomo¶ci z 
wyj±tkiem wiadomo¶ci sieciowych.

Skrzynka nadawcza – Tymczasowe miejsce 
przechowywania wiadomo¶ci, które maj± zostaæ wys³ane. 
Na przyk³ad wiadomo¶ci s± umieszczane w folderze 
Nadane, gdy urz±dzenie typu smartphone znajduje siê 
poza zasiêgiem sieci. Mo¿na tak¿e zaplanowaæ wys³anie 
wiadomo¶ci e–mail przy nastêpnym po³±czeniu ze zdaln± 
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skrzynk± pocztow±. Wybierz Wstrzymaj wysy³anie, aby 
zatrzymaæ wiadomo¶æ w Skrzynce nadawczej.

Robocze – Zawiera kopie robocze wiadomo¶ci, które nie 
zosta³y jeszcze wys³ane.

Wys³ane – S³u¿y do przechowywania wiadomo¶ci, które 
zosta³y wys³ane. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wiadomo¶ci lub 
dane wys³ane przy u¿yciu po³±czenia Bluetooth nie s± 
przechowywane w folderze Wys³ane.

 Zdalna skrzynka pocztowa – Po otwarciu tego 
folderu mo¿na albo po³±czyæ siê ze zdaln± skrzynka 
pocztow± w celu pobrania nowych wiadomo¶ci e–mail, 
albo przejrzeæ uprzednio pobrane wiadomo¶ci w trybie 
offline. Patrz “Wiadomo¶ci e–mail” na str. 54.

Aby dodaæ nowy folder, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Narzêdzia > Porz±dkuj foldery.... Dotknij opcji 
Nowy i nadaj nowemu folderowi nazwê. Przy u¿yciu 
tych folderów mo¿na organizowaæ wiadomo¶ci.

Aby zmieniæ nazwê folderu lub usun±æ go, naci¶nij 
 i wybierz kolejno Narzêdzia > Porz±dkuj foldery.... 

Nie mo¿na usun±æ folderów domy¶lnych.

Wiadomo¶ci e–mail
Aby mo¿liwe by³o odbieranie i wysy³anie wiadomo¶ci, 
nale¿y skonfigurowaæ us³ugê zdalnej skrzynki pocztowej. 
Us³ugê tê mo¿e udostêpniaæ us³ugodawca internetowy, 
us³ugodawca sieciowy lub firma, w której pracuje 
u¿ytkownik.

Konfigurowanie zdalnej skrzynki 
pocztowej
1 Naci¶nij  w g³ównym widoku aplikacji Wiadomo¶ci 

i wybierz kolejno Narzêdzia > Nowa skrzynka pocztowa.... 
Wybierz opcjê Dalej.

2 Na stronach kreatora konfigurowania skrzynki 
pocztowej zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:
Nazwa skrzynki pocztowej: - Wpisz nazwê opisow± 
zdalnej skrzynki pocztowej.
Typ skrzynki pocztowej: - Wybierz protokó³ e–mail 
zalecany przez us³ugodawcê zdalnej skrzynki 
pocztowej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ustawienie to mo¿na 
wybraæ tylko raz i nie mo¿na go zmieniæ po zapisaniu 
ustawieñ lub zamkniêciu okna konfiguracji ustawieñ 
skrzynki pocztowej. Wybierz opcjê Dalej.
Nazwa: - Wpisz swoje imiê i nazwisko.
Nazwa u¿ytkownika: - Wpisz swoj± nazwê u¿ytkownika 
uzyskan± od us³ugodawcy. 
Has³o: - Wpisz has³o. Je¶li pole to pozostanie puste, 
przy próbie po³±czenia ze zdaln± skrzynk± pocztow± 
bêdzie wy¶wietlany monit o podanie has³a.
Mój adres e-mail: - Wpisz swój adres e-mail uzyskany od 
us³ugodawcy. W adresie musi wystêpowaæ znak "@". 
Na ten adres bêd± przesy³ane odpowiedzi na wys³ane 
wiadomo¶ci. Wybierz opcjê Dalej.
Wiadomo¶ci przychodz±cych (POP3): lub Wiadomo¶ci 
przychodz±cych (IMAP4): - Adres IP lub nazwa hosta 
komputera, który odbiera pocztê e–mail u¿ytkownika.
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Wiadomo¶ci wychodz±cych (SMTP): - Adres IP lub nazwa 
hosta komputera, który wysy³a pocztê e–mail 
u¿ytkownika. Wybierz opcjê Dalej.

3 Po skonfigurowaniu tych opcji dotknij opcji Zakoñcz, 
aby powróciæ do aplikacji Wiadomo¶ci, lub opcji 
Zaawansowane, aby skonfigurowaæ opcjonalne 
zaawansowane ustawienia wiadomo¶ci e-mail. Wiêcej 
informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Zaawansowane 
ustawienia wiadomo¶ci e-mail” na str. 55.
Aby edytowaæ ustawienia zdalnej skrzynki 
pocztowej, naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > 
Ustawienia wiadomo¶ci > E-mail.... Wybierz skrzynkê 
pocztow±, której ustawienia chcesz edytowaæ, dotknij 
opcji Edytuj i wprowad¼ zmiany zgodnie z wcze¶niej 
podanymi instrukcjami. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie mo¿na 
edytowaæ ustawieñ skrzynki pocztowej podczas 
trwania po³±czenia ze zdaln± skrzynk± pocztow±.

Aby ustawiæ skrzynkê pocztow± jako domy¶ln±, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia 
wiadomo¶ci > E-mail.... Wybierz skrzynkê pocztow±, 
któr± chcesz ustawiæ jako domy¶ln±, i wybierz opcjê 
Ustaw domy¶ln±.

Zaawansowane ustawienia wiadomo¶ci 
e-mail
Po skonfigurowaniu lub zmodyfikowaniu ustawieñ zdalnej 
skrzynki pocztowej w kreatorze ustawieñ skrzynki 
pocztowej (przejd¼ do aplikacji Wiadomo¶ci, naci¶nij  i 

wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia wiadomo¶ci > E-
mail...) mo¿na przej¶æ do konfigurowania 
zaawansowanych ustawieñ skrzynki pocztowej.

Strona pobierania
Pobierz: – Umo¿liwia okre¶lenie, co bêdzie pobierane ze 
zdalnej skrzynki pocztowej po nawi±zaniu po³±czenia. 
Opcja Wiadomo¶ci jest dostêpna tylko wówczas, gdy typ 
zdalnej skrzynki pocztowej zostanie ustawiony jako 
IMAP4.

Limit rozmiaru wiadomo¶ci: – Okre¶l maksymaln± wielko¶æ 
wiadomo¶ci pobieranych po wybraniu kolejno poleceñ 
menu E-mail > Pobierz i wy¶lij. Minimalna warto¶æ wynosi 
1 KB, a maksymalna – 1000 KB. Je¶li okre¶lona warto¶æ 
zostanie przekroczona, pobrany zostanie tylko nag³ówek 
wiadomo¶ci.

Liczba pobieranych wiadomo¶ci: – Okre¶l liczbê nag³ówków 
nowych wiadomo¶ci, które maj± byæ wy¶wietlane w 
Skrzynce odbiorczej. Je¶li pobierane s± nowe nag³ówki i 
³±czna liczba nag³ówków w Skrzynce odbiorczej jest 
wiêksza ni¿ okre¶lona liczba, starsze nag³ówki bêd± 
usuwane. Opcja ta jest dostêpna tylko wówczas, gdy jest 
u¿ywana skrzynka pocztowa typu IMAP4.

Uwierzytelnianie has³a: – Wykorzystywane w protokole 
POP3 do szyfrowania hase³ wysy³anych do zdalnych 
serwerów pocztowych.

Pobieraj do Skrzynki odb.: – Po zaznaczeniu tej opcji 
wiadomo¶ci z tego konta bêd± pobierane do Skrzynki 
odbiorczej. Je¶li opcja nie zostanie zaznaczona, 
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wiadomo¶ci bêd± pobierane do oddzielnych folderów 
skrzynek pocztowych, poza skrzynk± odbiorcz±.

Wysy³anie strony
Domy¶lny format: – Typ wiadomo¶ci, które mo¿na 
redagowaæ i wysy³aæ za pomoc± urz±dzenia typu 
smartphone.

Wy¶lij e-mail: – Okre¶la metodê wysy³ania wiadomo¶ci z 
urz±dzenia typu smartphone.

Odpowied¼ z orygina³em: – Po wybraniu tej opcji 
wiadomo¶æ oryginalna bêdzie do³±czana do odpowiedzi.

Z potwierdzeniem odczytu: – Po wybraniu tej opcji, gdy 
wiadomo¶æ zostanie otworzona przez odbiorcê, nadawca 
otrzyma potwierdzenie jej odbioru. Potwierdzenie 
zostanie wys³ane tylko wówczas, gdy program pocztowy 
odbiorcy wiadomo¶ci udostêpnia tê funkcjê.

Strona serwera wiadomo¶ci wychodz±cych 
(SMTP)
Wymagane uwierzytelnienie: – Wybierz tê opcjê, je¶li 
serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) wymaga 
uwierzytelnienia. Niektóre serwery pozwalaj± na wys³anie 
wiadomo¶ci e–mail dopiero po uwierzytelnieniu 
u¿ytkownika.

Nazwa u¿ytkownika: – Wpisz nazwê u¿ytkownika dla 
serwera SMTP.

Has³o: – Wpisz has³o dla serwera SMTP.

Strona innych ustawieñ
Zabezpieczenia – Okre¶l protokó³ bezpieczeñstwa 
serwera.

Port wiadomo¶ci przychodz±cych: – Wprowad¼ numer portu 
serwera poczty przychodz±cej. Zazwyczaj nie trzeba 
zmieniaæ warto¶ci domy¶lnej.

Port wiadomo¶ci wychodz±cych: – Wprowad¼ numer portu 
serwera poczty wychodz±cej. Zazwyczaj nie trzeba 
zmieniaæ warto¶ci domy¶lnej.

U¿ywany punkt dostêpu: – Wybierz punkt dostêpu, który ma 
byæ u¿ywany do nawi±zywania po³±czenia, lub wybierz 
opcjê nawi±zywania po³±czenia za pomoc± dowolnego 
dostêpnego punktu dostêpu.

Ustaw jako domy¶ln± skrzynkê: – Po zaznaczeniu tego pola 
wyboru okre¶lona skrzynka pocztowa bêdzie traktowana 
jako domy¶lna.

Pobieranie wiadomo¶ci e-mail ze 
skrzynki

Wskazówka: Nale¿y regularnie usuwaæ lub przenosiæ 
wiadomo¶ci e–mail z urz±dzenia typu smartphone w 
celu zwolnienia miejsca w pamiêci.

Przysy³ane wiadomo¶ci e–mail nie s± automatycznie 
odbierane przez urz±dzenie typu smartphone, ale przez 
zdaln± skrzynkê pocztow±. Aby przeczytaæ wiadomo¶æ e–
mail, nale¿y najpierw po³±czyæ siê ze zdaln± skrzynk± 
pocztow±, a nastêpnie zaznaczyæ wiadomo¶ci, które maj± 
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zostaæ pobrane do urz±dzenia typu smartphone. 
Po³±czenie ze zdaln± skrzynk± pocztow± jest nawi±zywane 
za pomoc± transmisji danych.

Wszystkie wiadomo¶ci s± pobierane do folderów w zdalnej 
skrzynce pocztowej, o ile u¿ytkownik nie okre¶li opcji 
odbierania wiadomo¶ci w swojej Skrzynce odbiorczej.

Wskazówka: Aby uzyskaæ informacje o okre¶laniu 
opcji pobierania wiadomo¶ci e-mail, patrz 
“Zaawansowane ustawienia wiadomo¶ci e-mail” na 
str. 55.

Aby pobraæ wiadomo¶ci e–mail ze zdalnej skrzynki 
pocztowej, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje E-mail > Pobierz i wy¶lij. Wybierz odpowiednie 
polecenie, aby pobraæ wiadomo¶ci e–mail ze 
wszystkich skrzynek pocztowych lub z wybranej 
skrzynki. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¶li w Skrzynce 
nadawczej przechowywane s± wiadomo¶ci e–mail, 
zostan± one wys³ane.

Wskazówka: Je¶li podczas definiowania ustawieñ 
zdalnej skrzynki pocztowej nie zosta³o podane has³o, 
przy pierwszym po³±czeniu ze zdaln± skrzynk± 
pocztow± zostanie wy¶wietlony monit o podanie has³a. 
Po wy¶wietleniu okna dialogowego wpisz has³o i 
dotknij opcji OK.

Aby pobraæ zawarto¶æ wybranej wiadomo¶ci, naci¶nij 
 i wybierz kolejno E-mail > Pobierz zawarto¶æ e-mail.

Aby zakoñczyæ po³±czenie ze skrzynk± pocztow±, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje E-mail > 
Od³±cz od Internetu. Transmisja danych zostanie 
zakoñczona.

Wskazówka: Aby pobraæ tre¶æ wybranej wiadomo¶ci 
e–mail, nale¿y jej dotkn±æ. Do urz±dzenia typu 
smartphone zostanie pobrana tre¶æ wiadomo¶ci i 
jednocze¶nie zaktualizowana zostanie lista 
wiadomo¶ci, je¶li w zdalnej skrzynce pocztowej 
znajduj± siê nowe wiadomo¶ci.

Czytanie i odpowiadanie na 
wiadomo¶ci e-mail

Aby otworzyæ Skrzynkê odbiorcz± lub dowolny inny 
folder, naci¶nij  i wybierz kolejno Foldery > 
Skrzynka odbiorcza/Skrzynka nadawcza/Robocze/Wys³ane 
lub nazwê zdalnej skrzynki pocztowej, je¶li zosta³a 
okre¶lona.

Aby otworzyæ wiadomo¶æ, dotknij jej dwukrotnie. 
Je¶li w wiadomo¶ci znajduje siê ³±cze internetowe, 
mo¿na je otworzyæ, dotykaj±c go rysikiem.

Wskazówka: Mo¿na utworzyæ now± wizytówkê dla 
nadawcy wiadomo¶ci e-mail. Naci¶nij  i wybierz 
kolejno opcje Narzêdzia > Dodaj do Kontaktów....



W
ia

do
m

o¶
ci

58 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Aby otworzyæ za³±cznik do³±czony do wiadomo¶ci, 
dotknij go dwukrotnie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e za³±czniki 
mog± zawieraæ wirusy i inn± niebezpieczn± zawarto¶æ. 
Nale¿y zawsze siê upewniæ, ¿e wiadomo¶æ pochodzi od 
zaufanego nadawcy. Aby zapisaæ za³±cznik, zaznacz 
go i dotknij opcji Zapisz.

Aby odpowiedzieæ na wiadomo¶æ po jej przeczytaniu, 
dotknij opcji Odpowiedz. Aby odpowiedzieæ 
wszystkim odbiorcom, a nie tylko nadawcy 
wiadomo¶ci, naci¶nij  i wybierz kolejno Wiadomo¶æ 
> Odpowiedz wszystkim.

Podczas odpowiadania na wiadomo¶æ e-mail wiadomo¶ci 
w formacie HTML s± do³±czane jako za³±czniki.

Wskazówka: Aby uzyskaæ informacje o okre¶laniu 
opcji wysy³ania wiadomo¶ci e-mail, patrz 
“Zaawansowane ustawienia wiadomo¶ci e-mail” na 
str. 55.

Aby przekazaæ wiadomo¶æ e–mail, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Wiadomo¶æ > Przeka¿.

Aby usun±æ wiadomo¶æ ze Skrzynki odbiorczej lub 
zdalnej skrzynki pocztowej, dotknij opcji Usuñ. Je¶li 
jest to wymagane, okre¶l, czy wiadomo¶æ e–mail ma 
byæ usuniêta tylko z urz±dzenia typu smartphone, czy 
te¿ zarówno z urz±dzenia, jak i z serwera poczty e–
mail.

Wysy³anie wiadomo¶ci e–mail
1 Naci¶nij  w g³ównym widoku aplikacji Wiadomo¶ci 

i wybierz kolejno Wiadomo¶æ > Utwórz > E-mail.
2 Wpisz adres e-mail w polu Do:. U¿yj znaku ¶rednika (;) 

w celu oddzielenia kolejnych odbiorców.
Je¶li dane odbiorcy znajduj± siê w aplikacji Kontakty, 
dotknij ikony . Wybierz odbiorcê z listy i dotknij 
opcji Dodaj. Po wybraniu wszystkich odbiorców dotknij 
opcji Gotowe.

3 Wype³nij pole tematu i wpisz tre¶æ wiadomo¶ci. 
Wybierz opcjê Wy¶lij.
Wskazówka: Adres e–mail wpisany w polu tekstowym 
lub dokument mo¿e zostaæ u¿yty jako hiper³±cze. Po 
dotkniêciu rysikiem ¿±danego adresu albo ustawieniu 
na nim kursora za pomoc± przycisku przewijania 
pozycja tego adresu stanie siê ³±czem oznaczonym 
ma³± ikon±. Dotknij tej ikony, aby otworzyæ edytor 
poczty e–mail.

Je¶li wprowadzona zosta³a wiêcej ni¿ jedna nazwa 
odbiorcy lub je¶li odbiorca ma wiêcej ni¿ jeden adres e–
mail, wybierz z listy w³a¶ciw± nazwê lub adres, a nastêpnie 
dotknij opcji OK.

Wskazówka: Mo¿na jednocze¶nie wybraæ wiêcej ni¿ 
jeden kontakt. Patrz “Typowe funkcje dostêpne w 
aplikacjach” na str. 23.
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Aby ukryæ lub wy¶wietliæ pola Dw: i Udw: w edytorze 
poczty, naci¶nij  i wybierz kolejno Ekran > Pole Dw 
lub Pole Udw. Je¶li odbiorca zostanie dodany w polu Dw:, 
kopia wiadomo¶ci zostanie wys³ana do tego odbiorcy, a 
jego nazwa bêdzie widoczna dla innych odbiorców 
wiadomo¶ci. Je¶li odbiorca zostanie dodany w polu 
Udw:, kopia wiadomo¶ci zostanie wys³ana do tego 
odbiorcy, a jego nazwa nie bêdzie widoczna dla innych 
odbiorców wiadomo¶ci.

Aby zapisaæ w³a¶nie napisan± wiadomo¶æ e–mail, 
ale jej nie wysy³aæ, dotknij opcji Zamknij. Wiadomo¶æ 
zostanie zapisana w folderze Robocze. Zapisana 
wiadomo¶æ zast±pi poprzedni± wersjê tej samej 
wiadomo¶ci.

Aby zdefiniowaæ opcje wysy³ania dla bie¿±cej 
wiadomo¶ci e-mail, dotknij opcji Opcje wysy³ania. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszelkie zmiany wprowadzone w 
tym oknie dialogowym dotycz± tylko bie¿±cej 
wiadomo¶ci e–mail, która ma zostaæ wys³ana, oraz 
formatu, w jakim ta wiadomo¶æ zostanie wy¶wietlona u 
odbiorcy. Na przyk³ad format mo¿e dotyczyæ sposobu 
wy¶wietlania znaków. Zdefiniuj nastêpuj±ce 
ustawienia:

Priorytet: – Poziom wa¿no¶ci wiadomo¶ci.

Format wiadomo¶ci e-mail: – Styl formatowania 
wiadomo¶ci. Wybierz HTML, aby mo¿liwe by³o u¿ycie 
rozszerzonych opcji formatowania tekstu. Wybierz 
opcjê Zwyk³y tekst, aby zastosowaæ zwyk³y format tekstu 
wiadomo¶ci, lub opcjê Zwyk³y tekst (bez MIME), je¶li 

wiesz, ¿e w odbiorczym systemie pocztowym nie 
mo¿na wy¶wietlaæ wiadomo¶ci w zwyk³ym formacie.

Z potwierdzeniem odczytu: – Wybierz tê opcjê, aby 
otrzymaæ powiadomienie, ¿e odbiorca otworzy³ 
wiadomo¶æ.

U¿ywana skrzynka: – Okre¶la skrzynkê pocztow± u¿yt± 
do wys³ania tej wiadomo¶ci.

Wy¶lij e-mail: – Okre¶l, kiedy wiadomo¶æ ma zostaæ 
wys³ana. Wybranie opcji Natychmiast oznacza, ¿e 
wiadomo¶æ zostanie wys³ana natychmiast, je¶li 
po³±czenie ze zdaln± skrzynk± pocztow± jest aktywne. 
Je¶li po³±czenie ze zdaln± skrzynk± pocztow± nie jest 
aktywne, urz±dzenie podejmie próbê ustanowienia 
po³±czenia. Wybranie opcji Po po³±czeniu oznacza, ¿e 
wiadomo¶ci e-mail zostan± wys³ane przy nastêpnym 
nawi±zaniu po³±czenia ze zdaln± skrzynk± pocztow±. 
Opcja Na ¿±danie oznacza, ¿e po dotkniêciu opcji 
Wy¶lij wiadomo¶æ zostanie zapisana w Skrzynce 
nadawczej. Wiadomo¶æ zostanie wys³ana po 
zaznaczeniu jej Skrzynce nadawczej i dotkniêciu opcji 
Wy¶lij.

Styl wiadomo¶ci e–mail
Formatowanie tekstu i akapitów jest mo¿liwe tylko wtedy, 
gdy dla bie¿±cej wiadomo¶ci opcjê Format wiadomo¶ci e-
mail: ustawiono na warto¶æ HTML.

Aby sformatowaæ zaznaczony tekst, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Format > Czcionka.... Narzêdzia do 
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edycji tekstu s± tak¿e dostêpnie na pasku narzêdzi u 
do³u ekranu. Je¶li pasek narzêdzi nie jest widoczny, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Ekran > 
Pasek narzêdzi.

Aby wyrównaæ zaznaczone akapity, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Format > Wyrównanie > Do lewej, Do 
prawej lub Wy¶rodkuj.

Planowanie
Mo¿na okre¶liæ, kiedy i jak czêsto urz±dzenie typu 
smartphone bêdzie próbowa³o po³±czyæ siê ze zdaln± 
skrzynk± pocztow± w celu wys³ania i odebrania 
wiadomo¶ci e–mail.

Aby okre¶liæ harmonogram dla wiadomo¶ci e–mail, 
naci¶nij , wybierz kolejno E-mail > Planowo pobierz 
i wy¶lij... i dotknij opcji Edytuj. Okre¶l w opisany poni¿ej 
sposób godzinê pocz±tkow±, godzinê koñcow± oraz 
czas pomiêdzy kolejnymi próbami wysy³ania i 
pobierania: Dotknij ikony , a nastêpnie za pomoc± 
przycisków  i  zmieñ godzinê. Je¶li urz±dzenie 
podaje czas w formacie 12–godzinnym, dotknij w 
razie potrzeby pola am/pm. W polu Dni: pod¶wietl dni 
tygodnia, w których urz±dzenie ma nawi±zywaæ 
po³±czenie. Wybierz opcjê OK.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ zaplanowane po³±czenia, 
naci¶nij , wybierz kolejno E-mail > Planowo pobierz 
i wy¶lij... i zaznacz lub usuñ zaznaczenie po³±czeñ, 

których harmonogramy powinny zostaæ w³±czone lub 
wy³±czone.

Uwaga: Ta opcja nie powinna pozostawaæ aktywna, 
je¶li nie jest to potrzebne. Za ka¿de nawi±zywane 
po³±czenie mo¿e byæ pobierana op³ata.

Za³±czniki do wiadomo¶ci e–mail
Wiêkszo¶æ dokumentów i wiadomo¶ci utworzonych w 
innych aplikacjach w urz±dzeniu typu smartphone mo¿na 
wysy³aæ w postaci za³±czników do wiadomo¶ci e–mail. 

Wa¿ne: Wiadomo¶ci e–mail mog± zawieraæ wirusy 
lub w inny sposób byæ szkodliwe dla urz±dzenia lub 
komputera. Nie nale¿y otwieraæ ¿adnego za³±cznika, je¶li 
nie ma pewno¶ci co do wiarygodno¶ci nadawcy 
wiadomo¶ci.

Aby dodaæ za³±czniki do wiadomo¶ci e–mail, naci¶nij 
przycisk  w edytorze poczty e-mail i wybierz 
kolejno opcje Za³±cznik > Do³±cz plik. Wyszukaj i zaznacz 
plik, który ma zostaæ do³±czony do wiadomo¶ci e-mail.

Wskazówka: Aby dodaæ swoj± wizytówkê jako 
za³±cznik, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Za³±cznik > Do³±cz moj± wizytówkê.

Aby wy¶wietliæ za³±czniki, otwórz odebran± lub 
wys³an± wiadomo¶æ e-mail, do której s± one do³±czone, 
i dotknij dwukrotnie ikony za³±cznika znajduj±cej siê w 
dolnej czê¶ci wiadomo¶ci. Je¶li format pliku za³±cznika 
nie jest rozpoznawany przez system, wy¶wietlana jest 
ikona znaku zapytania. 
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Aby zapisaæ za³±czniki, otwórz wiadomo¶æ e–mail, 
która je zawiera, zaznacz za³±cznik znajduj±cy siê u 
do³u wiadomo¶ci i wybierz opcjê Zapisz.

Aby usun±æ za³±cznik podczas tworzenia wiadomo¶ci 
e–mail, zaznacz za³±cznik znajduj±cy siê u do³u 
wiadomo¶ci, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Za³±cznik > Usuñ.

Podpisy
Aby okre¶liæ podpis dla konta e–mail, naci¶nij , 
wybierz kolejno E-mail > Podpisy..., dotknij opcji Edytuj 
i wprowad¼ podpis. Wybierz opcjê Do³±cz Moj± 
wizytówkê:, aby do ka¿dej wysy³anej wiadomo¶ci e–
mail by³a do³±czana wizytówka.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ podpis dla konta e–mail, 
naci¶nij , wybierz kolejno E-mail > Podpisy... i 
zaznacz lub usuñ zaznaczenie podpisów, które maj± 
zostaæ w³±czone lub wy³±czone. Aby mo¿na by³o 
w³±czyæ podpis, musi on zostaæ wcze¶niej 
zdefiniowany.

Wiadomo¶ci tekstowe
Us³uga wiadomo¶ci tekstowych umo¿liwia wysy³anie i 
odbieranie wiadomo¶ci tekstowych przy u¿yciu 
bezprzewodowej sieci cyfrowej.

Wysy³anie wiadomo¶ci tekstowych
1 W g³ównym widoku aplikacji Wiadomo¶ci dotknij opcji 

Nowy SMS.
2 Wpisz numer telefonu w polu Do:. U¿yj znaku ¶rednika 

(;) w celu oddzielenia kolejnych odbiorców.
Je¶li dane odbiorcy znajduj± siê w aplikacji Kontakty, 
dotknij ikony . Wybierz odbiorcê z listy i dotknij 
opcji Dodaj. Po wybraniu wszystkich odbiorców 
dotknij opcji Gotowe.

3 Wpisz wiadomo¶æ i dotknij opcji Wy¶lij. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e wiadomo¶æ tekstowa mo¿e zawieraæ 
tylko zwyk³y, niesformatowany tekst. 
Wskazówka: Podczas wysy³ania wiadomo¶ci 
tekstowej, która zawiera znaki specjalne lub litery 
akcentowane, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie 
telefony wy¶wietlaj± znaki specjalne.

To urz±dzenie typu smartphone umo¿liwia wysy³anie 
wiadomo¶ci zawieraj±cych wiêcej ni¿ standardowy limit 
160 znaków. Je¶li d³ugo¶æ wiadomo¶ci przekroczy 160 
znaków, zostanie ona wys³ana jako dwie lub wiêcej 
wiadomo¶ci.

Licznik znaków na dole okna wiadomo¶ci tekstowej 
wskazuje na bie¿±co liczbê znaków wykorzystanych w 
wiadomo¶ci. Je¶li liczba znaków przekroczy 160, zostanie 
równie¿ wy¶wietlona liczba wiadomo¶ci potrzebnych do 
wys³ania danej wiadomo¶ci. 

Je¶li wiadomo¶æ zawiera znaki specjalne, wska¼nik mo¿e 
b³êdnie pokazywaæ jej d³ugo¶æ.
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Znaki alfabetów innych ni¿ ³aciñski u¿ywane w niektórych 
obszarach jêzykowych lub znaki specjalne (Unicode), takie 
jak ±, æ, ê czy ¿, zabieraj± wiêcej miejsca. 

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wysy³anie wiadomo¶ci 
sk³adaj±cej siê z kilku czê¶ci mo¿e byæ dro¿sze ni¿ 
wys³anie pojedynczej wiadomo¶ci.

Aby okre¶liæ opcje wysy³ania dla bie¿±cej 
wiadomo¶ci, dotknij opcji Opcje wysy³ania. Zmiany 
wprowadzone w tym oknie dotycz± tylko bie¿±cej 
wiadomo¶ci, która ma zostaæ wys³ana. Zdefiniuj 
nastêpuj±ce ustawienia:

Strona ustawieñ ogólnych
U¿ywane centrum wiadomo¶ci: - Wybierz centrum 
wiadomo¶ci, które bêdzie u¿ywane do dostarczania 
wiadomo¶ci tekstowych.

Raport o odbiorze: (us³uga sieciowa) - Wybranie tej opcji 
umo¿liwia wy¶wietlanie stanu wys³anej wiadomo¶ci w 
aplikacji Log. Je¶li to pole wyboru nie zostanie 
zaznaczone, w aplikacji Log wy¶wietlany jest tylko stan 
Wys³ane.

Wy¶lij wiadomo¶æ: – Okre¶l, kiedy wiadomo¶æ ma zostaæ 
wys³ana. Opcja Na ¿±danie oznacza, ¿e po dotkniêciu opcji 
Wy¶lij wiadomo¶æ zostanie zapisana w Skrzynce 
nadawczej. Wiadomo¶æ zostanie wys³ana po zaznaczeniu 
jej Skrzynce nadawczej i dotkniêciu opcji Wy¶lij.

Strona ustawieñ zaawansowanych
Wa¿no¶æ wiadomo¶ci: (us³uga sieciowa) – Je¶li odbiorca nie 
bêdzie osi±galny w okresie wa¿no¶ci, wiadomo¶æ zostanie 
usuniêta z centrum wiadomo¶ci tekstowych. Nale¿y 
zwróciæ uwagê, ¿e sieæ musi udostêpniaæ tê funkcjê. 
Ustawienie Maksymalny czas okre¶la maksymalny czas 
dozwolony przez sieæ.

Odpowiedz przez to samo centrum: (us³uga sieciowa) – 
Zaznacz tê opcjê, aby odpowiedzi na odebrane 
wiadomo¶ci by³y wysy³ane z u¿yciem tego samego numeru 
centrum wiadomo¶ci.

Wiadomo¶æ wys³ana jako: – Zmieñ ustawienie tej opcji tylko 
wtedy, gdy masz pewno¶æ, ¿e u¿ywane centrum 
wiadomo¶ci umo¿liwia konwersjê wiadomo¶ci tekstowych 
na inne formaty. Skontaktuj siê z operatorem sieci.

Odbieranie wiadomo¶ci tekstowych
Wiadomo¶ci tekstowe s± odbierane automatycznie pod 
warunkiem, ¿e us³uga ta jest dostêpna, a urz±dzenie typu 
smartphone jest w³±czone i znajduje siê w zasiêgu sieci.

Sygna³ d¼wiêkowy powiadamia o nadej¶ciu nowej 
wiadomo¶ci tekstowej – o ile w urz±dzeniu typu 
smartphone nie w³±czono profilu wyciszenia - zostaje 
równie¿ wy¶wietlone okno dialogowe. Dotknij opcji 
Otwórz, aby otworzyæ wiadomo¶æ. Aby otworzyæ 
wiadomo¶æ w Skrzynce odbiorczej, dotknij jej dwukrotnie.
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Wskazówka: Aby utworzyæ wizytówkê dla nadawcy 
wiadomo¶ci tekstowej, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Narzêdzia > Dodaj do Kontaktów....

Aby odpowiedzieæ na wiadomo¶ci tekstowe, otwórz 
oryginaln± wiadomo¶æ i wybierz opcjê Odpowiedz. 
Napisz odpowied¼ i dotknij opcji Wy¶lij. Wiadomo¶æ 
oryginalna zostanie do³±czona do odpowiedzi, je¶li w 
ustawieniach wiadomo¶ci tekstowych zaznaczone 
zosta³o pole wyboru Oryginalna wiadom. z odpowiedzi±:.

Aby przenie¶æ, skopiowaæ lub usun±æ wiadomo¶ci z 
karty SIM, naci¶nij  i wybierz kolejno Wiadomo¶æ > 
Wiadomo¶ci SIM.... Zaznacz wiadomo¶ci i dotknij 
odpowiedniego przycisku.

Ustawienia wiadomo¶ci tekstowych
Zmiany wprowadzone w ustawieniach wiadomo¶ci 
tekstowych wp³ywaj± na sposób wysy³ania i odbierania 
wiadomo¶ci.

W g³ównym widoku aplikacji Wiadomo¶ci naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Ustawienia 

wiadomo¶ci > SMS.... Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Strona ustawieñ ogólnych
U¿ywane centrum wiadomo¶ci: - Wybierz centrum 
wiadomo¶ci, które bêdzie u¿ywane do dostarczania 
wiadomo¶ci tekstowych.

Raport o odbiorze: (us³uga sieciowa) - Wybranie tej opcji 
umo¿liwia wy¶wietlanie stanu wys³anej wiadomo¶ci w 

aplikacji Log. Je¶li to pole wyboru nie zostanie 
zaznaczone, w aplikacji Log wy¶wietlany jest tylko stan 
Wys³ane.

Wy¶lij wiadomo¶æ: – Okre¶l, kiedy wiadomo¶æ ma zostaæ 
wys³ana. Opcja Na ¿±danie oznacza, ¿e wiadomo¶æ 
zostanie zapisana w Skrzynce nadawczej po dotkniêciu 
opcji Wy¶lij w widoku edytora wiadomo¶ci. Wiadomo¶æ 
zostanie wys³ana po zaznaczeniu jej Skrzynce nadawczej 
i dotkniêciu opcji Wy¶lij.

Strona ustawieñ zaawansowanych
Wa¿no¶æ wiadomo¶ci: – Je¶li odbiorca nie bêdzie osi±galny 
w okresie wa¿no¶ci, wiadomo¶æ zostanie usuniêta z 
centrum wiadomo¶ci tekstowych. Nale¿y zwróciæ uwagê, 
¿e sieæ musi udostêpniaæ tê funkcjê. Ustawienie 
Maksymalny czas okre¶la maksymalny czas dozwolony 
przez sieæ.

Odpowiedz przez to samo centrum: (us³uga sieciowa) – 
Zaznacz tê opcjê, aby odpowiedzi na odebrane 
wiadomo¶ci by³y wysy³ane z u¿yciem tego samego 
numeru centrum wiadomo¶ci. 

Oryginalna wiadom. z odpowiedzi±: – Okre¶la, czy tekst 
odebranej wiadomo¶ci tekstowej bêdzie kopiowany do 
odpowiedzi.

Preferowane po³±czenie: – Wiadomo¶ci tekstowe mog± byæ 
wysy³ane przez normaln± sieæ GSM lub przy u¿yciu us³ugi 
GPRS, je¶li jest ona udostêpniana przez sieæ.
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Aby dodaæ nowe centrum wiadomo¶ci, naci¶nij  
i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia wiadomo¶ci > 
SMS.... Dotknij kolejno opcji Centra wiadomo¶ci i 
Nowe. Wpisz nazwê i numer centrum wiadomo¶ci 
tekstowych. Numer otrzymasz od us³ugodawcy. 
Zaznacz pole wyboru Ustaw jako centrum domy¶lne:, aby 
wiadomo¶ci tekstowe by³y wysy³ane zawsze przez to 
centrum wiadomo¶ci.

Informacje na temat us³ug 
dotycz±cych wiadomo¶ci tekstowych
Wiadomo¶ci tekstowe mo¿na wysy³aæ i odbieraæ nawet 
podczas po³±czeñ g³osowych oraz transmisji danych. 
Wiadomo¶ci mo¿na odczytaæ w dowolnym telefonie 
komórkowym udostêpniaj±cym tê funkcjê. Je¶li 
odbieraj±cy wiadomo¶æ telefon zostanie wy³±czony 
podczas jej przekazywania, centrum wiadomo¶ci bêdzie 
ponawiaæ próby wysy³ania do czasu up³yniêcia 
dopuszczalnego przez sieæ komórkow± terminu wa¿no¶ci 
wiadomo¶ci.

W przypadku wys³ania w postaci wiadomo¶ci tekstowej 
tekstu napisanego lub zmodyfikowanego w innej aplikacji 
formatowanie tekstu oraz wszystkie osadzone w nim 
obiekty zostan± utracone. Nie mo¿na równie¿ wysy³aæ 
za³±czników jako wiadomo¶ci tekstowych.

Wiadomo¶ci multimedialne
Wiadomo¶ci multimedialne mog± zawieraæ tekst, zdjêcia, 
klipy wideo i audio.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, 
modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjêæ, 
d¼wiêków dzwonka lub innych materia³ów mo¿e byæ 
niedostêpne.

Tworzenie wiadomo¶ci 
multimedialnych
1 Naci¶nij  i wybierz kolejno Wiadomo¶æ > Utwórz > 

MMS.
2 W polu Do: wpisz numer telefonu odbiorcy. U¿yj znaku 

¶rednika (;) w celu oddzielenia kolejnych odbiorców.
Je¶li dane odbiorcy znajduj± siê w aplikacji Kontakty, 
dotknij ikony . Wybierz odbiorcê z listy i dotknij 
opcji Dodaj. Po wybraniu wszystkich odbiorców dotknij 
opcji Gotowe.

3 Napisz wiadomo¶æ i dodaj obiekt multimedialny. Aby 
dodaæ do wiadomo¶ci zdjêcia, d¼wiêk lub plik wideo, 
u¿yj paska narzêdzi lub polecenia menu Wstaw. 
Wiêcej informacji znajdziesz poni¿ej. Je¶li pasek 
narzêdzi nie jest widoczny, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Ekran > Pasek narzêdzi.

4 Gdy wiadomo¶æ jest gotowa, dotknij opcji Wy¶lij.
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Rys. 18: Wysy³anie wiadomo¶ci multimedialnej

Wskazówka:  Wiadomo¶æ multimedialna mo¿e 
zawieraæ kilka stron. Aby dodaæ strony, dotknij ikony 
paska narzêdzi  lub naci¶nij  i wybierz kolejno 
Wstaw > Podzia³ strony. Je¶li podczas dodawania strony 
kursor ustawiony jest w polu Do:, Dw: lub Temat:, nowa 
strona bêdzie pierwsz± stron± wiadomo¶ci. W innych 
przypadkach nowa strona zostanie wstawiona po 
stronie, na której znajduje siê kursor. Nale¿y zwróciæ 
uwagê, ¿e ka¿da strona mo¿e zawieraæ tylko jeden plik 
wideo lub jeden plik d¼wiêkowy. Jedna wiadomo¶æ 
mo¿e jednak sk³adaæ siê z wielu stron, z których ka¿da 
zawiera plik wideo lub plik d¼wiêkowy. Maksymalny 
rozmiar wiadomo¶ci multimedialnej obs³ugiwanej 
przez urz±dzenie typu smartphone wynosi 100 kB. 
Informacje o okre¶laniu ograniczeñ dla tre¶ci 
wiadomo¶ci mo¿na znale¼æ w opisie ustawieñ 
wiadomo¶ci MMS w sekcji “Strona ustawieñ ogólnych” 
na str. 68.

Aby wstawiæ do wiadomo¶ci gotowe zdjêcie, d¼wiêk 
lub plik wideo, u¿yj paska narzêdzi lub naci¶nij  i 
wybierz kolejno Wstaw > Zdjêcie, Utwór lub Klip 
multimedialny. Wyszukaj odpowiedni element i dotknij 
opcji Wstaw, aby dodaæ go do wiadomo¶ci. Nale¿y 
zauwa¿yæ, ¿e w bezprzewodowych sieciach mo¿e 
obowi±zywaæ ograniczenie wielko¶ci wiadomo¶ci 
MMS. Je¶li rozmiar obrazu przekracza dopuszczaln± 
wielko¶æ, urz±dzenie typu smartphone mo¿e 
zmniejszyæ ten obraz, aby mo¿liwe by³o wys³anie go w 
wiadomo¶ci MMS.

Aby utworzyæ nowe zdjêcie, rysunek lub plik 
d¼wiêkowy, który zostanie dodany do wiadomo¶ci, 
u¿yj paska narzêdzi lub naci¶nij  i wybierz kolejno 
Wstaw > Nowe zdjêcie/wideo, Nowy szkic lub Klip audio. 
Zostanie otwarta odpowiednia aplikacja. Szczegó³owe 
informacje mo¿na znale¼æ w sekcji “Fotografowanie” 
na str. 85, “Edytowanie zdjêæ” na str. 92 lub 
“Dyktafon” na str. 103. Dotknij opcji Wstaw, aby 
dodaæ element do wiadomo¶ci.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je¶li nie s± dostêpne niektóre opcje 
menu Narzêdzia lub podczas prób wstawiania elementu 
multimedialnego wy¶wietlany jest komunikat o b³êdzie, 
ustawienia ograniczeñ mog± byæ zbyt restrykcyjne. 
Szczegó³owe informacje mo¿na znale¼æ w opisie ustawieñ 
dotycz±cych wiadomo¶ci MMS w sekcji “Strona ustawieñ 
ogólnych” na str. 68.
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Aby zmieniæ u³o¿enie tekstu w stosunku do zdjêcia 
lub pliku wideo, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Narzêdzia > Uk³ad strony > Umie¶æ tekst po prawej lub 
Umie¶æ tekst po lewej. (Niedostêpne, je¶li wybrany jest 
Tryb ograniczony:).

Aby sformatowaæ tekst, zaznacz go, przeci±gaj±c po 
nim rysikiem, naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia 
> Format tekstu.... Mo¿na równie¿ najpierw zaznaczyæ 
formatowanie, a nastêpnie zacz±æ pisanie tekstu. 
(Niedostêpne, je¶li wybrany jest Tryb ograniczony:).

Aby zmieniæ kolor t³a wiadomo¶ci, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Narzêdzia > Ustaw kolor t³a.... Dotknij 
obszaru kolorów i wybierz nowy kolor. (Niedostêpne, 
je¶li wybrany jest Tryb ograniczony:).

Aby dodaæ efekty do obiektów multimedialnych, 
zaznacz obiekt, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Narzêdzia > Ustawienia przej¶cia.... Mo¿na okre¶liæ, jak 
d³ugo obiekt ma byæ wy¶wietlany, i w jaki sposób 
bêdzie otwierany. (Niedostêpne, je¶li wybrany jest Tryb 
ograniczony:).

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

Aby usun±æ obiekt multimedialny z wiadomo¶ci, 
zaznacz obiekt, naci¶nij  i wybierz kolejno Edycja > 
Usuñ. Wybierz odpowiednie polecenie.

Wskazówka: Aby dodaæ nowe strony do wiadomo¶ci 
multimedialnej, naci¶nij  i wybierz kolejno Wstaw 
> Podzia³ strony. Je¶li podczas dodawania strony kursor 

ustawiony jest w polu Do:, Dw: lub Temat:, nowa strona 
bêdzie pierwsz± stron± wiadomo¶ci. W innych 
przypadkach nowa strona zostanie wstawiona po 
stronie, na której znajduje siê kursor.

Aby usun±æ stronê, przejd¼ do tej strony, naci¶nij  
i wybierz kolejno Edycja > Usuñ > Strona.

Aby okre¶liæ opcje wysy³ania dla bie¿±cej 
wiadomo¶ci, naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > 
Opcje wysy³ania.... Zmiany wprowadzone w tym oknie 
dotycz± tylko bie¿±cej wiadomo¶ci, która ma zostaæ 
wys³ana. Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Raport o odbiorze: - (us³uga sieciowa) Zaznacz tê opcjê, aby 
otrzymywaæ powiadomienie, gdy wiadomo¶æ zostanie 
dostarczona do centrum wiadomo¶ci multimedialnych. 

Wa¿no¶æ wiadomo¶ci: (us³uga sieciowa) Je¶li odbiorca nie 
bêdzie osi±galny w okresie wa¿no¶ci, wiadomo¶æ 
zostanie usuniêta z centrum wiadomo¶ci 
multimedialnych. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sieæ musi 
udostêpniaæ tê funkcjê. Ustawienie Maksymalny czas 
okre¶la maksymalny czas dozwolony przez sieæ.

Aby przed wys³aniem wy¶wietliæ podgl±d wiadomo¶ci, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Wiadomo¶æ > Podgl±d.

Pasek narzêdzi
Je¶li pasek narzêdzi nie jest widoczny, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Ekran > Pasek narzêdzi. 
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1 Wykonaj zdjêcie lub nagraj film wideo.
2 Nagraj plik d¼wiêkowy lub wstaw istniej±cy plik 

d¼wiêkowy.
3 Utwórz szkic.
4 Wstaw zdjêcie.
5 Wstaw plik muzyczny.
6 Wstaw plik wideo.
7 Wstaw podzia³ strony.

Odbieranie wiadomo¶ci 
multimedialnych
Wiadomo¶ci multimedialne odbierane s± w Skrzynce 
odbiorczej i mo¿na je otwieraæ, odpowiadaæ na nie lub 
przekazywaæ dalej, tak samo jak inne wiadomo¶ci.

Mo¿na odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne zawieraj±ce 
obiekty nierozpoznawane przez to urz±dzenie typu 
smartphone, ale nie mo¿na ich wy¶wietlaæ. Mo¿na jednak 
przekazywaæ takie wiadomo¶ci do innych urz±dzeñ.

Wa¿ne: Obiekty wchodz±ce w sk³ad wiadomo¶ci 
multimedialnej mog± zawieraæ wirusy lub w inny sposób 
byæ szkodliwe dla urz±dzenia lub komputera. Nie nale¿y 
otwieraæ ¿adnego za³±cznika, je¶li nie ma pewno¶ci co do 
wiarygodno¶ci nadawcy wiadomo¶ci.

 Aby zapisaæ zaznaczony obiekt multimedialny, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > Zapisz 
obiekt....

Aby wy¶wietliæ szczegó³y obiektu, dotknij go 
dwukrotnie.

Aby przejrzeæ listê wszystkich obiektów w 
wiadomo¶ci, naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia 
> Poka¿ obiekty.... Aby zapisaæ obiekt, zaznacz go i 
dotknij opcji Zapisz. Aby odtworzyæ obiekt, zaznacz 
go i dotknij opcji Otwórz.

Ustawienia wiadomo¶ci 
multimedialnych
Zmiany wprowadzone w ustawieniach wiadomo¶ci 
multimedialnych wp³ywaj± na sposób wysy³ania i 
odbierania takich wiadomo¶ci. Ustawienia te mo¿na 
uzyskaæ od us³ugodawcy w postaci specjalnej 
wiadomo¶ci.

W g³ównym widoku aplikacji Wiadomo¶ci naci¶nij  i 
wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia wiadomo¶ci > 
MMS.... Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Wysy³anie strony
Punkt dostêpu: - Wybierz punkt dostêpu do internetu (IAP), 
który bêdzie u¿ywany do wysy³ania wiadomo¶ci. Aby 
uzyskaæ informacje o tworzeniu punktu dostêpu do 
internetu (IAP), patrz “Konfigurowanie punktu dostêpu do 
internetu” na str. 121.

Strona g³ówna: - Wpisz adres centrum wiadomo¶ci 
multimedialnych.

Raport o odbiorze: - Zaznacz tê opcjê, aby otrzymywaæ 
powiadomienie, gdy wiadomo¶æ zostanie dostarczona do 
miejsca docelowego. Odebranie raportu dostarczenia 



W
ia

do
m

o¶
ci

68 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

wiadomo¶ci multimedialnej wys³anej na adres e-mail 
mo¿e nie byæ mo¿liwe.

Wy¶lij wiadomo¶æ: - Mo¿esz okre¶liæ, kiedy wiadomo¶æ ma 
zostaæ wys³ana.

Wa¿no¶æ wiadomo¶ci: (us³uga sieciowa) Je¶li odbiorca nie 
bêdzie osi±galny w okresie wa¿no¶ci, wiadomo¶æ zostanie 
usuniêta z centrum wiadomo¶ci multimedialnych. Nale¿y 
zwróciæ uwagê, ¿e sieæ musi udostêpniaæ tê funkcjê. 
Ustawienie Maksymalny czas okre¶la maksymalny czas 
dozwolony przez sieæ.

Strona pobierania
Odbieranie wiadomo¶ci: - Wybierz ustawienie Pobierz 
natychmiast, aby odbieraæ wiadomo¶ci multimedialne. 
Wybierz opcjê Wstrzymaj pobieranie, aby wiadomo¶ci by³y 
zapisywane w centrum wiadomo¶ci multimedialnych, 
sk±d bêdzie mo¿na je pobraæ w pó¼niejszym terminie. 
Wybierz opcjê Odrzuæ wiadomo¶æ, aby nie odbieraæ 
wiadomo¶ci multimedialnych. Wiadomo¶ci takie bêd± 
usuwane przez centrum wiadomo¶ci multimedialnych. 
Je¶li nie chcesz otrzymywaæ wiadomo¶ci 
multimedialnych, bêd±c poza obszarem sieci macierzystej, 
wybierz ustawienie Tylko w sieci macierz.. Przy takim 
ustawieniu wiadomo¶ci pozostaj± na serwerze i mog± byæ 
pobrane pó¼niej.

Odbieraj reklamy: - Wybierz tê opcjê, aby zezwoliæ na 
odbiór wiadomo¶ci okre¶lonych jako reklamy.

Zezwalaj na anonimowe MMS: - Wybierz tê opcjê, je¶li 
chcesz zezwoliæ na odbieranie wiadomo¶ci od nieznanych 
nadawców.

Aby okre¶liæ punkt dostêpu do internetu, naci¶nij 
 i wybierz kolejno Narzêdzia > Ustawienia 

wiadomo¶ci > MMS.... Dotknij opcji Opcje internetowe 
i Dalej. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, patrz 
“Konfigurowanie punktu dostêpu do internetu” na 
str. 121.

Strona ustawieñ ogólnych
Tryb multimedialny - Wybierz Tryb ograniczony:, aby okre¶liæ 
ograniczenia dotycz±ce w³a¶ciwo¶ci wiadomo¶ci MMS i 
zapewniæ zgodno¶æ wiadomo¶ci z innymi telefonami. 
Ograniczeniom podlegaj± w³a¶ciwo¶ci zwi±zane z 
formatowaniem tekstu i opcje multimedialne. Wybierz 
Tryb ostrze¿eñ:, aby zezwoliæ na wykorzystanie 
dodatkowych opcji i wy¶wietlaæ komunikaty ostrze¿eñ w 
wypadku przekroczenia warto¶ci okre¶lonych w 
podstawowych ograniczeniach. Wybierz Tryb 
zaawansowany:, aby u¿yæ pe³nego zestawu w³a¶ciwo¶ci 
wiadomo¶ci MMS.

Specjalne typy wiadomo¶ci
Urz±dzenie typu smartphone mo¿e odbieraæ ró¿nego 
rodzaju wiadomo¶ci zawieraj±ce dane, nazywane tak¿e 
wiadomo¶ciami OTA (ang. Over–The–Air – nadawane 
drog± radiow±). Przyk³adami takich wiadomo¶ci s± 
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wiadomo¶ci graficzne, wizytówki, sygna³y dzwonka lub 
pozycje kalendarza.

W postaci wiadomo¶ci OTA mo¿esz równie¿ odebraæ 
numer centrum wiadomo¶ci tekstowych, numer skrzynki 
poczty g³osowej, ustawienia profilu dla zdalnej 
synchronizacji, ustawienia punktu dostêpu dla 
przegl±darki, wiadomo¶ci multimedialnych lub poczty e-
mail, ustawienia skryptu logowania do punktu dostêpu lub 
ustawienia poczty e-mail.

Wiadomo¶ci us³ugowe
Wiadomo¶ci us³ugowe mog± na przyk³ad zawieraæ 
nag³ówki doniesieñ prasowych, wiadomo¶ci tekstowe lub 
³±cza. Wiêcej informacji o dostêpno¶ci i warunkach 
subskrypcji mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy.
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Kontakty
Wybierz kolejno Pulpit > Kontakty.

Aplikacja Kontakty umo¿liwia tworzenie, edytowanie i 
organizowanie wszystkich danych o kontaktach, takich 
jak numery telefonów i adresy.

Informacje na temat synchronizacji kontaktów ze 
zgodnymi aplikacjami komputerowymi mo¿na znale¼æ w 
Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC 
Suite na dysku CD-ROM dostarczonym razem z zestawem.

Przegl±danie i wyszukiwanie 
kontaktów

Aby wy¶wietliæ wizytówkê, dotknij nazwy na li¶cie 
kontaktów. Dwukrotne dotkniêcie wizytówki 
umo¿liwia jej edycjê.

Wskazówka: Dotknij dwukrotnie numeru telefonu w 
panelu po prawej stronie, aby nawi±zaæ po³±czenie z 
okre¶lonym kontaktem. W podobny sposób, 
dwukrotnie dotykaj±c adresu e–mail, mo¿na wys³aæ 
wiadomo¶æ e-mail.

Aby wyszukaæ wizytówkê, dotknij liter w dolnym 
wierszu odpowiadaj±cych nazwie wizytówki, któr± 
chcesz wy¶wietliæ. Na przyk³ad dotknij raz, aby 
wy¶wietliæ kontakty rozpoczynaj±ce siê od litery M, 

dwa razy – w przypadku kontaktów rozpoczynaj±cych 
siê od litery N i trzy razy – w przypadku kontaktów 
rozpoczynaj±cych siê od litery O 

. Aby wy¶wietliæ pole wyszukiwania, mo¿na równie¿ 
nacisn±æ  i wybraæ kolejno Ekran > Pole 
wyszukiwania. Rozpocznij wpisywanie nazwy kontaktu 
w polu wyszukiwania. W trakcie pisania lista kontaktów 
bêdzie siê zmieniaæ, pokazuj±c pasuj±ce kontakty.

Rys. 19: G³ówne okno aplikacji Kontakty z polem Znajd¼.

Aby zmieniæ kolejno¶æ sortowania kontaktów, 
naci¶nij , wybierz kolejno Ekran > Sortuj wed³ug i 
okre¶l odpowiedni± kolejno¶æ.
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Tworzenie i edytowanie 
kontaktów

Aby utworzyæ now± wizytówkê, dotknij opcji Nowy 
kontakt, a nastêpnie dotknij pustego pola, aby 
wprowadziæ informacje. Patrz równie¿ “Pola karty 
kontaktowej” na str. 72.

Aby edytowaæ wizytówkê, dotknij dwukrotnie 
kontaktu na li¶cie, aby go otworzyæ, w razie potrzeby 
dokonaj edycji karty i dotknij opcji Gotowe.

Aby usun±æ wizytówkê, zaznacz kontakt, naci¶nij  
i wybierz kolejno Kontakt > Usuñ. Nie mo¿na usun±æ 
w³asnej karty.

Aby dodaæ do kontaktu numer prostego wybierania, 
otwórz kontakt, dotykaj±c go dwukrotnie, a nastêpnie 
dotknij pola numeru telefonu, w którym chcesz 
wstawiæ numer prostego wybierania. Naci¶nij , 
wybierz kolejno Narzêdzia > Przypisz szybkie wybieranie..., 
wybierz numer szybkiego wybierania i dotknij opcji 
Przypisz.

Aby ustawiæ okre¶lony sygna³ dzwonka dla kontaktu, 
otwórz kontakt, dotykaj±c go dwukrotnie. Je¶li na 
wizytówce nie jest widoczne pole Dzwonek, dotknij 
opcji Dodaj pole, wybierz odpowiednie pole z listy i 
dotknij opcji OK. Dotknij dwukrotnie pola Dzwonek. 
Wybierz sygna³ dzwonka. Dotknij opcji Odtwórz, aby 
us³yszeæ brzmienie sygna³u.

Aby wstawiæ zdjêcie, otwórz kontakt, dotykaj±c go 
dwukrotnie, a nastêpnie dwukrotnie dotknij symbolu 
zastêpczego zdjêcia u góry po prawej stronie. Wybierz 
zdjêcie i dotknij opcji Dodaj, aby dodaæ zdjêcie bez 
dokonywania edycji, albo dotknij opcji Edytuj, aby 
otworzyæ zdjêcie przy u¿yciu edytora zdjêæ, w którym 
mo¿na wprowadziæ zmiany. U¿yj rysika lub klawisza 
przewijania, aby zaznaczyæ obszar zdjêcia, który ma 
zostaæ wstawiony. U¿yj paska narzêdzi do 
wyskalowania, przerzucenia lub obrócenia zdjêcia 
b±d¼ te¿ do wstawienia kolorowego obramowania. 
Gdy osi±gniêty zostanie zadowalaj±cy efekt, dotknij 
opcji Dodaj, aby dodaæ zdjêcie do wizytówki. Aby 
usun±æ zdjêcie, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Zdjêcie > Usuñ.

Aby wy¶wietliæ poprawny format adresu u¿ywany w 
macierzystym kraju lub regionie, naci¶nij , 
wybierz kolejno Narzêdzia > Format adresu..., a 
nastêpnie wybierz z listy nazwê swojego kraju lub 
regionu. Nowe ustawienie bêdzie u¿ywane wzglêdem 
wszystkich wizytówek, je¶li zosta³o ono okre¶lone w 
widoku g³ównym, albo tylko wzglêdem bie¿±cej 
wizytówki, je¶li zosta³o okre¶lone podczas edytowania 
wizytówki.

Aby utworzyæ lub edytowaæ wizytówki na karcie 
SIM, naci¶nij  i wybierz kolejno Narzêdzia > 
Kontakty SIM.... Dotknij opcji Nowy lub zaznacz kontakt 
i dotknij opcji Edytuj. Wizytówki SIM s± zapisywane 
tylko na karcie SIM, a nie w pamiêci urz±dzenia typu 
smartphone.
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Dopuszczalna d³ugo¶æ nazwy i numeru telefonu jest 
okre¶lona na karcie SIM. Na przyk³ad na niektórych 
kartach SIM dopuszczalna d³ugo¶æ nazwy to tylko 14 
znaków.

Pola karty kontaktowej
Aby dodaæ wiêcej pól do wizytówki, otwórz 
wizytówkê i dotknij opcji Dodaj pole. Wybierz 
odpowiednie pole z listy. Aby usun±æ wybrane pole, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Kontakt > Usuñ pole. 
Zmiany te bêd± dotyczyæ tylko aktualnie 
modyfikowanej karty.

Aby usun±æ pole, zaznacz je, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Kontakt > Zmieñ nazwê pola.... Wpisz now± 
nazwê. Je¶li polecenie menu Zmieñ nazwê pola... jest 
niedostêpne, oznacza to, ¿e pola tego nie mo¿na 
edytowaæ.

Aby zmodyfikowaæ szablon wizytówki, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Narzêdzia > Szablon karty.... Dotknij 
opcji Dodaj pole, aby dodaæ nowe pole, lub zaznacz 
pole i dotknij opcji Usuñ pole, aby je usun±æ. Nie 
wszystkie pola mo¿na usun±æ. Wprowadzone zmiany 
dotycz± wszystkich wizytówek z wyj±tkiem wizytówek 
SIM. 

Przesy³anie kontaktów
Informacje o kontaktach mo¿na odbieraæ lub wysy³aæ 
tylko z kompatybilnych urz±dzeñ.

Aby wys³aæ wizytówkê, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Kontakt > Wy¶lij. Wybierz sposób wysy³ania. Aby 
wys³aæ w³asn± wizytówkê, wybierz j± i dotknij opcji 
Wy¶lij. Wybierz typ wiadomo¶ci. Wizytówka zostanie 
wys³ana jako wizytówka w formacie vCard. Aby 
uzyskaæ wiêcej informacji o opcjach wysy³ania, patrz 
“Wiadomo¶ci” na str. 52 i “Wysy³anie danych za 
pomoc± po³±czenia Bluetooth” na str. 151.

Aby skopiowaæ kontakt na kartê SIM, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Kontakt > Kopiuj do kontaktów SIM....

Aby skopiowaæ poszczególne kontakty z karty SIM 
do aplikacji Kontakty, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Narzêdzia > Kontakty SIM.... Wybierz kontakt i dotknij 
opcji Kopiuj do Kontak.. Aby skopiowaæ wszystkie 
kontakty z karty SIM do aplikacji Kontakty, naci¶nij 

 i wybierz kolejno Narzêdzia > Kopiuj z SIM do 
Kontaktów.... Wybierz opcjê Kopiuj.

Etykiety g³osowe
Po przypisaniu etykiety g³osowej do wizytówki mo¿na 
nawi±zywaæ po³±czenie z kontaktem za pomoc± tej 
etykiety, w³±czaj±c funkcjê wybierania g³osowego i 
wypowiadaj±c nagran± etykietê g³osow±. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Wybieranie 
g³osowe” na str. 42.

Aby ustawiæ etykietê g³osow± dla kontaktu, otwórz 
kontakt, dotykaj±c go dwukrotnie. Naci¶nij  i 
wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Dodaj znak g³osowy.... 
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Zaznacz numer telefonu, do którego ma zostaæ dodana 
etykieta g³osowa, i dotknij opcji OK. Wybierz opcjê 
Start. Po sygnale wyra¼nie wypowiedz s³owo (s³owa), 
które chcesz nagraæ jako etykietê g³osow±. Po nagraniu 
urz±dzenie typu smartphone odtworzy nagran± 
etykietê g³osow± i zapisze j±.

Aby przejrzeæ listê etykiet g³osowych, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Narzêdzia > Etykiety g³osowe.... Na li¶cie 
wy¶wietlane s± wszystkie kontakty, do których 
przypisano etykiety g³osowe. Etykiety g³osowe mo¿na 
przypisaæ do 50 numerów telefonów.

Aby edytowaæ lub usun±æ etykietê g³osow±, naci¶nij 
 i wybierz kolejno Narzêdzia > Voice Tags.... Dotknij 

opcji Zmieñ lub Usuñ.

Grupy kontaktów
Kontakty mo¿na po³±czyæ w grupy i przypisaæ im sygna³y 
dzwonka.

Aby utworzyæ now± grupê, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Grupa > Nowa.... Wpisz nazwê grupy.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy grupami, naci¶nij  i 
wybierz Widok grupy. Zaznacz grupê, która ma zostaæ 
wy¶wietlona.

Aby dodaæ kontakt do grupy, wybierz kontakt i 
naci¶nij . Wybierz kolejno Grupa > Dodaj do grupy..., 
wybierz grupê, zaznaczaj±c jej pole wyboru, i dotknij 
opcji OK.

Aby zmieniæ nazwê lub usun±æ grupê, naci¶nij , 
wybierz kolejno Grupa > Porz±dkuj grupy..., zaznacz 
grupê i wybierz odpowiednie polecenie. Nie mo¿na 
zmieniæ nazwy ani usun±æ grupy Wszystkie.

Aby dodaæ lub usun±æ cz³onków grupy, wybierz 
grupê, która ma zostaæ zmieniona, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Grupa > Edytuj grupê.... Na li¶cie z lewej 
strony zaznacz kontakt, który ma zostaæ dodany do 
grupy. Wybierz opcjê Dodaj. Aby usun±æ cz³onka 
grupy, zaznacz kontakt na li¶cie z prawej strony i 
dotknij opcji Usuñ.

Aby dodaæ sygna³ dzwonka do grupy, otwórz 
aplikacjê Ustawienia profilu. Zaznacz profil, który ma 
zostaæ przypisany do grupy, i dotknij opcji Przystosuj, 
a nastêpnie opcji Powiadomienie dla. Wybierz grupê i 
dotknij opcji OK. Je¶li cz³onek grupy dzwoni lub wysy³a 
wiadomo¶æ, urz±dzenie typu smartphone odtwarza 
wybrany d¼wiêk dzwonka lub powiadomienia (o ile 
numer telefonu osoby dzwoni±cej jest przesy³any wraz 
z po³±czeniem, a urz±dzenie typu smartphone go 
rozpozna). Po³±czenia od innych osób bêd± odbierane 
przy u¿yciu profilu Cisza. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o profilach, patrz “Profile” na str. 49.
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Kalendarz
Wybierz kolejno Pulpit > Kalendarz.

Aplikacja Kalendarz umo¿liwia tworzenie i sprawdzanie 
zaplanowanych zdarzeñ i spotkañ. Do wszystkich pozycji 
kalendarza mo¿na przypisaæ alarmy.

Po pod³±czeniu urz±dzenia typu smartphone do 
kompatybilnego komputera PC mo¿na zsynchronizowaæ 
kalendarz z nastêpuj±cymi programami: Microsoft 
Outlook 98/2000/2002/2003, Microsoft Outlook Express, 
Lotus Notes 5.0/6.0 lub Lotus Organizer 5.0/6.0. 
Informacje na temat synchronizacji mo¿na znale¼æ w 
Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC 
Suite na dysku CD-ROM.

Widok dnia

Rys. 20: Widok dnia

Je¶li u¿ywany jest motyw domy¶lny, bie¿±ca data jest 
obramowana, dni z zaplanowanymi zdarzeniami s± 
oznaczone pogrubion± czcionk±, natomiast aktualnie 
wybrana data jest pod¶wietlona na br±zowo.

Zdarzenia z aktualnie wybran± dat± s± wy¶wietlane w 
ramce z prawej strony.

Aby przej¶æ do daty wy¶wietlanej ramce po lewej 
stronie, dotknij jej. Aby przej¶æ do poprzedniego lub 
nastêpnego roku, dotknij ikony  lub  obok roku 
wy¶wietlanego u góry lewej ramki. W podobny sposób 
mo¿na przej¶æ do poprzedniego lub nastêpnego 
miesi±ca, korzystaj±c ze strza³ek wy¶wietlanych obok 
nazwy miesi±ca u do³u lewej ramki.

Aby przej¶æ do okre¶lonej daty, dotknij opcji Id¼ do 
daty i okre¶l dzieñ, miesi±c oraz rok.

Aby przej¶æ do bie¿±cej daty, dotknij opcji Id¼ do dnia 
dzisiejszego.

Zarz±dzanie pozycjami kalendarza
Aby utworzyæ now± pozycjê kalendarza, zaznacz datê 
w widoku dnia i dotknij opcji Nowa pozycja. Wype³nij 
odpowiednie pola. Je¶li pozycja dotycz±ca danego 
zdarzenia odnosi siê do ca³ego dnia, zaznacz pole 
wyboru Wpis ca³odzienny: i okre¶l datê pocz±tkow± i 
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koñcow± dla tej pozycji. Je¶li pozycja nie odnosi siê do 
ca³ego dnia, okre¶l godzinê pocz±tkow± i koñcow± dla 
tej pozycji. Aby dla pozycji kalendarza w³±czyæ 
funkcjê przypominania, zaznacz pole wyboru Alarm:. 
Okre¶l dzieñ i godzinê w³±czenia alarmu. Aby 
powtórzyæ pozycjê, dotknij opcji Powtarzaj. Okre¶l 
czêstotliwo¶æ powtarzania alarmu i mo¿liw± datê 
koñcow±. Po okre¶leniu wszystkich wymaganych 
informacji, dotknij opcji Gotowe.

Aby edytowaæ pozycjê kalendarza, dotknij jej 
dwukrotnie i wprowad¼ odpowiednie zmiany. 
Nastêpnie dotknij opcji Gotowe.

Aby wys³aæ pozycjê kalendarza, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Pozycja > Wy¶lij. Wybierz metodê wysy³ania.

Aby ustawiæ pozycjê kalendarza jako niepewn±, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Pozycja > Zaznacz jako 
wstêpn±. Pozycja niepewna jest wyszarzona na li¶cie 
pozycji.

Aby ustawiæ pozycjê kalendarza jako prywatn±, czyli 
aby zapisane w niej informacje nie by³y widoczne dla 
innych osób podczas synchronizacji z kalendarzem 
komputera pod³±czonego do sieci, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Pozycja > Zaznacz jako prywatn±.

Aby usun±æ pozycjê, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Edycja > Usuñ. Aby usun±æ zakres pozycji, naci¶nij  
i wybierz kolejno Narzêdzia > Usuñ pozycje.... Okre¶l 
zakres czasu, z którego pozycje maj± zostaæ usuniête.

Aby okre¶liæ domy¶lne ustawienia pozycji, naci¶nij 
 i wybierz kolejno Narzêdzia > Szablon pozycji.... 

Okre¶l typ pozycji, które bêd± najczê¶ciej u¿ywane.

Aby wy¶wietliæ zadania, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Ekran > Sprawy.

Aby wyszukaæ pozycjê, naci¶nij  i wybierz kolejno 
Edycja > Znajd¼.... Wpisz tekst w polu wyszukiwania. 
Mo¿esz dotkn±æ opcji Opcje i wybraæ okres objêty 
wyszukiwaniem. Dotknij opcji Znajd¼, aby rozpocz±æ 
wyszukiwanie.

Widok tygodnia

Rys. 21: Widok tygodnia

W widoku tygodnia zarezerwowane godziny w wybranym 
tygodniu oznaczone s± paskami. Aktualnie wybrane pole 
godziny jest obramowane.
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Aby otworzyæ widok tygodnia, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Widok > Tydzieñ lub naci¶nij .

Aby wybraæ pole godziny, dotknij go. Dwukrotnie 
dotknij pola godziny, aby dodaæ now± pozycjê. Aby 
przej¶æ do poprzedniego lub nastêpnego tygodnia, 
dotknij strza³ek wy¶wietlanych w górnych rogach 
widoku tygodnia.

Je¶li pole godziny zawiera jak±¶ pozycjê, szczegó³y tej 
pozycji wy¶wietlane s± u do³u ekranu. Je¶li w jednym 
polu godziny znajduje siê wiêcej ni¿ jedna pozycja, 
liczba pozycji wy¶wietlana jest w prawym rogu ekranu. 
Na przyk³ad, 1/3 oznacza, ¿e w tym polu godziny 
znajduj± siê trzy pozycje, a teraz wy¶wietlane s± 
informacje dotycz±ce pierwszej z nich.

Aby przejrzeæ wszystkie pozycje pola godziny 
zawieraj±cego wiêcej ni¿ jedn± pozycjê, dotknij ikony 

 lub dotknij numeru pozycji w prawym dolnym rogu 
ekranu.

Ikony  
W aplikacji Kalendarz stosowane s± nastêpuj±ce symbole:

 - Pozycja z alarmem

 - Wydarzenie ca³odzienne

 - Pozycja powtórzona

 - Pozycja z notatk±
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Sprawy
Wybierz kolejno Pulpit > Sprawy.

Aplikacja Sprawy umo¿liwia tworzenie i porz±dkowanie 
list zadañ.

Aby utworzyæ nowe zadanie, dotknij opcji Nowa 
sprawa. Wype³nij odpowiednie pola. Aby ustawiæ 
przypomnienie dla zadania, wybierz opcjê Termin 
za³atwienia: i Alarm:, a nastêpnie okre¶l dzieñ i godzinê 
w³±czenia alarmu. Aby powtórzyæ zadanie, dotknij 
opcji Powtarzaj. Okre¶l czêstotliwo¶æ powtarzania 
alarmu i mo¿liw± datê koñcow±.

Aby edytowaæ zadanie, dotknij go dwukrotnie i 
wprowad¼ odpowiednie zmiany.

Aby oznaczyæ wybrane zadanie jako zakoñczone, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Sprawa > Zaznacz jako 
za³atwione.

Aby ustawiæ zadanie jako prywatne, czyli aby 
zapisane w nim informacje nie by³y widoczne dla 
innych osób podczas synchronizacji z kalendarzem 
komputera pod³±czonego do sieci, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Sprawa > Zaznacz jako prywatn±.

Aby usun±æ zadanie, zaznacz je i dotknij opcji Usuñ. 
Aby usun±æ zakres zadañ, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Narzêdzia > Usuñ sprawy.... Okre¶l zakres czasu, z 
którego pozycje maj± zostaæ usuniête.

Aby okre¶liæ domy¶lne ustawienia zadañ, naci¶nij 
 i wybierz kolejno Narzêdzia > Szablon sprawy.... 

Okre¶l typ zadania, które bêdzie najczê¶ciej u¿ywane.

Grupowanie zadañ
Aby dodaæ zadanie do grupy, wybierz zadanie i 
naci¶nij . Wybierz kolejno Grupa > Dodaj do grupy..., 
wybierz grupê i dotknij opcji OK.

Aby utworzyæ now± grupê, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Grupa > Nowa.... Wpisz nazwê grupy.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy grupami, naci¶nij  i 
wybierz Widok grupy. Zaznacz grupê, która ma zostaæ 
wy¶wietlona.

Aby zmieniæ nazwê lub usun±æ grupê, naci¶nij , 
wybierz kolejno Grupa > Porz±dkuj grupy..., zaznacz 
grupê i wybierz odpowiednie polecenie.
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Ikony
W aplikacji Sprawy stosowane s± nastêpuj±ce symbole:

 - Zadanie

 - Zadanie o wysokiej wa¿no¶ci

 - Zadanie o niskiej wa¿no¶ci

 - Zadanie z ustawionym alarmem

 - Powtórzone zadanie
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Internet
Wybierz kolejno Pulpit > Internet.

Aby mo¿na by³o nawi±zywaæ po³±czenia z internetem:
• U¿ywana sieæ bezprzewodowa musi umo¿liwiaæ 

transmisjê danych lub korzystanie z us³ugi GPRS.
• Dla u¿ywanej karty SIM musi byæ w³±czona us³uga 

danych.
• Musi byæ skonfigurowany punkt dostêpu do internetu i 

ustawienia po³±czenia z internetem. Wiêcej informacji 
mo¿na znale¼æ w sekcji “Konfiguracja ustawieñ 
internetowych” na str. 121.

Rys. 22: WWW

Us³ugi komórkowe "plug and 
play"
Urz±dzenie typu smartphone korzysta z us³ug 
komórkowych "plug and play", które umo¿liwiaj± na 
przyk³ad subskrypcjê us³ug transmisji danych oraz 
odbieranie wymaganych ustawieñ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
aby mo¿na by³o korzystaæ z tej funkcji, operator sieci musi 
j± udostêpniaæ. W niektórych sieciach funkcja ta mo¿e byæ 
dostêpna bez subskrypcji us³ug transmisji danych.

Je¶li podczas próby po³±czenia z internetem brak 
subskrypcji us³ug transmisji danych oraz w przypadku, gdy 
ustawienia punktu dostêpu do internetu lub ustawienia 
po³±czenia z internetem s± nieprawid³owe, urz±dzenie 
typu smartphone wy¶wietli monit z pytaniem, czy 
u¿ytkownik chce dokonaæ subskrypcji us³ugi, czy te¿ chce 
utworzyæ ustawienia samodzielnie. 

Je¶li u¿ytkownik zdecyduje siê na subskrypcjê us³ugi, 
zostanie przekierowany do strony g³ównej us³ugi, gdzie 
mo¿na zamówiæ ustawienia (MMS, WAP/GPRS, e-mail i 
internet) zgodnie podanymi instrukcjami. 
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Korzystanie z przegl±darki 
internetowej

Aby otworzyæ stronê internetow±, wpisz adres strony 
w polu adresu u do³u wy¶wietlacza i dotknij ikony  
lub naci¶nij ¶rodek przycisku przewijania. Je¶li zosta³a 
okre¶lona strona g³ówna, dotknij ikony , aby 
przej¶æ do tej strony. Je¶li któr± chcesz odwiedziæ jak±¶ 
zak³adkê strony internetowej, dotknij ikony , 
wybierz zak³adkê i dotknij jej, aby przej¶æ do tej strony. 

Wskazówka: Podczas wpisywania adresu 
wy¶wietlana jest lista pasuj±cych, poprzednio 
wprowadzonych adresów internetowych, o ile takie 
adresy zostan± znalezione. Aby wybraæ adres z listy, 
nale¿y dotkn±æ go rysikiem.

 Je¶li w trakcie konfigurowania po³±czenia z internetem 
pole wyboru Pytaj przed po³±czeniem: jest zaznaczone, 
zostanie otwarte okno dialogowe z monitem o 
potwierdzenie po³±czenia lub zmianê punktu dostêpu. 
Mo¿na okre¶liæ, aby okno to nie by³o wy¶wietlane podczas 
nawi±zywania po³±czenia. Patrz “Ustawienia po³±czeñ 
internetowych” na str. 125.

Czas nawi±zywania po³±czenia z internetem zale¿y od 
konfiguracji i obci±¿enia sieci. 

Zawarto¶æ niektórych stron internetowych, takich jak na 
przyk³ad animacje lub filmy wideo, mo¿e powodowaæ 
maksymalne wykorzystanie pamiêci urz±dzenia, 
wp³ywaj±c tym samym na jego dzia³anie. 

Aby uzyskaæ informacje na temat potencjalnych 
problemów, patrz “Rozwi±zywanie problemów” na 
str. 158.

Je¶li strona internetowa i jej sk³adniki s± szyfrowane przez 
protokó³ bezpieczeñstwa, na pasku adresu pojawi siê ikona 
bezpieczeñstwa .

Aby strona internetowa by³a wy¶wietlana na ca³ym 
ekranie, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Ekran > Pe³ny ekran lub dotknij ikony . Aby wróciæ do 
normalnego rozmiaru ekranu, naci¶nij przycisk  lub 
dotknij ikony .

Aby ustawiæ g³o¶no¶æ, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Narzêdzia > G³o¶no¶æ....

Wskazówka: Naci¶nij przycisk , aby u¿yæ funkcji 
skalowania.

Aby zapisaæ stronê internetow± w pamiêci 
urz±dzenia typu smartphone, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Plik > Zapisz stronê internetow±.... Stronê tê 
bêdzie mo¿na wy¶wietliæ pó¼niej bez potrzeby 
nawi±zywania po³±czenia z internetem.

Aby otworzyæ nowe okno, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Plik > Nowe okno. Liczba 
otwartych okien zale¿y od dostêpnej pamiêci i jest 
przez ni± ograniczona.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy otwartymi oknami, 
naci¶nij przycisk  lub , wybierz opcjê Widok i 
wska¿ okno, które ma zostaæ otwarte.
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Aby zamkn±æ niepotrzebne okna, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Plik > Zamknij > Bie¿±ce 

okno lub Wszystkie okna.

Aby roz³±czyæ siê z internetem, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Plik > Od³±cz.

Aby przegl±daæ lokalnie pobrane strony bez 
nawi±zywania po³±czenia z internetem, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Plik > Przegl±daj w 
trybie offline.

Nawigacja
Aby przegl±daæ internet, dotknij przycisków i 
podkre¶lonych ³±czy na wy¶wietlaczu, dotknij ikony  
lub , aby przegl±daæ ostatnio odwiedzone strony, 
ikony , aby ponownie za³adowaæ bie¿±c± stronê, lub 
ikony , aby zatrzymaæ ³adowanie bie¿±cej strony. 
Mo¿na równie¿ u¿yæ poleceñ dostêpnych w menu 
Nawigacja.

Wskazówka: Adres internetowy mo¿na wprowadziæ w 
polu tekstowym lub wykorzystaæ dokument jako 
hiper³±cze. Po dotkniêciu ¿±danego adresu albo 
ustawieniu na nim kursora za pomoc± przycisku 
przewijania element taki stanie siê ³±czem oznaczonym 
ma³± ikon±. Je¶li po³±czenie z internetem jest aktywne, 
dotykaj±c ikony, mo¿na uzyskaæ dostêp do witryny 
internetowej.

Wskazówka: Na pasku adresu wy¶wietlanych jest 
wiêcej ikon, gdy przyciski poleceñ s± ukryte: naci¶nij 
przycisk , wybierz opcjê Ekran i upewnij siê, ¿e 
opcja Pasek poleceñ nie jest zaznaczona.

Aby wróciæ do strony g³ównej, dotknij opcji  lub 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Nawigacja > Strona g³ówna. 

Aby ustawiæ now± stronê g³ówn±, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Edycja > Ustaw stronê 

g³ówn±....

Aby dodaæ zak³adkê do bie¿±cej strony 
internetowej, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Edycja > Dodaj zak³adkê. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o zak³adkach, patrz “Zak³adki” na str. 82.

Aby przej¶æ do strony wyszukiwania, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Nawigacja > 
Strona wyszukiwania. Aby okre¶liæ stronê 
wyszukiwania, patrz “Strona adresu” na str. 83.

Aby wy¶wietliæ obrazy zawarte na stronie 
internetowej, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Ekran > Poka¿ grafikê.

Wskazówka: Aby otworzyæ menu podrêczne, nale¿y 
dotkn±æ obrazu lub ³±cza, przytrzymuj±c rysik przez 
oko³o sekundê. W menu podrêcznym znajduj± siê opcje 
umo¿liwiaj±ce zapisanie obrazu lub otwarcie ³±cza w 
nowym oknie. Opcja Powiêksz jest dostêpna w menu 
podrêcznym po dotkniêciu i przytrzymaniu rysika w 
dowolnym miejscu na stronie internetowej.
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Uwaga: Litery na stronach internetowych w innych 
jêzykach mog± byæ nieprawid³owo wy¶wietlane. 
Czytelno¶æ strony internetowej mo¿na poprawiæ, 
wybieraj±c inne kodowanie znaków. Naci¶nij  i 
wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Kodowanie znaków. 
Wybierz jêzyk, który najlepiej pasuje do jêzyka 
przegl±danej strony.

Zak³adki
W widoku zak³adek wy¶wietlane s± ³±cza do stron 
internetowych w odpowiednich folderach. Aby otworzyæ 
stronê internetow±, mo¿na dwukrotnie dotkn±æ zak³adki 
na li¶cie.

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

Aby wy¶wietliæ wszystkie zak³adki, dotknij opcji  
na pasku adresu lub naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Widok > Zak³adki.

Aby edytowaæ nazwê lub adres zak³adki, wybierz 
zak³adkê, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Zak³adka > Edytuj....

Aby dodaæ zak³adkê, dotknij opcji Dodaj zak³adkê. 
Wpisz nazwê zak³adki albo okre¶l adres internetowy 
lub lokalizacjê pliku.

Wskazówka: Je¶li przyciski paska poleceñ nie s± 
widoczne, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Ekran > Pasek poleceñ.

Aby przej¶æ do poprzedniego folderu w hierarchii 
folderów, dotknij opcji 1 poziom w górê.

Aby utworzyæ nowy folder lub zmieniæ nazwê 
folderu, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Zak³adka > Nowy folder... lub Zmieñ nazwê folderu....

Wy¶wietlanie informacji na temat 
strony, pamiêci cache, dodatków, 
historii i operacji pobierania
Pamiêæ cache to pamiêæ buforowa, która s³u¿y do 
tymczasowego przechowywania danych. Po ka¿dej, udanej 
lub nieudanej, próbie uzyskania dostêpu do poufnych, 
wymagaj±cych podania has³a informacji, pamiêæ cache 
nale¿y wyczy¶ciæ. Informacje lub us³ugi, do których 
uzyskano dostêp, s± przechowywane w pamiêci cache. 

Aby wyczy¶ciæ pamiêæ cache, naci¶nij przycisk , 
wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Szczegó³y pamiêci 
cache i dotknij opcji Wyczy¶æ.

Aby wy¶wietliæ informacje o bie¿±cej stronie, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Narzêdzia > Szczegó³y strony.
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Aby wy¶wietliæ informacje o odwiedzanych stronach, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Nawigacja 
> Lista historii.... Mo¿na przej¶æ do strony internetowej, 
naciskaj±c przycisk Otwórz. Aby wyczy¶ciæ listê 
historii, dotknij opcji Wyczy¶æ wszystko.

Aby wy¶wietliæ informacje o pamiêci cache, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Szczegó³y pamiêci cache. Pamiêæ cache to pamiêæ 
buforowa, która s³u¿y do tymczasowego 
przechowywania odwiedzanych stron. Aby wyczy¶ciæ 
pamiêæ cache, dotknij opcji Wyczy¶æ.

Aby przejrzeæ dodatkowe oprogramowanie dla 
przegl±darki internetowej, które zosta³o 
zainstalowane, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia > Szczegó³y dodatku plug–in. Dodatki 
umo¿liwiaj± wy¶wietlenie dokumentów, których nie 
mo¿na wy¶wietlaæ w samej przegl±darce, takich jak 
pliki multimedialne. Dodatki mo¿na pobraæ z internetu.

Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o aktualnie 
pobieranych danych, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Nawigacja > Pobrania....

Ustawienia przegl±darki internetowej
Aby zmieniæ ustawienia przegl±darki internetowej, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia 
> Ustawienia.... Zostanie otwarte okno dialogowe z 
czterema stronami. Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Strona ustawieñ ogólnych
Maks. cache (KB): – Okre¶l ilo¶æ wewnêtrznej pamiêci, 
która bêdzie u¿ywana jako dyskowa pamiêæ cache w celu 
przyspieszenia operacji przegl±dania.

Wy¶wietlaj ramki: – Niektóre strony internetowe s± 
podzielone na kilka ramek, co utrudnia czytanie. 
Usuniêcie zaznaczenia tej opcji spowoduje wy³±czenie 
ramek. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po wy³±czeniu obs³ugi ramek 
wiele stron bêdzie dzia³aæ nieprawid³owo.

Domy¶lne kodowanie: – Wybierz domy¶lny zestaw znaków.

Strona adresu
Przyrostki adresów WWW: – Je¶li wpiszesz tutaj przyrostki 
URL (na przyk³ad: .com, .org, .net) adresów internetowych, 
które odwiedzasz najczê¶ciej, mo¿esz je pomin±æ, 
wpisuj±c adres w polu adresu URL.

Adres strony g³ównej: – Adres u¿ywanej strony g³ównej.

Adres strony wyszukiwania: – Adres u¿ywanej strony 
wyszukiwania.

Zawarto¶æ nowego okna: – Strona internetowa, która 
zostanie otwarta po naci¶niêciu przycisku  i wybraniu 
opcji Plik > Nowe okno.

Strona dodatków
W³±cz dodatki plug–in – Zaznacz tê opcjê, aby rozszerzyæ 
mo¿liwo¶ci przegl±darki przy u¿yciu dodatków. Dodatki 
umo¿liwiaj± korzystanie z animacji Flash i innych 
dodatkowych funkcji. 
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W³±cz JavaScript – Funkcja JavaScript jest u¿ywana na 
wielu stronach internetowych. Zaznacz tê opcjê, aby 
strony te by³y wy¶wietlane poprawnie.

Strona ustawieñ prywatnych
Zezwalaj na przekierowanie: – Zaznacz tê opcjê, aby 
umo¿liwiæ automatyczne przekierowywanie na nowy 
adres strony internetowej przy próbie otwarcia starej 
strony z przypisanym poleceniem przekierowania.

W³±cz okna wyskakuj±ce: – Zaznacz tê opcjê, je¶li wszystkie 
niepo¿±dane okna podrêczne maj± otwieraæ siê 
automatycznie.

Akceptuj cookie: – Niektóre strony internetowe 
przechowuj± dane dotycz±ce urz±dzenia typu smartphone 
w plikach zwanych "cookie". Ustawienie to pozwala 
okre¶liæ, czy pliki cookie maj± byæ akceptowane. Je¶li tak, 
to czy ma byæ generowany monit o potwierdzenie zapisu 
ka¿dego pliku cookie, czy te¿ pliki cookie maj± byæ 
akceptowane zawsze.

Poniewa¿ liczba plików cookie wzrasta w miarê up³ywu 
czasu, mog± one zajmowaæ du¿o miejsca w pamiêci. 
Mo¿na zwolniæ pamiêæ, usuwaj±c pliki cookie 
przechowywane w pamiêci. Aby usun±æ pliki cookie, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Usuñ cookie. Wybierz opcjê Wyczy¶æ.
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Aparat  
Za pomoc± aplikacji Aparat mo¿na robiæ zdjêcia i nagrywaæ 
filmy wideo. Zdjêcia mo¿na przegl±daæ i edytowaæ za 
pomoc± aplikacji Zdjêcia, a tak¿e wysy³aæ je jako 
wiadomo¶ci multimedialne. Filmy wideo mo¿na przegl±daæ 
i wysy³aæ jako wiadomo¶ci multimedialne za pomoc± 
aplikacji RealPlayer.

Aby prze³±czyæ siê miêdzy trybami aparatu i kamery, 
dotknij odpowiedniego obrazu z lewej strony ekranu.

Aby otworzyæ aplikacjê Aparat, dotknij dwukrotnie 
opcji Aparat na Pulpicie lub dotknij opcji Id¼ do 
Aparatu w aplikacji Zdjêcia.

Aby otworzyæ aplikacjê Zdjêcia, dotknij opcji Id¼ do 
Zdjêæ w trybie aparatu lub dotknij dwukrotnie ikony 
Zdjêcia na Pulpicie.

Aby otworzyæ aplikacjê RealPlayer, dotknij opcji Id¼ 
do RealPlayer w trybie kamery.

Aby otworzyæ aplikacjê Aparat w aplikacji 
RealPlayer, dotknij opcji Id¼ do Aparatu.

Tryb aparatu
Obiektyw aparatu fotograficznego znajduje siê z ty³u 
urz±dzenia typu smartphone. Wy¶wietlacz spe³nia rolê 
wizjera.

Urz±dzeniem multimedialnym typu smartphone 
Nokia 7710 mo¿na robiæ zdjêcia o rozdzielczo¶ci 1152 x 
864 pikseli i nagrywaæ filmy o rozdzielczo¶ci QCIF (176 x 
144 pikseli). Rozdzielczo¶æ zdjêæ w niniejszych 
materia³ach mo¿e okazaæ siê inna.

Fotografowanie
Aby zrobiæ zdjêcie, skieruj aparat na fotografowany 
obiekt i naci¶nij ¶rodek przycisku przewijania lub 
dotknij opcji Zrób zdjêcie. Je¶li w³±czone jest 
ustawienie Podgl±d, mo¿na zobaczyæ zdjêcie, aby 
podj±æ decyzjê o zapisaniu go w pamiêci. Je¶li 
dotkniesz opcji Zapisz lub naci¶niesz ¶rodek przycisku 
przewijania, zdjêcie zostanie zapisane automatycznie 
w aplikacji Zdjêcia w folderze wy¶wietlanym na 
ekranie w obszarze tytu³u.

Rys. 23: Fotografowanie
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Wskazówka: W prawym górnym rogu wizjera 
widoczna jest liczba zdjêæ, które zmieszcz± siê jeszcze 
w pamiêci urz±dzenia. Gwiazdki wskazuj± poziom 
jako¶ci zdjêæ. Dotkniêcie tego obszaru spowoduje 
otwarcie ustawieñ aplikacji Aparat.

Aby wy¶wietliæ mniejsz± lub wiêksz± cze¶æ obiektu 
przed sfotografowaniem go, dotknij opcji Powiêksz lub 
Pomniejsz albo naci¶nij przycisk  i  na 
przycisku przewijania.

Tryb kamery
Aby prze³±czyæ siê w tryb kamery, dotknij ikon z 
lewej strony ekranu.

Aby nagraæ film wideo, skieruj kamerê na obiekt i 
naci¶nij ¶rodek przycisku przewijania lub dotknij opcji 
Nagrywaj. Aby zatrzymaæ, dotknij ikony Stop.

Maksymalny czas nagrywania jednego klipu to jedna 
godzina.

Wskazówka: W prawym górnym rogu wizjera 
widoczny jest wybrany poziom jako¶ci filmu wideo 
oraz d³ugo¶æ filmu, który zmie¶ci siê jeszcze w pamiêci 
urz±dzenia. Dotkniêcie tego obszaru spowoduje 
otwarcie ustawieñ aplikacji Aparat.

Ustawienia aplikacji Aparat
Aby edytowaæ ustawienia aparatu fotograficznego, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Narzêdzia> Ustawienia.... Zdefiniuj nastêpuj±ce 
ustawienia:

Strona ustawieñ ogólnych
Ustawienia te dotycz± zarówno fotografowania, jak i 
filmowania.

Kontrast: – Ustaw odpowiedni kontrast zdjêcia lub filmu 
wideo. Ustawienie to dotyczy zarówno zdjêcia 
wy¶wietlanego w wizjerze, jak i wykonanego zdjêcia.

Jasno¶æ: – Ustaw odpowiedni± jasno¶æ zdjêcia lub filmu 
wideo. Ustawienie to dotyczy zarówno zdjêcia 
wy¶wietlanego w wizjerze, jak i wykonanego zdjêcia.

U¿ywana pamiêæ: – Wybierz pamiêæ wewnêtrzn± lub kartê 
pamiêci jako miejsce przechowywania zdjêæ i filmów 
wideo.

Strona ustawieñ zdjêæ
Jako¶æ zdjêcia: – Wskazywana przez gwiazdki w rogu 

wizjera. Im lepsza jako¶æ zdjêcia, tym wiêcej potrzeba 
na nie pamiêci.

Domy¶lna nazwa zdjêcia: – Okre¶l nazwê robionych zdjêæ. 
Domy¶lnie nazwy zdjêæ maj± format "Zdjêcie". Na 
przyk³ad je¶li nazw± domy¶ln± jest "Pla¿a", wszystkie 
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wykonywane zdjêcia bêd± nazywane w aplikacji Aparat 
kolejno "Pla¿a", "Pla¿a(01)", "Pla¿a(02)" itd. a¿ do 
ponownej zmiany ustawienia.

Podgl±d przed zapisaniem: – Po wybraniu tej opcji mo¿na 
wy¶wietliæ podgl±d zrobionego zdjêcia przed podjêciem 
decyzji o zapisaniu go w pamiêci. Je¶li opcja ta nie 
zostanie wybrana, wszystkie wykonywane zdjêcia bêd± 
zapisywane automatycznie w pamiêci bez mo¿liwo¶ci 
skorzystania z podgl±du.

Strona Wideo
Jako¶æ: – Wskazywana przez gwiazdki w rogu wizjera. Im 

lepsza jako¶æ pliku wideo, tym wiêcej potrzeba na niego 
pamiêci.

Domy¶lna nazwa wideo: – Okre¶l nazwê nagrywanych 
filmów. Domy¶lnie nazwy filmów bêd± mia³y format 
"Nowy_film". Je¶li na przyk³ad nazw± domy¶ln± bêdzie 
"Pla¿a", wszystkie nagrywane filmy bêd± nazywane 
kolejno "Pla¿a(01)", "Pla¿a(02)" itd. a¿ do ponownej 
zmiany tego ustawienia.

Robienie dobrych zdjêæ – porady
Poni¿ej przedstawiono kilka porad pozwalaj±cych na 
uzyskanie najlepszych efektów podczas u¿ytkowania 
aparatu fotograficznego wbudowanego w urz±dzenie typu 
smartphone. 

Jako¶æ obrazu
Zastosuj odpowiedni± jako¶æ obrazu. Aparat 
fotograficzny mo¿e pracowaæ w jednym z trzech trybów 
jako¶ci obrazu (Podstawowa, Normalna i Wysoka). Aby mieæ 
pewno¶æ, ¿e aparat wykona zdjêcie o najwy¿szej mo¿liwej 
jako¶ci, nale¿y wybraæ tryb Wysoka. Nale¿y jednak 
pamiêtaæ, ¿e obraz o lepszej jako¶ci wymaga wiêcej 
miejsca. W przypadku wiadomo¶ci MMS i za³±czników do 
wiadomo¶ci e–mail mo¿e byæ konieczne u¿ycie trybu 
Normalna lub Podstawowa. Jako¶æ mo¿na okre¶liæ, 
wybieraj±c kolejno opcje Narzêdzia > Ustawienia..., a 
ustawiony poziom jako¶ci jest wy¶wietlany w prawym 
górnym rogu wizjera.

T³o
Zdjêcia nale¿y robiæ na prostym tle. W przypadku 
portretów i innych zdjêæ ludzi nale¿y unikaæ 
skomplikowanego, bogatego t³a, które mog³oby odwracaæ 
uwagê od fotografowanych osób. Je¶li warunki te nie s± 
spe³nione, nale¿y zmieniæ pozycjê aparatu lub ustawienie 
fotografowanych ludzi. 

G³êbia
Podczas robienia zdjêæ krajobrazowych, mo¿na dodaæ 
g³êbiê do fotografii, umieszczaj±c jaki¶ obiekt na 
pierwszym planie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e 
pierwszoplanowy obiekt mo¿e byæ rozmazany, je¶li 
znajdzie siê zbyt blisko aparatu.
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Warunki o¶wietlenia
Zmiana ¼ród³a, natê¿enia i kierunku ¶wiat³a mo¿e mieæ 
ogromny wp³yw na wygl±d zdjêæ. Poni¿ej opisano kilka 
typowych warunków o¶wietlenia:
• ¬ród³o ¶wiat³a za fotografowanym obiektem. Nale¿y 

unikaæ fotografowania obiektów na tle silnego ¼ród³a 
¶wiat³a. Je¶li ¼ród³o ¶wiat³a znajduje siê za 
fotografowanym obiektem lub jest widoczne na 
wy¶wietlaczu, wykonane zdjêcie mo¿e mieæ s³aby 
kontrast, mo¿e byæ zbyt ciemne oraz mo¿e zawieraæ 
niepo¿±dane efekty ¶wietlne.

• ¦wiat³o z boku obiektu. Mocne ¶wiat³o boczne daje 
niepowtarzalny efekt, je¶li jednak bêdzie za ostre, 
zdjêcie mo¿e byæ zbyt kontrastowe. 

• ¬ród³o ¶wiat³a przed obiektem fotografii. Zazwyczaj 
s± to dobre warunki do wykonania zdjêcia, jednak zbyt 
ostre ¶wiat³o s³oneczne mo¿e spowodowaæ, ¿e 
fotografowane osoby bêd± mru¿yæ oczy. Kontrast 
zdjêcia mo¿e byæ równie¿ zbyt du¿y.

• Optymalne warunki o¶wietlenia wystêpuj± przy 
du¿ej ilo¶ci rozproszonego, miêkkiego ¶wiat³a, na 
przyk³ad podczas pogodnego dnia z czê¶ciowo 
zachmurzonym niebem lub podczas s³onecznego dnia 
w cieniu drzew. 
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Zdjêcia
Aplikacja Zdjêcia s³u¿y do przegl±dania i modyfikowania 
zdjêæ. Za pomoc± aplikacji Aparat mo¿na robiæ zdjêcia, 
natomiast za pomoc± aplikacji Zdjêcia mo¿na je 
przegl±daæ i modyfikowaæ, a tak¿e wysy³aæ jako 
wiadomo¶ci multimedialne. Zdjêcia zrobione za pomoc± 
aparatu fotograficznego mo¿na tak¿e edytowaæ lub 
tworzyæ nowe szkice, które mog± zawieraæ tekst i figury 
geometryczne.

Aby otworzyæ aplikacjê Zdjêcia, dotknij dwukrotnie 
opcji Zdjêcia na Pulpicie lub dotknij opcji Id¼ do Zdjêæ 
w aplikacji Aparat.

Aby otworzyæ aplikacjê Aparat, dotknij opcji Id¼ do 
Aparatu w aplikacji Zdjêcia.

Aplikacja Zdjêcia umo¿liwia przegl±danie i edycjê plików 
JPEG, GIF 87a/89a, animowanych plików GIF, TIFF/F, PNG, 
BMP i WBMP, jednak mo¿e to nie dotyczyæ wszystkich 
wariantów tych formatów.

W aplikacji Zdjêcia dostêpne s± trzy ró¿ne widoki 
zawieraj±ce ró¿ne polecenia:
• Widok listy umo¿liwia kopiowanie, przenoszenie, 

usuwanie i wysy³anie zdjêæ zapisanych w pamiêci 
urz±dzenia typu smartphone. Mo¿na tu równie¿ 
utworzyæ nowy szkic. Zdjêcia wy¶wietlane s± w postaci 
miniatur lub w postaci listy nazw plików. Naci¶nij 

przycisk , aby prze³±czaæ siê miêdzy miniaturami i 
list±.

• Widok przegl±darki, otwierany po dwukrotnym 
dotkniêciu zdjêcia w widoku listy, umo¿liwia 
wy¶wietlanie zdjêæ.

• Widok edytora, otwierany po naci¶niêciu przycisku 
 i wybraniu kolejno opcji Zdjêcie > Otwórz do edycji 

w widoku przegl±darki, umo¿liwia modyfikowanie i 
przerabianie zdjêæ.

Wy¶wietlanie zdjêæ
Aby wy¶wietliæ zdjêcie, dotknij go dwukrotnie w 
widoku listy. Zdjêcie zostanie otwarte w widoku 
przegl±darki.

Aby wy¶wietliæ nastêpne lub poprzednie zdjêcie, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Zdjêcie > 
Nastêpne lub Poprzednie albo naci¶nij przycisk 
przewijania w prawo lub lewo.

Aby powiêkszyæ lub zmniejszyæ wy¶wietlane zdjêcie, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Ekran > 
Wspó³czynnik powiêkszenia. Wybierz odpowiedni 
wspó³czynnik skalowania.
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Zarz±dzanie zdjêciami i folderami
Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje na temat 
zdjêcia, wybierz zdjêcie, naci¶nij  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia > Szczegó³y. Zostan± wy¶wietlone 
nastêpuj±ce informacje:

Nazwa: – Nazwa zdjêcia. Domy¶ln± nazwê zdjêæ mo¿na 
zmieniæ w aplikacji Aparat: naci¶nij  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia> Ustawienia.... Dokonaj edycji nazwy w 
polu Domy¶lna nazwa zdjêcia:.

Typ: – Format pliku zdjêcia. Je¶li format nie jest 
obs³ugiwany, wy¶wietlany jest komunikat Nieznany.

Rozmiar: – Rozmiar pliku w bajtach (B).

Data: i Godzina: – Data i godzina ostatniej modyfikacji 
zdjêcia.

Szeroko¶æ: i Wysoko¶æ: – Rozdzielczo¶æ zdjêcia w pikselach.

Wskazówka: Rozdzielczo¶æ przek³ada siê na jako¶æ 
(rozmiar pikseli) i wyrazisto¶æ zdjêcia. Rozdzielczo¶æ 
oznacza liczbê punktów (pikseli) na zdjêciu lub 
wy¶wietlaczu. Im wiêcej pikseli, tym bardziej 
szczegó³owe jest zdjêcie. Rozdzielczo¶æ zazwyczaj 
mierzona jest w pikselach, na przyk³ad 640x480=300 
kilopikseli (kpix)=0,3 megapiksela (Mpix).

Chroniony: – Informuje, ¿e zdjêcie jest chronione ¶rodkami 
technicznymi.

Tylko do odczytu: – W przypadku zaznaczenia tego pola 
wyboru obrazu nie bêdzie mo¿na modyfikowaæ.

Aby wys³aæ zdjêcie, dotknij opcji Wy¶lij i wybierz 
odpowiedni sposób wysy³ania.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, 
modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjêæ, 
d¼wiêków dzwonka lub innych materia³ów mo¿e byæ 
niedostêpne.

Aby dodaæ zdjêcie do wizytówki, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Dodaj do 

kontaktu.... W otwartym widoku zaznacz obszar zdjêcia, 
który chcesz wstawiæ, u¿ywaj±c rysika lub przycisku 
przewijania. U¿yj paska narzêdzi, aby powiêkszyæ lub 
zmniejszyæ, przerzuciæ lub obróciæ zdjêcie albo dodaæ 
obramowanie. Po uzyskaniu na zdjêciu zadowalaj±cych 
efektów dotknij opcji Dodaj i wybierz wizytówkê, do 
której ma zostaæ dodane zdjêcie.

Aby zmieniæ format pliku, naci¶nij przycisk  w 
widoku edytora i wybierz kolejno opcje Opcje > 
Konwertuj format.... Wybierz nowy format pliku i inne 
opcje, je¶li s± dostêpne.

Aby zmieniæ nazwê zdjêcia, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Zdjêcie > Zmieñ nazwê.... Wpisz 
now± nazwê zdjêcia.

Aby usun±æ zdjêcie, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Zdjêcie > Usuñ.

Nastêpuj±ce polecenia s± dostêpne tylko w widoku listy:
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Aby przenie¶æ zdjêcie do innego folderu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Edycja > Przenie¶ do 
folderu.... Wyszukaj folder docelowy lub dotknij opcji 
Nowy, aby utworzyæ nowy folder.

Aby utworzyæ kopiê zdjêcia, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Edycja > Zduplikuj. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e przed rozpoczêciem edycji zdjêcia dobrze 
jest zrobiæ jego kopiê i edytowaæ tê kopiê, tak aby 
orygina³ pozosta³ bez zmian.

Aby wy¶wietliæ zawarto¶æ innego folderu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Zdjêcie > Zmieñ 
folder.... Wyszukaj folder docelowy lub dotknij opcji 
Nowy, aby utworzyæ nowy folder.

Aby wy¶wietlaæ zdjêcia w postaci list lub miniatur, 
naci¶nij przycisk  lub  i wybierz kolejno opcje 
Ekran > Widok > Miniatury lub Lista.

Wiêcej informacji na temat sposobu wybierania zdjêæ, 
tworzenia folderów i dodawania skrótów na Pulpicie 
mo¿na znale¼æ w sekcji “Typowe funkcje dostêpne w 
aplikacjach” na str. 23.

Ustawienia zdjêæ
Aby okre¶liæ ustawienia, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Ustawienia.... 
Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Otwieraj zdjêcia na pe³nym ekranie: – W przypadku 
wybrania tej opcji ka¿de otwierane zdjêcie bêdzie 
wy¶wietlane w trybie pe³noekranowym. Dotknij ekranu 
rysikiem, aby powróciæ do normalnego widoku.

Domy¶lna nazwa szkicu: – Wpisz nazwê, która bêdzie 
u¿ywana jako nazwa wyj¶ciowa dla nazw plików 
szkiców. Na przyk³ad, je¶li wpiszesz "Rysunek", 
nastêpne szkice bêd± mia³y domy¶lnie nazwy 
Rysunek01, Rysunek02, Rysunek03 itd. a¿ do 
ponownej zmiany ustawienia.

Funkcje specjalne niektórych 
formatów obrazów

Aby zmieniæ stronê wielostronicowego obrazu TIFF/
F, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Strona > Nastêpna/Poprzednia. Edycja 
wielostronicowych obrazów TIFF/F nie jest mo¿liwa.

Animowany plik GIF mo¿na obejrzeæ, odtwarzaj±c 
animacjê w sta³ej pêtli do chwili zamkniêcia aplikacji 
Zdjêcia lub do chwili przej¶cia do innego obrazu. 
Animowanego obrazu nie mo¿na edytowaæ, mo¿na 
jednak powiêkszyæ go lub obejrzeæ w trybie 
pe³noekranowym.
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Edytowanie zdjêæ
Urz±dzenie umo¿liwia edytowanie obrazów w formatach 
JPEG, GIF, BMP, TIFF/F, PNG i WBMP lub tworzenie 
nowych rysunków. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie mo¿na 
edytowaæ wielostronicowych obrazów w formacie TIFF/F.

Rys. 24: Edytowanie zdjêcia

Aby edytowaæ kopiê wy¶wietlanego zdjêcia, naci¶nij 
 i wybierz kolejno Zdjêcie > Otwórz do edycji. Wiêcej 

informacji o modyfikowaniu zdjêæ mo¿na znale¼æ w 
sekcjach “Narzêdzia do rysowania” na str. 92 i 
“Przekszta³cenia” na str. 93.

Aby utworzyæ nowy szkic, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Zdjêcie > Utwórz szkic. To 
polecenie nie jest dostêpne podczas wy¶wietlania 
zdjêcia. Zacznij rysowaæ w pustym obszarze. U¿yj 
narzêdzi rysowania dostêpnych na pasku narzêdzi. Aby 
zapisaæ szkic, dotknij opcji Gotowe. Zapisane szkice s± 
wy¶wietlane w widoku listy aplikacji Zdjêcia.

Narzêdzia do rysowania
Skróty do najwa¿niejszych narzêdzi do rysowania s± 
dostêpne na pasku narzêdzi. Te same narzêdzia s± równie¿ 
dostêpne w postaci poleceñ menu: naci¶nij  i wybierz 
kolejno Narzêdzia > Narzêdzia Szkicownika.

Aby wy¶wietliæ lub ukryæ pasek narzêdzi, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Ekran > Pasek 
narzêdzi.

Ikony paska narzêdzi:

 – Rysowanie linii odrêcznych.

 – Rysowanie linii prostych.

 – Wymazywanie.

 – Zaznaczanie obszaru. Wszystkie przekszta³cenia
dotycz± tylko zaznaczonego obszaru. Aby wymazaæ
zaznaczony obszar, dotknij ikony .

 – Rysowanie prostok±ta.

 – Rysowanie elipsy lub okrêgu.

 –Wstawianie tekstu. Aby sformatowaæ tekst, dotknij
opcji Czcionka.

 – Wybór szeroko¶ci i koloru linii narzêdzia.

  Aby narysowaæ wype³niony prostok±t, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Narzêdzia Szkicownika > Wype³niony prostok±t.
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  Aby narysowaæ wype³nion± elipsê lub okr±g, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Narzêdzia Szkicownika > Wype³niona elipsa.

  Aby cofn±æ zmiany, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Edycja > Cofnij/Cofnij wszystko.

Przekszta³cenia
Aby t³o zaznaczenia by³o przezroczyste, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Opcje > 
Przezroczyste.

Aby obróciæ obraz, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Opcje > Obróæ > W prawo lub W lewo. 
Obraz zostanie obrócony o 90 stopni w wybranym 
kierunku.

Aby przerzuciæ obraz, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Opcje > Przerzuæ > W poziomie lub W 
pionie.

Aby zmieniæ rozmiar obrazu, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Opcje > Zmieñ rozmiar.... Wybierz 
jeden z dostêpnych rozmiarów lub wybierz opcjê 
"niestandardowy", aby zdefiniowaæ w³asny rozmiar.

Aby powiêkszyæ kanwê obrazu, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Opcje > Powiêksz obszar obrazu.... 
Wybierz lokalizacjê bia³ego obszaru w nowej kanwie i 
okre¶l wielko¶æ powiêkszenia w pikselach.

Aby przyci±æ obraz, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Opcje > Przytnij. Obraz zostanie przyciêty 
automatycznie przez usuniêcie wszystkich bia³ych 
obszarów wokó³ niego. Je¶li wokó³ obrazu nie ma 
bia³ych obszarów, polecenie jest niedostêpne.
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RealPlayer
Wybierz kolejno Pulpit > RealPlayer lub dotknij opcji Id¼ 
do RealPlayer w aplikacji Aparat (tryb kamery).

Fig. 25: RealPlayer 

Aplikacja RealPlayer umo¿liwia ogl±danie plików wideo 
nagranych za pomoc± kamery wbudowanej w urz±dzenie 
typu smartphone lub przes³anych do urz±dzenia typu 
smartphone za po¶rednictwem kompatybilnego 
komputera, internetu, poczty e–mail lub karty pamiêci. 
Umo¿liwia równie¿ ogl±danie przekazów wideo z 
internetu lub s³uchanie przekazów audio. 

W przypadku korzystania z przekazów wideo i innych 
funkcji, które wymagaj± korzystania z sieci GPRS, nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e ka¿da transmisja danych GPRS podlega 
obowi±zuj±cym u operatora sieci op³atom.

Aplikacja RealPlayer odtwarza nastêpuj±ce formaty 
plików: .RAM, .RM, .3GP oraz .MP4.

Aplikacja RealPlayer mo¿e nie odtwarzaæ wszystkich 
wariantów formatów pliku. Aplikacja RealPlayer otwiera 
tylko ³±cza rtsp, a nie http.

Odtwarzanie plików wideo
Aby rozpocz±æ odtwarzanie pliku wideo w³a¶nie 
nagranego za pomoc± kamery wbudowanej w 
urz±dzenie typu smartphone, dotknij opcji Id¼ do 
RealPlayer w aplikacji Aparat, wybierz plik wideo i 
dotknij opcji Otwórz.

Aby rozpocz±æ odtwarzanie pliku wideo, otwórz 
aplikacjê RealPlayer, wybierz plik z listy i dotknij opcji 
Otwórz.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niska jako¶æ klipów wideo mo¿e byæ 
przyczyn± niepo¿±danych efektów w trakcie odtwarzania 
ich w urz±dzeniu typu smartphone.

Wskazówka: Pliki wideo mo¿na odtwarzaæ na kilka 
sposobów:

• Dotknij dwukrotnie pliku wideo w aplikacji Pliki lub w 
widoku listy.
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• Dotknij dwukrotnie utworzony na pulpicie skrót do 
pliku wideo.

• Otwórz za³±cznik wideo wys³any poczt± e–mail lub 
wiadomo¶æ multimedialn±.

• Dotknij ³±cza do przekazu wideo w przegl±darce 
internetowej.
Aby zatrzymaæ odtwarzanie pliku wideo, dotknij 
przycisku .

Aby rozpocz±æ odtwarzanie przekazu wideo, kliknij 
³±cze przekazu w przegl±darce internetowej lub otwórz 
plik .RAM zawieraj±cy ³±cze przekazu w aplikacji 
RealPlayer. Przed rozpoczêciem odtwarzania przekazu 
wideo sprawd¼, czy ustawienia s± prawid³owe. 
Szczegó³owe informacje mo¿na znale¼æ w sekcji 
“Ustawienia aplikacji RealPlayer” na str. 128.

Wskazówka: Do sterowania aplikacj± RealPlayer 
mo¿na równie¿ u¿yæ poleceñ menu. Naci¶nij , 
wybierz Opcje i u¿yj odpowiedniego polecenia menu.

Aby ustawiæ g³o¶no¶æ, dotknij paska g³o¶no¶ci w 
prawym górnym rogu ekranu i przeci±gnij suwak lub 
naciskaj czê¶æ  i  przycisku przewijania.

Aby wyciszyæ d¼wiêk, dotknij ikony g³o¶nika obok 
paska g³o¶no¶ci.

Aby przewin±æ szybko do przodu lub cofn±æ bie¿±cy 
plik wideo, dotknij paska  i przeci±gnij suwak.

Aby wstrzymaæ odtwarzanie pliku wideo, dotknij 
przycisku . Aby wznowiæ odtwarzanie, dotknij tego 
przycisku ponownie.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e otwarcie menu podczas ogl±dania 
pliku wideo powoduje wstrzymanie odtwarzania.

Aby ogl±daæ plik wideo w trybie pe³noekranowym, 
dotknij dowolnego miejsca ekranu. Aby powróciæ do 
normalnego rozmiaru ekranu, dotknij ekranu 
ponownie.

Aby otwieraæ pliki wideo zawsze w trybie 
pe³noekranowym, naci¶nij przycisk , wybierz 
kolejno opcje Narzêdzia > Ustawienia..., a nastêpnie 
wybierz opcjê Otwieraj klipy w trybie pe³noekranowym.

Aby zapisaæ ³±cze do bie¿±cego przekazu wideo lub 
audio, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Klip multimedialny > Zapisz ³±cze....

Zarz±dzanie plikami wideo
W widoku listy aplikacji RealPlayer wy¶wietlana jest lista 
wszystkich zapisanych plików wideo i ³±czy do przekazów. 
Nazwa folderu jest wy¶wietlana w obszarze tytu³u. W tym 
widoku mo¿na na przyk³ad przegl±daæ pliki wideo 
zapisane w urz±dzeniu typu smartphone, otwieraæ je do 
odtwarzania, zmieniaæ nazwy plików i organizowaæ pliki 
w folderach.

Aby przenie¶æ plik wideo do innego folderu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Edycja > Przenie¶ 
do folderu.... Wyszukaj folder docelowy.
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Aby otworzyæ inny folder, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Klip multimedialny > Zmieñ 
folder... lub Ostatnio u¿ywane foldery w celu otwarcia 
jednego z sze¶ciu ostatnio u¿ywanych folderów.

Aby usun±æ wybrany plik wideo z urz±dzenia typu 
smartphone, naci¶nij  i wybierz kolejno Klip 
multimedialny > Usuñ.

Aby usun±æ kilka plików wideo z urz±dzenia typu 
smartphone, naci¶nij  i wybierz kolejno Edycja > 
Zaznacz/Usuñ zaznaczenie > Zaznacz. Dotknij plików 
wideo, które maj± zostaæ usuniête, aby je zaznaczyæ, a 
nastêpnie naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Edycja > Usuñ.

Aby posortowaæ pliki wideo, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Ekran > Sortuj. Mo¿na sortowaæ 
pliki wed³ug nazwy, daty lub rozmiaru.

Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o pliku 
wideo, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Narzêdzia > Szczegó³y.

Aby wys³aæ pliki wideo, dotknij opcji Wy¶lij i wybierz 
sposób wysy³ania.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, 
modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjêæ, 
d¼wiêków dzwonka lub innych materia³ów mo¿e byæ 
niedostêpne.
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Muzyka
Wybierz kolejno Pulpit > Muzyka.

Aplikacja Muzyka umo¿liwia s³uchanie muzyki i innych 
plików audio zapisanych w pamiêci urz±dzenia typu 
smartphone lub na karcie pamiêci. Aplikacja Muzyka 
odtwarza nastêpuj±ce formaty plików: MP3, WAV, MIDI, 
AAC, AMR, AU, RMF i M3U, lecz mo¿e to nie dotyczyæ 
wszystkich wariantów formatów plików.

Rys. 26: Muzyka

Wskazówka: Informacje na temat przesy³ania 
utworów muzycznych z kompatybilnego komputera do 
urz±dzenia typu smartphone mo¿na znale¼æ w 
Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC 
Suite na dysku CD–ROM dostarczonym razem z 
zestawem.

Muzyki mo¿na s³uchaæ przy u¿yciu wewnêtrznego 
g³o¶nika lub kompatybilnego zestawu s³uchawkowego, 
korzystaj±c jednocze¶nie z innych aplikacji urz±dzenia 
typu smartphone.

Utwory muzyczne s± chronione przez umowy 
miêdzynarodowe i krajowe prawo autorskie. W celu 
odtwarzania lub kopiowania utworów muzycznych mo¿e 
byæ konieczne uzyskanie zezwolenia lub licencji. W 
niektórych krajach lokalne prawo zabrania kopiowania do 
u¿ytku prywatnego materia³ów chronionych prawem 
autorskim. Z tego wzglêdu nale¿y sprawdziæ przepisy 
prawne obowi±zuj±ce w kraju u¿ytkownika, które dotycz± 
materia³ów chronionych.

Elementy sterowania aplikacji 
Muzyka

 – Dotknij, aby rozpocz±æ odtwarzanie wybranego 
utworu.

 – Dotknij, aby zatrzymaæ odtwarzanie utworu.

 – Dotknij, aby wstrzymaæ i wznowiæ odtwarzanie 
utworu.

 – Dotknij i przeci±gnij suwak, aby ustawiæ 
g³o¶no¶æ.
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 – Dotknij i przeci±gnij suwak, aby znale¼æ 
okre¶lony fragment bie¿±cego utworu. W miarê 
przesuwania suwaka odpowiednio zmienia siê wska¼nik 
czasu nad suwakiem.

Wskazówka: Do sterowania aplikacj± Muzyka mo¿na 
równie¿ u¿yæ poleceñ menu. Naci¶nij , wybierz 
Opcje i u¿yj odpowiedniego polecenia menu.

Odtwarzanie utworów
Aby odtworzyæ utwór, dotknij go dwukrotnie lub 
zaznacz go i dotknij przycisku .

Wskazówka: Aplikacjê Muzyka mo¿na równie¿ 
otworzyæ, dotykaj±c dwukrotnie zgodnego pliku 
d¼wiêkowego w aplikacji Pliki lub Wiadomo¶ci albo 
u¿ywaj±c skrótu na Pulpicie.

Aby odtwarzaæ utwory po kolei, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Opcje > Opcje odtwarzania > 
Zwyk³y. Wybierz utwór i dotknij przycisku , aby 
rozpocz±æ odtwarzanie.

Aby odtwarzaæ utwory losowo, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Opcje > Opcje odtwarzania > 
Losowo.

Aby odtworzyæ jeden utwór, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Opcje > Opcje odtwarzania > 
Odtwórz wybrany utwór. Aby powtórzyæ utwór, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Opcje > Opcje 
odtwarzania > Powtarzaj. Utwór bêdzie powtarzany, 

dopóki nie zostanie wy³±czone polecenie menu 
Powtarzaj. Aby przej¶æ do nastêpnego utworu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Opcje > Nastêpny 
utwór.

Aby ustawiæ g³o¶no¶æ, dotknij paska g³o¶no¶ci w 
prawym górnym rogu ekranu i przeci±gnij suwak lub 
naciskaj czê¶æ  i  przycisku przewijania.

OSTRZE¯ENIE: S³uchaj±c muzyki, nale¿y ustawiæ 
umiarkowany poziom g³o¶no¶ci. D³ugotrwa³e s³uchanie 
bardzo g³o¶nej muzyki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie 
s³uchu.

Aby wyciszyæ d¼wiêk, dotknij ikony g³o¶nika obok 
paska g³o¶no¶ci.

Zarz±dzanie utworami
Aby przenie¶æ utwór do innego folderu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Edycja > Przenie¶ 
do folderu.... Wyszukaj folder docelowy.

Wskazówka: Aby wybraæ kilka utworów, dotknij 
utworu, aby go zaznaczyæ, a nastêpnie naci¶nij przycisk 

 i wybierz kolejno opcje Edycja > Zaznacz/Usuñ 
zaznaczenie > Zaznacz. Dotknij, aby zaznaczyæ 
pozosta³e utwory, które chcesz wybraæ.

Aby dodaæ skrót utworu na Pulpicie, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Dodaj do 

Pulpitu....
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Aby usun±æ utwór z urz±dzenia typu smartphone, 
naci¶nij  i wybierz kolejno Utwór > Usuñ utwór.

Aby posortowaæ utwory, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Ekran > Sortuj. Mo¿na sortowaæ 
pliki wed³ug nazwy, daty lub rozmiaru.

Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o utworze, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia 
> Szczegó³y.

Aby wys³aæ utwór, naci¶nij przycisk , wybierz 
kolejno opcje Utwór > Wy¶lij, a nastêpnie wybierz 
sposób wysy³ania.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, 
modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjêæ, 
d¼wiêków dzwonka lub innych materia³ów mo¿e byæ 
niedostêpne.

Aby zapisaæ utwór do³±czony do wiadomo¶ci 
multimedialnej, otwórz za³±cznik w aplikacji 
Wiadomo¶ci, naci¶nij przycisk  i dotknij opcji 
Zapisz. 

Listy utworów
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nie mo¿na utworzyæ nowych list 
utworów w aplikacji Muzyka, ale mo¿na utworzyæ je w 
innym miejscu i przes³aæ do urz±dzenia typu smartphone. 
Listy utworów mo¿na przes³aæ z karty pamiêci lub 
zgodnego komputera. Informacje na temat przesy³ania list 
utworów do urz±dzenia typu smartphone mo¿na znale¼æ w 

Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC 
Suite na dysku CD–ROM dostarczonym razem z 
zestawem.

Aby otworzyæ listê utworów, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Utwór > Zmieñ listê utworów... lub 
wybierz opcjê Ostatnie listy utworów w celu otwarcia 
jednej z sze¶ciu ostatnio u¿ywanych list utworów.
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Visual Radio
Wybierz kolejno Pulpit > Visual Radio.

Z aplikacji Visual RadioTM mo¿na korzystaæ jak z 
tradycyjnego radia FM z automatycznym strojeniem i 
ustawianiem kana³ów lub z równoczesnym 
wy¶wietlaniem informacji na wy¶wietlaczu, je¶li 
wybierane stacje oferuj± us³ugê Visual Radio. Us³uga 
Visual Radio u¿ywa po³±czenia GPRS (us³uga sieciowa). 
Radia FM mo¿na s³uchaæ podczas korzystania z innych 
aplikacji urz±dzenia typu smartphone.

Rys. 27: Visual Radio

Aby mo¿na by³o korzystaæ z us³ugi Visual Radio, 
wymagane jest spe³nienie nastêpuj±cych warunków:

• Stacja, której chcesz s³uchaæ, i operator sieci, z 
którego us³ug korzystasz, musz± udostêpniaæ tê 
us³ugê.

• Urz±dzenie typu smartphone musi byæ w³±czone.
• W urz±dzeniu typu smartphone musi byæ 

zainstalowana prawid³owa karta SIM.
• Skonfigurowany punkt dostêpu do internetu 

powinien zapewniaæ dostêp do serwera us³ugi Visual 
Radio operatora sieci.

• Ustawiony kana³ radiowy musi mieæ zdefiniowany 
poprawny identyfikator dostêpu do us³ugi Visual 
Radio i w³±czon± tê us³ugê. Aby uzyskaæ szczegó³owe 
informacje, patrz “Ustawianie kana³ów” na str. 101.

Je¶li nie mo¿na uzyskaæ dostêpu do us³ugi Visual Radio, 
operator i stacje radiowe w danym obszarze mog± nie 
obs³ugiwaæ tej us³ugi. Us³uga Visual Radio mo¿e nie byæ 
dostêpna na wszystkich obszarach i we wszystkich krajach.

Anten± radia jest przewód zestawu s³uchawkowego. Aby 
radio dzia³a³o prawid³owo, do urz±dzenia typu smartphone 
musi byæ pod³±czony kompatybilny zestaw s³uchawkowy.

S³uchaj±c radia, mo¿na nawi±zywaæ lub odbieraæ 
po³±czenia. Podczas po³±czenia radio bêdzie wy³±czone. 
Po zakoñczeniu po³±czenia mo¿e byæ konieczne w³±czenie 
radia rêcznie.
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S³uchanie radia
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e jako¶æ przekazu radiowego 
zale¿y od zasiêgu stacji radiowej. 

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ radio, pod³±cz zgodny 
zestaw s³uchawkowy do urz±dzenia i dotknij ikony  
w aplikacji Visual Radio.

Wskazówka: Do sterowania radiem mo¿na równie¿ 
u¿yæ poleceñ menu. Naci¶nij , wybierz Radio i u¿yj 
odpowiedniego polecenia menu.

Aby s³uchaæ radia przez zestaw s³uchawkowy lub 
g³o¶nik, upewnij siê, ¿e zestaw s³uchawkowy jest 
pod³±czony do urz±dzenia typu smartphone, naci¶nij 

 i wybierz kolejno Narzêdzia > U¿ywany g³o¶nik > 
Zestaw s³uchawkowy lub G³o¶nik. Poniewa¿ przewód 
zestawu s³uchawkowego dzia³a jak antena radiowa, 
powinien zwisaæ swobodnie.

Aby ustawiæ g³o¶no¶æ, dotknij paska  i 
przeci±gnij suwak lub naciskaj przycisk  i .

Aby ustawiæ kana³y radiowe rêcznie, dotknij ikony 
 lub .

Aby wyszukaæ kana³y automatycznie, dotknij ikony 
 lub . Wyszukiwanie jest zatrzymywane po 

znalezieniu kana³u.

Aby wy¶wietliæ dostêpne kana³y na podstawie 
lokalizacji, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia > Spis kana³ów.... Wybierz lokalizacjê i 
stacjê radiow±. Aplikacja Visual Radio dostroi siê do tej 

stacji automatycznie. Aby zapisaæ kana³ na li¶cie 
ustawionych kana³ów, dotknij opcji Zapisz. Aby 
uzyskaæ szczegó³owe informacje, patrz “Ustawianie 
kana³ów” na str. 101. Aby wy¶wietliæ szczegó³owe 
informacje o stacji, takie jak identyfikator us³ugi 
Visual Radio, dotknij opcji Szczegó³y.

Aby prze³±czyæ siê w tryb stereo lub mono, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
D¼wiêk > Stereo lub Mono.

Wy¶wietlanie zawarto¶ci
Aby wy¶wietliæ dostêpn± zawarto¶æ aplikacji Visual 
Radio, wybierz ustawiony kana³ i dotknij ikony . 
Aby zatrzymaæ wy¶wietlanie zawarto¶ci aplikacji 
Visual Radio, dotknij ikony . Nale¿y zwróciæ uwagê, 
¿e musi byæ okre¶lony poprawny identyfikator dostêpu 
do us³ugi Visual Radio i us³uga ta musi byæ w³±czona. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Ustawianie 
kana³ów” poni¿ej.

Ustawianie kana³ów
W aplikacji Visual Radio mo¿na zapisaæ maksymalnie 20 
kana³ów radiowych.

Aby zapisaæ kana³, dotknij ikony  i , aby 
dostroiæ siê do stacji. Naci¶nij  i wybierz kolejno 
opcje Kana³ > Zapisz.... Wybierz lokalizacjê kana³u i 
wpisz nazwê ustawionego kana³u. W razie potrzeby 
zmieñ czêstotliwo¶æ. Je¶li stacja oferuje zawarto¶æ 
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wizualn±, dodaj identyfikator dostêpu do us³ugi Visual 
Radio i zaznacz pole wyboru W³±cz us³ugê wizualn±:, 
aby zezwoliæ na wy¶wietlanie zawarto¶ci wizualnej.

Wskazówka: Aby znale¼æ identyfikator dostêpu do 
us³ugi wizualnej kana³u, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Spis kana³ów.... 
Wybierz stacjê radiow± i dotknij opcji Szczegó³y.

Aby s³uchaæ ustawionego kana³u, dotknij kana³u w 
widoku listy.

Aby edytowaæ ustawiony kana³, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Kana³ > Edytuj....

Aby zmieniæ kolejno¶æ ustawionych kana³ów, 
wybierz kana³, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Kana³ > Zmieñ kolejno¶æ. Wybierz z listy 
lokalizacjê kana³u. Naci¶nij ¶rodek przycisku 
przewijania, aby potwierdziæ przeniesienie.

Aby usun±æ ustawiony kana³, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Kana³ > Usuñ.

Wskazówka: Je¶li korzystasz z kompatybilnego 
zestawu s³uchawkowego, naci¶nij jego przycisk, aby 
przej¶æ do nastêpnego kana³u radiowego lub do 
nastêpnego ustawionego kana³u, o ile zosta³a wybrana 
wcze¶niej skonfigurowana lista kana³ów.

Ustawienia aplikacji Visual Radio
Aby zmodyfikowaæ ustawienia, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Ustawienia.... 
Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Autostart us³ugi: – W przypadku wybrania tej opcji us³uga 
Visual Radio jest uruchamiana automatycznie po 
dotkniêciu ustawionego kana³u, który oferuje tê us³ugê.

Punkt dostêpu: – Wybierz punkt dostêpu, który ma byæ 
u¿ywany do transmisji danych. Wiêcej informacji 
mo¿na znale¼æ w sekcji “Konfigurowanie punktu 
dostêpu do internetu” na str. 121. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
dostêp do tego punktu dostêpu nie jest wymagany, je¶li 
aplikacja Visual Radio ma byæ u¿ywana jak zwyk³e 
radio FM.
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Dyktafon
Wybierz kolejno Pulpit > Dyktafon.

Aplikacja Dyktafon umo¿liwia nagrywanie notatek 
g³osowych. Mo¿na równie¿ ods³uchiwaæ w³asne nagrania i 
inne pliki d¼wiêkowe lub wstawiaæ pliki g³osowe do 
wiadomo¶ci multimedialnych. 

Maksymalna d³ugo¶æ nagrania zale¿y od ilo¶ci dostêpnej 
pamiêci.

Mo¿na otwieraæ pliki zapisane w nastêpuj±cych 
formatach: WAV, AMR.

Nagrywanie i odtwarzanie
Aby rozpocz±æ nagrywanie, dotknij ikony . Na 
wy¶wietlaczu bêdzie pokazywany up³ywaj±cy czas. Aby 
zatrzymaæ nagrywanie, dotknij ikony .

Wskazówka: Naci¶nij szybko przycisk , aby 
rozpocz±æ i zatrzymaæ nagrywanie.

Aby odtworzyæ wybrany plik d¼wiêkowy, dotknij 
przycisku .

Aby wstrzymaæ odtwarzanie pliku d¼wiêkowego, 
dotknij przycisku . Aby wznowiæ odtwarzanie, 
dotknij tego przycisku ponownie.

Aby ustawiæ g³o¶no¶æ, dotknij paska g³o¶no¶ci w 
prawym górnym rogu ekranu i przeci±gnij suwak lub 
naciskaj czê¶æ  i  przycisku przewijania.

Aby przewin±æ szybko do przodu lub cofn±æ bie¿±cy 
plik d¼wiêkowy, dotknij paska  i przeci±gnij 
suwak.

Aby zatrzymaæ odtwarzanie, dotknij ikony .

Wskazówka: Do sterowania aplikacj± Dyktafon mo¿na 
równie¿ u¿yæ poleceñ menu. Naci¶nij , wybierz 
Opcje i u¿yj odpowiedniego polecenia menu.

Zarz±dzanie plikami 
d¼wiêkowymi

Aby wys³aæ plik d¼wiêkowy, naci¶nij przycisk , 
wybierz kolejno opcje Klip audio > Wy¶lij i wybierz 
sposób wysy³ania.

Aby posortowaæ listê plików d¼wiêkowych, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Ekran > Sortuj. 
Pliki d¼wiêkowe mo¿na sortowaæ wed³ug nazwy, daty 
lub rozmiaru.

Aby zmieniæ nazwê lub usun±æ wybrany plik 
d¼wiêkowy, naci¶nij przycisk , wybierz opcjê Klip 
audio i odpowiednie polecenie.
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Aby otworzyæ inny folder, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Klip audio > Zmieñ folder....

Aby dodaæ skrót pliku d¼wiêkowego na Pulpicie, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia 
> Dodaj do Pulpitu....

Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o pliku 
d¼wiêkowym, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia > Szczegó³y.

Ustawienia aplikacji Dyktafon
Aby edytowaæ ustawienia aplikacji Dyktafon, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia 
> Ustawienia.... Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Nazwa klipu: – Wpisz nazwê, która bêdzie u¿ywana jako 
nazwa wyj¶ciowa plików d¼wiêkowych. Je¶li na 
przyk³ad wpiszesz "Nagranie", nastêpne pliki 
d¼wiêkowe zostan± nazwane domy¶lnie Nagranie(01), 
Nagranie(02), Nagranie(03) itd.

Format klipu: – Wybierz domy¶lny format pliku, w którym 
bêd± zapisywane pliki d¼wiêkowe.
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Dokumenty
Wybierz kolejno Pulpit > Dokumenty.

Aplikacja Dokumenty umo¿liwia pisanie nowych i 
edytowanie istniej±cych dokumentów tekstowych. 
Do dokumentów mo¿na wstawiaæ zdjêcia i inne pliki oraz 
przegl±daæ je. Dokumenty mo¿na wysy³aæ i odbieraæ jako 
wiadomo¶ci SMS, MMS, za³±czniki e-mail lub przy u¿yciu 
technologii Bluetooth.

Mo¿na otwieraæ, edytowaæ i zapisywaæ dokumenty 
utworzone za pomoc± programu Microsoft Word dla 
Windows w wersji 97 lub nowszej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie 
wszystkie funkcje i formatowanie oryginalnych 
dokumentów s± dostêpne. Oryginalny dokument nie mo¿e 
byæ zabezpieczony has³em. Dokumenty utworzone za 
pomoc± innych wersji programu Microsoft Word mo¿na 
tylko przegl±daæ.

Praca z dokumentami
Aby utworzyæ, otworzyæ lub zmieniæ nazwê 
dokumentu, naci¶nij  i wybierz odpowiednie 
polecenie z menu Dokument 

Aby wstawiæ znaki specjalne, naci¶nij  i wybierz 
kolejno Wstaw > Znak specjalny.... Wybierz znak lub 
symbol, który ma zostaæ wstawiony i wybierz opcjê OK.

Aby wstawiæ do dokumentu datê, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Wstaw > Data. 

Aby usun±æ b³êdy, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje 
Edycja > Cofnij.

Aby pokazaæ lub ukryæ znaczniki tekstu, naci¶nij  
i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Znaczniki 
formatowania.... Wybierz znaczniki, które maj± byæ 
widoczne w dokumencie i dotknij opcji OK.

Aby sprawdziæ liczbê s³ów, naci¶nij  i wybierz 
kolejno opcje Narzêdzia > Liczba wyrazów....

Aby zabezpieczyæ dokument przed edycj±, w widoku 
listy naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Szczegó³y. Zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu: i 
wybierz opcjê OK. Od tej chwili dokument mo¿e byæ 
wy¶wietlany, ale nie mo¿na go edytowaæ.

Aby wys³aæ dokument, wybierz opcjê Wy¶lij, okre¶l 
metodê wysy³ania i wybierz opcjê OK.

Aby wy¶wietliæ strukturê dokumentu, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Ekran > Widok konspektu....

Wskazówka: Wpisany do dokumentu numer telefonu, 
adres e–mail czy adres internetowy mo¿e zostaæ u¿yty 
jako hiper³±cze. Po dotkniêciu rysikiem ¿±danego 
numeru lub adresu albo ustawieniu na nim kursora za 
pomoc± przycisku przewijania element taki stanie siê 
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³±czem oznaczonym ma³± ikon±. Przy aktywnym 
po³±czeniu z internetem dotknij ikony, aby wybraæ 
numer telefonu, otworzyæ edytor poczty e–mail lub 
uzyskaæ dostêp do witryny internetowej.

Edycja stylów akapitu
Styl akapitu jest zbiorem ustawieñ formatowania, 
umo¿liwiaj±cym szybk± zmianê wygl±du tekstu.
1 Naci¶nij  i dotknij kolejno opcji Format > Styl....
2 Wybierz styl, który chcesz edytowaæ, i dotknij opcji 

Edytuj. Aby utworzyæ nowy styl, dotknij opcji Nowy.
3 Nadaj nazwê nowemu stylowi i wybierz poziom 

konspektu. Wybranie poziomu 0 oznacza, ¿e tekst 
sformatowany przy u¿yciu okre¶lonego stylu nie 
bêdzie widoczny w widoku konspektu.

4 Wybierz opcjê Format, okre¶l, co ma byæ edytowane i 
ponownie wybierz opcjê Format, aby rozpocz±æ 
edycjê. Mo¿na modyfikowaæ nastêpuj±ce warto¶ci:
Czcionka – W ten sposób mo¿na zmieniæ rodzaj, 
rozmiar oraz kolor czcionki. Mo¿na równie¿ 
zastosowaæ pogrubienie, kursywê, podkre¶lenie i 
przekre¶lenie. Opcje indeksu górnego oraz indeksu 
dolnego umo¿liwiaj± tworzenie indeksów. Aby 
zobaczyæ efekt wprowadzonych zmian, dotknij opcji 
Podgl±d.
Akapit – Wygl±d krawêdzi akapitów mo¿na zmieniaæ, 
stosuj±c ró¿ne tryby wyrównywania. Mo¿na zmieniaæ 
odstêpy miêdzy wierszami tekstu, tworzyæ wciêcia 

akapitów oraz dodawaæ tabulatory, ustawiaj±c pozycjê 
tekstu na stronie.
Obramowanie – Do ka¿dej krawêdzi strony mo¿na 
dodaæ obramowanie oraz okre¶liæ styl i kolor tego 
obramowania.
Punktory – Spo¶ród czterech stylów punktorów mo¿na 
wybraæ jeden, po czym dostosowaæ go, wybieraj±c 
rozmiar, kolor i wciêcie.

5 Po zakoñczeniu edycji warto¶ci stylu, wybierz opcjê 
OK.

6 Wybierz opcjê Zamknij, aby zamkn±æ okno dialogowe.
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Arkusz
Wybierz kolejno Pulpit > Arkusz.

W aplikacji Arkusz mo¿na pracowaæ z danymi i 
przechowywaæ je w pliku zwanym skoroszytem. Ka¿dy 
skoroszyt zawiera przynajmniej jeden arkusz. Skoroszyt 
mo¿e równie¿ zawieraæ wykresy. Arkusz wykresu zawiera 
wykres oparty na danych pochodz±cych z arkusza.

W aplikacji Arkusz mo¿na otwieraæ dokumenty utworzone 
w programie Microsoft Excel 97 dla systemu Windows lub 
nowszym. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie funkcje i 
formatowanie oryginalnych dokumentów s± dostêpne. 
Maksymalna liczba znaków w pojedynczej komórce wynosi 
256. Zawarto¶æ komórek przekraczaj±cych maksymaln± 
liczbê znaków zostanie skrócona podczas konwertowania 
formatu pliku.

Skoroszyty
Aby zabezpieczyæ skoroszyt przed edycj±, w widoku 
listy naci¶nij  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Szczegó³y. Zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu: i 
wybierz opcjê OK. Od tej chwili skoroszyt mo¿e byæ 
wy¶wietlany, ale nie mo¿na go edytowaæ.

Aby utworzyæ, otworzyæ lub zmieniæ nazwê 
skoroszytu, naci¶nij przycisk  i wybierz 
odpowiednie polecenie z menu Skoroszyt.

Praca z arkuszami
Aby utworzyæ kopiê skoroszytu, wybierz opcjê 
Arkusze / Wykresy. Wybierz arkusz i dotknij opcji 
Zduplikuj.

Aby zmieniæ nazwê skoroszytu, wybierz opcjê 
Arkusze / Wykresy. Wybierz arkusz i dotknij opcji 
Zmieñ nazwê. Wpisz now± nazwê i dotknij opcji OK.

Aby wybraæ komórkê maj±c± nazwê, naci¶nij  i 
wybierz kolejno opcje Edycja > Zaznacz/Usuñ 
zaznaczenie. Wybierz opcjê Obszar nazwany, aby ustaliæ 
zakres; nastêpnie wybierz z listy wymagan± komórkê i 
wybierz opcjê OK.

Aby podczas przewijania by³y widoczne wiersze, 
wybierz wiersz poni¿ej obszaru, który ma pozostaæ 
widoczny. Aby by³y widoczne kolumny, wybierz 
kolumnê na prawo od obszaru, który ma pozostaæ 
widoczny. Nastêpnie na pasku narzêdzi dotknij opcji 

 lub naci¶nij  i wybierz kolejno Ekran > Zablokuj 
okienka.

Aby przej¶æ do okre¶lonej komórki lub obszaru z 
nazw±, wybierz opcjê Id¼ do. Okre¶l komórkê lub 
obszar z nazw±, który ma zostaæ wy¶wietlony i dotknij 
opcji OK.
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Wskazówka: Korzystaj±c z ikony  na pasku 
narzêdzi mo¿na automatycznie wstawiæ sumê zakresu 
komórek. Wybierz komórkê, w której ma zostaæ 
wstawiona suma i dotknij . W polu formu³y nad 
skoroszytem zostanie wy¶wietlona sugerowana tre¶æ 
formu³y. Sugerowan± tre¶æ formu³y mo¿na zmieniæ, 
edytuj±c j± w polu formu³y. Mo¿na j± równie¿ 
zaakceptowaæ, zamykaj±c komórkê.

Formatowanie skoroszytów
Najpierw nale¿y wybraæ komórkê lub komórki, które maj± 
zostaæ sformatowane.

Aby sformatowaæ czcionki, naci¶nij  i wybierz 
kolejno opcje Format > Czcionka. W ten sposób mo¿na 
zmieniæ rodzaj, rozmiar oraz kolor czcionki. Mo¿na 
równie¿ zastosowaæ pogrubienie, kursywê, 
podkre¶lenie i przekre¶lenie. Opcje indeksu górnego 
oraz indeksu dolnego umo¿liwiaj± tworzenie 
indeksów. Aby zobaczyæ efekt wprowadzonych zmian, 
dotknij opcji Podgl±d.

Aby zmieniæ format liczb, naci¶nij  i wybierz 
kolejno opcje Format > Liczby. Mo¿na na przyk³ad 
ustaliæ sposób wy¶wietlania daty, godziny lub waluty.

Aby wyrównaæ zawarto¶æ komórki, naci¶nij  i 
wybierz kolejno opcje Format > Wyrównanie. W 
przypadku wybrania opcji Zawijaj tekst w komórce: 
wysoko¶æ wiersza wybranej komórki zostanie 

zmodyfikowana tak, aby by³a wy¶wietlana ca³a 
zawarto¶æ komórki.

Aby zmieniæ wysoko¶æ wiersza lub szeroko¶æ 
kolumny, przeci±gnij krawêd¼ poni¿ej nag³ówka 
wiersza lub po prawej stronie nag³ówka kolumny, a¿ do 
uzyskania wymaganego rozmiaru. Aby dok³adniej 
okre¶liæ wysoko¶æ lub szeroko¶æ, naci¶nij  i 
wybierz kolejno opcje Format > Wysoko¶æ wierszy lub 
Szeroko¶æ kolumn. Okre¶l wysoko¶æ lub szeroko¶æ i 
wybierz opcjê OK.

Aby sformatowaæ obramowanie komórki, naci¶nij 
 i wybierz kolejno opcje Format > Obramowanie. 

Obramowanie mo¿na dodaæ z ka¿dej strony komórki. 
Wybierz styl i kolor obramowania, a nastêpnie wybierz 
opcjê OK.

Aby zmieniæ kolor t³a komórki, naci¶nij  i wybierz 
kolejno opcje Format > Kolor t³a. Wybierz kolor i wybierz 
opcjê OK.

Aby pokazaæ lub ukryæ linie siatki, warto¶ci zerowe 
oraz nag³ówki, naci¶nij  i wybierz kolejno opcje 
Narzêdzia > Ustawienia. Wybierz elementy, które maj± 
byæ widoczne na arkuszu i dotknij opcji OK.
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Arkusze z wykresami
Aby dok³adnie sformatowaæ wykres, naci¶nij  i 
wybierz opcjê Format. Wybierz obiekt, który ma zostaæ 
poddany edycji. Dostêpne opcje ustawieñ zale¿± od 
typu wykresu.

Wskazówka: Niektóre okna dialogowe z ustawieniami 
mo¿na otworzyæ, dotykaj±c odpowiedni element na 
wykresie. Na przyk³ad okno dialogowe Ustawienia osi 
X mo¿na otworzyæ, dotykaj±c dwukrotnie osi X na 
wykresie.

Czcionka – W ten sposób mo¿na zmieniæ rodzaj, rozmiar 
oraz kolor czcionki. Mo¿na równie¿ zastosowaæ 
pogrubienie, kursywê, podkre¶lenie i przekre¶lenie. Opcje 
indeksu górnego oraz indeksu dolnego umo¿liwiaj± 
tworzenie indeksów. Aby zobaczyæ efekt wprowadzonych 
zmian, dotknij opcji Podgl±d.

Wykres – W ten sposób mo¿na wybraæ typ wykresu, 
utworzyæ wykres trójwymiarowy, zmieniæ kolor t³a i osie na 
wykresie. Mo¿na równie¿ zmieniæ wy¶wietlany tytu³ 
wykresu oraz etykiety osi X i Y.

O¶ X – Umo¿liwia wybranie rodzaju etykiety i podanie 
zakresu danych, wy¶wietlenie lub ukrycie linii osi oraz 
dodanie znaczników osi. Mo¿na równie¿ wprowadziæ 
numer kategorii, w której nastêpuje przeciêcie z drug± osi± 
oraz zmieniæ liczbê pomocniczych znaczników osi dla 
kategorii.

O¶ Y – Umo¿liwia okre¶lenie, czy warto¶ci maj± byæ 
widoczne na wykresie, okre¶lenie najwiêkszej i 
najmniejszej wy¶wietlanej warto¶ci oraz okre¶lenie 
punktu przeciêcia osi. Mo¿na równie¿ zastosowaæ skalê 
logarytmiczn±, zmieniæ czêstotliwo¶æ pokazywania 
g³ównych znaczników osi i zmieniæ format liczb.

Legenda – Umo¿liwia dodanie pola z obja¶nieniami 
kolorów na wykresie oraz umieszczenie tego pola w 
wybranym miejscu.

Linie siatki – Umo¿liwia w³±czenie lub wy³±czenie 
wy¶wietlania linii siatki dla osi g³ównych i pomocniczych.

Seria – Umo¿liwia dodawanie nowych serii danych do 
wykresu oraz edytowanie istniej±cych serii. Mo¿na 
okre¶liæ wy¶wietlanie serii danych na wykresie, zmieniæ 
zakres danych serii, wybraæ rodzaj etykiety oraz 
wprowadziæ dla niej zakres danych. Mo¿na równie¿ 
okre¶liæ kolor serii wy¶wietlanej na wykresie. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e wykres ko³owy mo¿e zawieraæ tylko jedn± 
seriê danych.

Aby utworzyæ kopiê arkusza z wykresem, wybierz 
opcjê Arkusze / Wykresy. Wybierz wykres i dotknij 
opcji Zduplikuj.

Aby zmieniæ nazwê arkusza z wykresem, wybierz 
opcjê Arkusze / Wykresy. Wybierz wykres i dotknij 
opcji Zmieñ nazwê. Wpisz now± nazwê i dotknij opcji 
OK.
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Prezentacje
Wybierz kolejno Pulpit > Prezentacje.

Mo¿na otwieraæ i wy¶wietlaæ prezentacje utworzone w 
programie Microsoft PowerPoint 97 (lub nowszym). 
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie funkcje i formatowanie 
oryginalnych dokumentów s± dostêpne. Prezentacje 
mo¿na wysy³aæ i otrzymywaæ za po¶rednictwem poczty 
elektronicznej lub korzystaj±c z technologii Bluetooth.

W widoku listy dostêpna jest lista wszystkich prezentacji 
z wybranego folderu. Nazwa folderu jest wy¶wietlana w 
obszarze tytu³u. W tym widoku mo¿na zarz±dzaæ 
prezentacjami bez otwierania plików. Na przyk³ad za 
pomoc± poleceñ paska menu mo¿na przenosiæ lub 
kopiowaæ prezentacje.

Wskazówka: Wiêcej informacji na temat dostêpnych 
poleceñ mo¿na znale¼æ w sekcji “Typowe funkcje 
dostêpne w aplikacjach” na str. 23.

Aby otworzyæ prezentacjê, dwukrotnie dotknij 
prezentacji na li¶cie. Je¶li plik znajduje siê w innym 
folderze, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Prezentacja > Zmieñ folder.... Wybierz folder, w którym 
zosta³a zapisana prezentacja. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w 
tym samym czasie mo¿na otworzyæ tylko jedn± 
prezentacjê.

Aby poruszaæ siê miêdzy slajdami, u¿yj przycisków 
Nastêpny i Poprzedni. Aby przej¶æ bezpo¶rednio do 
okre¶lonego slajdu, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Prezentacja > Przej¶cie do slajdu. Wybierz 
slajd z listy i dotknij opcji OK.

Aby ogl±daæ slajdy w trybie pe³noekranowym, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Ekran > 
Pe³ny ekran. Aby wróciæ do widoku standardowego, 
naci¶nij przycisk , wybierz opcjê Ekran i usuñ 
zaznaczenie opcji Pe³ny ekran.

Aby ogl±daæ dodatkowe notatki w prezentacji, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Widok > 
Notatki. Aby wróciæ do standardowego widoku slajdów, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Widok > 
Slajd.

Aby uzyskaæ podgl±d ca³ej prezentacji, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Widok > Konspekt. 
Aby otworzyæ zaznaczony slajd w standardowym 
widoku slajdów, dotknij opcji Widok slajdu lub 
dwukrotnie dotknij tytu³u slajdu.

Aby skopiowaæ tekst z bie¿±cego slajdu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Edycja > Kopiuj 
tekst. Tekst zostanie skopiowany do schowka. W widoku 
notatek zawarto¶æ notatek zostanie równie¿ 
skopiowana. Aby skopiowaæ ca³y tekst prezentacji, 
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naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Widok > 
Konspekt. Nastêpnie naci¶nij ponownie przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Edycja > Kopiuj wszystkie teksty. 
Ca³y tekst slajdów i notatek zostanie skopiowany do 
schowka. Aby skopiowaæ ca³y tekst slajdów, wybierz 
opcjê Kopiuj tekst wszystkich slajdów. Aby skopiowaæ ca³y 
tekst notatek, wybierz opcjê Kopiuj tekst wszystkich 
notatek. Pewne style formatowania mog± zostaæ 
utracone.
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Zegar
Wybierz kolejno Pulpit > Zegar.

Aby ustawiæ bie¿±c± datê i godzinê, dotknij opcji 
Data i godzina. Aby sieæ automatycznie aktualizowa³a 
datê i godzinê w urz±dzeniu typu smartphone, zaznacz 
pole wyboru Autom. aktualizacja daty i czasu:. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e jest to us³uga sieciowa. W przeciwnym 
wypadku dotknij ikony  i dotknij strza³ek, aby 
zmieniæ godzinê. Dotknij ikony , aby ustawiæ datê. 
Aby zastosowaæ zmianê czasu, wybierz opcjê Zastosuj 
czas letni:.

Patrz równie¿ “Ustawienia regionalne” na str. 129.

Aby zmieniæ rodzaj zegara na analogowy lub 
cyfrowy, dotknij tarczy zegara.

Aby wy¶wietliæ tylko miasto pobytu w widoku 
godziny, naci¶nij przycisk  i wybierz opcjê Ekran. 
Usuñ zaznaczenie opcji Miasto docelowe. 

Aby prze³±czyæ siê z widoku godziny na widok 
alarmu, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Widok > Alarm lub Godzina.

Rys. 28: Zegar

Alarmy
Aby ustawiæ alarm, dotknij opcji Ustaw alarm. Wpisz 
tekst, który bêdzie wy¶wietlany po w³±czeniu alarmu. 
Dotknij ikony , a nastêpnie dotknij ikony  i , 
aby ustawiæ godzinê alarmu. Wybierz opcjê OK. Okre¶l, 
jak czêsto alarm ma siê powtarzaæ, i dotknij opcji OK.

Je¶li o godzinie, na któr± zosta³ ustawiony alarm, 
urz±dzenie typu smartphone jest wy³±czone, w³±czy siê 
ono samoczynnie i zacznie emitowaæ sygna³ alarmu.
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Aby wy³±czyæ i skasowaæ uruchomiony alarm, dotknij 
opcji Stop. Je¶li urz±dzenie typu smartphone by³o 
wy³±czone przed uruchomieniem alarmu, zostanie 
wy¶wietlony monit z pytaniem, czy ma ono zostaæ 
w³±czone. Naci¶nij Anuluj, aby wy³±czyæ urz±dzenie 
typu smartphone, lub W³±cz, aby je w³±czyæ. Nie 
naciskaj przycisku W³±cz w sytuacji, gdy korzystanie z 
telefonu bezprzewodowego mo¿e powodowaæ 
zak³ócenia lub zagro¿enie.

Aby u¶piæ uruchomiony alarm na dziesiêæ minut, 
dotknij opcji Drzemka. Je¶li urz±dzenie typu 
smartphone by³o wy³±czone przed uruchomieniem 
alarmu, wy³±czy siê ponownie, a nastêpnie w³±czy siê 
po up³ywie 10 minut.

Aby wyciszyæ uruchomiony alarm, dotknij opcji 
Wycisz. Alarm zostanie wyciszony, ale na ekranie 
pozostanie powiadomienie. 

Aby usun±æ alarm, naci¶nij przycisk  i dotknij 
kolejno opcji Widok > Alarm. Wybierz alarm, który ma 
zostaæ usuniêty, i dotknij opcji Usuñ alarm.

Aby edytowaæ alarm, naci¶nij przycisk  i dotknij 
kolejno opcji Widok > Alarm. Dwukrotnie dotknij 
alarmu, który ma zostaæ poddany edycji.

Aby wy³±czyæ lub w³±czyæ alarm, naci¶nij przycisk  
i dotknij kolejno opcji Widok > Alarm. Wybierz alarm, 
który ma zostaæ wy³±czony lub w³±czony, i dotknij opcji 
W³±cz/ Wy³±cz.

Miasta i kraje
Aby zmieniæ miasto w widoku godziny, wybierz lew± 
ramkê, aby zmieniæ bie¿±ce miasto, lub praw± ramkê, 
aby zmieniæ miasto docelowe. Dotknij opcji Zmieñ 
miasto, przeci±gnij rysikiem suwak na pasku 
przewijania, aby przewin±æ listê, lub w polu 
wyszukiwania znajduj±cym siê poni¿ej listy wpisz 
nazwê miasta. Lista bêdzie siê zmienia³a, pokazuj±c 
nazwy zbli¿one lub pasuj±ce do wpisywanej nazwy. 
Wybierz miasto i dotknij opcji OK. Je¶li miasta nie ma 
na li¶cie, dotknij opcji Nowe miasto, aby dodaæ je do 
listy.

Aby dodaæ nowe miasto, kraj lub region, naci¶nij 
przycisk  i wybierz opcjê Miasto lub wybierz 
kolejno opcje Kraj/Region > Nowy....

Aby edytowaæ aktualnie zaznaczone miasto, kraj 
lub region, naci¶nij przycisk  i wybierz opcjê 
Miasto lub wybierz kolejno opcje Kraj/Region > Edytuj....

Aby skopiowaæ numer kierunkowy wybranego 
miasta, naci¶nij przycisk  i dotknij kolejno opcji 
Narzêdzia> Kopiuj numer kierunkowy.
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Kalkulator
Urz±dzenie typu smartphone wyposa¿one jest w aplikacjê 
kalkulatora do przeprowadzania podstawowych obliczeñ.

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

Rys. 29: Kalkulator

Obliczenia mo¿na przeprowadziæ, dotykaj±c 
przycisków na wy¶wietlaczu.

Kalkulator przeprowadza operacje w takim porz±dku, w 
jakim zosta³y wpisane, pomimo hierarchicznej ró¿nicy 
pomiêdzy typami operatorów. Nie mo¿na u¿yæ nawiasów 
do zmiany kolejno¶ci przeprowadzanych operacji. 

Wskazówka: Aby u¿yæ symbolu procentów, nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e symbolowi x% odpowiada x/100.

Aby usun±æ liczby w polu wprowadzania danych, 
dotknij ikony .

Nie mo¿na usun±æ wprowadzonego symbolu operacji z 
pola wprowadzania danych. Po wprowadzeniu dwóch 
symboli operatora po kolei drugi z symboli zast±pi 
pierwszy. W przeciwnym wypadku mo¿na u¿yæ przycisku 
BACKSPACE, aby usun±æ ostatni± warto¶æ znaku w polu 
wprowadzania danych podczas edycji obliczenia.

Aby prze³±czyæ siê miêdzy zwyk³ym widokiem 
kalkulatora a widokiem rejestru operacji 
kalkulatora, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Widok> Zwyk³y lub Rejestr kasowy. W rejestrze 
operacji kalkulatora pokazywane s± wszystkie 
poprzednio wykonane operacje.

Aby usun±æ ca³y rejestr operacji, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Edycja > Wyczy¶æ rejestr kasowy.

Aby zmieniæ po³o¿enie przycisków i pola 
wprowadzania danych, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Ekran > Przerzuæ uk³ad.
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Korzystanie z pamiêci kalkulatora
W okre¶lonym momencie w pamiêci kalkulatora mo¿na 
przechowywaæ jedn± warto¶æ liczbow±, a nastêpnie mo¿na 
j± wywo³aæ, aby uwzglêdniæ j± w operacji dodawania lub 
odejmowania. Gdy w pamiêci zapisana jest jakakolwiek 
warto¶æ liczbowa poza zerem (0), z lewej strony u góry pola 
wprowadzania danych jest wy¶wietlana litera M. Zapisanie 
warto¶ci zero (0), jest równoznaczne z kasowaniem 
pamiêci.

Polecenia do przeprowadzania operacji w pamiêci 
kalkulatora:
MR – Wywo³uje warto¶æ z pamiêci do pola wprowadzania 
danych.
M+ – Dodaje warto¶æ z pola wprowadzania danych do 
warto¶ci w pamiêci.
M– – Odejmuje warto¶æ z pola wprowadzania danych od 
warto¶ci w pamiêci.
MS – Zapisuje bie¿±c± warto¶æ w pamiêci.

Funkcja sta³ej
Funkcja sta³ej s³u¿y do tymczasowego przechowywania 
warto¶ci, która jest stale dodawana, odejmowana, 
mno¿ona lub dzielona.

Aby u¿yæ sta³ej, wprowad¼ warto¶æ, która bêdzie 
u¿ywana jako sta³a, i naci¶nij dwukrotnie symbol 
operatora obliczeñ. Po zapisaniu warto¶ci sta³ej w 
wierszu obliczeñ wy¶wietlana jest litera K. Wprowad¼ 

now± warto¶æ i naci¶nij znak równo¶ci (=), aby 
wykonaæ obliczenie.

Na przyk³ad: Wprowad¼ warto¶æ 2 w kalkulatorze. 
Naci¶nij dwukrotnie symbol plus (+). Warto¶æ sta³ej 2 
zostanie zapamiêtana. Wprowad¼ warto¶æ 5 i dotknij 
znaku równo¶ci (=). Zostanie wy¶wietlona suma (7). 
Wprowad¼ warto¶æ 10,2 i naci¶nij symbol =. Zostanie 
wy¶wietlona suma (12,2).
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Panel sterowania
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow..

W aplikacji Panel sterowania mo¿na definiowaæ i 
modyfikowaæ ró¿ne ustawienia urz±dzenia typu 
smartphone. Modyfikowanie tych ustawieñ wp³ywa na 
dzia³anie urz±dzenia typu smartphone w poszczególnych 
aplikacjach.

Aby przywróciæ pocz±tkowe ustawienia fabryczne, 
naci¶nij przycisk  i wybierz opcjê Przywróæ 
ustawienia. Aby potwierdziæ, dotknij opcji Przywróæ.

Mened¿er aplikacji
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Mened¿er 
aplikacji.

Za pomoc± Mened¿era aplikacji mo¿na wy¶wietlaæ 
szczegó³y zainstalowanych aplikacji lub usuwaæ je z 
urz±dzenia typu smartphone. Mo¿na równie¿ okre¶liæ 
ustawienia instalacji.

W Mened¿erze aplikacji nie mo¿na instalowaæ aplikacji. 
Informacje na temat instalowania oprogramowania 
mo¿na znale¼æ w sekcji “Instalowanie oprogramowania” 
na str. 29.

Po otwarciu Mened¿era aplikacji na stronie Zainstalowane 
aplikacje zostan± wy¶wietlone wszystkie zainstalowane 
pakiety oprogramowania – z nazw±, numerem wersji, 
typem i wielko¶ci±.

Rys. 30 Mened¿er aplikacji

Aby wy¶wietliæ szczegó³y zainstalowanego pakietu 
oprogramowania, dotknij opcji Szczegó³y.

Aby usun±æ z urz±dzenia typu smartphone 
zainstalowany pakiet oprogramowania, wybierz 
pakiet oprogramowania przeznaczony do usuniêcia i 
dotknij opcji Usuñ. Zostanie wy¶wietlone okno 
dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ decyzjê. 
Wybierz opcjê Usuñ.



Pa
ne

l s
te

ro
w

an
ia

117Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Niektóre pakiety oprogramowania aktualizuj± istniej±ce 
oprogramowanie i po instalacji bêdzie mo¿na jedynie 
usun±æ ca³y pakiet, ale nie bêdzie mo¿na go zaktualizowaæ.

Po usuniêciu oprogramowania mo¿na je ponownie 
zainstalowaæ tylko za pomoc± oryginalnego pliku pakietu 
oprogramowania lub przywracaj±c pe³n± kopiê, która 
zawiera usuniêty pakiet oprogramowania. Po usuniêciu 
pakietu oprogramowania mo¿na straciæ mo¿liwo¶æ 
otwierania dokumentów utworzonych za pomoc± tego 
oprogramowania. Je¶li inny pakiet oprogramowania by³ 
zale¿ny od usuniêtego pakietu oprogramowania, to drugi 
pakiet mo¿e przestaæ dzia³aæ. Szczegó³owe informacje 
mo¿na znale¼æ w dokumentacji zainstalowanego pakietu 
oprogramowania.

Aby wy¶wietliæ listê operacji instalowania i 
usuwania oprogramowania, przejd¼ do strony Rejestr 
instalacji. Lista ta zawiera informacje o tym, jakie 
oprogramowanie zosta³o zainstalowane i usuniête oraz 
kiedy to siê sta³o. Je¶li po instalacji pakietu 
oprogramowania wyst±pi± problemy z urz±dzeniem 
typu smartphone, mo¿na skorzystaæ z tej listy, aby 
dowiedzieæ siê, który pakiet oprogramowania mo¿e byæ 
przyczyn± problemów. Informacje z listy mog± równie¿ 
pomóc w dok³adnym wskazaniu problemów, które 
zosta³y spowodowane przez niezgodne ze sob± pakiety 
oprogramowania.

Aby skonfigurowaæ ustawienia instalacji, przejd¼ do 
strony Opcje. Mo¿na tutaj wybraæ opcje zwi±zane z 
instalacj± oprogramowania. Zdefiniuj nastêpuj±ce 
ustawienia:

Usuñ pliki po instalacji: – Je¶li ta opcja zostanie 
zaznaczona, po zakoñczeniu instalacji plik instalacyjny 
pakietu oprogramowania zostanie usuniêty z 
urz±dzenia typu smartphone. Je¶li pakiety 
oprogramowania s± pobierane za pomoc± przegl±darki 
internetowej, mo¿e byæ to pomocne w zredukowaniu 
wymaganej ilo¶ci pamiêci. Aby przechowaæ plik 
pakietu oprogramowania w celu przeprowadzenia 
ponownej instalacji, nale¿y dla tej opcji wybraæ 
ustawienie Nie albo upewniæ siê, ¿e na zgodnym 
komputerze lub na dysku CD–ROM znajduje siê kopia 
pliku.

Domy¶lny jêzyk instalacji: – Je¶li pakiet oprogramowania 
zawiera kilka ró¿nych wersji jêzykowych 
oprogramowania, zostanie zainstalowana wybrana 
tutaj wersja jêzykowa.

Instalacja oprogramowania: – Okre¶l rodzaje dozwolonych 
instalacji SIS. Opcja W³±czone zezwala na ka¿dy rodzaj 
instalacji, Tylko podpisane zezwala tylko na instalacjê 
plików SIS z wa¿nym podpisem lub certyfikatem, 
natomiast opcja Wy³±czone uniemo¿liwia jakiekolwiek 
instalacje SIS.
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Po³±czenie
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Bluetooth.

Patrz “Po³±czenie Bluetooth” na str. 150.

Mened¿er certyfikatów
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Certyfikaty.

Za pomoc± aplikacji Certyfikaty mo¿na porz±dkowaæ 
certyfikaty cyfrowe u¿ywane podczas po³±czeñ z 
witrynami internetowymi i z serwerami pocztowymi oraz 
podczas instalacji oprogramowania. Certyfikaty cyfrowe 
mog± byæ u¿ywane do:
• ³±czenia siê z bankiem lub z inn± witryn± w trybie 

online, do ³±czenia siê ze zdalnym serwerem i 
przeprowadzania czynno¶ci, które wymagaj± 
przesy³ania poufnych informacji;

• zmniejszania ryzyka zwi±zanego z wirusami lub innym 
szkodliwym oprogramowaniem oraz do sprawdzania 
autentyczno¶ci pobieranego i instalowanego 
oprogramowania.
Wa¿ne: Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e je¶li korzystanie z 

certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko zwi±zane ze 
zdalnymi po³±czeniami oraz instalacj± oprogramowania, 
to aby zapewniæ zwiêkszony poziom bezpieczeñstwa, 
nale¿y z nich korzystaæ w sposób prawid³owy. Samo 
istnienie certyfikatu nie stanowi ¿adnego zabezpieczenia; 
dla udostêpnienia zwiêkszonego bezpieczeñstwa 
mened¿er certyfikatów musi zawieraæ w³a¶ciwe, 

autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty 
maj± ograniczony okres wa¿no¶ci. Je¿eli pojawi siê 
komunikat "Certyfikat wygas³" lub "Certyfikat niewa¿ny", 
nale¿y sprawdziæ, czy data i godzina w urz±dzeniu typu 
smartphone s± prawid³owo ustawione.

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

Rys. 31: Mened¿er certyfikatów

Aby wy¶wietliæ szczegó³y certyfikatu, dotknij go 
dwukrotnie. Aby usun±æ certyfikat, dotknij opcji 
Usuñ.

Aby okre¶liæ sposób u¿ycia certyfikatu, dotknij go 
dwukrotnie, a nastêpnie dotknij opcji Ustawienia 
zaufania. Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Instalacja SIS – Zaznacz to pole wyboru, je¶li certyfikat ma 
uwierzytelniaæ pochodzenie nowego oprogramowania 
SIS.
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Instalacja aplikacji – Zaznacz to pole wyboru, je¶li certyfikat 
ma uwierzytelniaæ pochodzenie nowego 
oprogramowania Java.

Internet i e-mail – Zaznacz to pole wyboru, je¶li certyfikat 
ma uwierzytelniaæ witryny internetowe i serwery 
poczty e–mail.

Sprawdzanie autentyczno¶ci 
certyfikatu
1 Wybierz certyfikat i dotknij opcji Szczegó³y. Zostan± 

wy¶wietlone szczegó³y certyfikatu.
2 Pole Wydany dla: okre¶la w³a¶ciciela certyfikatu. 

Sprawd¼, czy jest to nazwa podmiotu, który uznajesz za 
w³a¶ciciela certyfikatu.

3 Przewiñ okno dialogowe, aby znale¼æ pole Identyfikator:, 
które w sposób jednoznaczny identyfikuje certyfikat. 
Skontaktuj siê z dzia³em pomocy lub z biurem obs³ugi 
klienta w³a¶ciciela certyfikatu (patrz punkt 2 powy¿ej), 
aby uzyskaæ algorytm MD5 certyfikatu. Porównaj ten 
algorytm z algorytmem znajduj±cym siê w oknie 
dialogowym. Je¶li s± one zgodne, certyfikat powinien 
byæ autentyczny.

Tej procedury uwierzytelniania nale¿y zawsze u¿ywaæ przy 
dodawaniu nowego certyfikatu.

Zakazy transmisji danych
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Zakaz trans. 
danych.

Mo¿na zezwalaæ na nastêpuj±ce typy transmisji danych 
lub ich zakazywaæ:

Wszystkie po³±czenia przychodz±ce: – Po wybraniu tej opcji 
nie mo¿na odbieraæ transmisji danych.

Po³±cz. przych. odbierane za granic±: – Po wybraniu tej opcji 
nie mo¿na odbieraæ transmisji danych podczas pobytu 
poza w³asnym krajem.

Wszystkie po³±czenia wychodz±ce: – Po uaktywnieniu tej 
opcji transmisja danych nie jest mo¿liwa.

Po³±czenia miêdzynarodowe: – Po uaktywnieniu tej opcji 
transmisja danych do innych krajów lub regionów nie jest 
mo¿liwa.

Po³±cz. miêdzynar. do obcych krajów: – Je¶li us³uga 
roamingu miêdzynarodowego zosta³a w³±czona przez 
operatora sieci, nie mo¿na przeprowadzaæ transmisji 
danych za granic±, z wyj±tkiem po³±czeñ do w³asnego 
kraju.

Dostêpne opcje:

Uaktywnij – W³±cza zakaz po³±czeñ.

Anuluj – Wy³±cza zakaz po³±czeñ.

Sprawd¼ stan – Sprawdza, czy funkcja zakazu transmisji 
danych jest w³±czona.
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Do modyfikacji tych ustawieñ niezbêdne jest has³o zakazu 
po³±czeñ, które mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy.

Aby anulowaæ wszystkie zakazy transmisji danych, 
dotknij opcji Anuluj wszystkie zakazy.

Data i godzina
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Data i godzina.

Aby ustawiæ aktualn± godzinê i datê, wpisz godzinê 
i datê bezpo¶rednio w odpowiednie pola lub dotknij 
ikony  i . Aby zmieniæ godzinê i datê, dotknij 
ma³ych strza³ek.

Aby sieæ automatycznie aktualizowa³a godzinê i 
datê w urz±dzeniu typu smartphone, wybierz Autom. 
aktualizacja daty i czasu:. To jest us³uga sieciowa. Nale¿y 
zwróciæ uwagê, ¿e wykonanie powy¿szej czynno¶ci 
mo¿e spowodowaæ anulowanie niektórych alarmów, 
je¶li zosta³y one w³±czone na okres pomiêdzy 
poprzedni± a zaktualizowan± godzin±. 

Aby zastosowaæ zmianê czasu, wybierz opcjê Zastosuj 
czas letni:.

Ekran
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Ekran.

SRys. 1: Ekran

Aby zmieniæ jasno¶æ ekranu, dotknij znaku <+> 
lub <->.

Aby okre¶liæ, kiedy jasno¶æ ekranu ma siê zmniejszyæ 
w celu oszczêdzenia energii, gdy ekran nie jest 
dotykany, wybierz odpowiedni okres jasno¶ci.

Wskazówka: Wybór niskiego poziomu jasno¶ci i 
krótkiego przedzia³u czasu oszczêdza bateriê i wyd³u¿a 
czas dzia³ania urz±dzenia typu smartphone.

Aby okre¶liæ, kiedy ma siê w³±czaæ wygaszacz 
ekranu, gdy ekran nie jest dotykany, dla opcji Limit 
czasu wygaszacza ekranu: wybierz odpowiedni limit 
czasu. Nie mo¿na zmieniæ wygl±du wygaszacza ekranu.

Aby skonfigurowaæ automatyczn± blokadê ekranu 
dotykowego i klawiatury, zaznacz pole wyboru 
Wygaszacz blokuje ekran i klaw.:. Po w³±czeniu 
wygaszacza ekran dotykowy i klawiatura s± blokowane 
automatycznie. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w 
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sekcji “Blokada ekranu dotykowego i klawiatury” na 
str. 27.

Akcesoria
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Akcesoria.

W tym miejscu mo¿na okre¶liæ ustawienia zestawu 
s³uchawkowego i pêtli indukcyjnej u¿ywanych z 
urz±dzeniem typu smartphone. 

Aby zmodyfikowaæ w³a¶ciwo¶ci akcesoriów, dotknij 
opcji Edytuj i okre¶l nastêpuj±ce ustawienia:

Profil domy¶lny: – Wybierz profil, który zostanie 
uaktywniony po pod³±czeniu zestawu s³uchawkowego 
lub pêtli indukcyjnej do urz±dzenia typu smartphone.

Automatyczne odbieranie: – Okre¶l, czy po pod³±czeniu 
zestawu s³uchawkowego lub pêtli indukcyjnej do 
urz±dzenia typu smartphone ma ono automatycznie 
odbieraæ po³±czenia przychodz±ce po piêciu sekundach.

Konfiguracja ustawieñ 
internetowych
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Opcje 
internetowe.

Aby po³±czyæ siê z internetem:
• u¿ywana sieæ bezprzewodowa musi umo¿liwiaæ 

transmisjê danych lub us³ugê GPRS,

• dla danej karty SIM musi byæ w³±czona us³uga danych,
• konieczne jest u uzyskanie punktu dostêpu do 

internetu od us³ugodawcy internetowego,
• konieczna jest odpowiednia konfiguracja ustawieñ 

internetowych.

Konfigurowanie punktu dostêpu do 
internetu
W zale¿no¶ci od u¿ywanej karty SIM urz±dzenie mo¿e 
automatycznie dodaæ prawid³owe ustawienia do 
przegl±dania stron internetowych i wiadomo¶ci MMS. 
Niektórzy us³ugodawcy internetowi mog± zaoferowaæ 
mo¿liwo¶æ konfiguracji ustawieñ punktu dostêpu do 
internetu, wysy³aj±c wiadomo¶æ. Dziêki temu u¿ytkownik 
bêdzie móg³ wprowadziæ mniej ustawieñ lub nie bêdzie 
musia³ wprowadzaæ ¿adnych. Wiêcej informacji mo¿na 
znale¼æ w sekcji “Us³ugi komórkowe "plug and play"” na 
str. 79.

Dok³adne warto¶ci ustawieñ s± zwykle dostarczane przez 
us³ugodawcê. Nale¿y dok³adnie zastosowaæ siê do 
instrukcji podanych przez us³ugodawcê.

W zale¿no¶ci od witryn, do których chcesz mieæ dostêp, 
mo¿e byæ konieczna konfiguracja kilku po³±czeñ z 
internetem. Na przyk³ad do przegl±dania zasobów 
internetu potrzebna jest jedna konfiguracja, a 
przegl±danie zasobów sieci intranet danej firmy mo¿e 
wymagaæ innego po³±czenia.
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Punkt dostêpu do internetu jest tak¿e u¿ywany przez 
aplikacjê Wiadomo¶ci w celu wysy³ania i odbierania 
poczty e-mail oraz wiadomo¶ci multimedialnych. Patrz 
“Wiadomo¶ci” na str. 52.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿da transmisja danych GPRS 
podlega obowi±zuj±cym u operatora sieci op³atom.

Aby skonfigurowaæ punkt dostêpu do internetu, 
dotknij opcji Nowy p. dostêpu. Aby edytowaæ 
istniej±cy punkt dostêpu do internetu, dotknij opcji 
Punkty dost.. Na stronach kreatora ustawieñ 
internetowych zdefiniuj wype³nij pola:

Nazwa punktu dostêpu: – Wpisz opisow± nazwê 
po³±czenia.

No¶nik danych: – Wybierz typ transmisji danych. Wiêcej 
informacji na temat rodzajów transmisji danych 
mo¿na znale¼æ w sekcji “Przesy³anie danych” na 
str. 32.

W zale¿no¶ci od wybranej transmisji danych, na 
stronach kreatora zostan± udostêpnione niektóre z 
poni¿szych pól ustawieñ.

Transmisja danych GSM – szczegó³y
Numer Dial-up: – Numer telefonu modemu dla punktu 
dostêpu.

Us³uga GPRS – szczegó³y
Typ sieci: – Wybierz wersjê protoko³u internetowego, która 

ma byæ u¿ywana.

Autom. pobieranie punktu dostêpu: – Je¶li operator sieci 
komórkowej udostêpnia tê funkcjê, nazwê punktu 
dostêpu mo¿na automatycznie pobraæ z sieci. Punkt 
dostêpu jest konieczny do ustanowienia po³±czenia z 
sieci± GPRS.

Nazwa punktu dostêpu: – Je¶li nie jest u¿ywana funkcja 
Autom. pobieranie punktu dostêpu:, okre¶l nazwê punktu 
dostêpu. Nazwê punktu dostêpu mo¿na uzyskaæ od 
operatora sieci komórkowej lub od us³ugodawcy.

Logowanie – szczegó³y
Pyt. o has³o przy ka¿dym logowaniu: – Zaznacz tê opcjê, je¶li 
przy ka¿dym logowaniu do serwera wpisujesz nowe has³o 
lub je¶li has³o nie ma byæ zapisane w urz±dzeniu typu 
smartphone.

Nazwa u¿ytkownika: – Wpisz nazwê u¿ytkownika, je¶li jest 
wymagana przez us³ugodawcê. Nazwa u¿ytkownika mo¿e 
byæ potrzebna do przeprowadzenia transmisji danych i jest 
zwykle dostarczana przez us³ugodawcê. W nazwie 
u¿ytkownika czêsto jest uwzglêdniana wielko¶æ liter.

Has³o: – Has³o mo¿e byæ potrzebne do przeprowadzenia 
transmisji danych i jest zwykle dostarczane przez 
us³ugodawcê. W ha¶le czêsto uwzglêdniana jest wielko¶æ 
liter.

VPN – szczegó³y
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przed zdefiniowaniem punktu 
dostêpu musi istnieæ przynajmniej jeden punkt dostêpu do 
internetu i musi byæ zainstalowana przynajmniej jedna 
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zasada VPN. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat 
instalowania zasad VPN, patrz “Zarz±dzanie zasadami 
VPN” na str. 133.

Punkt dostêpu do internetu: – Wybierz punkt dostêpu, który 
ma byæ u¿ywany jako punkt dostêpu VPN.

Zasada VPN: – Wybierz zasadê VPN u¿ywan± przy dostêpie 
VPN.

Zaawansowane ustawienia internetowe
Po zakoñczeniu konfiguracji lub edycji ustawieñ dostêpu 
do internetu przy u¿yciu kreatora konfiguracji internetu 
(Panel sterow. > Opcje internetowe > Nowy p. dostêpu) 
mo¿na przyst±piæ do konfigurowania ustawieñ 
zaawansowanych. Dostêpne strony i opcje zale¿± od tego, 
czy zostanie wybrane po³±czenie pakietowe (GPRS), 
po³±czenie transmisji danych GSM czy po³±czenie VPN.

Strona transmisji danych
Typ po³±czenia: – Okre¶l typ transmisji danych GSM. 
Dostêpne s± opcje: Zwyk³e i Szybka tr. danych (GSM).

Aby mo¿na by³o u¿ywaæ funkcji Szybka tr. danych (GSM), 
operator sieci musi udostêpniaæ tê funkcjê i w razie 
potrzeby uaktywniæ j± na karcie SIM.

Typ modemu: – Analogowy, ISDN V.110 lub ISDN V.120 
okre¶la, czy urz±dzenie typu smartphone korzysta z 
po³±czenia analogowego czy cyfrowego. Ustawienie to 
zale¿y zarówno od operatora sieci GSM, jak i od 
us³ugodawcy internetowego, poniewa¿ niektóre sieci GSM 

nie udostêpniaj± pewnych typów po³±czeñ ISDN. 
Szczegó³owe informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ od 
us³ugodawcy internetowego. Je¶li ³±cza ISDN s± dostêpne, 
nawi±zywanie po³±czeñ odbywa siê o wiele szybciej ni¿ w 
przypadku metod analogowych.

Maks. szybk. trans. danych: – Ta opcja umo¿liwia 
ograniczenie maksymalnej szybko¶ci po³±czenia podczas 
strumieniowej transmisji danych. Korzystanie z wiêkszych 
szybko¶ci transmisji danych mo¿e byæ dro¿sze w 
zale¿no¶ci od operatora sieci.

Szybko¶æ transmisji danych oznacza maksymaln± 
szybko¶æ, z jak± po³±czenie bêdzie dzia³aæ. Podczas 
po³±czenia szybko¶æ robocza mo¿e byæ mniejsza zale¿nie 
od warunków w sieci.

Inicjalizacja modemu: – U¿ytkownik mo¿e sterowaæ 
urz±dzeniem typu smartphone, u¿ywaj±c poleceñ AT 
modemu. W razie potrzeby nale¿y wprowadziæ znaki 
okre¶lone przez operatora sieci GSM lub us³ugodawcê 
internetowego.

Strona proxy
W celu przyspieszenia dostêpu do internetu mo¿na u¿yæ 
serwera proxy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e u¿ywanie 
internetowego serwera proxy jest wymagane przez 
niektórych us³ugodawców internetowych. Aby okre¶liæ 
szczegó³y dotycz±ce u¿ywania serwera proxy, nale¿y 
skontaktowaæ siê z us³ugodawc± internetowym.
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Je¶li po pod³±czeniu Internetu do firmowej sieci intranet 
nie mo¿na pobieraæ stron sieci z Internetu, mo¿e byæ 
konieczne skonfigurowanie serwera proxy, aby pobieraæ 
strony internetowe poza firmow± sieci± intranet.

Protokó³: – Wybierz typ protoko³u proxy. Mo¿na 
skonfigurowaæ ró¿ne ustawienia serwera proxy dla 
ka¿dego protoko³u.

U¿ywaj proxy: – Wybierz tê opcjê, aby u¿ywaæ serwera 
proxy.

Adres serwera proxy: – Adres IP serwera proxy lub nazwa 
domeny. Przyk³ad nazw domen: firma.com i 
organizacja.org.

Numer portu: – Numer portu serwera proxy. Numer portu 
jest zwi±zany z okre¶lonym protoko³em. Popularne 
warto¶ci to 8000 i 8080, ale zmieniaj± siê one dla ka¿dego 
serwera proxy.

Nie u¿ywaj proxy z: – W tym miejscu nale¿y okre¶liæ 
domeny, dla których nie s± wymagane serwery proxy HTTP 
lub HTTPS. Domeny na li¶cie nale¿y oddzieliæ ¶rednikami.

Strona adresów IP
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dwa protoko³y (IPv4 i IPv6) 
wymagaj± nieco innych ustawieñ.

Aut. pobier. adresu IP: – Po wybraniu tej opcji adres IP jest 
uzyskiwany automatycznie z serwera. To ustawienie jest 
równie¿ nazywane "dynamicznym adresem IP".

Adres IP: – Adres IP urz±dzenia typu smartphone. Je¶li 
adres IP jest pobierany automatycznie, nie ma potrzeby 
wprowadzania tutaj ¿adnych danych.

Adres DNS: – Po wybraniu opcji Pobierz automatycznie dla 
protoko³u IPv4 adres DNS (Domain Name Server) jest 
uzyskiwany automatycznie z serwera. Dla protoko³u IPv6 
odpowiednim ustawieniem jest U¿yj dobrze znanych. DNS 
jest us³ug± internetow± t³umacz±c± nazwy domen, np. 
www.nokia.com, na adresy IPv4, np. 192.100.124.195, lub 
na adresy IPv6, np. 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14.

Adres podstawowego DNS: – Adres IP podstawowego 
serwera DNS. Je¶li adres IP jest pobierany automatycznie, 
nie ma potrzeby wprowadzania tutaj ¿adnych danych.

Adres pomocniczego DNS: – Adres IP pomocniczego serwera 
DNS.

Strona skryptów logowania
U¿ywaj skryptu logowania: – Po wybraniu tej opcji mo¿na 
napisaæ lub zaimportowaæ skrypt logowania w formacie 
zwyk³ego tekstu. Skrypt mo¿na edytowaæ w polu u do³u 
ekranu.

Terminal podczas ³±czenia: – Je¶li opcja ta zostanie 
wybrana, podczas nawi±zywania po³±czenia w celu 
przeprowadzenia transmisji danych na ekranie zostanie 
wy¶wietlone okno terminalu.

Wskazówka: Skrypt mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy 
internetowego.
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Wskazówka: Zwykle skrypty nie s± wymagane podczas 
nawi±zywania po³±czenia. Aby dowiedzieæ siê, czy 
skrypt jest potrzebny, nale¿y skontaktowaæ siê z 
us³ugodawc± internetowym.

Strona innych ustawieñ
Logowanie zwyk³ym tekstem: – Po wybraniu tej opcji has³o 
przy po³±czeniu mo¿e byæ wysy³ane w postaci zwyk³ego 
tekstu. W celu zapewnienia optymalnych zabezpieczeñ 
opcja ta nie powinna byæ zaznaczona. Niektórzy 
us³ugodawcy internetowi wymagaj±, aby opcja ta by³a 
zaznaczona.

U¿yj kompresji PPP: – Opcja ta przyspiesza przesy³anie 
danych, je¶li jest udostêpniana przez zdalny serwer PPP. 
Je¶li podczas nawi±zywania po³±czenia wyst±pi± 
problemy, nale¿y usun±æ zaznaczenie pola wyboru tej 
opcji. Odpowiednie wskazówki mo¿na uzyskaæ od 
us³ugodawcy internetowego.

Typ oddzwaniania: – Informacje na temat prawid³owego 
ustawienia mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy 
internetowego. Ustawienie to zale¿y od konfiguracji 
wprowadzonej przez operatora.

Numer oddzwaniania: – W tym polu nale¿y wpisaæ numer 
telefonu dla transmisji danych, który bêdzie u¿ywany przez 
serwer do oddzwaniania. Zwykle jest to numer urz±dzenia 
typu smartphone u¿ywany do transmisji danych.

Ustawienia po³±czeñ internetowych
Aby skonfigurowaæ ustawienia po³±czeñ 
internetowych, wype³nij nastêpuj±ce pola:

Ogólny
Preferowany punkt dostêpu: – Wybierz punkt dostêpu, aby 
po³±czyæ siê z internetem.

Pytaj przed po³±czeniem: – Je¶li opcja ta zostanie 
zaznaczona, przed ka¿dym nawi±zaniem po³±czenia z 
internetem bêdzie wy¶wietlane okno dialogowe z 
¿±daniem potwierdzenia po³±czenia lub zmiany punktu 
dostêpu.

Transmisja danych
Roz³±cz przy bezczynno¶ci przez: – Wybierz czas, po którym 
transmisja danych zakoñczy siê automatycznie, je¶li 
po³±czenie nie bêdzie u¿ywane.

 Niektóre po³±czenia z internetem mog± wydawaæ siê 
nieaktywne, ale dane mog± byæ ca³y czas wysy³ane i 
odbierane w tle. Takie po³±czenia mog± opó¼niaæ 
rozpoczêcie ustalonego okresu bezczynno¶ci i opó¼niaæ 
zakoñczenie po³±czenia.

Ustawienia transmisji danych wp³ywaj± na wszystkie 
punkty dostêpu u¿ywaj±ce transmisji danych i 
strumieniowej transmisji danych. Wiêcej informacji na 
transmisji danych mo¿na znale¼æ w sekcji “Przesy³anie 
danych” na str. 32.
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Po³±czenie GPRS
Roz³±cz przy bezczyn. przez: – Wybierz czas, po którym 
po³±czenie GPRS ma przej¶æ w tryb gotowo¶ci, je¶li 
po³±czenie nie jest u¿ywane.

Po³±czenie GPRS: – Wybierz opcjê Kiedy dostêpne, aby 
po³±czenie GPRS znajdowa³o siê w trybie alarmu i aby w 
razie potrzeby szybko rozpocz±æ transmisjê pakietów 
danych. Po zaznaczeniu opcji Kiedy potrzeba urz±dzenie 
bêdzie u¿ywaæ po³±czenia GPRS tylko w przypadku 
uruchomienia aplikacji lub czynno¶ci, która takiego 
po³±czenia wymaga. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e je¶li nie ma 
zasiêgu GPRS i zaznaczono opcjê Kiedy dostêpne, 
urz±dzenie typu smartphone bêdzie okresowo próbowa³o 
ustanowiæ po³±czenie GPRS.

Ustawienia GPRS wp³ywaj± na wszystkie punkty dostêpu 
korzystaj±ce z po³±czenia GPRS.

Zarz±dzanie po³±czeniem VPN
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Zarz±dzanie 
VPN. Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, patrz 
“Wirtualne sieci prywatne” na str. 132.

Pamiêæ  
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Pamiêæ.

Tu mo¿na wy¶wietlaæ ilo¶æ wolnej pamiêci i zu¿ycie 
pamiêci przez ró¿ne obiekty urz±dzenia typu smartphone i 
karty pamiêci.

Wskazówka: Aby nie dopu¶ciæ do zmniejszania 
pamiêci urz±dzenia typu smartphone, nale¿y regularnie 
usuwaæ dane lub przesy³aæ je do karty pamiêci lub 
komputera PC.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Zarz±dzanie 
pamiêci±” na str. 26.

Ustawienia wprowadzania tekstu
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Opcje pisaka.

Patrz “Ustawienia wprowadzania tekstu” na str. 39.

Ustawienia po³o¿enia
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Opcje 
lokalizacji.

Niektóre sieci pozwalaj± okre¶liæ po³o¿enie urz±dzenia 
typu smartphone u¿ytkownika na ¿±danie wys³ane przez 
innego u¿ytkownika sieci (us³uga sieciowa). Z tej us³ugi i 
ustawieñ mo¿na korzystaæ jedynie po zainstalowaniu 
odpowiedniej aplikacji.

Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:
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Priorytet
Na stronie priorytetu mo¿na okre¶liæ priorytet ró¿nych 
metod lokalizacji.

Aby zmodyfikowaæ priorytet metody lokalizacji, 
dotknij opcji  i wybierz metodê, która ma zostaæ 
umieszczona w tej pozycji.

Szczegó³y
 Na stronie Szczegó³y mo¿na zobaczyæ w³a¶ciwo¶ci metody 
i zmodyfikowaæ jej koszt.

Dostêpne s± nastêpuj±ce w³a¶ciwo¶ci: 

Metoda: – Wybierz odpowiedni± metodê lokalizacji.

¦redni czas lokalizowania: – ¦redni czas, jaki zajmuje 
procedura lokalizacji.

Stawka: – Szacunkowy koszt stosowania metody.

Zu¿ycie energii: – Szacunkowe zu¿ycie energii w wyniku 
stosowania metody.

Dok³adno¶æ: – Dok³adno¶æ metody – szeroko¶æ 
geograficzna.

Aby zmodyfikowaæ koszt metody, dotknij opcji 
Edytuj, a nastêpnie dotknij ikony , aby wybraæ metodê. 

Ustawienia poufno¶ci
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Ustaw. 

poufno¶ci.

Strona ustawieñ ogólnych
Ustawienia na tej stronie zastêpuj± wszystkie ustawienia 
indywidualne. Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Regu³a ¿±dañ pozycji: – Okre¶l globalne ustawienie 
poufno¶ci. Wybierz opcjê U¿ywaj ind. regu³ ¿±dañ, aby 
u¿ywaæ ustawieñ okre¶lonych dla ka¿dego kontaktu i 
us³ugi na stronie Indywidualne. Wybierz opcjê Najpierw 
potwierd¼, aby przy ka¿dym ¿±daniu lokalizacji 
wy¶wietlany by³ monit z pro¶b± o akceptacjê bez wzglêdu 
na ustawienie okre¶lone na stronie Indywidualne. Wybierz
Zawsze akceptuj lub Zawsze odrzucaj, aby akceptowaæ lub 
odrzucaæ ¿±dania lokalizacji bez wzglêdu na ustawienia 
okre¶lone na stronie Indywidualne.

Wa¿na do: – Okre¶l limit czasu na akceptacjê lub 
odrzucenie, je¶li taki limit zosta³ okre¶lony. Po up³ywie 
limitu czasu poziom zachowania poufno¶ci zostanie 
prze³±czony na poziom okre¶lony przez opcjê U¿ywaj ind. 
regu³ ¿±dañ.

Powiadom po wys³. poz.: – Okre¶l globalne ustawienie 
powiadamiania. Opcja ta jest dostêpna tylko wtedy, gdy 
zasada weryfikacji zosta³a ustawiona na Zawsze akceptuj.
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Strona ustawieñ indywidualnych
Na stronie Indywidualne mo¿na okre¶liæ ustawienia 
poufno¶ci dla konkretnych kontaktów lub us³ug.

Strona zwiera listê kontaktów i us³ug, które maj± 
okre¶lone ustawienia poufno¶ci. Gdy kontakt (lub us³uga) 
zg³asza ¿±danie lokalizacji, mo¿e on zostaæ dodany do 
listy poufno¶ci. Kontakty mo¿na dodawaæ do listy 
wy³±cznie w tym oknie.

Aby dodaæ kontakt, dotknij opcji Dodaj, dotknij 
kontaktu na li¶cie, a nastêpnie dotknij opcji Zamknij. 
Okre¶l indywidualne ustawienia poufno¶ci. Dostêpne 
opcje s± podobne do tych ze strony Globalne. Dotknij opcji 
Zamknij, aby kontynuowaæ.

Aby edytowaæ kontakt, dotknij opcji Edytuj i 
zmodyfikuj indywidualne ustawienia poufno¶ci. Dostêpne 
opcje s± podobne do tych ze strony Globalne. Dotknij opcji 
Zamknij, aby kontynuowaæ.

Wiêcej informacji na temat wybierania kontaktów mo¿na 
znale¼æ w sekcji “Przegl±danie i wyszukiwanie kontaktów” 
na str. 70.

Ustawienia aplikacji RealPlayer
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Ustaw. 
RealPlayer.

Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Sieæ
Szybko¶æ transmisji danych: – Wybierz szybko¶æ po³±czenia. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e opcje Bardzo szybka i Powolna mog± 
mieæ wp³yw na jako¶æ filmów wideo.

Limit czasu po³±czenia: – Wybierz czas w sekundach, po 
up³ywie którego po³±czenie zostanie zamkniête, je¶li 
nawi±zanie po³±czenia zakoñczy siê niepowodzeniem.

Limit czasu serwera: – Je¶li serwer nie mo¿e wys³aæ 
wystarczaj±cej ilo¶ci danych lub czêsto wystêpuje 
buforowanie danych, mo¿e zaistnieæ potrzeba okre¶lenia 
limitu czasu serwera.

Zakres ustawieñ portu: – Zakres numerów portów 
u¿ywanych przez po³±czenie. Domy¶lne warto¶ci s± takie 
same jak ustawienia internetowe.

Domy¶lny punkt dostêpu: – Po³±czenie, które ma byæ 
u¿ywane jako domy¶lne. Domy¶lna warto¶æ jest taka sama 
jak ustawienia internetowe.

Proxy
U¿ywaj proxy: – Wybierz tê opcjê, aby u¿ywaæ serwera 
proxy.

Adres serwera: – Adres IP serwera lub nazwa domeny. 
Przyk³ad nazw domen: firma.com i organizacja.org.

Numer portu: – Numer portu serwera proxy. Numer portu 
jest zwi±zany z okre¶lonym protoko³em. Domy¶lny numer 
portu to 1091.
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Ustawienia regionalne
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Ustaw. 
regionalne.

Na kolejnych stronach mo¿na okre¶liæ format godziny, 
daty, liczb i waluty.

Czas
Format godziny: – Wybierz system 24-godzinny lub 12-
godzinny.

Format am/pm: – Je¶li w poprzednim polu wybrano system 
12-godzinny, wybierz lokalizacjê i wygl±d wska¼ników.

Separator: – Wybierz separator oddzielaj±cy godziny i 
minuty.

Daty
Format daty: – Wybierz kolejno¶æ elementów daty.

Separator: – Wybierz separator oddzielaj±cy elementy 
daty.

Tydzieñ zaczyna siê w: – Wybierz pierwszy dzieñ tygodnia.

Dni robocze: – Zaznacz dni robocze.

Liczby
Separator czê¶ci dziesiêtnej: – Wybierz znak u¿ywany jako 
separator dziesiêtny.

Rozdzielenie tysiêcy: – Zaznacz to pole wyboru, je¶li tysi±ce 
i setki maj± byæ rozdzielane spacj±.

Separator tysiêcy: – Wybierz separator oddzielaj±cy 
tysi±ce.

Jednostka miary: – Wybierz lokaln± jednostkê miary 
d³ugo¶ci.

Walutowy
Symbol waluty: – Wprowad¼ symbol lokalnej waluty.

Liczba miejsc dziesiêtnych: – Dotknij znaku - lub +, aby 
wybraæ liczbê miejsc po przecinku u¿ywanych do 
wyra¿enia warto¶ci w walucie lokalnej.

Pozycja symbolu: – Wybierz pozycjê symbolu waluty w 
odniesieniu do liczby.

Format warto¶ci ujemnej: – Wybierz sposób wy¶wietlania 
warto¶ci ujemnej w walucie.

Zabezpieczenia
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > 
Zabezpieczenia.

Tu mo¿na zdefiniowaæ poziom zabezpieczeñ telefonu w 
urz±dzeniu typu smartphone.

Kody s± wy¶wietlane jako gwiazdki. Przy zmianie kodu 
nale¿y podaæ bie¿±cy kod, a nastêpnie dwukrotnie wpisaæ 
nowy kod. Wiêcej informacji o kodach dostêpu mo¿na 
znale¼æ w sekcji “Kody dostêpu” na str. 26.
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Aby unikn±æ przypadkowego wybrania numeru 
alarmowego, nie nale¿y stosowaæ kodów podobnych do 
takich numerów, np. 112.

Blokada urz±dzenia
Okres automatycznej blokady: – Mo¿na ustawiæ okres 
automatycznej blokady, czyli okres, po którym urz±dzenie 
typu smartphone zostanie automatycznie zablokowane, a 
jego ponowne u¿ycie bêdzie mo¿liwe dopiero po 
wprowadzeniu poprawnego kodu blokady.

Uwaga: Nawet gdy urz±dzenie jest zablokowane, 
mo¿liwe jest po³±czenie z oficjalnym numerem 
alarmowym zaprogramowanym w urz±dzeniu.

Kod blokady: – Kod blokady musi sk³adaæ siê z 5–10 cyfr. 
Ustawienie fabryczne kodu blokady jest nastêpuj±ce: 
12345. Aby uniemo¿liwiæ nieautoryzowane korzystanie z 
urz±dzenia typu smartphone, nale¿y zmieniæ kod blokady. 
Nowy kod nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu 
z dala od urz±dzenia typu smartphone.

Blokada przy zmianie karty SIM: – Urz±dzenie typu 
smartphone mo¿na skonfigurowaæ w taki sposób, aby przy 
wk³adaniu do niego nieznanej, nowej karty SIM by³ 
wy¶wietlany monit o podanie kodu blokady. W urz±dzeniu 
typu smartphone przechowywana jest lista kart SIM, które 
s± rozpoznawane jako karty w³a¶ciciela.

Kody PIN
¯±danie kodu PIN: – Je¶li kod jest aktywny, nale¿y go 
wprowadzaæ przy ka¿dym w³±czeniu urz±dzenia typu 
smartphone. Niektóre karty SIM uniemo¿liwiaj± 
wy³±czenie ¿±dania kodu PIN. Je¶li kod PIN zostanie trzy 
razy pod rz±d wprowadzony niepoprawnie, potrzebny 
bêdzie kod PUK (kod odblokowuj±cy kod PIN), aby 
odblokowaæ kartê SIM. Po zablokowaniu karty SIM mo¿na 
wykonywaæ tylko po³±czenia na zaprogramowane numery 
alarmowe. Innymi s³owy, nie mo¿na u¿ywaæ urz±dzenia 
typu smartphone, dopóki nie zostan± wprowadzone 
prawid³owe kody. 

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e tego ustawienia nie mo¿na 
zmieniæ, je¶li telefon jest wy³±czony lub gdy w³o¿ono 
niewa¿n± kartê SIM. Nie wszystkie karty SIM umo¿liwiaj± 
wy³±czenie ¿±dania kodu PIN.

Potwierdzanie us³ug SIM: (us³uga sieciowa) – S³u¿y do 
konfigurowania urz±dzenia typu smartphone w taki 
sposób, aby przy korzystaniu z us³ugi karty SIM 
wy¶wietlane by³y komunikaty z potwierdzeniem.

Kod PIN: –  Kod PIN musi sk³adaæ siê z 4–8 cyfr.

Kod PIN2: – Kod PIN2 musi sk³adaæ siê z 4–8 cyfr. Kod ten 
jest niezbêdny do uzyskania dostêpu do niektórych funkcji, 
takich jak ustawienia kosztów po³±czeñ, które musz± byæ 
obs³ugiwane przez kartê SIM. Je¶li kod PIN2 zostanie trzy 
razy pod rz±d wprowadzony niepoprawnie, potrzebny 
bêdzie kod PUK2, aby odblokowaæ kod PIN2. Nowy kod 
PIN2 musi sk³adaæ siê z 4–8 cyfr. 
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Zakaz po³±czeñ
Has³o zakazu po³±czeñ: – Dotknij opcji Zmieñ, aby zmieniæ 
has³o zakazu. Has³o zakazu musi sk³adaæ siê z czterech 
cyfr. Je¶li trzy razy pod rz±d zostanie wprowadzone 
niepoprawne has³o, has³o zostanie zablokowane, a nowe 
bêdzie mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy sieciowego.

Kalibracja ekranu
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Kalibracja 
ekranu.

Je¶li obszar ekranu dotykowego reaguje w niew³a¶ciwy 
sposób, niezbêdna mo¿e byæ kalibracja. Postêpuj zgodnie 
instrukcjami wy¶wietlanymi na ekranie.

Motywy
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Motywy.

Motywy to specjalne pliki zawieraj±ce informacje o 
formatowaniu, obrazy i d¼wiêki. Motywy umo¿liwiaj± 
zmianê wygl±du i d¼wiêków urz±dzenia typu smartphone. 
Nie mo¿na usuwaæ motywów domy¶lnych.

Aby zmieniæ wygl±d lub d¼wiêk urz±dzenia typu 
smartphone, dotknij opcji Motywy. Wybierz temat z 
listy i dotknij opcji Zastosuj. Aby wy¶wietliæ podgl±d 
wybranego tematu, dotknij opcji Testuj, a nastêpnie 
opcji Podgl±d. Aby odtworzyæ d¼wiêki motywu, je¶li s± 
dostêpne, dotknij opcji D¼wiêki.

Jêzyk urz±dzenia
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Jêzyk 
urz±dzenia.

Aby zmieniæ jêzyk urz±dzenia typu smartphone, 
dotknij opcji Jêzyk urz±dzenia:. Zmiana jêzyka wp³ywa 
tak¿e na niektóre ustawienia regionalne, takie jak 
symbole waluty i jednostki miary.

Polecenia us³ug
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Polecenia 
us³ug.

Do us³ugodawcy mo¿na wysy³aæ ¿±dania us³ug, np. 
polecenia aktywacji us³ug sieciowych. Wiêcej informacji 
mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy.

Aby wys³aæ ¿±danie, wpisz je w tym polu i dotknij 
opcji Wy¶lij. 
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Wirtualne sieci prywatne
Korzystaj±c z wirtualnych sieci prywatnych (VPN), 
mo¿na tworzyæ szyfrowane po³±czenia s³u¿±ce do 
korzystania z zasobów, które mog± byæ potrzebne w czasie 
pracy poza biurem. Umo¿liwia to sta³y szyfrowany kontakt 
z sieci± przedsiêbiorstwa w celu korzystania z poczty e–
mail, aplikacji baz danych oraz intranetu.

Zdalny ruch sieciowy wymaga zabezpieczeñ. Firma mo¿e 
wykorzystaæ protokó³ VPN do tunelowania ruchu 
sieciowego i zastosowania odpowiednich regu³ 
bezpieczeñstwa. Protokó³ VPN pomaga zapewniæ 
poufno¶æ i spójno¶æ transakcji sieciowych oraz pozwala na 
uwierzytelnianie i autoryzacjê dostêpu u¿ytkowników do 
sieci i us³ug sieciowych. 

Aby utworzyæ po³±czenie VPN, brama i urz±dzenie typu 
smartphone uwierzytelniaj± siê nawzajem i negocjuj± 
algorytmy szyfrowania i uwierzytelniania, zapewniaj±c 
ochronê poufno¶ci i spójno¶ci przesy³anych informacji.

System VPN urz±dzenia typu smartphone Nokia 7710 
aktualnie wspó³pracuje z nastêpuj±cymi bramami: Nokia 
IP VPN Gateway, koncentratorami Cisco VPN serii 3000 i 
Nokia IP Security Platform. Aktualne informacje o innych 
wspó³pracuj±cych bramach mo¿na znale¼æ w witrynie 
www.nokia.com.

Zarz±dzanie wirtualnymi sieciami 
prywatnymi
Aby korzystaæ z po³±czeñ VPN, najpierw nale¿y utworzyæ 
punkty dostêpu VPN, a nastêpnie wybraæ punkty dostêpu 
VPN, gdy wykorzystywane s± aplikacje ³±cz±ce siê z 
przedsiêbiorstwem. Po³±czenie VPN z sieci± 
przedsiêbiorstwa jest tworzone za po¶rednictwem innego 
typu po³±czenia z internetem przez punkt dostêpu. 
Po³±czenie jest tworzone i szyfrowane zgodnie z zasad± 
VPN ³adowan± podczas ³±czenia siê z punktem dostêpu 
VPN.

 Aby skorzystaæ z wirtualnych sieci prywatnych
1 Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Zarz±dzanie 

VPN.
2 Okre¶l po³±czenie z serwerem zasad VPN. 

Ustawienia serwera zasad VPN mo¿na okre¶liæ w opcji 
Zarz±dzanie VPN lub zainstalowaæ je z pliku Symbian 
installation system (SIS).
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “£±czenie z 
serwerami zasad VPN” na str. 136.

Uwaga: Je¶li zasady VPN zostan± zainstalowane z 
plików SIS, nie ma potrzeby tworzenia po³±czeñ z 
serwerami zasad VPN.
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3 Zainstaluj zasady VPN z serwera zasad VPN.
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji 
“Instalowanie zasad VPN z serwerów zasad VPN” na 
str. 133.

4 Utwórz punkty dostêpu VPN.
Punkty dostêpu VPN okre¶laj± punkt dostêpu do 
internetu i zasady VPN. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
o tworzeniu punktów dostêpu, patrz “Konfigurowanie 
punktu dostêpu do internetu” na str. 121.

Uwaga: Punkty dostêpu VPN ³±cz± w sobie zasady 
VPN z punktami dostêpu do internetu. Podczas 
pierwszej synchronizacji z serwerem zasad VPN, dla 
ka¿dej zainstalowanej w urz±dzeniu zasady 
tworzone s± odpowiadaj±ce jej punkty dostêpu. 

5 Wybierz punkt dostêpu VPN podczas korzystania z 
aplikacji do ³±czenia siê z sieci± przedsiêbiorstwa.
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “U¿ywanie 
punktów VPN z aplikacjami” na str. 141.
W oparciu o po³±czenie z internetem przez punkt 
dostêpu tworzone jest po³±czenie VPN.

Zarz±dzanie zasadami VPN
Zasady VPN okre¶laj± metody, które klient VPN i brama 
VPN wykorzystuj± do wzajemnego uwierzytelniania, oraz 
algorytmy szyfrowania wykorzystywane w celu 
zachowania poufno¶ci danych. Administratorzy tworz± 
zasady VPN i przechowuj± je na serwerach zasad VPN lub 
dostarczaj± je w postaci plików SIS. Zasady VPN s± 
instalowane z serwera zasad VPN w opcji Zarz±dzanie VPN. 

Instalowanie zasad VPN z serwerów 
zasad VPN
W opcji Zarz±dzanie VPN mo¿na zainstalowaæ zasady VPN 
z serwera zasad VPN.

Wskazówka: Serwery zasad VPN s± serwerami w sieci 
przedsiêbiorstwa zawieraj±cymi zasady VPN.

 Aby zainstalowaæ zasady VPN
1 Wybierz kolejno Panel sterow. > Zarz±dzanie VPN. 
2 Dotknij opcji Tak, gdy aplikacja Zarz±dzanie VPN 

wy¶wietli monit o zainstalowanie zasad VPN.
3 Dotknij opcji Tak ponownie, aby dodaæ serwery zasad 

VPN.
4 Okre¶l ustawienia dotycz±ce ³±czenia siê z serwerem 

zasad VPN i dotknij opcji Gotowe.
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “£±czenie z 
serwerami zasad VPN” na str. 136.

5 Dotknij opcji Tak, aby przeprowadziæ synchronizacjê z 
serwerem zasad VPN.

6 Utwórz has³o magazynu kluczy i dotknij opcji OK.
Wskazówka: Has³o magazynu kluczy pomaga w 
zabezpieczeniu kluczy prywatnych zasad VPN i 
po³±czeñ z serwerami zasad VPN przed 
nieautoryzowanym u¿yciem.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Tworzenie 
lub zmiana has³a magazynu kluczy” na str. 140.
Urz±dzenie po³±czy siê z serwerem zasad VPN.
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7 Sprawd¼ kod to¿samo¶ci serwera zasad VPN i wpisz 
brakuj±ce znaki, aby ustanowiæ zasady zaufania 
miêdzy urz±dzeniem i serwerem zasad VPN, a 
nastêpnie dotknij opcji OK. 
Krok ten mo¿na pomin±æ, je¶li ustawienia serwera 
zasad VPN zosta³y zainstalowane z pliku SIS.

Wskazówka: Kod to¿samo¶ci serwera zasad VPN 
stanowi identyfikator certyfikatu serwera zasad 
VPN, s³u¿±cy do identyfikacji certyfikatu.

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji “Dodawanie 
serwerów zasad VPN” na str. 137.

8 Wprowad¼ informacje uwierzytelniaj±ce, aby uzyskaæ 
dostêp do serwera zasad VPN i dotknij opcji OK.
Informacje, które nale¿y wprowadziæ, mo¿na uzyskaæ 
od administratorów.

Zasady VPN s± instalowane w urz±dzeniu typu 
smartphone. 

Uwaga: Je¶li zostanie dotkniêta opcja Anuluj, zasady 
VPN nie zostan± zainstalowane. Wybierz Instaluj, aby 
zainstalowaæ zasady VPN z serwera zasad VPN.

Instalowanie zasad VPN z plików SIS
Administratorzy mog± dostarczaæ u¿ytkownikom zasady 
VPN w postaci plików SIS. Je¶li zasady VPN zostan± 
zainstalowane z plików SIS, nie ma potrzeby okre¶lania 
po³±czeñ z serwerami zasad VPN. Po zainstalowaniu zasad 
VPN mo¿na utworzyæ punkt dostêpu VPN i skojarzyæ go z 
aplikacjami.

Je¶li zasady VPN zawieraj± klucze prywatne i odpowiednie 
certyfikaty, administratorzy w celu ich zabezpieczenia 
mog± okre¶liæ has³a importu kluczy. Administratorzy 
powinni przekazaæ has³a importu kluczy u¿ytkownikowi w 
bezpieczny sposób.

Wskazówka: Has³o importu klucza zabezpiecza klucze 
prywatne w pliku zasad VPN.

 Aby zainstalowaæ zasady VPN z plików SIS, wpisz 
has³o importu klucza w polu Has³o importu klucza: i dotknij 
opcji OK. Nastêpnie wpisz has³o magazynu kluczy w polu 
Has³o magazynu kluczy i dotknij opcji OK.

Przegl±danie zasad VPN
Aplikacja Zarz±dzanie VPN umo¿liwia przegl±danie, 
aktualizowanie i usuwanie zasad VPN zainstalowanych w 
urz±dzeniu typu smartphone.

  Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o zasadzie 
VPN, zaznacz j± i dotknij opcji Otwórz.

Przewiñ okno, aby przegl±daæ nastêpuj±ce informacje o 
ka¿dej zasadzie VPN:
• Opis: pokazuje dodatkowe informacje o zasadzie VPN. 

Opis jest odczytywany z zasady VPN. Opis jest 
okre¶lany przez administratorów w trakcie tworzenia 
zasady VPN.

• Stan zasady: wskazuje stan zasady VPN, czy jest gotowa 
do u¿ycia lub czy jest ju¿ u¿ywana. 
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• Stan certyfikatów: wskazuje, czy w urz±dzeniu typu 
smartphone s± dostêpne wa¿ne certyfikaty 
u¿ytkownika.

• Nazwa zasady: pokazuje nazwê zasady VPN. Nazwa jest 
okre¶lana przez administratorów w trakcie tworzenia 
zasady VPN.

• Serwer zasad: pokazuje nazwê serwera zasad VPN, na 
którym jest zainstalowana zasada VPN. Nazwy 
serwerów zasad VPN s± nadawane w trakcie okre¶lania 
po³±czeñ z tymi serwerami. Je¶li zasada VPN zosta³a 
zainstalowana z pliku SIS, to pole jest ukryte.

• Zaktualizowano: pokazuje datê ostatniej aktualizacji 
zasady VPN na serwerze zasad VPN. Je¶li zasada VPN 
zosta³a zainstalowana z pliku SIS, to pole jest ukryte. 

Sprawdzanie stanu zasady
Opcja Stan zasady: mo¿e mieæ nastêpuj±ce warto¶ci::

W u¿yciu – zosta³o utworzone po³±czenie z punktem 
dostêpu VPN, które jest skojarzone z zasad± VPN. Zasada 
VPN jest uaktywniana w trakcie tworzenia po³±czenia.

Z punktem dostêpu VPN – zasada VPN zosta³a skojarzona z 
jednym lub wieloma punktami dostêpu VPN. W celu 
uaktywnienia zasady VPN mo¿na wybraæ dowolne punkty 
dostêpu VPN.

Bez punktu dostêpu VPN – zasadê VPN nale¿y skojarzyæ z 
punktem dostêpu VPN w celu jej uaktywnienia.

Uwaga: Widok szczegó³ów zasady VPN nie jest 
od¶wie¿any, je¶li stan zasady zmieni siê od chwili 
otwarcia okna.

Sprawdzanie stanu certyfikatu
Opcja Stan certyfikatów: mo¿e mieæ nastêpuj±ce warto¶ci:

Nieznany – klient VPN nie mo¿e okre¶liæ stanu 
certyfikatów.

OK – w urz±dzeniu smartphone jest dostêpny 
przynajmniej jeden wa¿ny certyfikat lub certyfikaty nie s± 
u¿ywane do uwierzytelniania w bramach VPN.

Niewa¿ny – skoñczy³ siê okres wa¿no¶ci co najmniej 
jednego certyfikatu. Je¶li nie mo¿na utworzyæ po³±czenia 
VPN, nale¿y zaktualizowaæ zasadê VPN w celu 
zarejestrowania nowych certyfikatów. 

Brak certyfikatu – w urz±dzeniu typu smartphone brakuje 
jednego lub wiêcej wymaganych certyfikatów. Je¶li nie 
mo¿na utworzyæ po³±czenia VPN, nale¿y spróbowaæ 
zaktualizowaæ zasadê VPN w celu zarejestrowania 
nowych certyfikatów.

Jeszcze niewa¿ny – jeden lub wiêcej certyfikatów 
przeznaczonych jest do wykorzystania w przysz³o¶ci. 
Warto¶æ ta mo¿e tak¿e wskazywaæ, ¿e data i godzina w 
urz±dzeniu typu smartphone mog³y zostaæ ustawione na 
przesz³e warto¶ci, strefy czasowe nie s± prawid³owo 
ustawione lub zosta³ w³±czony czas letni.

  Aby usun±æ zasadê VPN, dotknij opcji Usuñ. 

  Aby zamkn±æ widok szczegó³ów zasady VPN, 
dotknij opcji Zamknij.
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Aktualizowanie zasad VPN
W trakcie tworzenia po³±czenia VPN klient VPN sprawdza 
stan zasady VPN, która jest skojarzona z punktem dostêpu 
do sieci VPN na serwerze zasad VPN. Je¶li administratorzy 
utworzyli now± wersjê zasady VPN, zostanie ona 
zainstalowana w urz±dzeniu typu smartphone. Je¶li 
administratorzy usunêli zasadê VPN z serwera, zostania 
ona tak¿e usuniêta z urz±dzenia typu smartphone. 

Zmiany zaczn± obowi±zywaæ od nastêpnego nawi±zania 
po³±czenia z punktem dostêpu VPN, wiêc nie bêd± mia³y 
wp³ywu na bie¿±ce po³±czenie VPN.

Zasadê VPN mo¿na równie¿ zaktualizowaæ w aplikacji 
Zarz±dzanie VPN.

  Aby zaktualizowaæ zasadê VPN, wybierz zasadê VPN 
i dotknij opcji Aktualizuj. Klient VPN sprawdza stan zasady 
VPN na serwerze zasad VPN.

Usuwanie zasad VPN
Zasady VPN s± usuwane automatycznie w trakcie 
aktualizacji zasad lub synchronizacji serwera zasad VPN, 
je¶li zosta³y wcze¶niej usuniête z serwera zasad VPN przez 
administratorów. 

Je¶li w aplikacji Zarz±dzanie VPN zosta³a usuniêta zasada 
VPN, która ci±gle istnieje na serwerze zasad VPN, to 
zostanie ona ponownie zainstalowana w trakcie 
synchronizacji zasad z serwerem zasad VPN.

 Aby usun±æ zasadê VPN, wybierz zasadê VPN i dotknij 
opcji Usuñ. 

Po usuniêciu zasady VPN nie mo¿na dalej u¿ywaæ punktu 
dostêpu VPN, z którym by³a skojarzona zasada.

Zarz±dzanie serwerami zasad VPN
Aplikacja Serwery zasad umo¿liwia instalacjê zasad VPN z 
serwerów zasad VPN. W trakcie tworzenia po³±czenia z 
punktem dostêpu VPN urz±dzenie typu smartphone ³±czy 
siê z serwerem zasad VPN w celu automatycznej 
aktualizacji zasady skojarzonej z tym punktem dostêpu. W 
celu zaktualizowania wszystkich zasad VPN nale¿y 
zsynchronizowaæ serwery zasad VPN z urz±dzeniem.

£±czenie z serwerami zasad VPN
W trakcie instalowania zasad z serwera zasad VPN 
tworzona jest relacja zaufania miêdzy urz±dzeniem typu 
smartphone a serwerem. Utworzenie relacji zaufania 
wymaga uwierzytelnienia serwera zasad VPN w 
urz±dzeniu typu smartphone i jednocze¶nie 
uwierzytelnienia urz±dzenia na serwerze. 

Po uwierzytelnieniu urz±dzenia przez serwer zasad VPN 
klient VPN generuje klucz prywatny i rejestruje 
odpowiedni certyfikat u¿ytkownika. Klucz prywatny i 
certyfikat s± przechowywane w magazynie kluczy w 
urz±dzeniu typu smartphone. Certyfikat uwierzytelnia 
u¿ytkownika na serwerze zasad VPN. 
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Wskazówka: Administratorzy mog± dostarczyæ plik 
SIS, który zawiera ustawienia okre¶laj±ce po³±czenie z 
serwerem zasad VPN. Serwer zasad VPN mo¿na tak¿e 
dodaæ w aplikacji Zarz±dzanie VPN.

Instalowanie ustawieñ z plików SIS
Ustawienia serwera zasad VPN mo¿na zainstalowaæ na 
serwerze z pliku SIS. Ustawienia instaluje siê w taki sam 
sposób, jak inne programy. 

Ustawienia zawieraj± adres oraz certyfikat serwera zasad 
VPN. Certyfikat serwera powoduje, ¿e serwer zasad VPN 
ufa urz±dzeniu typu smartphone. W celu potwierdzenia 
to¿samo¶ci nale¿y podaæ jedynie nazwê u¿ytkownika oraz 
has³o.

Plik SIS nie zawiera ustawieñ punktu dostêpu do internetu 
u¿ywanego w celu ³±czenia siê z serwerem zasad VPN. Aby 
okre¶liæ punkt dostêpu do internetu, nale¿y przeprowadziæ 
edycjê ustawieñ serwera zasad VPN. Punkt dostêpu do 
internetu mo¿na tak¿e wybraæ w trakcie ³±czenia siê z 
serwerem zasad VPN.

Je¶li plik SIS nie jest podpisany przez administratorów, w 
trakcie instalacji pliku zostanie wy¶wietlone ostrze¿enie 
zabezpieczeñ. Je¶li u¿ytkownik ma pewno¶æ, ¿e plik SIS 
pochodzi od administratorów, mo¿e zignorowaæ to 
ostrze¿enie.

Przed zainstalowaniem ustawieñ z pliku SIS nale¿y 
zamkn±æ okno Zarz±dzanie VPN, w przeciwnym wypadku 
operacja zakoñczy siê niepowodzeniem.

Dodawanie serwerów zasad VPN
Je¶li ustawienia serwera zasad VPN nie s± instalowane z 
pliku SIS, mo¿na okre¶liæ je w oknie Serwery zasad.

W trakcie pierwszego ³±czenia siê z serwerem zasad VPN 
urz±dzenie typu smartphone nie ufa serwerowi, dlatego 
nale¿y uwierzytelniæ serwer. U¿ytkownik otrzymuje kod 
to¿samo¶ci serwera zasad VPN od administratorów. 
Nastêpnie nale¿y sprawdziæ i uzupe³niæ kod to¿samo¶ci 
serwera zasad VPN, który zostanie sprawdzony przez 
klienta VPN.

Po pomy¶lnym uwierzytelnieniu klient VPN zarejestruje 
certyfikat z serwera zasad VPN w celu uwierzytelniania na 
serwerze zasad VPN.

  Aby dodaæ serwer zasad VPN, dotknij opcji Nowy. 
Wprowad¼ nastêpuj±ce ustawienia:
• Nazwa serwera: – mo¿na wybraæ dowoln± nazwê, która 

bêdzie unikatowa w oknie Serwery zasad. 
Pozostawienie pustego pola spowoduje, ¿e zostanie 
wstawiona do niego warto¶æ pola Adres serwera:. 
Nazwa serwera zasad jest wy¶wietlana na li¶cie 
serwerów zasad VPN.

• Adres serwera: – nazwa hosta lub adres IP serwera 
zasad VPN, z którego maj± byæ instalowane zasady 
VPN. Dodatkowo mo¿na okre¶liæ numer portu, który 
nale¿y oddzieliæ dwukropkiem (:).
Adres serwera zasad mo¿na otrzymaæ od 
administratorów.
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• Punkt dost. do Internetu: – punkt dostêpu do internetu 
u¿ywany do ³±czenia siê z tym serwerem zasad VPN. 
Informacje o tym, który port nale¿y wybraæ, mo¿na 
uzyskaæ od administratorów.

  Aby zainstalowaæ zasady VPN z serwera zasad VPN, 
dotknij opcji Tak po wy¶wietleniu przez aplikacjê 
Zarz±dzanie VPN monitu o synchronizacjê z serwerem 
zasad VPN.

Wskazówka: Synchronizacja to operacja 
wykonywana przez klienta VPN podczas ³±czenia z 
serwerem zasad VPN, która polega na sprawdzeniu na 
serwerze nowych, zaktualizowanych b±d¼ usuniêtych 
zasad oraz ich instalacji w urz±dzeniu typu 
smartphone.

W trakcie pierwszego ³±czenia siê z serwerem zasad VPN 
urz±dzenie typu smartphone nie ufa serwerowi, dlatego 
nale¿y uwierzytelniæ serwer. U¿ytkownik otrzymuje kod 
to¿samo¶ci serwera zasad VPN od administratorów.

  Aby potwierdziæ to¿samo¶æ serwera zasad VPN, 
porównaj starannie kod to¿samo¶ci serwera zasad VPN 
wy¶wietlany w oknie dialogowym Kod to¿samo¶ci serwera 
zasad VPN z kodem otrzymanym od administratorów i 
wprowad¼ brakuj±ce znaki w polu Brakuj±ce znaki:, a 
nastêpnie dotknij opcji OK.

Uwaga: Zainstalowanie ustawieñ serwera zasad VPN 
z pliku SIS eliminuje konieczno¶æ potwierdzania 
to¿samo¶ci serwera zasad VPN. Nigdy nie zostanie 
wy¶wietlone takie okno dialogowe.

  Aby uwierzytelniæ siê na serwerze zasad VPN, 
wprowad¼ nazwê u¿ytkownika w polu Nazwa u¿ytkownika: 
i has³o w polu Has³o:, a nastêpnie dotknij opcji OK w oknie 
Uwierzytelnianie serwera zasad VPN.

Nazwê u¿ytkownika oraz has³o mo¿na uzyskaæ od 
administratorów.

Wskazówka: Nazwa u¿ytkownika serwera zasad oraz 
has³o pomagaj± w zabezpieczeniu serwera zasad VPN 
przed nieautoryzowanym dostêpem.

Klient VPN zarejestruje certyfikat w celu uwierzytelnienia 
na serwerze zasad VPN i zainstaluje zasady VPN w 
urz±dzeniu typu smartphone.

Wskazówka: Rejestracja certyfikatu polega na 
wys³aniu ¿±dania do urzêdu certyfikacji i odebraniu 
certyfikatu.

Teraz mo¿na utworzyæ punkt dostêpu VPN i skojarzyæ go z 
aplikacjami.

Edycja danych serwerów zasad VPN
W oknie Serwery zasad mo¿na przegl±daæ, edytowaæ, 
synchronizowaæ i usuwaæ serwery zasad VPN.

 Aby przegl±daæ lub zmieniæ ustawienia serwera 
zasad VPN, wybierz serwer i dotknij opcji Edytuj. Dostêpne 
pola to:
• Nazwa serwera: – nazwa serwera zasad. W oknie 

Serwery zasad jest wy¶wietlana nowa nazwa.
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• Punkt dost. do Internetu: – punkt dostêpu do internetu 
u¿ywany do ³±czenia siê z danym serwerem zasad VPN. 
Je¶li zostanie usuniêty punkt dostêpu skojarzony z 
serwerem zasad VPN, w polu Punkt dost. do Internetu: 
zostanie wy¶wietlony tekst Nie wybrano. Po usuniêciu 
wszystkich punktów dostêpu nie bêdzie mo¿na zapisaæ 
ustawieñ w aplikacji Zarz±dzanie VPN.

Po zainstalowaniu zasad z serwera zasad VPN nie bêdzie 
mo¿na zmieniæ adresu w polu Adres serwera:, gdy¿ adres ten 
jest wysy³any przez serwer zasad VPN do aplikacji 
Zarz±dzanie VPN podczas pierwszego po³±czenia.

  Aby usun±æ serwer zasad VPN,  dotknij opcji Usuñ. 

 Aby zapisaæ ustawienia, dotknij opcji Gotowe.

Wskazówka: Aby zamkn±æ widok bez zapisywania 
zmian, nale¿y nacisn±æ Esc .

Synchronizacja z serwerami zasad VPN
  Aby zainstalowaæ i zaktualizowaæ zasady z serwera 

VPN,wybierz serwer zasad VPN i dotknij opcji Synchronizuj. 
Klient VPN po³±czy siê z serwerem zasad VPN, aby 
sprawdziæ, jakie zasady zosta³y dodane, zaktualizowane 
lub usuniête przez administratorów. 

Je¶li serwer zasad VPN zawiera nowe lub zaktualizowane 
zasady VPN, zostan± one zainstalowane w urz±dzeniu typu 
smartphone. Je¶li jakie¶ zasady VPN zosta³y usuniête przez 
administratorów z serwera, zostan± one tak¿e usuniête z 
urz±dzenia typu smartphone. 

Uwaga: Podczas pierwszej synchronizacji z serwerem 
zasad VPN, dla ka¿dej zainstalowanej w urz±dzeniu 
zasady tworzone s± odpowiadaj±ce jej punkty dostêpu. 
Punkty dostêpu VPN ³±cz± w sobie zasady VPN z 
punktami dostêpu do internetu. W trakcie ³±czenia siê 
z serwerem zasad VPN w celu instalacji lub aktualizacji 
zasad mo¿e byæ wymagana rejestracja certyfikatów 
VPN z serwera zasad VPN.

Rejestrowanie certyfikatów VPN
VPN Klient VPN tworzy ¿±danie certyfikacji dla ka¿dego 
wymaganego certyfikatu i przesy³a go do serwera zasad 
VPN. Serwer zasad VPN rejestruje ka¿dy ¿±dany certyfikat 
z urzêdu certyfikacji i zwraca go do klienta VPN. 

¯±danie certyfikacji oraz odpowiedni certyfikat zawieraj± 
to¿samo¶æ u¿ytkownika. Zale¿nie od konfiguracji serwera 
zasad VPN to¿samo¶æ u¿ytkownika tego serwera mo¿e 
zostaæ wykorzystana jako to¿samo¶æ u¿ytkownika w 
certyfikatach VPN. Je¶li nie bêdzie to mo¿liwe, aplikacja 
Zarz±dzanie VPN za¿±da podania to¿samo¶ci u¿ytkownika 
dla okre¶lonej domeny. Informacje, które nale¿y 
wprowadziæ, mo¿na uzyskaæ od administratorów.

  Aby utworzyæ ¿±danie certyfikacji, w oknie 
dialogowym To¿samo¶æ u¿ytkownika VPN w polu To¿samo¶æ 
u¿ytkownika: wprowad¼ to¿samo¶æ u¿ytkownika 
certyfikatu dla okre¶lonej domeny i dotknij opcji OK.
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Przegl±danie rejestru VPN
Rejestr VPN zawiera wiadomo¶ci zapisane podczas 
aktualizowania i synchronizowania zasad VPN oraz 
u¿ywania punktów dostêpu VPN w celu tworzenia 
po³±czeñ z bramami VPN. 

W oknie Rejestr mo¿na przegl±daæ i usuwaæ wiadomo¶ci 
rejestru. Mo¿na wy¶wietliæ rodzaj wiadomo¶ci rejestru, 
godzinê utworzenia oraz pocz±tek wiadomo¶ci. 

  Ikona  wskazuje b³±d,  – ostrze¿enie, a  – 
informacjê.

  Aby wy¶wietliæ ca³± wiadomo¶æ rejestru, dotknij 
opcji Otwórz.

Wiadomo¶ci rejestru s± posortowane w oknie Rejestr 
wed³ug daty i godziny utworzenia; najnowsze wiadomo¶ci 
znajduj± siê na pocz±tku. W oknie Rejestr wy¶wietlane s± 
wiadomo¶ci utworzone do momentu otworzenia okna. 

 Aby wy¶wietliæ najnowsze wiadomo¶ci rejestru, 
dotknij opcji Od¶wie¿.

Wiadomo¶ci rejestru mog± zawieraæ kody b³êdów, stanu i 
przyczyny. Kody te nale¿y przekazaæ administratorowi w 
trakcie zg³aszania b³êdów.

 Aby usun±æ wszystkie wiadomo¶ci z rejestru, dotknij 
opcji Czy¶æ rejestr.

Wiadomo¶ci rejestru s± zapisywane w buforze cyklicznym. 
Po osi±gniêciu przez rejestr rozmiaru 20 kilobajtów nowe 
wiadomo¶ci bêd± zastêpowa³y najstarsze.

Has³a magazynu kluczy
Opcja Has³o magazynu kluczy umo¿liwia utworzenie lub 
zmianê has³a magazynu kluczy. Has³o magazynu kluczy 
pomaga w zabezpieczeniu kluczy prywatnych w 
urz±dzeniu i po³±czeñ z serwerami zasad VPN przed 
nieautoryzowanym u¿yciem. 

Tworzenie lub zmiana has³a magazynu 
kluczy
Has³o magazynu kluczy mo¿na utworzyæ podczas 
instalacji pierwszej zasady VPN. Has³a powinny byæ 
wystarczaj±co d³ugie i trudne do odgadniêcia, aby 
zabezpieczyæ informacje przechowywane w urz±dzeniu 
typu smartphone. Z³amanie has³a magazynu kluczy mo¿e 
naraziæ sieæ przedsiêbiorstwa na niebezpieczeñstwo 
nieautoryzowanego dostêpu.

Wskazówka: Has³o magazynu kluczy musi zawieraæ co 
najmniej sze¶æ znaków. Mog± to byæ litery, cyfry oraz 
znaki specjalne.

  Aby zmieniæ has³o magazynu kluczy, dotknij opcji 
Ustaw.

W polu Nowe has³o: wprowad¼ has³o, które mo¿esz ³atwo 
zapamiêtaæ, ale które bêdzie trudne do odgadniêcia przez 
inne osoby. Aby unikn±æ b³êdu podczas wpisywania, 
ponownie wprowad¼ has³o w polu Potwierd¼ has³o: i dotknij 
opcji OK.
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Wprowadzanie has³a magazynu kluczy
Wprowadzenie has³a magazynu kluczy jest wymagane 
podczas:
• instalacji nowych lub zaktualizowanych zasad VPN z 

serwerów zasad VPN,
• ³±czenia siê za pomoc± aplikacji z punktami dostêpu 

VPN wymagaj±cymi uwierzytelnienia przy u¿yciu 
certyfikatu. 

U¿ywanie punktów VPN z 
aplikacjami
W przypadku korzystania z aplikacji w celu utworzenia 
po³±czenia z punktem dostêpu VPN urz±dzenie 
smartphone:
• ³±czy siê z punktem dostêpu do internetu skojarzonym 

z punktem dostêpu VPN,
• ³aduje zasadê VPN skojarzon± z punktem dostêpu VPN,
• ³±czy siê z bram± WAP w celu utworzenia po³±czenia 

VPN.

Uwierzytelnianie w bramach VPN
Podczas logowania do firmowej sieci VPN wymagana jest 
identyfikacja u¿ytkownika. Zasada VPN okre¶la u¿ywan± 
metodê uwierzytelnienia:
• Uwierzytelnienie za pomoc± certyfikatu – nale¿y 

posiadaæ certyfikat podpisany przez zaufany urz±d 
certyfikacji. Aby otrzymaæ certyfikat, mo¿na zg³osiæ 

wniosek w trybie online lub te¿ zainstalowaæ 
certyfikaty podczas instalacji zasady VPN z pliku SIS.

• Uwierzytelnienie standardowe – w celu 
uwierzytelnienia nale¿y u¿yæ nazwy u¿ytkownika i 
has³a lub kodu. Administratorzy tworz± nazwy 
u¿ytkownika i has³a lub wydaj± u¿ytkownikowi tokeny 
SecurID s³u¿±ce do generowania kodów.

  W przypadku uwierzytelniania za pomoc± 
certyfikatu wprowad¼ has³o magazynu kluczy.

  W przypadku uwierzytelniania standardowego 
wprowad¼ dane uwierzytelniaj±ce podczas korzystania z 
aplikacji ³±cz±cej siê z punktem dostêpu VPN, a 
urz±dzenie typu smartphone ustanowi szyfrowane 
po³±czenie z bram± VPN.

  Aby podczas uwierzytelniania przez bramê VPN 
u¿yæ nazwy u¿ytkownika i has³a, wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika VPN w polu Nazwa u¿ytkownika VPN: i has³o 
w polu Has³o VPN:. Dotknij opcji OK

  Aby podczas uwierzytelniania przez bramê VPN 
u¿yæ nazwy u¿ytkownika i kodu, wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika VPN w polu Nazwa u¿ytkownika VPN:. 
Wygeneruj kod SecurID i wprowad¼ go w polu Kod VPN:. 
Dotknij opcji OK

Je¶li token SecurID nie jest zsynchronizowany z zegarem 
serwera ACE/Server, zostanie wy¶wietlony monit o 
wprowadzenie nastêpnego kodu, który zostanie u¿yty 
przez serwer ACE/Server jako odniesienie do czasu 
bazowego tokena. Wprowad¼ nazwê u¿ytkownika VPN w 
polu Nazwa u¿ytkownika VPN:. Wygeneruj i wprowad¼ 
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nowy kod w polu Nastêpny kod: i dotknij opcji OK. Je¶li ta 
procedura zakoñczy siê niepowodzeniem, skontaktuj siê z 
administratorem.

Rozwi±zywanie problemów
W tej sekcji wymieniono w kolejno¶ci alfabetycznej 
komunikaty o b³êdach, wyja¶niono mo¿liwe powody 
wyst±pienia b³êdów i podano sugerowane dzia³ania w 
celu usuniêcia b³êdów.

B³±d uwierzytelniania. Sprawd¼ nazwê u¿ytkownika i has³o.
• Podczas uwierzytelniania na serwerze zasad VPN lub 

logowania do sieci VPN wprowadzono nieprawid³ow± 
nazwê u¿ytkownika lub has³o.

• Po wy¶wietleniu monitu o wprowadzenie nastêpnego 
kodu zosta³ wpisany nieprawid³owy kod.

Nale¿y spróbowaæ nastêpuj±cych dzia³añ:
• Sprawd¼ wprowadzon± nazwê u¿ytkownika oraz has³o 

i spróbuj ponownie.
• Wygeneruj i wprowad¼ kod.

Nie mo¿na zalogowaæ siê do serwera zasad. Wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika serwera zasad i has³o.

Certyfikat uwierzytelniaj±cy u¿ytkownika na serwerze 
zasad VPN wygas³ lub zosta³ odwo³any przez 
administratora.

B³±d ten nale¿y zg³osiæ administratorom, którzy przydziel± 
u¿ytkownikowi jednorazowe has³o logowania. Aby 
dokonaæ uwierzytelnienia na serwerze zasad VPN, nale¿y 

wprowadziæ nazwê u¿ytkownika i jednorazowe has³o. 
Klient VPN zarejestruje nowy certyfikat u¿ytkownika.

Nie mo¿na zalogowaæ siê do serwera zasad. Szczegó³owe 
informacje mo¿na znale¼æ w rejestrze  VPN.

Okres wa¿no¶ci certyfikatu uwierzytelniaj±cego 
u¿ytkownika na serwerze zasad VPN jeszcze siê nie 
rozpocz±³.

Nale¿y sprawdziæ ustawienia daty i godziny lub zaczekaæ 
do rozpoczêcia okresu wa¿no¶ci certyfikatu.

Nie mo¿na utworzyæ klienta VPN. Biblioteka kryptograficzna 
jest zbyt s³aba.

Biblioteka kryptograficzna zainstalowana w urz±dzeniu 
typu smartphone jest zbyt s³aba. Nie mo¿na ustanowiæ 
po³±czenia VPN.

Nale¿y skontaktowaæ siê z administratorami.

Nieprawid³owe has³o

Wprowadzono nieprawid³owe has³o magazynu kluczy lub 
has³o importu klucza.

Nale¿y sprawdziæ has³o i spróbowaæ ponownie.

Has³o importu klucza przydzielaj± administratorzy. Has³o 
magazynu kluczy mo¿na utworzyæ samodzielnie.

Serwer zasad jest aktualnie w u¿yciu. Nie mo¿na usun±æ.

Nie mo¿na usun±æ serwera zasad VPN podczas aktualizacji 
zasad VPN z tego serwera. Je¶li u¿ytkownik korzysta z 
aplikacji, która tworzy po³±czenie z punktem dostêpu VPN, 
zasady VPN s± aktualizowane automatycznie.
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Nale¿y zaczekaæ, a¿ zakoñczy siê aktualizacja zasady VPN 
i spróbowaæ ponownie.

Nie mo¿na zalogowaæ siê do serwera zasad. Usuñ serwer i okre¶l 
ponownie szczegó³y.

Certyfikat serwera zasad VPN jest niewa¿ny.

 Aby usun±æ serwer zasad VPN, wybierz serwer zasad 
VPN w polu Serwery zasad i dotknij opcji Usuñ. 

 Aby ponownie dodaæ serwer zasad VPN, dotknij opcji 
Nowy lub popro¶ administratora o plik SIS zawieraj±cy 
nowe ustawienia serwera zasad VPN.

Nie mo¿na zaktualizowaæ zasady. Szczegó³owe informacje 
mo¿na znale¼æ w rejestrze VPN.

Nie mo¿na zsynchronizowaæ. Szczegó³owe informacje mo¿na 
znale¼æ w rejestrze VPN.

Wyst±pi³ b³±d podczas pobierania zasad VPN z serwera 
zasad VPN lub podczas instalowania zasad w urz±dzeniu 
typu smartphone.

 Aby zaktualizowaæ zasadê VPN, wybierz zasadê VPN 
w polu Zasady i dotknij opcji Aktualizuj.

 Aby zainstalowaæ zasady z serwera zasad VPN, 
wybierz serwer zasad VPN w polu Serwery zasad i dotknij 
opcji Synchronizuj.

Nieprawid³owy kod to¿samo¶ci serwera

Po wy¶wietleniu monitu o wprowadzenie kodu to¿samo¶ci 
serwera zasad VPN wprowadzony zosta³ nieprawid³owy 
ci±g znaków.

Nale¿y uwa¿nie porównaæ wprowadzony kod to¿samo¶ci 
serwera zasad VPN z kodem otrzymanym od 
administratorów i ponownie wprowadziæ brakuj±ce znaki.

Nie mo¿na uaktywniæ po³±czenia VPN. Szczegó³owe 
informacje mo¿na znale¼æ w rejestrze VPN.

Uwierzytelnienie standardowe nie powiod³o siê lub brak 
certyfikatu u¿ywanego do uwierzytelnienia w bramie 
VPN, certyfikat wygas³ lub jego okres wa¿no¶ci jeszcze siê 
nie rozpocz±³.

Nale¿y sprawdziæ ustawienia daty i godziny w urz±dzeniu 
typu smartphone.

  Aby zaktualizowaæ zasadê VPN, wybierz zasadê VPN 
w polu Zasady i dotknij opcji Aktualizuj.

Usuniêto zasadê VPN. Spróbuj okre¶liæ ponownie punkt 
dostêpu VPN.

Zasada VPN skojarzona z punktem dostêpu VPN straci³a 
wa¿no¶æ i zosta³a usuniêta automatycznie.

Aby skojarzyæ inn± zasadê VPN z punktem dostêpu VPN, 
nale¿y wybraæ kolejno Panel sterowania > Opcje 
internetowe, ponownie wybraæ po³±czenie VPN i skojarzyæ 
z nim prawid³ow± zasadê.
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Pliki
Wybierz kolejno Pulpit > Pliki.

W aplikacji Pliki mo¿na przenosiæ, kopiowaæ oraz otwieraæ 
pliki i foldery, a tak¿e zmieniaæ ich nazwy.

Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, 
modyfikacja, transfer lub przekazywanie niektórych zdjêæ, 
d¼wiêków dzwonka lub innych materia³ów mo¿e byæ 
niedostêpne.

Wskazówka: Aplikacji Pliki nale¿y u¿ywaæ razem z 
kart± pamiêci, aby usun±æ pliki i foldery z pamiêci 
wewnêtrznej i w ten sposób j± zwolniæ. Patrz 
“Zarz±dzanie kartami pamiêci” na str. 145.

Rys. 32: Mened¿er plików

Aby otworzyæ plik lub folder, dotknij go dwukrotnie.

Aby ponownie otworzyæ ostatnio otwierany plik, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Plik > 
Ostatnio u¿ywane pliki. Wybierz plik, który ma zostaæ 
otwarty.

Aby wy¶wietliæ szczegó³y pliku lub folderu, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > 
Szczegó³y. Je¶li pole wyboru Tylko do odczytu: jest 
zaznaczone, nie mo¿na modyfikowaæ pliku.

Zarz±dzanie plikami
Aby znale¼æ plik, dotknij opcji Znajd¼. Wpisz nazwê lub 
czê¶æ nazwy szukanego pliku. Mo¿na tak¿e wyszukiwaæ 
wed³ug typów plików. Aby dok³adniej okre¶liæ kryteria 
wyszukiwania, dotknij opcji Opcje i okre¶l lokalizacjê 
oraz przedzia³ dat dla wyszukiwanych plików. Dotknij 
opcji Znajd¼, aby rozpocz±æ wyszukiwanie.

Aby utworzyæ nowy plik, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Plik > Nowy plik.... Okre¶l typ pliku 
i miejsce, w którym nowy plik ma zostaæ zapisany.

Aby zmieniæ porz±dek sortowania plików, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Ekran > Sortuj.... 
Wybierz porz±dek sortowania i kategoriê, wed³ug której 
pliki maj± byæ sortowane.
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Zarz±dzanie folderami
Aby zamkn±æ folder i przej¶æ na wy¿szy poziom w 
hierarchii folderów, dotknij opcji 1 poziom w górê.

Aby utworzyæ nowy folder, naci¶nij przycisk  i 
wybierz kolejno opcje Plik > Nowy folder.... Nadaj nazwê 
nowemu folderowi i wybierz lokalizacjê.

Aby zmieniæ nazwê wybranego pliku lub folderu, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Plik > 
Zmieñ nazwê....

Zarz±dzanie kartami pamiêci
Aby przej¶æ z dysku wewnêtrznego do karty pamiêci, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Przegl±daj 
> Pamiêæ > Karta pamiêci.

Aby zmieniæ nazwê karty pamiêci, naci¶nij  i 
wybierz kolejno Karta pamiêci > Zmieñ nazwê....

Aby sformatowaæ kartê pamiêci, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Karta pamiêci > Format. 

Wszystkie dane zostan± trwale usuniête z karty 
pamiêci! Dotknij opcji Format, aby kontynuowaæ 
formatowanie.

Aby na karcie pamiêci utworzyæ kopie zapasowe 
informacji, naci¶nij , wybierz kolejno Narzêdzia > 
Kopia zapasowa/Przywracanie... i dotknij opcji Kopia 
zapasowa. Wybierz, czy maj± zostaæ utworzone kopie 
zapasowe wszystkich danych czy tylko wybranych 

typów plików. Dotknij opcji OK, aby rozpocz±æ 
kopiowanie. Wskazane jest regularne tworzenie kopii 
zapasowych danych w urz±dzeniu typu smartphone.

Aby przywróciæ informacje z karty pamiêci, naci¶nij 
, wybierz kolejno Narzêdzia > Kopia zapasowa/

Przywracanie... i dotknij opcji Przywróæ.

Wiêcej informacji na temat kart pamiêci mo¿na znale¼æ w 
sekcji “Wyjmowanie i instalowanie karty pamiêci” na 
str. 16.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e oprogramowanie Nokia PC 
Suite 6.41 lub nowsze umo¿liwia tworzenie kopii 
zapasowych danych na komputerze. Wiêcej informacji na 
temat dostêpnych opcji tworzenia kopii zapasowych za 
pomoc± oprogramowania Nokia PC Suite mo¿na znale¼æ 
w Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC 
Suite na dysku CD–ROM.
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Rejestr
Wybierz kolejno Pulpit > Rejestr.

Za pomoc± aplikacji Rejestr mo¿na monitorowaæ 
zarejestrowane przez urz±dzenie typu smartphone 
rozmowy telefoniczne, wiadomo¶ci i transmisje danych. 
Rejestr mo¿na filtrowaæ w taki sposób, aby przegl±daæ 
tylko jeden typ wydarzeñ i tworzyæ wizytówki w oparciu o 
informacje z rejestru.

Aby wybraæ ¿±dany typ wydarzeñ, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Widok grupy > Ca³a 

komunikacja/Rozmowy / Wiadomo¶ci/Po³±czenia GPRS/
Transmisje danych. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niektóre 
wydarzenia, takie jak wiadomo¶æ tekstowa wysy³ana w 
kilku czê¶ciach i po³±czenia GPRS, s± zarejestrowane 
jako jedno wydarzenie komunikacyjne.

Aby sortowaæ listê wydarzeñ, dotknij opcji Sortuj i 
wybierz porz±dek sortowania listy.

Aby wy¶wietliæ szczegó³y wydarzenia, wybierz 
wydarzenie i dotknij opcji Szczegó³y. Na przyk³ad 
mo¿na zobaczyæ imiê i nazwisko oraz numer telefonu 
nadawcy lub odbiorcy, nazwê us³ugodawcy lub punkt 
dostêpu. Aby skopiowaæ numer telefonu 
wy¶wietlony w rejestrze wydarzeñ, dotknij opcji 
Kopiuj numer.

Aby wyczy¶ciæ zawarto¶æ ca³ego rejestru, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Edycja > Wyczy¶æ 
rejestr. Usuniêta zostanie tak¿e lista ostatnich po³±czeñ. 
Aby z rejestru usun±æ pojedyncze wydarzenie, 
wybierz wydarzenie, naci¶nij przycisk  i wybierz 
kolejno opcje Edycja > Usuñ szczegó³ komunikacji.

Aby wybraæ okres rejestrowania, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Okres 

rejestrowania.... Dotknij znaku <+> i <-> , aby okre¶liæ 
liczbê dni. Wydarzenia pozostaj± w pamiêci urz±dzenia 
typu smartphone przez okre¶lon± liczbê dni, po up³ywie 
których s± automatycznie usuwane w celu zwolnienia 
pamiêci. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybór zera (0) jako 
warto¶ci powoduje wy³±czenie rejestracji i wi±¿e siê z 
trwa³ym usuniêciem ca³ej zawarto¶ci rejestru, rejestru 
ostatnich po³±czeñ oraz raportów dostarczenia 
wiadomo¶ci. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e 
maksymalna liczba zarejestrowanych wydarzeñ wynosi 
300. Po osi±gniêciu tej liczby wydarzenia s± usuwane, 
pocz±wszy od najstarszych.

Aby po³±czyæ siê z numerem telefonu wy¶wietlonym 
w rejestrze, wybierz wydarzenie i dotknij opcji Po³±cz. 
Aby wys³aæ wiadomo¶æ na ten numer, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Opcje > Utwórz 
wiadomo¶æ > Przez SMS / Przez MMS.
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Aby dodaæ numer telefonu do kontaktów, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Opcje > Dodaj do 
Kontaktów....

Ostatnie po³±czenia
W oknie dialogowym Ostatnie po³±czenia mo¿na 
przegl±daæ po³±czenia wychodz±ce, odebrane i 
nieodebrane. Mo¿na tak¿e wybraæ numer telefonu i 
po³±czyæ siê z nim lub dodaæ go do aplikacji Kontakty.

Aby monitorowaæ numery telefonów po³±czeñ 
wychodz±cych, odebranych i nieodebranych, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Opcje > Ostatnie 
po³±czenia. Urz±dzenie typu smartphone rejestruje 
nieodebrane po³±czenia tylko wtedy, gdy sieæ 
udostêpnia tê funkcjê, urz±dzenie jest w³±czone i 
znajduje siê w obszarze us³ugi sieciowej.

Aby usun±æ listê ostatnich po³±czeñ, naci¶nij przycisk 
 w g³ównym widoku aplikacji Log i wybierz kolejno 

opcje Edycja > Wyczy¶æ rejestr. Zostanie usuniêta 
zarówno zawarto¶æ listy ostatnich po³±czeñ, jak i 
ca³ego rejestru wydarzeñ.

Czas trwania po³±czenia i licznik 
danych GPRS

Aby monitorowaæ czas trwania po³±czeñ, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Czas 
trwania po³±czenia. Zostanie wy¶wietlona lista z 
orientacyjnym czasem trwania po³±czeñ 
przychodz±cych i wychodz±cych. Aby skasowaæ 
liczniki czasu trwania po³±czeñ, dotknij opcji 
Wyzeruj liczniki czasu. Niezbêdny jest do tego kod 
blokady.

Uwaga: Wykazany na fakturze us³ugodawcy 
rzeczywisty czas po³±czeñ telefonicznych mo¿e siê 
ró¿niæ w zale¿no¶ci od sieci, sposobu zliczania czasu 
po³±czeñ itp.

Aby wy¶wietliæ licznik danych GPRS, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Licznik 
danych GPRS. Zostanie wy¶wietlona lista z ilo¶ci± 
danych wys³anych i odebranych podczas transmisji 
pakietów danych (GPRS). Na przyk³ad u¿ytkownik 
mo¿e zostaæ obci±¿ony kosztami po³±czeñ GPRS na 
podstawie ilo¶ci wys³anych i odebranych danych. Aby 
skasowaæ liczniki danych GPRS, dotknij opcji Zeruj 
liczniki. Niezbêdny jest do tego kod blokady.
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Wiadomo¶ci sieciowe
Wybierz kolejno Pulpit > Wiad. sieciowe.

W obszarach, w których dostêpna jest us³uga wiadomo¶ci 
sieciowych (CBS), od us³ugodawcy mo¿na otrzymywaæ 
wiadomo¶ci o ró¿nych tematach, na przyk³ad o pogodzie 
albo warunkach panuj±cych na drogach. Informacje na 
temat dostêpnych tematów oraz ich numery mo¿na 
uzyskaæ od us³ugodawcy.

Us³uga wiadomo¶ci sieciowych jest us³ug± sieciow±. 
Informacje o dostêpno¶ci us³ugi CBS mo¿na uzyskaæ od 
us³ugodawcy.

Transmisja pakietów danych (GPRS) mo¿e uniemo¿liwiæ 
odbiór wiadomo¶ci sieciowych. Prawid³owe ustawienia 
GPRS mo¿na uzyskaæ od operatora sieci komórkowej.

Odczytywanie wiadomo¶ci i 
zarz±dzanie nimi

Aby odczytaæ wiadomo¶æ, dotknij opcji Czytaj.

Aby zapisaæ odczytan± wiadomo¶æ, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Edycja > Zapisz wiadomo¶æ.

Aby usun±æ odczytan± wiadomo¶æ, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Edycja > Usuñ wiadomo¶æ.

Aby zablokowaæ odczytan± wiadomo¶æ, naci¶nij 
przycisk  i wybierz kolejno opcje Edycja > Zablokuj 
wiadomo¶æ. Wiadomo¶æ mo¿na zablokowaæ, aby mieæ 
pewno¶æ, ¿e nie zostanie ona usuniêta, gdy odebrane 
zostan± nowe wiadomo¶ci o tym samym temacie.

Aby przej¶æ do nastêpnej lub poprzedniej 
wiadomo¶ci, dotknij opcji Nastêpna lub Poprzednia.

Aby rozpocz±æ lub zakoñczyæ odbieranie wiadomo¶ci 
CBS, dotknij opcji Odbiór w³±czony lub Odbiór 
wy³±czony.

Zarz±dzanie tematami
Wskazówka: Mo¿na wyszukiwaæ ró¿ne tematy. W polu 
wyszukiwania nale¿y wpisaæ nazwê tematu.

Aby otrzymaæ powiadomienie o okre¶lonym nowym 
temacie, naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje 
Temat > Gor±cy. Gor±cy temat jest oznaczony 
wykrzyknikiem "!".

Aby edytowaæ lub usuwaæ tematy przy wy³±czonym 
odbiorze, naci¶nij  i wybierz kolejno Temat > Wiêcej 
opcji > Edytuj temat... lub Usuñ temat. Nale¿y zwróciæ 
uwagê, ¿e nie mo¿na edytowaæ tematów w widoku listy 
Wszystkie.
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Aby subskrybowaæ, przewiñ ekran do momentu 
znalezienia tematu i wybierz opcjê Abonuj. W polu po 
lewej stronie tematu zostanie wy¶wietlony znacznik 
wyboru. Aby anulowaæ subskrypcjê, dotknij opcji 
Anuluj subskrypcjê.

Aby utworzyæ now± listê tematów, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Listy > Porz±dkuj listy.... 

Dotknij opcji Nowa i wprowad¼ nazwê nowej listy.

Aby zmieniæ nazwê listy tematów, naci¶nij przycisk 
 i wybierz kolejno opcje Listy > Porz±dkuj listy.... 

Wybierz listê, której nazwa ma zostaæ zmieniona, i 
dotknij opcji Zmieñ nazwê. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e 
odbiór musi byæ wy³±czony.

Aby otworzyæ inn± listê tematów, naci¶nij przycisk 
, wybierz opcjê Listy i zaznacz listê tematów, która 

ma zostaæ otwarta.

W ró¿nych listach tematów mo¿na nadal subskrybowaæ 
tematy i ustawiaæ je jako gor±ce tematy; mo¿na 
równie¿ anulowaæ ich subskrypcjê.

Ustawienia wiadomo¶ci 
sieciowych

Aby zmodyfikowaæ ustawienia, naci¶nij przycisk  
i wybierz kolejno opcje Narzêdzia > Ustawienia.... 
Zdefiniuj nastêpuj±ce ustawienia:

Dodawaj nowe tematy do listy: – Po wybraniu tej opcji 
wszystkie nowe tematy zostan± automatycznie dodane do 
bie¿±cej listy tematów. Je¶li ta opcja nie zostanie 
wybrana, odbierane bêd± tylko te wiadomo¶ci, które 
dotycz± subskrybowanych lub gor±cych tematów, które 
ju¿ znajduj± siê na li¶cie tematów.

Jêzyk: – Wybór jêzyka tematów, które chcesz otrzymywaæ. 
Wybierz opcjê Wszystkie, aby otrzymywaæ wiadomo¶ci we 
wszystkich jêzykach.

Wskazówka: Aby otrzymaæ pe³n± listê tematów 
dostêpnych w danym obszarze, utwórz now± pust± 
listê tematów i wybierz opcjê Dodawaj nowe tematy do 
listy: oraz wszystkie jêzyki w ustawieniu powy¿ej.

W³±czenie odbioru: – Wybór tej opcji umo¿liwia 
automatyczny odbiór.

Czas w³±czenia odbioru: – Dotknij ikony , aby okre¶liæ 
godzinê rozpoczêcia automatycznego odbioru.

Czas wy³±czenia odbioru: – Dotknij ikony , aby okre¶liæ 
godzinê zakoñczenia automatycznego odbioru.

Interwa³ usuwania wiadom. (w godz.): - Okre¶l czêstotliwo¶æ 
usuwania wszystkich przeczytanych wiadomo¶ci.
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£±czno¶æ
Po³±czenie Bluetooth
Wybierz kolejno Pulpit > Panel sterow. > Bluetooth.

Urz±dzenie typu smartphone jest zgodne ze specyfikacj± 
Bluetooth 1.1, która pozwala korzystaæ z nastêpuj±cych 
profili: Dial-Up Networking Profile, Object Push profile, 
File Transfer Profile i Handsfree Profile. Aby zapewniæ 
wspó³pracê z innymi urz±dzeniami Bluetooth, nale¿y 
u¿ywaæ tylko akcesoriów zatwierdzonych dla tego modelu 
przez firmê Nokia. Informacje o kompatybilno¶ci tego 
urz±dzenia z innymi urz±dzeniami mo¿na uzyskaæ od 
producentów tych urz±dzeñ.

Technologia Bluetooth umo¿liwia wysy³anie zdjêæ, 
tekstów, wizytówek i notatek kalendarza za pomoc± 
po³±czeñ bezprzewodowych oraz ³±czenie 
bezprzewodowe z urz±dzeniami zgodnymi z 
bezprzewodow± technologi± Bluetooth, na przyk³ad z 
komputerami.

Poniewa¿ urz±dzenia wykorzystuj±ce technologiê 
Bluetooth komunikuj± siê za pomoc± fal radiowych, 
urz±dzenie typu smartphone u¿ytkownika i drugie 
urz±dzenie nie musz± znajdowaæ siê bezpo¶rednio 
naprzeciwko siebie. Te dwa urz±dzenia powinny 
znajdowaæ siê w odleg³o¶ci maksymalnie 10 metrów od 
siebie, po³±czenie mo¿e byæ jednak zak³ócane przez 
przeszkody, takie jak ¶ciany lub inne urz±dzenia 
elektryczne.

Korzystanie z urz±dzeñ wykorzystuj±cych technologiê 
Bluetooth mo¿e podlegaæ pewnym ograniczeniom. 
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ od lokalnych 
w³adz lub us³ugodawcy.

Funkcje wykorzystuj±ce technologiê Bluetooth, dzia³aj±ce 
jawnie lub w czasie korzystania z innych funkcji, 
zwiêkszaj± zapotrzebowanie na energiê z baterii, skracaj±c 
jej okres ¿ywotno¶ci.

Pierwsze uruchomienie aplikacji 
Bluetooth
1 Otwórz aplikacjê Panel sterowania i wybierz opcjê 

Bluetooth.
2 Nadaj urz±dzeniu typu smartphone nazwê Bluetooth. 

Wpisz nazwê (sk³adaj±c± siê maksymalnie z 82 znaków) 
lub u¿yj nazwy domy¶lnej. Przy wysy³aniu danych za 
pomoc± technologii Bluetooth przed nadaniem 
urz±dzeniu typu smartphone indywidualnej nazwy 
Bluetooth u¿ywana bêdzie nazwa domy¶lna.

3 Zaznacz pole wyboru W³±cz Bluetooth:, aby uaktywniæ 
po³±czenie Bluetooth. Po usuniêciu zaznaczenia tego 
pola wyboru wszystkie aktywne po³±czenia Bluetooth 
zostan± zakoñczone i nie bêdzie mo¿na wysy³aæ ani 
odbieraæ danych za pomoc± technologii Bluetooth.
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4 Zaznacz pole wyboru Widoczne dla wszystkich:, aby 
urz±dzenie typu smartphone i jego nazwa by³y 
widoczne dla innych u¿ytkowników urz±dzeñ 
Bluetooth. Po usuniêciu zaznaczenia tego pola wyboru 
urz±dzenie typu smartphone u¿ytkownika nie zostanie 
podczas wyszukiwania urz±dzeñ znalezione przez inne 
urz±dzenia.

5 Dotknij opcji OK, aby zapisaæ ustawienia i zamkn±æ 
okno dialogowe.
Aby zamkn±æ aplikacjê Bluetooth, dotknij ikony  w 
obszarze wska¼nika stanu i wybierz opcjê Wy³±cz. Do 
momentu ponownego zaznaczenia pola wyboru W³±cz 
Bluetooth: nie bêdzie mo¿na wysy³aæ ani odbieraæ 
danych za pomoc± po³±czenia Bluetooth. Nale¿y 
zwróciæ uwagê, ¿e po wys³aniu lub odebraniu danych 
po³±czenie Bluetooth jest zwykle automatycznie 
przerywane. Niewykorzystywane po³±czenie mo¿e byæ 
utrzymywane tylko podczas u¿ywania akcesoriów 
takich jak zestawy s³uchawkowe.

Wysy³anie danych za pomoc± 
po³±czenia Bluetooth
W danym momencie mo¿na wysy³aæ dane tylko do jednego 
urz±dzenia.
1 Otwórz aplikacjê, w której znajduje siê element do 

wys³ania. Na przyk³ad, aby do innego urz±dzenia wys³aæ 
zdjêcie, otwórz aplikacjê Zdjêcia.

2 Wybierz element, który ma zostaæ wys³any, dotknij 
opcji Wy¶lij lub naci¶nij przycisk  i znajd¼ 
polecenie Wy¶lij > Przez Bluetooth.

3 Je¶li urz±dzenia Bluetooth by³y ju¿ wcze¶niej 
wyszukiwane, najpierw zostanie wy¶wietlona lista 
urz±dzeñ, które zosta³y znalezione poprzednio. 
Zostanie wy¶wietlona ikona urz±dzenia i jego nazwa 
Bluetooth.

4 Aby rozpocz±æ nowe wyszukiwanie, dotknij opcji 
Nowe wyszukiwanie.

5 Zaznacz urz±dzenie, z którym ma zostaæ nawi±zane 
po³±czenie, i dotknij opcji Wy¶lij.

6 Je¶li przed transmisj± danych wymagane jest 
powi±zanie urz±dzeñ, nale¿y podaæ kod. Utwórz kod 
(sk³adaj±cy siê z 1–16 znaków, numeryczny) i 
uzgodnij, ¿e w³a¶ciciel drugiego urz±dzenia Bluetooth 
bêdzie u¿ywaæ tego samego kodu. Kod ten jest 
u¿ywany tylko raz, wiêc nie trzeba go zapamiêtywaæ. 
Urz±dzenia bez interfejsu u¿ytkownika maj± kod 
fabryczny. Po pomy¶lnym ustanowieniu po³±czenia 
zostanie wy¶wietlony komunikat Wysy³anie.

Dane odebrane za pomoc± po³±czenia Bluetooth znajduj± 
siê w folderze Skrzynka odbiorcza w aplikacji 
Wiadomo¶ci. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w sekcji 
“Foldery” na str. 53.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e je¶li wysy³anie nie powiedzie 
siê, wiadomo¶æ lub dane zostan± usuniête. Wiadomo¶ci 
wys³ane za pomoc± po³±czenia Bluetooth nie s± 
przechowywane w folderze Robocze w aplikacji 
Wiadomo¶ci.
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Odbieranie danych za pomoc± 
po³±czenia Bluetooth
Aby mo¿liwe by³o odbieranie danych za pomoc± 
po³±czenia Bluetooth, nale¿y sprawdziæ, czy po³±czenie 
Bluetooth zosta³o uaktywnione i czy w oknie dialogowym 
Bluetooth zaznaczono pole wyboru Widoczne dla 
wszystkich:.

Przy odbieraniu danych za pomoc± po³±czenia Bluetooth 
z urz±dzenia, które nie ma autoryzacji, nale¿y najpierw 
zdecydowaæ, czy wiadomo¶æ ma byæ akceptowana. Je¶li 
tak, zostanie ona umieszczona w folderze Skrzynka 
odbiorcza w aplikacji Wiadomo¶ci.

Urz±dzenia powi±zane
Urz±dzenia powi±zane, czyli uwierzytelnione, mog± 
wyszukiwaæ siê nawzajem szybciej i ³atwiej.

U¿ytkownicy urz±dzeñ wykorzystuj±cych technologiê 
Bluetooth powinni wspólnie uzgodniæ kod i stosowaæ go 
dla obu urz±dzeñ w celu ich powi±zania.

Wi±zanie urz±dzeñ
1 Otwórz aplikacjê Panel sterowania i wybierz opcjê 

Bluetooth. Urz±dzenia mo¿na tak¿e powi±zaæ przed 
transmisj± danych.

2 Wybierz opcjê Powi±zane urz±dzenia. Powi±zane 
urz±dzenia zostan± wy¶wietlone na li¶cie. 

3 Dotknij opcji Szukaj, aby otworzyæ okno dialogowe 
Wyszukiwanie urz±dzeñ. Je¶li urz±dzenia Bluetooth by³y 

ju¿ wcze¶niej wyszukiwane, najpierw zostanie 
wy¶wietlona lista urz±dzeñ, które zosta³y znalezione 
poprzednio.

4 Dotknij opcji Start, aby zaktualizowaæ listê 
znalezionych urz±dzeñ, w razie potrzeby wybierz 
urz±dzenie, które ma zostaæ powi±zane i dotknij opcji 
Powi±¿.

5 Wpisz kod i dotknij opcji OK.
Aby powi±zanym urz±dzeniom przypisaæ nazwy 
krótkie, otwórz aplikacjê Control panel, dotknij opcji 
Bluetooth, a nastêpnie dotknij opcji Powi±zane 
urz±dzenia. Zaznacz urz±dzenie, którego nazwa ma 
zostaæ zmieniona, i dotknij opcji Edytuj. Aby ³atwiej 
rozpoznawaæ dane urz±dzenie, mo¿na wybraæ nazwê 
krótk± (pseudonim, alias). Nazwa ta jest 
przechowywana w pamiêci urz±dzenia i jest 
niedostêpna dla innych u¿ytkowników urz±dzenia 
Bluetooth.

Wskazówka: Wybierz nazwê, któr± ³atwo zapamiêtaæ 
i rozpoznaæ. Pó¼niej w trakcie wyszukiwania urz±dzeñ 
lub w momencie ¿±dania po³±czenia wybrana nazwa 
bêdzie s³u¿yæ do identyfikacji urz±dzenia.

Aby anulowaæ powi±zanie, otwórz aplikacjê Control 
panel, wybierz opcjê Bluetooth, a nastêpnie dotknij 
opcji Powi±zane urz±dzenia. Zaznacz urz±dzenie, 
którego powi±zanie ma zostaæ anulowane, i dotknij 
opcji Usuñ. Je¶li w danym momencie masz po³±czenie 
z urz±dzeniem i anulujesz powi±zanie, zostanie ono 
natychmiast usuniête, a po³±czenie zostanie 
zakoñczone.
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Aby autoryzowaæ powi±zane urz±dzenia, otwórz 
aplikacjê Panel sterowania, wybierz opcjê Bluetooth, a 
nastêpnie dotknij opcji Powi±zane urz±dzenia. Zaznacz 
powi±zane urz±dzenie, które ma byæ autoryzowane, i 
dotknij opcji Edytuj. Usuñ zaznaczenie pola wyboru 
Potwierdzanie ¿±dañ po³±czeñ:. Po³±czenia miêdzy 
urz±dzeniem typu smartphone u¿ytkownika a innym 
urz±dzeniem mog± zostaæ nawi±zane bez wiedzy 
u¿ytkownika. Nie jest do nich potrzebna oddzielna 
zgoda ani autoryzacja. Z tego stanu nale¿y korzystaæ w 
przypadku w³asnych urz±dzeñ, na przyk³ad komputera, 
lub urz±dzeñ nale¿±cych do zaufanych osób. Do listy 
urz±dzeñ obok autoryzowanych urz±dzeñ zostanie 
dodana ikona . Aby powi±zane urz±dzenia nie 
podlega³y autoryzacji, zaznacz pole wyboru 
Potwierdzanie ¿±dañ po³±czeñ:. ¯±danie po³±czenia od 
tego urz±dzenia bêdzie za ka¿dym razem musia³o byæ 
oddzielnie akceptowane.

Pod³±czanie urz±dzenia typu 
smartphone do kompatybilnego 
komputera
Urz±dzenie typu smartphone mo¿na pod³±czyæ do 
kompatybilnego komputera za pomoc± do³±czonego kabla 
DKU-2. Wiêcej informacji o tym, jak nawi±zaæ po³±czenie z 
kompatybilnym komputerem za pomoc± technologii 
Bluetooth oraz jak zainstalowaæ oprogramowanie Nokia 
PC Suite 6.41 lub nowsze, mo¿na znale¼æ w Podrêczniku 

u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC Suite na dysku 
CD-ROM. Wiêcej informacji o tym, jak korzystaæ z 
oprogramowania Nokia PC Suite 6, mo¿na znale¼æ w 
pomocy online dla oprogramowania PC Suite.

 Przed pod³±czeniem urz±dzenia typu smartphone do 
kompatybilnego komputera za pomoc± kabla nale¿y 
zakoñczyæ po³±czenia telefoniczne, zamkn±æ dokumenty i 
zatrzymaæ wszystkie aktywne procesy w urz±dzeniu typu 
smartphone.

Korzystanie z dysku CD-ROM
Dysk CD–ROM dostarczony z zestawem jest zgodny z 
systemami operacyjnymi Windows 2000/XP. W³o¿ony do 
napêdu CD-ROM w kompatybilnym komputerze dysk CD-
ROM powinien uruchomiæ siê automatycznie. W 
przeciwnym wypadku:
1 W systemie Windows kliknij Start i wybierz kolejno: 

Programy > Akcesoria > Eksplorator Windows.
2 Znajd¼ na dysku CD-ROM plik o nazwie Nokia7710.exe 

i kliknij go dwukrotnie. Zostanie otwarty rozk³ad 
funkcji dysku CD-ROM.

3 Oprogramowanie Nokia PC Suite 6.41 lub nowsze 
mo¿na znale¼æ w sekcji "Install Software" (Instaluj 
oprogramowanie) na dysku CD–ROM. Kliknij 
dwukrotnie opcjê "Nokia PC Suite 6". Procesem 
instalacji pokieruje kreator instalacji. 
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Korzystanie z urz±dzenia typu 
smartphone jako modemu
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e przy korzystaniu z urz±dzenia 
typu smartphone jako modemu nie mo¿na nawi±zywaæ 
po³±czeñ telefonicznych.

Informacje o pod³±czaniu urz±dzenia typu smartphone do 
kompatybilnego komputera mo¿na znale¼æ w 
dokumentacji dostarczonej z oprogramowaniem Nokia PC 
Suite. Informacje o u¿ywaniu aplikacji transmisji danych 
mo¿na znale¼æ w do³±czonej dokumentacji.

Oprogramowanie Nokia PC Suite
Oprogramowanie Nokia PC Suite znajduje siê na dysku 
CD–ROM dostarczonym z urz±dzeniem typu smartphone. 
Za pomoc± oprogramowania Nokia PC Suite mo¿na na 
przyk³ad synchronizowaæ zawarto¶æ ksi±¿ki telefonicznej i 
notatek kalendarza miêdzy urz±dzeniem typu smartphone 
a komputerem, tworzyæ kopie zapasowe danych 
urz±dzenia na komputerze oraz zarz±dzaæ zdjêciami 
zrobionymi za pomoc± aparatu fotograficznego 
urz±dzenia.

Wiêcej informacji na temat aplikacji dostêpnych w 
pakiecie Nokia PC Suite mo¿na znale¼æ w Podrêczniku 
u¿ytkownika oprogramowania Nokia PC Suite na dysku 
CD–ROM oraz w systemie pomocy online poszczególnych 
aplikacji.

Aby mo¿na by³o korzystaæ z pakietu Nokia PC Suite, nale¿y 
zainstalowaæ go na dysku kompatybilnego komputera i 
po³±czyæ urz±dzenie typu smartphone z komputerem za 
pomoc± po³±czenia Bluetooth lub kabla USB DKU-2.

Kopiowanie danych ze zgodnych 
urz±dzeñ
Przy u¿yciu oprogramowania Nokia PC Suite 6.41 lub 
nowszego w urz±dzenie typu smartphone mo¿na 
kopiowaæ informacje z innych telefonów Nokia lub 
kompatybilnych komputerów. Szczegó³owe informacje 
mo¿na znale¼æ w Podrêczniku u¿ytkownika 
oprogramowania Nokia PC Suite na dysku CD–ROM 
dostarczonym razem z zestawem. Dysk CD–ROM 
dostarczony z zestawem jest zgodny z systemami 
operacyjnymi Windows 2000/XP.

Konfiguracja zdalna (us³uga 
sieciowa)
Wybierz kolejno Pulpit > Men. urz±dzenia.

Aplikacja Mened¿er urz±dzenia u³atwia konfigurowanie 
ustawieñ urz±dzenia typu smartphone dotycz±cych 
po³±czeñ, na przyk³ad ustawieñ poczty e-mail, wiadomo¶ci 
multimedialnych lub internetu. Po³±czenie w celu 
przeprowadzenia konfiguracji zdalnej jest zwykle 
uruchamiane przez serwer, gdy ustawienia telefonu 
wymagaj± uaktualnienia.
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Konfiguracja zdalna wykonywana jest poprzez transmisjê 
danych GSM lub po³±czenie GPRS.

Aplikacja Konfiguracja zdalna wykorzystuje technologiê 
SyncML Device Management w wersji 1.1.1. Wiêcej 
informacji o zgodno¶ci z aplikacj± Konfiguracja zdalna 
mo¿na uzyskaæ, kontaktuj±c siê z dostawc± rozwi±zania 
konfiguracyjnego, które ma byæ wykorzystywane do 
sterowania ustawieniami urz±dzenia typu smartphone.

Aby uruchomiæ sesjê konfiguracji, otwórz aplikacjê 
Men. urz±dzenia. Wybierz profil z listy, naci¶nij  i 
wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Start.

Aby wy¶wietliæ dziennik konfiguracji, wybierz opcjê 
Rejestr po zakoñczeniu sesji konfiguracji. Plik dziennika 
pokazuje stan konfiguracji wybranego profilu.

Aby wy³±czyæ konfiguracjê, naci¶nij  i wybierz 
kolejno opcje Konfiguracja > Wy³±cz wszystkie. Nie 
mo¿na pobraæ ustawieñ konfiguracji z ¿adnego z 
serwerów konfiguracji, dla których okre¶lono profil. 
Usuñ to polecenie, aby umo¿liwiæ odbiór ustawieñ 
konfiguracji z tych serwerów, dla których okre¶lono 
profil i zezwolono na konfiguracjê.

Tworzenie nowego serwera konfiguracji 
synchronizacji
Profil serwera konfiguracji to ustawienia dla serwera 
zdalnego. Je¶li wymagany jest dostêp do wielu serwerów, 
mo¿na utworzyæ kilka profilów.

Ustawienia profilu serwera konfiguracji mo¿na odebraæ 
jako wiadomo¶æ specjaln± od us³ugodawcy.
1 Otwórz aplikacjê Men. urz±dzenia i naci¶nij . 

Wybierz kolejno opcje Profil > Nowy.... Wybierz, czy 
skopiowaæ warto¶ci z istniej±cego profilu, aby 
stanowi³y one podstawê nowego.

2 Zostanie otwarty Kreator profili. Zdefiniuj nastêpuj±ce 
ustawienia:
Nazwa serwera: – Wpisz nazwê serwera konfiguracji.
ID serwera: – Wpisz unikatowy identyfikator 
umo¿liwiaj±cy identyfikacjê serwera konfiguracji. 
Prawid³owy adres mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy lub 
administratora sieci.
Has³o: – Wpisz has³o umo¿liwiaj±ce identyfikacjê 
urz±dzenia na serwerze. Potwierd¼ has³o.
Punkt dostêpu: – Wybierz punkt dostêpu, który bêdzie 
u¿ywany do transmisji danych na serwer.
Adres hosta: – Wpisz adres URL serwera. Prawid³owy 
adres mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy lub 
administratora sieci.
Port: – Wpisz numer portu serwera. Prawid³owy adres 
mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy lub administratora 
sieci.
Nazwa u¿ytkownika: – Wpisz nazwê u¿ytkownika 
serwera.
Has³o: – Wpisz has³o dostêpu do serwera i potwierd¼ 
je.
Zezwalaj na konfiguracjê: – Zaznacz tê opcjê, aby 
zezwoliæ serwerowi na inicjowanie sesji konfiguracji.
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Akcept. ¿±dañ synchron.: – Zaznacz tê opcjê, aby 
podczas otwierania sesji konfiguracji serwer nie 
wysy³a³ monitu o potwierdzenie.

3 Wybierz opcjê OK, aby zapisaæ ustawienia.
Aby edytowaæ ustawienia profilu konfiguracji, 
wybierz profil i dotknij opcji Ustawienia.

Wymiana danych
Wybierz kolejno Pulpit > Wymiana danych.

Aplikacja Wymiana danych umo¿liwia synchronizowanie 
lub kopiowanie danych z kalendarza i kontaktów miêdzy 
urz±dzeniem typu smartphone a innym telefonem 
komórkowym dzia³aj±cym w technologii Bluetooth. 

Aby uruchomiæ kreatora wymiany danych, dotknij 
opcji Nowa i postêpuj zgodnie z instrukcjami. 
U¿ytkownik mo¿e okre¶liæ typ i kierunek wymiany 
danych, a tak¿e rodzaj wymienianych danych.

Synchronizacja
Wybierz kolejno Pulpit > Synchronizacja.

Aplikacja Synchronizacja umo¿liwia zsynchronizowanie 
kalendarza lub kontaktów z ró¿nymi aplikacjami 
kalendarza i ksi±¿ki adresowej na zgodnym komputerze 
lub w Internecie. Synchronizacja zdalna odbywa siê za 
pomoc± transmisji danych GSM lub po³±czenia GPRS, a 

synchronizacja lokalna – za pomoc± po³±czenia Bluetooth 
i USB.

Aplikacja Synchronizacja w przypadku synchronizacji 
zdalnej korzysta z technologii SyncML (wersja 1.1.1). 
Wiêcej informacji o zgodno¶ci z technologi± SyncML 
mo¿na uzyskaæ, kontaktuj±c siê z dostawc± aplikacji 
kalendarza lub ksi±¿ki adresowej, z którymi chcesz 
zsynchronizowaæ urz±dzenie typu smartphone.

Aby zsynchronizowaæ dane, otwórz aplikacjê 
Synchronizacja, wybierz profil z listy i dotknij opcji 
Synchronizuj. Po zakoñczeniu synchronizacji zostanie 
wy¶wietlone powiadomienie.

Aby wy¶wietliæ rejestr synchronizacji, po 
zakoñczeniu synchronizacji dotknij opcji Poka¿. Plik 
rejestru pokazuje stan synchronizacji wybranego 
profilu oraz liczbê pozycji kalendarza lub kontaktów, 
które zosta³y w urz±dzeniu typu smartphone lub na 
serwerze dodane, zaktualizowane, usuniête lub 
odrzucone (niezsynchronizowane).

Tworzenie nowego profilu 
synchronizacji
Profil synchronizacji to ustawienia dla serwera zdalnego. 
Aby zsynchronizowaæ dane z wieloma serwerami czy 
aplikacjami, mo¿na utworzyæ kilka profilów.

Ustawienia synchronizacji mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy 
w postaci specjalnej wiadomo¶ci.
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1 Otwórz aplikacjê Synchronizacja i naci¶nij przycisk 
. Wybierz kolejno opcje Profil > Nowy.... Wybierz, 

czy skopiowaæ warto¶ci z istniej±cego profilu, aby 
stanowi³y one podstawê nowego.

2 Zostanie otwarty Kreator profili. Zdefiniuj nastêpuj±ce 
ustawienia:
Nazwa: – Wpisz opisow± nazwê profilu.
No¶nik danych: – Okre¶l, czy synchronizacja ma siê 
odbywaæ przez internet, czy za pomoc± po³±czenia 
lokalnego.
Punkt dostêpu: – Wybierz punkt dostêpu, który ma byæ 
u¿ywany do transmisji danych.
Adres hosta: – Skontaktuj siê z us³ugodawc± lub 
administratorem systemu, aby uzyskaæ prawid³ow± 
warto¶æ.
Port: – Skontaktuj siê z us³ugodawc± lub 
administratorem systemu, aby uzyskaæ prawid³ow± 
warto¶æ.
Nazwa u¿ytkownika: – Identyfikator u¿ytkownika 
serwera synchronizacji. Skontaktuj siê z us³ugodawc± 
lub administratorem systemu, aby uzyskaæ prawid³owy 
identyfikator.
Has³o: – Wpisz has³o i potwierd¼ je. Prawid³owy adres 
mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy lub administratora 
sieci.

3 Zaznacz elementy do zsynchronizowania: pozycje 
kontaktów czy kalendarza.

4 W razie potrzeby wprowad¼ prawid³ow± ¶cie¿kê 
dostêpu do lokalnego kalendarza lub bazy danych 
kontaktów. Wprowad¼ równie¿ poprawn± ¶cie¿kê do 
zdalnego kalendarza lub ksi±¿ki adresowej na 
serwerze. Okre¶l tak¿e typ synchronizacji (Zwyk³y, Tylko 
do urz±dzenia, Tylko do serwera).

5 Wybierz opcjê Zakoñcz, aby zapisaæ ustawienia.
Aby edytowaæ ustawienia profilu synchronizacji, 
wybierz profil i dotknij opcji Ustawienia. Oprócz 
ustawieñ zdefiniowanych podczas tworzenia profilu 
mo¿na tak¿e okre¶liæ nastêpuj±ce parametry:

Zezwalaj na ¿±dania synchron.: – Je¶li ta opcja zostanie 
zaznaczona, serwer bêdzie móg³ automatycznie 
rozpocz±æ sesjê synchronizacji.

Akcept. ¿±dañ synchron.: – Po zaznaczeniu tej opcji serwer 
bêdzie wymaga³ potwierdzenia przy inicjowaniu sesji 
synchronizacji.
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Rozwi±zywanie problemów
Rozwi±zywanie problemów
• Urz±dzenie typu smartphone nie uruchamia siê.

- Upewnij siê, ¿e bateria jest na³adowana i zosta³a 
poprawnie zainstalowana.
- Upewnij siê, ¿e z³±cza baterii s± czyste.
- Spróbuj w³±czyæ urz±dzenie typu smartphone, 
naciskaj±c przycisk zasilania  przez kilka sekund.
– Wyjmij bateriê, zaczekaj przynajmniej 10 sekund i 
ponownie w³ó¿ bateriê.

• Ekran lub klawisze telefonu migaj±, gdy próbujê 
na³adowaæ bateriê.
– Upewnij siê, ¿e bateria jest poprawnie 
zainstalowana.

• Bateria nie jest poprawnie ³adowana.
- Upewnij siê, ¿e wtyczka zosta³a dobrze w³o¿ona do 
gniazdka oraz ¿e u¿ywane gniazdo elektryczne jest 
sprawne.
- Bateria mog³a zostaæ zu¿yta lub zosta³a uszkodzona. 
Skontaktuj siê z lokalnym przedstawicielem firmy 
Nokia.
– Podczas ³adowania baterii nie nale¿y korzystaæ z 
takich funkcji, jak przegl±darka internetowa lub 
odtwarzacz RealOne Player, które zu¿ywaj± du¿o 
energii. Wykonywanie zbyt wielu dzia³añ 
wymagaj±cych du¿ej ilo¶ci energii mo¿e spowodowaæ 
nieprawid³owe ³adowanie baterii.

• Za ka¿dym razem po w³±czeniu urz±dzenia typu 
smartphone na ekranie pojawiaj± siê brakuj±ce, 
odbarwione lub jasne punkty.
– Jest to normalny objaw w przypadku tego typu 
ekranu.

• Ekran dotykowy nie dzia³a precyzyjnie.
- Przeprowad¼ kalibracjê ekranu. Za pomoc± przycisku 
przewijania otwórz aplikacjê Control Panel, wybierz 
opcjê Kalibracja ekranu, a nastêpnie postêpuj zgodnie z 
instrukcjami.

• Urz±dzenie typu smartphone przestaje reagowaæ na 
niektóre lub wszystkie polecenia.
– Zaczekaj chwilê. Realizacja niektórych procesów 
mo¿e zaj±æ du¿o czasu. Je¿eli urz±dzenie nadal nie 
reaguje, aplikacja mo¿e zajmowaæ za du¿o pamiêci. 
Naci¶nij przycisk  przez co najmniej 5 sekund, aby 
zwolniæ trochê pamiêci. Je¿eli to nie pomo¿e, wy³±cz 
urz±dzenie i w³±cz je ponownie. Je¿eli urz±dzenie nadal 
nie reaguje, wy³±cz telefon, wyjmij bateriê, odczekaj co 
najmniej 10 sekund i w³ó¿ bateriê. Aby unikn±æ 
problemów z animacjami internetowymi, nale¿y 
wy³±czyæ dodatki plug–in: W przegl±darce 
internetowej naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno 
opcje Narzêdzia > Ustawienia.... Otwórz stronê Plugins i 
usuñ zaznaczenie pola wyboru W³±cz dodatki plug–in. 
Wy³±czenie dodatków plug–in ogranicza 
funkcjonalno¶æ przegl±darki internetowej.
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• Aplikacje i przycisk zasilania nie reaguj± na dzia³ania 
u¿ytkownika.
– Wyjmij bateriê, zaczekaj przynajmniej 10 sekund i 
ponownie w³ó¿ bateriê.
- Spróbuj na³adowaæ urz±dzenie typu smartphone.
Je¶li opisane powy¿ej procedury nie pomog±, przed 
skontaktowaniem siê z lokalnym przedstawicielem 
mo¿na podj±æ ostatni± próbê sformatowania pamiêci 
wewnêtrznej urz±dzenia typu smartphone. Nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e formatowanie pamiêci spowoduje 
usuniêcie wszystkich elementy z wyj±tkiem 
standardowych aplikacji, które zosta³y fabrycznie 
zainstalowane w pamiêci ROM!  
Je¶li na karcie pamiêci zosta³y utworzone kopie 
zapasowe, patrz “Zarz±dzanie kartami pamiêci” na 
str. 145.
Formatowanie pamiêci wewnêtrznej spowoduje trwa³e 
zniszczenie wszystkich ustawieñ, dokumentów i innych 
danych utworzonych lub zmodyfikowanych przez 
u¿ytkownika w pamiêci wewnêtrznej. Aby 
sformatowaæ pamiêæ wewnêtrzn±, nale¿y wykonaæ 
nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Od³±cz ³adowarkê i wyjmij bateriê.
2 Zaczekaj przynajmniej 10 sekund i ponownie w³ó¿ 

bateriê, aby uruchomiæ urz±dzenie typu smartphone. 
3 Po wy¶wietleniu ekranu powitalnego urz±dzenia 

Nokia natychmiast naci¶nij i przytrzymaj przyciski 
+ + . Przycisk  nale¿y nacisn±æ na 

koñcu. 

4 Potwierd¼ zamiar formatowania. Rozpocznie siê 
formatowanie.

• Nie mo¿na wykonywaæ ani odbieraæ po³±czeñ.
- Sprawd¼, czy nie zosta³ wybrany profil Samolot. Po 
uaktywnieniu tego profilu nie mo¿na odbieraæ ani 
wykonywaæ po³±czeñ telefonicznych.
- Je¶li po otwarciu aplikacji Telefon mo¿na 
wykonywaæ jedynie po³±czenia z numerami 
alarmowymi, oznacza to, ¿e karta SIM nie zosta³a 
w³o¿ona.
- Sprawd¼ stan us³ug zakazów po³±czeñ i 
przekazywania po³±czeñ. Otwórz aplikacjê Telefon, 
naci¶nij przycisk  i wybierz kolejno opcje Narzêdzia 
> Ustawienia > Zakaz po³±czeñ... lub Przekierowywanie 
po³±czeñ....
- Urz±dzenie typu smartphone mo¿e byæ zajête: byæ 
mo¿e trwa wysy³anie lub odbieranie danych lub te¿ 
urz±dzenie typu smartphone jest u¿ywane jako 
modem. Poczekaj na zakoñczenie transmisji lub 
zakoñcz transmisjê danych.

• Niska jako¶æ po³±czenia telefonicznego.
- Byæ mo¿e w danym miejscu uzyskanie lepszej jako¶ci 
po³±czenia nie jest mo¿liwe. Przejd¼ do miejsca, w 
którym sygna³ sieci bêdzie silniejszy. Odbierany sygna³ 
jest zazwyczaj silniejszy nad poziomem ziemi, na 
zewn±trz budynków i gdy urz±dzenie nie jest 
przenoszone. Czasem nawet drobna zmiana po³o¿enia 
urz±dzenia typu smartphone mo¿e poprawiæ odbiór 
sygna³u.
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• Nie mo¿na przekazaæ lub zakazaæ wykonywania 
po³±czeñ g³osowych b±d¼ transmisji danych
- Odpowiednia us³uga mog³a nie zostaæ uaktywniona 
lub te¿ mo¿e nie byæ udostêpniana przez sieæ.
- Upewnij siê, ¿e numer centrum wiadomo¶ci oraz 
numer, na który maj± byæ przekazywane po³±czenia, 
zosta³y podane i s± prawid³owe.

• Nie mo¿na wysy³aæ lub odbieraæ wiadomo¶ci b±d¼ 
wiadomo¶ci e-mail.
- Odpowiednia us³uga mog³a nie zostaæ uaktywniona 
lub te¿ mo¿e nie byæ udostêpniana przez sieæ.
- Upewnij siê, ¿e zosta³y skonfigurowane odpowiednie 
ustawienia.
- Byæ mo¿e w urz±dzeniu typu smartphone brakuje 
pamiêci.
- Zastosowany format numeru mo¿e byæ 
nieprawid³owy.
- Urz±dzenie typu smartphone mo¿e byæ zajête: byæ 
mo¿e trwa wysy³anie lub odbieranie danych lub te¿ 
urz±dzenie typu smartphone jest u¿ywane jako 
modem. Poczekaj na zakoñczenie transmisji lub 
zakoñcz transmisjê danych.

• Nie mo¿na wysy³aæ wiadomo¶ci multimedialnych.
- Odpowiednia us³uga mog³a nie zostaæ uaktywniona 
lub te¿ mo¿e nie byæ udostêpniana przez sieæ.
- Upewnij siê, ¿e zosta³y skonfigurowane odpowiednie 
ustawienia.
- Byæ mo¿e w urz±dzeniu typu smartphone brakuje 
pamiêci.

- Je¶li po wstawieniu do wiadomo¶ci pliku 
multimedialnego wy¶wietlany jest komunikat o 
b³êdzie, sprawd¼, czy parametr Tryb multimedialny na 
stronie Ogólne w ustawieniach wiadomo¶ci 
multimedialnych nie jest ustawiony na Tryb 
ograniczony:.

• Nie mo¿na zakoñczyæ po³±czenia Bluetooth.
- Je¶li inne urz±dzenie powi±zane z urz±dzeniem typu 
smartphone pozostawi otwarte po³±czenie bez 
wys³ania ¿adnych danych, przerwij po³±czenie przez 
ca³kowite wy³±czenie us³ugi Bluetooth. Otwórz 
aplikacjê Panel sterowania i wybierz opcjê Bluetooth. 
Usuñ zaznaczenie pola wyboru W³±cz Bluetooth:.

• Nie mo¿na odnale¼æ innego urz±dzenia 
obs³uguj±cego technologiê Bluetooth.
- Sprawd¼, czy us³uga Bluetooth zosta³a uaktywniona 
w obu urz±dzeniach.
- Sprawd¼, czy urz±dzenia nie s± od siebie oddalone o 
wiêcej ni¿ 10 metrów oraz czy miêdzy urz±dzeniami 
nie znajduj± siê ¶ciany lub inne konstrukcje.
- Sprawd¼, czy drugie urz±dzenie nie pracuje w trybie 
"ukrytym".

• W urz±dzeniu typu smartphone brakuje pamiêci.
- Sprawd¼, czy urz±dzenie nie odebra³o du¿ej liczby 
wiadomo¶ci e–mail oraz czy nie zapisano w 
urz±dzeniu du¿ych zdjêæ lub innych elementów 
zajmuj±cych du¿o pamiêci. Aby zwolniæ pamiêæ 
urz±dzenia, usuñ niepotrzebne dane, przenie¶ 
elementy zajmuj±ce du¿o miejsca na kartê pamiêci lub, 
je¶li jest to mo¿liwe, prze¶lij je do zgodnego 
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komputera. Aby sprawdziæ u¿ycie pamiêci, otwórz 
aplikacjê Panel sterowania i wybierz opcjê Pamiêæ.

• Problemy z nawi±zaniem po³±czenia z komputerem.
- Upewnij siê, ¿e na komputerze zosta³o zainstalowane 
i uruchomione oprogramowanie Nokia PC Suite 6.41 
lub nowsze. Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w 
Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania PC Suite.
- W przypadku korzystania z po³±czenia kablowego 
sprawd¼, czy kabel zosta³ poprawnie pod³±czony z obu 
stron.
W przypadku korzystania z po³±czenia Bluetooth 
sprawd¼, czy komputer obs³uguje standard Bluetooth 
oraz czy zainstalowano w nim i uaktywniono 
sterowniki Bluetooth.
– Informacje na temat wszystkich pozosta³ych 
problemów z oprogramowaniem Nokia PC Suite mo¿na 
znale¼æ w Podrêczniku u¿ytkownika oprogramowania 
Nokia PC Suite.

• Nieznane s± kody dostêpu.
- Domy¶lny kod blokady urz±dzenia typu smartphone 
to 12345. W przypadku zapomnienia lub zgubienia 
kodu dostêpu nale¿y skontaktowaæ siê ze sprzedawc± 
urz±dzenia typu smartphone.
- W przypadku zapomnienia lub zgubienia kodu PIN 
b±d¼ PUK lub je¶li kody te nie zosta³y dostarczone, 
nale¿y skontaktowaæ siê z operatorem sieci.
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Informacje o bateriach
£adowanie i roz³adowywanie 
baterii
¬ród³em zasilania urz±dzenia jest ³adowalna bateria. Nowa 
bateria osi±ga pe³n± wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech 
pe³nych cyklach ³adowania i roz³adowywania. Bateria mo¿e 
byæ ³adowana i roz³adowywana wielokrotnie, ale w koñcu 
ulegnie zu¿yciu. Je¶li czas rozmów i czas gotowo¶ci stanie siê 
zauwa¿alnie krótszy ni¿ normalnie, nale¿y wymieniæ bateriê 
na now±. Nale¿y u¿ywaæ tylko baterii zatwierdzonych przez 
firmê Nokia. Bateria powinna byæ ³adowana wy³±cznie za 
pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia do 
stosowania z tym urz±dzeniem.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, nale¿y j± od³±czyæ od 
urz±dzenia i gniazda sieciowego. Nie nale¿y pozostawiaæ 
baterii pod³±czonej do ³adowarki. Nadmierne na³adowanie 
mo¿e skróciæ ¿ywotno¶æ baterii. Je¶li na³adowana do pe³na 
bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê 
samoistnie. Ekstremalne temperatury niekorzystnie wp³ywaj± 
na proces ³adowania baterii.

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

Nie wolno dopu¶ciæ do zwarcia biegunów baterii. Mo¿e to 
nast±piæ przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przyk³ad 
moneta, spinacz lub d³ugopis, zewrze dodatni (+) i ujemny (–
) zacisk baterii. (Zaciski te maj± formê metalowych pasków na 
obudowie baterii). Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce, gdy 

zapasowa bateria jest noszona w kieszeni lub portmonetce. 
Zwarcie zacisków mo¿e uszkodziæ bateriê lub przedmiot 
s³u¿±cy za po³±czenie biegunów.

Pozostawianie baterii w gor±cych lub zimnych miejscach, 
takich jak zamkniêty samochód latem lub zim±, spowoduje 
zmniejszenie jej pojemno¶ci i ¿ywotno¶ci. Bateriê nale¿y 
przechowywaæ w temperaturze z zakresu od 15°C do 20°C (od 
59°F do 77°F). Urz±dzenie z przegrzan± lub nadmiernie 
och³odzon± bateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy 
bateria jest w pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii jest 
szczególnie niska w temperaturach znacznie poni¿ej zera.

Nigdy nie nale¿y wrzucaæ baterii do ognia! Zu¿ytych baterii 
nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z lokalnie obowi±zuj±cymi 
przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, nale¿y je oddaæ do 
recyklingu. Nie nale¿y wyrzucaæ baterii wraz z odpadami z 
gospodarstwa domowego.
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EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± 
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.
• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a 

wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju ciecze mog± zawieraæ 
zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia 
wyjmij z niego bateriê i nie wk³adaj jej z powrotem, dopóki 
urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

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

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

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

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

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

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

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego 
ruchome czê¶ci i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

• Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odleg³o¶ci i 
¶wiat³omierza u¿ywaj miêkkiej, czystej i suchej szmatki.

• U¿ywaj tylko anteny zastêpczej dostarczonej wraz z 
urz±dzeniem lub takiej, która zosta³a zatwierdzona do 
u¿ytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub 
pod³±czenia mog± spowodowaæ uszkodzenie urz±dzenia, a 
przy tym mo¿e to stanowiæ naruszenie przepisów 
dotycz±cych urz±dzeñ radiowych.

Wszystkie powy¿sze wskazówki dotycz± w równej mierze 
urz±dzenia, baterii, ³adowarki i wszystkich innych akcesoriów. 
Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do 
naprawy w najbli¿szym serwisie.
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DODATKOWE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE
¦rodowisko pracy

Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na 
danym obszarze przepisów. Zawsze wy³±czaj urz±dzenie, gdy 
jego u¿ywanie jest zabronione lub mo¿e powodowaæ 
zak³ócenia radiowe b±d¼ inne zagro¿enia. U¿ywaj urz±dzenia 
w przewidzianej dla niego pozycji. Aby zachowaæ zgodno¶æ z 
wytycznymi dotycz±cymi ekspozycji na dzia³anie fal 
radiowych, korzystaj wy³±cznie z akcesoriów zatwierdzonych 
przez firmê Nokia. Je¶li nosisz przy sobie w³±czone 
urz±dzenie, u¿ywaj zatwierdzonego do u¿ytku etui lub 
futera³u.

Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±dzenie 
mo¿e przyci±gaæ przedmioty metalowe. Osoby korzystaj±ce z 
aparatów s³uchowych nie powinny przyk³adaæ urz±dzenia do 
ucha z takim aparatem. Zawsze umieszczaj urz±dzenie w etui, 
poniewa¿ elementy metalowe mog± byæ przyci±gane przez 
s³uchawkê aparatu. Nie trzymaj w pobli¿u urz±dzenia kart 
kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników danych, 
poniewa¿ zapisane na nich informacje mog± zostaæ 
skasowane.

Aparatura medyczna

Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ 
telefonów bezprzewodowych) mo¿e powodowaæ zak³ócenia 
w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, je¶li 
nie jest ona odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj siê z 
lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby 
rozstrzygn±æ wszelkie w±tpliwo¶ci i upewniæ siê, czy dany 

aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnêtrznym 
oddzia³ywaniem fal o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Wy³±czaj 
urz±dzenie we wszystkich placówkach s³u¿by zdrowia, je¶li 
wymagaj± tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki 
s³u¿by zdrowia mog± u¿ywaæ aparatury czu³ej na dzia³anie 
zewnêtrznych fal radiowych.

Stymulatory serca: Minimalna odleg³o¶æ, jaka powinna byæ 
zachowana pomiêdzy stymulatorem serca a telefonem 
bezprzewodowym zalecana przez producentów w celu 
unikniêcia potencjalnych zak³óceñ pracy stymulatora, wynosi 
15,3 cm. Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezale¿nych 
badañ przeprowadzonych przez organizacje Wireless 
Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:
• zawsze zachowywaæ odleg³o¶æ co najmniej 15,3 cm 

pomiêdzy w³±czonym urz±dzeniem a stymulatorem;
• nie nosiæ urz±dzenia w kieszeni na piersi oraz
• trzymaæ urz±dzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku 

do stymulatora stronie cia³a w celu zminimalizowania 
ryzyka zak³óceñ.

Je¶li zachodzi podejrzenie wystêpowania zak³óceñ, nale¿y 
natychmiast wy³±czyæ urz±dzenie.

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

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

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

Korzystanie z urz±dzenia w samolocie jest zabronione. Wy³±cz 
urz±dzenie jeszcze przed wej¶ciem na pok³ad samolotu. 
Korzystanie z bezprzewodowych urz±dzeñ 

telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, 
poniewa¿ mo¿e byæ zagro¿eniem dla dzia³ania systemów 
pok³adowych i powodowaæ zak³ócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne gro¿±ce eksplozj±

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

Telefony alarmowe

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

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

sygna³u sieci komórkowej.
2  Naci¶nij i przytrzymaj , aby wy¶wietliæ klawiaturê 

telefonu na ekranie.
3 Wprowad¼ obowi±zuj±cy na danym obszarze oficjalny 

numer alarmowy. Numery alarmowe mog± byæ ró¿ne w 
poszczególnych krajach.

4 Naci¶nij klawisz .
OSTRZE¯ENIE: W profilu samolotowym nie mo¿na 
nawi±zywaæ i odbieraæ ¿adnych po³±czeñ (nawet z 
numerami alarmowymi) ani korzystaæ z funkcji 
wymagaj±cych kontaktu z sieci±.  Aby nawi±zaæ 
po³±czenie, nale¿y najpierw uaktywniæ funkcjê telefonu 
przez zmianê profilu.  Je¶li urz±dzenie zosta³o 
zablokowane, nale¿y wprowadziæ kod blokady.

Je¶li zachodzi konieczno¶æ wykonania po³±czenia z numerem 
alarmowym, gdy urz±dzenie jest zablokowane i aktywny jest 
profil samolotowy, mo¿na wprowadziæ zaprogramowany 
numer alarmowy w polu kodu blokady i dotkn±æ przycisku 
Po³±cz. Nastêpnie nale¿y potwierdziæ wyj¶cie z profilu 
samolotowego, aby nawi±zaæ po³±czenie z numerem 
alarmowym. 

Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w tej instrukcji lub uzyskaæ 
od us³ugodawcy.

Niektóre sieci komórkowe wymagaj± zainstalowania w 
urz±dzeniu aktywnej karty SIM.

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

Informacje o certyfikatach (SAR)

URZ¡DZENIE TO SPE£NIA MIÊDZYNARODOWE WYMOGI W 
ZAKRESIE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA URZ¡DZEÑ 
EMITUJ¡CYCH FALE RADIOWE

Ten telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal 
radiowych. Zosta³ on tak zaprojektowany i wykonany, aby 
spe³nia³ ograniczenia dotycz±ce oddzia³ywania fal radiowych 
(RF) okre¶lonych przez organizacje miêdzynarodowe (ICNIRP). 
Limity te s± czê¶ci± ca³o¶ciowych wytycznych i okre¶laj± 
dopuszczalne poziomy oddzia³ywania fal radiowych na 
organizm cz³owieka.  Wytyczne te oparte s± na standardach 
opracowanych przez niezale¿ne instytucje naukowe w toku 
okresowych i szczegó³owych badañ naukowych.   Przyjête 
limity zak³adaj± du¿y margines bezpieczeñstwa, aby 
zagwarantowaæ je wszystkim osobom, niezale¿nie od wieku i 
stanu zdrowia.

 Standardow± jednostk± miary oddzia³ywania fal radiowych 
dla telefonów komórkowych jest Specific Absorption Rate, 
czyli SAR.  Graniczna warto¶æ SAR ustalona przez organizacje 
miêdzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Testy w zakresie SAR s± 
przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu, 
przy maksymalnej nominalnej mocy sygna³u we wszystkich 
czêstotliwo¶ciach.  Chocia¿ graniczna warto¶æ SAR zosta³a 
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okre¶lona przy za³o¿eniu najwy¿szej nominalnej mocy sygna³u, 
rzeczywista warto¶æ SAR bywa znacznie ni¿sza od 
maksymalnej.  Jest tak dlatego, ¿e urz±dzenie jest 
przystosowane do dzia³ania na ró¿nych poziomach mocy, tak 
by zu¿ywa³o tylko moc niezbêdn± do uzyskania ³±czno¶ci z 
sieci±.  Generalnie, im bli¿ej stacji bazowej, tym mniejsze 
zu¿ycie mocy.

Najwy¿sza warto¶æ SAR dla tego urz±dzenia w testach w 
pozycji przy uchu wynosi 0,53 W/kg.

Urz±dzenie to spe³nia wszystkie wytyczne w zakresie 
oddzia³ywania fal radiowych dla u¿ytkowania w normalnej 
pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odleg³o¶ci co najmniej 
2,2 cm od cia³a. W przypadku umieszczenia telefonu na ciele 
w etui, na zaczepie na pasku lub w uchwycie, akcesoria te nie 
powinny zawieraæ ¿adnych czê¶ci metalowych, a odleg³o¶æ 
produktu od cia³a powinna wynosiæ co najmniej 2,2 cm.

Do przesy³ania plików danych lub wiadomo¶ci wymagane jest 
odpowiedniej jako¶ci po³±czenie urz±dzenia z sieci±. Zdarza 
siê, ¿e transmisja danych lub wiadomo¶ci zostaje wstrzymana 
do chwili uzyskania takiego po³±czenia. Do zakoñczenia 
transmisji nale¿y przestrzegaæ instrukcji dotycz±cych 
zachowania minimalnej odleg³o¶ci.

* Graniczna warto¶æ SAR przyjêta dla urz±dzeñ komórkowych 
w u¿ytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to warto¶æ 
u¶redniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki cia³a).  
Warto¶æ ta zak³ada du¿y margines bezpieczeñstwa, aby 
zapewniæ dodatkow± ochronê przed dzia³aniem fal radiowych 
oraz uwzglêdniæ ró¿nice w pomiarach. Warto¶ci SAR mog± siê 
ró¿niæ zale¿nie od krajowych wymogów raportowania oraz od 
pasma przenoszenia w danej sieci. Wiêcej informacji o 
warto¶ciach SAR w innych krajach mo¿na znale¼æ pod 
adresem www.nokia.com.



168 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

Skorowidz
A
adresy IP 124
akcesoria 121
alarmy 112

kalendarz 75
Aparat 85

fotografowanie 85
ustawienia 86

aplikacje
grupy 35
instalowanie 29
otwieranie 20
usuwanie 116
wy¶wietlanie szczegó³ów 116

aplikacje Java 29
instalowanie 30

Arkusz 107
arkusze z wykresami 109
auto-capitalisation 37

B
bateria

informacje 162
instalowanie 14
³adowanie 17
wska¼niki stanu 24
wyjmowanie 14

bezpieczeñstwo
certyfikaty 118

blokada przycisków 27
blokowanie

ekran dotykowy i klawiatura 27
Bluetooth

synchronizacja 156

C
capitalisation 37
CBS 148

listy tematów 148
ustawienia 149

CD-ROM 153
certyfikaty

uwierzytelnianie przez serwery 
zasad VPN 136

certyfikaty cyfrowe 118
certyfikaty VPN

rejestrowanie 139
to¿samo¶æ u¿ytkownika 139

cookie 84
czê¶ci

urz±dzenie 12

D
dane

kopiowanie 154

liczniki 147
po³±czenia 33
punkty dostêpu 33, 121
wska¼niki transmisji 25

dane pakietowe 32
data

format 128, 129
ustawienia 120
wstawianie 105

Dokumenty 105
patrz równie¿ dokumenty tekstowe

dokumenty tekstowe 105
edycja stylów akapitu 106
wstawianie daty 105
wstawianie znaków 

specjalnych 105, 107
wysy³anie 105

dotykanie rysikiem 20
Dyktafon 103

ustawienia 104
D¼wiêk

wy³±czanie 22
d¼wiêki dzwonka 50

E
edycja

zdjêcia 92



169Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ekran
blokowanie 27
elementy 19
kalibracja 131
paski narzêdzi 19, 21
przyciski poleceñ 21
ustawienia 120

ekran dotykowy
blokowanie 27
ustawienia 131

elementy
wy¶wietlacz 19

elementy steruj±ce 12
e-mail

formatowanie 59
odpowiadanie 57
pobieranie ze skrzynki 56
punkty dostêpu 121
skrzynka nadawcza 53
skrzynka odbiorcza 53
wysy³anie 58
za³±czniki 60

e–mail
ustawienia 54

etykiety g³osowe
wybieranie g³osowe 72

F
Find 23
foldery

porz±dkowanie 145

format liczb 129
format waluty 129
formatowanie

wiadomo¶æ e-mail 59
formatowanie skoroszytów 108
fotografie

aparat fotograficzny 85
fotografowanie 85
funkcje

podstawowe 22
typowe 23

G
g³o¶nik 28
g³o¶no¶æ

regulowanie podczas po³±czenia 41
g³o¶no¶æ d¼wiêku dzwonka 50
godzina

format 129
ustawienia 120

GPRS 32, 33
liczniki danych 147
op³aty 32
ustawienia po³±czeñ internetowych 

126
grupy

aplikacje 35
wizytówki 73
zadania 77

H
has³a 26
has³a magazynu kluczy

informacje 140
tworzenie 140
wprowadzanie 141

has³o zakazu 26, 131
HSCSD 32

I
identyfikator us³ugi wizualnej 102
ikony

kalendarz 76
moc sygna³u 25
obszar stanu 24
poziom na³adowania baterii 24
transmisje danych 25
zadania 78

ikony stanu 24
instalowanie

aplikacje i oprogramowanie 29
bateria 14
karta SIM 14
karty pamiêci 16
ustawienia serwera zasad VPN z 

plików SIS 137
zasady VPN 133, 139

Internet 79
adresy IP 124
cookie 84
inne ustawienia 125



170 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

nawigacja 81
pamiêæ cache 82
przegl±danie 80
ramki 83
skrypty logowania 124
szczegó³y 82
ustawienia przegl±darki 83
ustawienia serwera proxy 123
ustawienia transmisji danych 123
ustawienia zaawansowane 123
zak³adki 82

internet
patrz równie¿ Internet
ustawienia po³±czeñ 125
ustawienia punktu dostêpu 121
wymagania dostêpu 121

J
jêzyk urz±dzenia 131

K
Kalendarz 74

alarm 75
ikony 76
pozycje 74
synchronizowanie 156
widok dnia 74
widok tygodnia 75

kalibracja ekranu 131
Kalkulator 114
kalkulator biurowy 114

karta SIM
instalowanie 14

karty pamiêci 145
instalowanie 16
przywracanie danych 145
tworzenie kopii zapasowych 

danych 145
wyjmowanie 16
zmiana nazwy 145

klawiatura 38
klawiatura ekranowa 38
kod blokady 26, 130

wprowadzanie 18
kod PIN 26
kod PUK 26, 130
kod SecurID 141
kody 26, 129

has³o zakazu 131
kod blokady 130
kod PUK 130
kody PIN 130
okres autoblokowania 130

kody dostêpu 26, 129
kody PIN

wprowadzanie 17, 18, 130
zmiana 130

kompresja PPP 125
konfiguracja zdalna 154

ustawienia 155
Kontakty 70

patrz równie¿ wizytówki
synchronizowanie 156

kopiowanie danych
z innych urz±dzeñ 154

L
listy tematów dla wiadomo¶ci CBS 148
listy utworów 99

£
³±czenie 40
³±czno¶æ 150

Bluetooth 150
kompatybilne komputery 153
modemy 154
PC Suite 154
synchronizacja 156

³adowanie baterii 17

M
Men. urz±dzenia 154

ustawienia 155
Mened¿er aplikacji 116
mened¿er certyfikatów 118
Mened¿er plików 144
menu 21

przycisk 12
metoda lokalizacji 126
miasto pobytu 113
MMS

patrz wiadomo¶ci multimedialne
modemy 154



171Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Motywy 131
multimedia messages

tryb ograniczony 68
Muzyka 97, 132

listy utworów 99
przesy³anie utworów z 

komputera 97

N
nagrywanie notatek g³osowych 103
nalepki 26
nawigacja

internet 81
nawigowanie 20

O
obrazy t³a 35
odbieranie po³±czeñ 42
odbieranie wiadomo¶ci e-mail 56
odblokowywanie ekranu dotykowego 27
odpowiadanie na wiadomo¶ci e-mail 57
odrzucanie po³±czeñ 42
odtwarzanie

muzyka 97, 132
pliki wideo 94

odtwarzanie list 99
ograniczanie po³±czeñ 44
okres autoblokowania 130
op³aty

GPRS i aplikacje 32
oprogramowanie

autentyczno¶æ 118

instalowanie 29
usuwanie 116
wy¶wietlanie szczegó³ów 116

organizowanie zdjêæ 90
osobiste sygna³y dzwonka 71
ostatnie po³±czenia 147
otwieranie

aplikacje 20
menu 21
Pulpit 20

P
pamiêæ 26

cache 82
dostêpna 126

pamiêæ cache 82
Panel sterowania 116
paski narzêdzi 19, 21
PC Suite 154
personalizowanie 131
pisanie

klawiatura ekranowa 38
ustawienia wprowadzania tekstu 

39
pliki

pliki .JAD i .JAR 29
pliki .SIS 29
porz±dkowanie 144

pliki d¼wiêkowe 103
pobieranie wiadomo¶ci e-mail 56

poczta
patrz e–mail

poczta g³osowa
³±czenie 41
ustawienia 45

podstawowe funkcje 22
pola

adres serwera zasad 137
Nastêpne has³o 141
punkt dostêpu do internetu 138

pole adresu serwera zasad 137
pole Nastêpne has³o 141
pole punktu dostêpu do internetu 138
po³±czenia

czas trwania 147
odbieranie 42
odrzucanie 42
ostatnie po³±czenia 147
poczta g³osowa 41
po³±czenia konferencyjne 42
przekazywanie 43
regulowanie g³o¶no¶ci 41
szybkie wybieranie 41
transmisja danych 33
ustawienia 43
wybieranie g³osowe 42
zakazywanie 44

po³±czenia Bluetooth 150
odbieranie danych 152
uwierzytelnianie 152



172 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

wi±zanie 152
wysy³anie danych 151

po³±czenia konferencyjne 42
powracanie do ekranu Pulpit 20
Prezentacje 110
profil Samolot 49
Profile 49

edytowanie 50
profil Samolot 49

proste wybieranie 71
przegl±danie internetu 81
przegl±darka

patrz internet
przekazywanie po³±czenia 43
przekazywanie po³±czeñ 43
przekierowywanie po³±czeñ

transmisja danych i faksów 44
przenoszenie

wizytówki 19
przesy³anie

dane z innych urz±dzeñ 154
przesy³anie danych 32
przyciski 12

blokowanie 27
przyciski poleceñ 21
przywracanie danych 145
Pulpit 34

grupy 35
powracanie 20
przycisk 13

punkty dostêpu 33
konfigurowanie 121

R
ramki 83
RealPlayer 94

ustawienia 128
regulatory g³o¶no¶ci 28
regulowanie g³onoci 28
regulowanie g³o¶no¶ci 28

g³o¶no¶æ d¼wiêku dzwonka 50
Rejestr 146

czas trwania po³±czenia 147
licznik danych GPRS 147
ostatnie po³±czenia 147

rejestr instalacji 117
rejestr operacji kalkulatora 114
rejestr VPN

usuwanie 140
widok 140

rejestr wydarzeñ 146
rozpoznawanie pisma rêcznego 36

indywidualny charakter 37
rozwi±zywanie problemów 158

formatowanie pamiêci 159
rysowanie

narzêdzia 92
przekszta³cenia 93

S
serwery zasad VPN

dodawanie 137
instalowanie ustawieñ z plików SIS 

137
³±czenie 136
porz±dkowanie 136
usuwanie 139

skoroszyty 107
formatowanie 108

skróty 34
skrypty logowania 124
skrzynka nadawcza 53
skrzynka odbiorcza 53

symbole 53
slajdy 110
Sprawy 77

ikony 78
strumieniowa transmisja danych 32
strumieniowa transmisja danych 

(HSCSD) 33
style akapitu 106
sygna³y DTMF 47
Synchronizacja 156

ustawienia 156
synchronizacja zdalna 156

ustawienia 156
szeroko¶æ kolumny 108
szkolenie

pismo rêczne 37



173Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

szybkie wybieranie 41

T
tapeta 35
Telefon 40

patrz równie¿ po³±czenia
telefon 40

patrz równie¿ po³±czenia
przekierowywanie po³±czeñ 

transmisji danych i faksów 44
sygna³y DTMF 47

transmisja danych 32, 33
strumieniowa 32

transmisje danych
GSM 32

transmisje danych GSM 32
tryb g³o¶nomówi±cy 28
tryb offline 49
tryb ograniczony 68
tworzenie kopii zapasowych danych 145
typowe funkcje 23

U
uruchomienie 18
ustawienia

Aparat 86
data i godzina 120
Dyktafon 104
ekran 120
ekran dotykowy 131
format daty 128, 129
format godziny 129

format liczb 129
format waluty 129
konfiguracja zdalna 154
motywy 131
poczta g³osowa 45
przegl±darka internetowa 83
punkt dostêpu do internetu 121
regionalne 129
telefon 43
wiadomo¶ci multimedialne 67
wiadomo¶ci sieciowe 149
wiadomo¶æ e–mail 54
wy¶wietlacz 120
zdjêcia 91

ustawienia po³o¿enia 126
ustawienia poufno¶ci 127
ustawienia pêtli indukcyjnej 121
ustawienia regionalne 129
ustawienia serwera proxy 123
ustawienia wprowadzania tekstu 39
ustawienia zdalnej skrzynki 

pocztowej 54
usuwanie 136

aplikacje 116
serwery zasad VPN 139
zasady VPN 135, 136

utwory
przesy³anie z komputera 97

uwierzytelnianie urz±dzeñ 
Bluetooth 152

V
Visual Radio 100

identyfikator us³ugi wizualnej 102
wy¶wietlanie zawarto¶ci 101

volume control 28
VPN

informacje 132
rejestrowanie certyfikatów 139
stan certyfikatu 135
uwierzytelnianie 141
u¿ywanie z aplikacjami 141
wprowadzenie 132

W
wi±zanie urz±dzeñ Bluetooth 152
Wiadomo¶ci 52

e–mail
planowanie 60
podpisy 61
skrzynka nadawcza 53
skrzynka odbiorcza 53
wiadomo¶ci inteligentne 68
wiadomo¶ci multimedialne 64
wiadomo¶ci tekstowe 61
wiadomo¶ci us³ugowe 69

wiadomo¶ci inteligentne 68
wiadomo¶ci multimedialne 64

dodawanie stron 65
odbieranie 67
tworzenie 64
ustawienia 67



174 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

wiadomo¶ci sieciowe (CBS) 148
listy tematów 148
ustawienia 149

wiadomo¶ci SMS
patrz wiadomo¶ci tekstowe

wiadomo¶ci tekstowe 61
odbieranie 62
ustawienia 63
wysy³anie 61

wiadomo¶ci us³ugowe 69
wiadomo¶æ tekstowa

pisanie i wysy³anie 53
wideo 94
wizytówki 70

edytowanie 71
etykiety g³osowe 72
grupa kontaktów 73
kopiowanie na kartê SIM i z karty 

SIM 72
kopiowanie z karty SIM 19
numery prostego wybierania 71
osobiste sygna³y dzwonka 71
pola 72
tworzenie 71
wizytówki SIM 71
wysy³anie 72

w³±czanie i wy³±czanie 17
World Wide Web

patrz Internet
wpisywanie 36

rozpoznawanie pisma rêcznego 36
wprowadzanie

patrz wpisywanie
wska¼niki

patrz ikony
wska¼niki

patrz ikony
wska¼niki mocy sygna³u 25
wstawianie

data 105
wstawianie znaków 

specjalnych 105, 107
wybieranie g³osowe 42
wybieranie pozycji 20, 21
wybór jêzyka 131
wygaszacz ekranu 20, 120
wygl±d

personalizowanie 131
wyjmowanie

bateria 14
karty pamiêci 16

wykonywanie po³±czeñ 40
wykresy 109
Wymiana danych 156
wyposa¿enie dodatkowe 121
wysoko¶æ wiersza 108
wysy³anie

dane za pomoc± po³±czenia 
Bluetooth 151

dokumenty tekstowe 105

wiadomo¶ci multimedialne 64
wiadomo¶ci tekstowe 61
wiadomo¶æ e-mail 58
wizytówki 72

wyszukiwanie 23
wy¶wietlacz

elementy 19
patrz ekran

wy¶wietlanie
prezentacje 110
zawarto¶æ Visual Radio 101
zdjêcia 89

wy¶wietlanie has³a magazynu 
kluczy 140

Z
zaawansowane ustawienia 

internetowe 123
zabezpieczenia

kody 129
zadania 77
zakaz po³±czeñ 44
zakazy

transmisje danych 119
zakazy transmisji 119
zakazy transmisji danych 119
zakazywanie

po³±czenia 44
zak³adki 82
za³±czniki

wiadomo¶æ e-mail 60



175Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zasady VPN 136
aktualizacja 136
informacje 133
instalowanie 133
porz±dkowanie 133
stan 135
szczegó³y 134
usuwanie 135

zasilanie
w³±czanie i wy³±czanie 17

zaznaczanie pozycji 21
zdalna skrzynka pocztowa 54
Zdjêcia

edycja 92
narzêdzia do rysowania 92
obrazy t³a 35
organizowanie 90
ustawienia 91

Zegar 112
alarmy 112
miasta 113

zestaw s³uchawkowy 28
ustawienia 121

z³±cza 12
zmiana nazwy kart pamiêci 145
znaki specjalne

wstawianie 105, 107
zwalnianie pamiêci 27

¯
¿±danie kodu PIN 130


