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Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti 
in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri poobla¹èenih prodajalcih 
izdelkov Nokia.
Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omre¾ja, storitve za 
veèpredstavnostna sporoèila ali od zdru¾ljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. 
Nekatere storitve se plaèajo posebej.

Omre¾ne storitve
Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika 
mobilnih storitev. Za ¹tevilne funkcije potrebujete posebne omre¾ne storitve, ki 
niso na voljo v vseh omre¾jih ali pa jih boste morali, èe jih boste hoteli uporabljati, 
posebej naroèiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o stro¹kih lahko 
dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omre¾ja imajo lahko omejitve, ki 
vplivajo na uporabo omre¾nih storitev. Nekatera omre¾ja na primer ne podpirajo 
vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani 
tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso 
nikakor povezane z dru¾bo Nokia, ki tudi ne jamèi za njihovo vsebino in jih ne 
priporoèa. Ko dostopate do njih, upo¹tevajte ustrezne varnostne ukrepe.
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priroèniku za uporabo.
1. izdaja SL
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Pomenki (hitra sporoèila) 
Pritisnite  in izberite Aplikacije > Pomenki.

Pomenki (omre¾na storitev) omogoèajo pogovor 
z drugimi uporabniki in vkljuèevanje v skupine pomenkov 
(forume) z doloèenimi temami. Razlièni ponudniki storitev 
vzdr¾ujejo stre¾nike pomenkov, v katere se lahko prijavite, 
ko se registrirate za storitev pomenkov. Storitve teh 
ponudnikov lahko podpirajo razliène funkcije.

Izberite mo¾nost Pogovori, èe ¾elite zaèeti ali nadaljevati 
pogovor z uporabnikom pomenkov; Im. za pomenke, èe 
¾elite ustvariti, urejati ali si ogledati stanje povezanosti 
sogovornikov; Skupine, èe ¾elite zaèeti ali nadaljevati 
pogovor z veè uporabniki pomenkov; ali Shran. pomenki, 
èe si ¾elite ogledati kak starej¹i pogovor, ki ste ga shranili.

Prejem nastavitev za pomenke
Da bi lahko dostopali do ¾elene storitve, morate shraniti 
ustrezne nastavitve zanjo. Nastavitve boste morda prejeli 
v posebnem besedilnem sporoèilu ponudnika storitve. 
Veè informacij boste na¹li v priroèniku za uporabo naprave. 
Lahko jih tudi vnesete sami. Glejte „Nastavitve stre¾nika za 
pomenke“ na strani 5.

Povezovanje s stre¾nikom 
za pomenke
1 Èe ¾elite vzpostaviti povezavo z izbranim stre¾nikom 

za pomenke, izberite Pomenki > Mo¾nosti > Prijava. 
Èe ¾elite zamenjati stre¾nik za pomenke ali shraniti 
nove, glejte „Nastavitve stre¾nika za pomenke“ na 
strani 5.

2 Vnesite svojo uporabni¹ko kodo ID in geslo ter 
pritisnite , da se prijavite. Uporabni¹ki ID in geslo 
za stre¾nik pomenkov dobite pri ponudniku storitve.

3 Iz storitve se odjavite tako, da izberete Mo¾nosti > 
Odjava.

Spreminjanje nastavitev za 
pomenke
Izberite Mo¾nosti > Nastavitve > Nastavitve pomenkov 
in med naslednjim:

Uporabi vzdevek (prikazano samo, èe stre¾nik podpira 
skupine za pomenke) –Izberite Da in vnesite vzdevek.

Prika¾i mojo dostopn. –Èe bi radi drugim uporabnikom 
dovolili, da vidijo, ali ste prijavljeni, izberite Vsem.
3
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Dovoli sporoèila od –Èe ¾elite dovoliti, da vam po¹iljajo 
sporoèila vsi uporabniki, izberite mo¾nost Vsi.

Dovoli vabila od –Èe ¾elite prejemati vabila samo od 
oseb, ki so v va¹em imeniku, izberite Samo iz Imenika. 
Vabila za pomenke po¹iljajo uporabniki, ki bi radi, da se 
pridru¾ite njihovim skupinam.

Hitrost nalag. sporoè. –Izberite hitrost prikazovanja 
novih sporoèil.

Razvrsti vizitke –Izberite naèin razvrstitve vizitk v 
imeniku za pomenke: Po abecedi ali Po stanju povez..

Osve¾. dostopnosti –Izberite Samodejno ali Roèno 
posodabljanje informacij o tem, ali so uporabniki 
pomenkov prijavljeni ali ne.

Vizitke, ki niso na zvezi –Doloèite, ali naj bodo v imeniku 
za pomenke prikazane tudi vizitke oseb, ki niso prijavljene 
v storitev.

Barva lastnih sporoèil –Izberite barvo za hitra sporoèila, 
ki jih po¹iljate.

Barva prejetih sporoèil –Izberite barvo prejetih hitrih 
sporoèil.

Opoz. ton za pomenke –Zamenjajte ton, ki se predvaja ob 
prejemu novega hitrega sporoèila.

Iskanje skupin in uporabnikov 
pomenkov
Èe ¾elite iskati skupine, v prikazu Skupine izberite 
Mo¾nosti > Poi¹èi > Ime skupine, Tema in Èlani 
(uporabni¹ki ID).

Uporabnike poi¹èete tako, da v prikazu Im. za pomenke 
izberete Mo¾nosti > Nova vizitka > I¹èi v stre¾niku > 
Ime uporabnika, ID uporabnika, Telefonska ¹tevilka in 
E-po¹tni naslov.

Pridru¾evanje skupinam
V prikazu Skupine je seznam skupin, ki ste jih shranili 
ali ste jim trenutno pridru¾eni.

Shranjeni skupini se pridru¾ite tako, da pritisnete . 
Ko se pridru¾ite skupini za pomenke, lahko berete 
sporoèila, ki se v njej izmenjujejo, in po¹iljate svoja 
sporoèila.

Pomenkovanje v skupini
Sporoèilo po¹ljete tako, da ga napi¹ete v polju urejevalnika 
sporoèil in pritisnete .

Èe ¾elite nekomu poslati zasebno sporoèilo, izberite 
Mo¾nosti > Po¹lji zasebno spor..
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Na prejeto zasebno sporoèilo odgovorite tako, 
da izberete sporoèilo in Mo¾nosti > Odgovori.

Èe ¾elite v skupino povabiti uporabnike, ki imajo 
vzpostavljeno povezavo s storitvijo, izberite Mo¾nosti > 
Po¹lji vabilo.

Prejemanje sporoèil nekaterih uporabnikov lahko 
prepreèite, èe izberete Mo¾nosti > Mo¾nosti blokiranja.

Skupino zapustite tako, da izberete Mo¾nosti > 
Zapusti skupino.

Shranjevanje pomenkov
Èe ¾elite, da se izmenjana sporoèila med zasebnimi 
pogovori ali pogovori v skupini shranjujejo, izberite 
Mo¾nosti > Shrani pomenek. Shranjevanje konèate 
tako, da izberete Mo¾nosti > Konèaj bele¾enje. 
Shranjene pomenke si ogledate tako, da v glavnem 
prikazu izberete Shran. pomenki.

Pregledovanje in zaèenjanje 
pogovorov
V prikazu Pogovori je seznam posameznih uporabnikov, 
s katerimi se trenutno pogovarjate. Zaèeti pogovori se 
ob izhodu iz menija Pomenki samodejno zaprejo.

Pogovor si ogledate tako, da poi¹èete udele¾enca in 
pritisnete . Pogovor nadaljujete tako, da napi¹ete 
sporoèilo in pritisnete .

Èe se ¾elite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi pogovor 
konèali, izberite mo¾nost Nazaj. Pogovor zaprete tako, 
da izberete Mo¾nosti > Konèaj pogovor.

Nov pogovor zaènete tako, da izberete Mo¾nosti > 
Nov pogovor.

Sogovornika shranite v imenik za pomenke tako, 
da izberete Mo¾nosti > Dodaj v Imenik za pom..

Èe ¾elite, da telefon samodejno po¹ilja odgovore na 
prejeta sporoèila, izberite Mo¾nosti > Vkljuèi samod. 
odg.. Sporoèila lahko vseeno prejemate.

Imenik za pomenke
V prikazu Im. za pomenke lahko nalo¾ite imenik za 
pomenke iz stre¾nika ali dodate nove vizitke v imenik. 
Ko se prijavite v stre¾nik, se samodejno nalo¾i imenik 
za pomenke, ki ste ga nazadnje uporabljali.

Nastavitve stre¾nika za pomenke
Izberite Mo¾nosti > Nastavitve > Nastavitve stre¾nika. 
Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve 
pomenkov v posebnem besedilnem sporoèilu. Uporabni¹ko 
5
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kodo ID vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. 
Veè informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Stre¾niki –Odprite seznam vseh stre¾nikov za pomenke, 
ki ste jih doloèili.

Privzeti stre¾nik –Èe ¾elite zamenjati izbrani stre¾nik.

Vrsta prijave v pom. –Èe ¾elite, da se naprava ob vklopu 
aplikacije Pomenki samodejno prijavi v storitev, izberite 
Ob zagonu apl..

Dodajanje novega stre¾nika
Na seznam dodate nov stre¾nik za pomenke tako, da 
izberete Stre¾niki > Mo¾nosti > Nov stre¾nik in med 
naslednjim:

Ime stre¾nika –Doloèite ime stre¾nika za pomenke.

Upor. dostopna toèka –Izberite dostopno toèko, 
ki jo ¾elite uporabljati za stre¾nik.

Spletni naslov –Vnesite spletni naslov stre¾nika za 
pomenke.

ID uporabnika in Geslo –Vnesite svoje uporabni¹ko 
ime in geslo za prijavo.


