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Nokia 9300i
Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb

Uwagi prawne
Copyright © Nokia 2005. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii 
czê¶ci lub ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Nokia s± zabronione.
Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym 
dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich 
w³a¶cicieli.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w 
tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek 
utratê danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub 
po¶rednie szkody spowodowane w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela siê 
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, 
lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci 
handlowej lub przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez 
przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym 
dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
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Wstêp
Urz±dzenie mo¿na dostosowywaæ do swoich potrzeb na 
ró¿ne sposoby. Ten dokument zawiera kilka przyk³adów 
dostosowania urz±dzenia do w³asnych potrzeb.
• Obudowy - mo¿na zmieniaæ obudowy urz±dzenia.
• Klawisze wyboru na obudowie - mo¿na zmieniaæ 

funkcje, które s± wy¶wietlane nad lewym i prawym 
klawiszem wyboru.

• Klawisz W³asne - klawisz ten mo¿na skonfigurowaæ w 
taki sposób, aby otwiera³ ulubion± aplikacjê 
u¿ytkownika.

• Obrazy t³a - mo¿na wybraæ obrazy t³a pokazywane na 
wy¶wietlaczu zewnêtrznym i na ekranie komunikatora. 
Mo¿na wybraæ spo¶ród gotowych tapet lub mo¿na 
u¿yæ w³asnych obrazów.

• D¼wiêki dzwonka - mo¿na ustawiæ osobisty d¼wiêk 
dzwonka. Mo¿na wybraæ spo¶ród gotowych d¼wiêków 
dzwonka lub mo¿na u¿yæ w³asnych d¼wiêków.
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Dostosowywanie obudów i klawiszy
Zmienianie obudów

Uwaga: Przed zdjêciem obudowy wy³±cz 
komunikator i od³±cz ³adowarkê oraz inne 
urz±dzenia. Podczas zmieniania pokrywy unikaj 
dotykania elementów elektronicznych. U¿ywaj 
urz±dzenia wy³±cznie z za³o¿on± obudow±.

1 Naci¶nij przycisk zwalniaj±cy przedni± obudowê.
2 Podnie¶ doln± czê¶æ przedniej obudowy.
3 Podnie¶ górn± czê¶æ przedniej obudowy.
4 Dopasuj przednie zatrzaski pod niewielkim k±tem.
5 Doci¶nij doln± czê¶æ przedniej obudowy.

Dostosowywanie klawiszy 
telefonu zewnêtrznego
W telefonie zewnêtrznym, w trybie gotowo¶ci, lewy 
klawisz wyboru ma przypisan± funkcjê Przejd¼. Tego 
klawisza mo¿na u¿ywaæ jako skrótu do ulubionych funkcji. 
Aby w³±czyæ funkcjê, przewiñ do niej i naci¶nij Wybierz.
• Aby dodaæ funkcjê do listy skrótów, naci¶nij Opcje, 

zaznacz Wybierz opcje, przewiñ do funkcji i naci¶nij 
Oznacz. Aby usun±æ funkcjê z listy, zaznacz funkcjê i 
naci¶nij Usuñ oznaczenie.

• Aby zmieniæ kolejno¶æ funkcji na li¶cie, naci¶nij Opcje i 
zaznacz U³ó¿. Przewiñ do funkcji, któr± chcesz 

przenie¶æ, naci¶nij Przenie¶ i wybierz now± lokalizacjê 
funkcji.

Dostosowywanie klawisza W³asne
 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Panel sterowania→ 
Ogólne→ Klawisz W³asne.

1 W oknie Klawisz W³asne naci¶nij Zmieñ.

2 Wybierz aplikacjê, która ma byæ uruchamiana za 
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pomoc± klawisza W³asne i naci¶nij OK.

3 Naci¶nij Gotowe, aby powróciæ do Panelu sterowania.
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Dostosowywanie profili
 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Panel sterowania→ 
Telefon→ Ustawienia profilu.

Mo¿na regulowaæ i dostosowywaæ d¼wiêki urz±dzenia do 
ró¿nych zdarzeñ, otoczenia i grup abonentów.
1 Wybierz profil z listy i naci¶nij Edytuj. Aby utworzyæ 

nowy profil, naci¶nij Nowy. Okre¶l ustawienia na 
poszczególnych stronach okna dialogowego 
Ustawienia profilu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie 
ustawienia mog± byæ zmieniane dla wszystkich profili.

2 Na stronie Typowe okre¶l nastêpuj±ce opcje:
• Nazwa - mo¿na zmieniaæ nazwê profilu, przy czym 

nadawana nazwa mo¿e byæ dowolna. Nie mo¿na 
zmieniæ nazw profili Typowe i Offline.

• Typ dzwonka - je¶li wybrana zosta³a opcja 
Narastaj±cy, g³o¶no¶æ dzwonka osi±ga na pocz±tku 
poziom pierwszy i zwiêksza siê stopniowo a¿ do 
ustawionego poziomu g³o¶no¶ci.

• D¼wiêk dzwonka - naci¶nij Zmieñ, aby wybraæ d¼wiêk 
dzwonka z listy. Je¶li plik d¼wiêkowy znajduje siê na 
karcie pamiêci lub w innym folderze, naci¶nij 
Przegl±daj, aby wyszukaæ ten plik. Aby ods³uchaæ 
wybrany d¼wiêk, naci¶nij Odtwarzaj. Je¶li do 
dyspozycji s± dwie linie telefoniczne, mo¿na okre¶liæ 
dzwonek dla ka¿dej z nich. Dla obydwu linii u¿ywany 
jest jednak taki sam poziom g³o¶no¶ci. Zmiana poziomu 
g³o¶no¶ci dla jednej linii spowoduje tak± sam± zmianê 
g³o¶no¶ci dla drugiej linii.

• D¼wiêki osobiste - wybierz Tak, je¶li chcesz 
korzystaæ z osobistych d¼wiêków dzwonka 
abonentów, które zosta³y ustawione w aplikacji 
Kontakty.



Do
st

os
ow

yw
an

ie
 p

ro
fi

li

8 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

3 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony Alarmy i okre¶l 
nastêpuj±ce opcje:
• Alarm zegara - naci¶nij Zmieñ i wybierz d¼wiêk, 

który ma byæ wykorzystywany jako alarm zegara. 
Je¶li plik d¼wiêkowy znajduje siê na karcie pamiêci 
lub w innym folderze, naci¶nij Przegl±daj, aby 
wyszukaæ ten plik. Aby ods³uchaæ wybrany d¼wiêk, 
naci¶nij Odtwarzaj. Podobnie mo¿na okre¶liæ 
d¼wiêk alarmu dla kalendarza oraz dla odbieranych 
wiadomo¶ci tekstowych, multimedialnych i 
faksowych.

• Alarm kalendarza - wybierz d¼wiêk dla alarmu 
kalendarza.

• Odebrano wiadomo¶æ tekstow± - wybierz d¼wiêk 
dla odebranej wiadomo¶ci tekstowej.

• Odebrano wiadomo¶æ multimedialn± - wybierz 
d¼wiêk dla odebranej wiadomo¶ci multimedialnej.

• Odebrano faks - wybierz d¼wiêk dla odebranych 
faksów.

4 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony Powiadomienia i 
okre¶l nastêpuj±ce opcje:
• D¼wiêk klawiatury - ustaw poziom g³o¶no¶ci 

klawiatury komunikatora.

• D¼wiêki klawiszy telefonu - ustaw poziom g³o¶no¶ci 
klawiatury telefonu.

• Sygna³y powiadamiania - ustaw d¼wiêki 
generowane przez urz±dzenie, gdy np. bateria jest 
bliska roz³adowania.

5 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony Odtwarzanie dla 
i okre¶l nastêpuj±ce opcje:
Dzwonek dla - w ustawieniach telefonu mo¿na wybraæ, 
aby d¼wiêkiem dzwonka by³y sygnalizowane tylko 
po³±czenia przychodz±ce z numerów nale¿±cych do 
wybranej grupy kontaktów. Po³±czenia telefoniczne 
przychodz±ce z innych grup bêd± sygnalizowane 
cichym alarmem.
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Ustawianie tapety
 Wybierz Pulpit→ Narzêdzia→ Panel sterowania→ 
Ogólne→ Tapety.

1 Na stronie Pulpit okre¶l nastêpuj±ce opcje:
• Tapeta - wybierz Tak, aby zastosowaæ tapetê.
• Plik zdjêcia - naci¶nij Zmieñ, aby znale¼æ zdjêcie. W 

oknie dialogowym Wybierz tapetê wy¶wietlane s± 
zainstalowane tapety. Aby poszukaæ innych plików, 
naci¶nij Przegl±daj. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e domy¶lnie 
pokazywane s± tylko pliki obrazów. Aby wy¶wietliæ 
inne typy plików, naci¶nij Poka¿ wszystkie pliki. Aby 
wy¶wietliæ zaznaczony obraz, naci¶nij Podgl±d.

2 Naci¶nij Menu, aby przej¶æ do strony Telefon 
zewnêtrzny, a nastêpnie zmieñ w podobny sposób 
obraz t³a telefonu zewnêtrznego.
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