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Klawisze i inne elementy (przód)

1 — Klawisz wyłącznika

2 — Złącze Nokia AV do podłączania
kompatybilnych zestawów słuchawkowych i
słuchawek (3,5 mm)
3 — Głośnik
4 — Klawisze wyboru
5 — Klawisz połączenia
6 — Klawisz menu 
7 — Klawiatura numeryczna
8 — Mikrofon
9 — Klawisz Navi™ Wheel. Określany dalej mianem
klawisza przewijania.
10 — Klawisz usuwania C
11 — Klawisz multimediów
12 — Klawisz zakończenia
13 — Czujnik światła
14 — Drugi aparat fotograficzny
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Klawisze i inne elementy (tył)

1 i 9 — Głośniki stereo z efektem dźwięku
przestrzennego
2 — Klawisz pomniejszania/powiększania i
głośności
3 — Dwustopniowy przycisk umożliwiający
ustawianie ostrości, robienie zdjęć i nagrywanie
filmów wideo

4 — Lampa błyskowa LED
5 — Kamera główna, umożliwiająca robienie zdjęć
i nagrywanie filmów wideo w wysokiej
rozdzielczości (do 3,2 megapikseli)
6 — Mikrozłącze USB umożliwiające połączenie z
kompatybilnym komputerem
7 — Gniazdo kart pamięci na kompatybilną kartę
microSD
8 — Złącze ładowarki
10 — Otwór na pasek
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Wkładanie karty (U)SIM i baterii
Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM,
przeznaczona do użytku w telefonach UMTS.
Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie
wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.
1. Odwróć urządzenie

tyłem, naciśnij i
przytrzymaj przycisk
zwalniający i
podnieś obudowę.

2. Włóż kartę SIM do
uchwytu. Upewnij
się, że ścięty narożnik
karty jest skierowany
w stronę szczeliny, a
styki karty są obrócone
w dół.

3. Włóż baterię.

4. Aby ponownie założyć
obudowę, najpierw
włóż zapadkę do
szczeliny, a następnie
przyciśnij obudowę,
aby ją zablokować we
właściwym miejscu.
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Włączanie urządzenia
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
2. Jeśli urządzenie zażąda

podania kodu PIN lub kodu
blokady, wprowadź ten kod i
naciśnij lewy klawisz wyboru.
Fabrycznie ustawionym
kodem blokady jest ciąg cyfr
12345.

Urządzenie to ma anteny
wewnętrzne.

Uwaga: Urządzenie może być wyposażone
zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia
nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby
funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na
jakość komunikacji, może przyczyniać się do
niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez
urządzenie energii i może spowodować skrócenie
żywotności baterii.

1 — Antena połączeń Bluetooth i bezprzewodowej
sieci LAN oraz odbiornik GPS
2 — Antena nadajnika FM
3 — Antena komórkowa
Uwaga: Pamiętaj, że anteny połączeń Bluetooth,
WLAN, GPS i nadajnika FM znajdują się w tylnej
pokrywie urządzenia. W wypadku wymiany tylnej
pokrywy upewnij się, że nowa część jest oryginalną
częścią firmy Nokia przeznaczoną do używania z
Twoim urządzeniem. W innym wypadku łączność
może być niedostępna.
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Karta pamięci
Używaj wyłącznie kompatybilnych kart
microSD zatwierdzonych przez firmę
Nokia do użytku z tym urządzeniem.
Urządzenia firmy Nokia są zgodne z
zatwierdzonymi standardami branżowymi w
zakresie kart pamięci, jednak karty niektórych
producentów mogą nie być całkowicie
kompatybilne z urządzeniem. Użycie
niekompatybilnej karty pamięci może spowodować
uszkodzenie karty i urządzenia oraz uszkodzić dane
zapisane na karcie.

Wkładanie karty pamięci
Karty pamięci należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
Karta pamięci może już być włożona do urządzenia.
Jeżeli nie, wykonaj następujące czynności:
1. Włóż palec w szczelinę obok pokrywy gniazda

karty pamięci i unieś pokrywę. Odciągnij
pokrywę w lewo, aby odsłonić zawias, a
następnie odsuń ją na bok.

2. Włóż do gniazda
kompatybilną
kartę pamięci.
Złącza karty
powinny być
skierowane w
dół i w kierunku
gniazda.

3. Wciśnij kartę. Gdy
karta zatrzaśnie
się na swoim
miejscu, usłyszysz
kliknięcie.

4. Wsuń z powrotem
zawias i zamknij pokrywę. Sprawdź, czy
pokrywa jest dobrze zamknięta.

Wyjmowanie karty pamięci

Ważne:  Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w
trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie
karty w takim momencie może spowodować
uszkodzenie samej karty pamięci, jak również 7



urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na
karcie dane.
1. Przed wyjęciem karty pamięci naciśnij klawisz

wyłącznika, a następnie wybierz Wyjmij kartę
pam.. Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte.

2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat
Wyjmując kartę pamięci, zamkniesz otwarte
aplikacje. Chcesz wyjąć mimo to?, wybierz
Tak.

3. Gdy zostanie wyświetlony
komunikat Wyjmij kartę
pamięci i naciśnij 'OK',
otwórz pokrywę gniazda
karty pamięci.

4. Naciśnij kartę, aby zwolnić jej
zatrzask.

5. Wyjmij kartę pamięci. Jeśli urządzenie jest
włączone, wybierz OK.
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Ładowanie baterii
1. Podłącz

kompatybilną
ładowarkę do
gniazdka sieci
elektrycznej.

2. Przewód ładowarki
podłącz do
urządzenia. Jeśli
bateria była całkowicie rozładowana, może
upłynąć trochę czasu, zanim wskaźnik
ładowania zacznie migać.

3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana,
wskaźnik ładowania przestanie migać. Odłącz
ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od
gniazdka sieci elektrycznej.

Wskazówka: Po zakończeniu ładowania
odłącz ładowarkę od gniazdka sieci
elektrycznej. Ładowarka podłączona do
gniazdka zużywa prąd, nawet jeśli nie jest
podłączona do urządzenia.
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Navi™ Pokrętło 
Klawisz przewijania służy do poruszania się po
menu i listach (w górę, w dół, w lewo lub w prawo).
Naciśnij klawisz przewijania, aby wybrać czynność
pokazywaną u góry klawisza lub wyświetlić
najczęściej używane opcje .
Jeżeli w ustawieniach włączony jest klawisz Navi™,
można szybko przewijać listy w aplikacjach Zdjęcia,
Odtwarzacz muzyki, Nokia Video Centre, Kontakty i
Wiadomości lub menu multimediów.
1. Wystarczy musnąć końcem palca krawędź

klawisza przewijania w prawo lub w lewo.
Przesuwaj palec, dopóki na wyświetlaczu nie
rozpocznie się przewijanie.

2. Aby kontynuować przewijanie,
przesuń palec w lewo lub w
prawo po krawędzi klawisza
przewijania.

Aby włączyć lub wyłączyć
ustawienia klawisza Navi, naciśnij

 i wybierz Narzędzia > Ustawienia >
Ogólne > Tarcza Navi > Tarcza Navi.
Wskaźnik trybu uśpienia
Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości,
wewnętrzna krawędź klawisza Navi Wheel™ powoli

zaczyna świecić. Światło zapala się i gaśnie, tworząc
żywą iluminację. Żywa iluminacja rozświetla się i
gaśnie w szybszym tempie w przypadku
nieodebranych połączeń lub wiadomości.
Aby wyłączyć „oddychanie”, naciśnij  i wybierz
Narzędzia > Ustawienia > Ogólne > Tarcza
Navi > Oddychanie.
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Skróty
W celu przełączania się między otwartymi
aplikacjami naciśnij i przytrzymaj . Aplikacje
działające w tle podczas korzystania z innych
funkcji zwiększają zapotrzebowanie na energię
baterii i skracają jej żywotność.
Aby otworzyć menu multimediów w celu
wyświetlenia plików, naciśnij klawisz
multimediów.
Aby nawiązać połączenie internetowe (usługa
sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj
0.
W wielu aplikacjach do wyświetlania najczęściej
używanych elementów opcji ( ) służy klawisz
przewijania.
Aby zmienić profil, naciśnij klawisz wyłącznika i
wybierz profil.
Aby przełączać się między profilami Ogólny i
Cisza, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj #.
Jeśli w urządzeniu są dostępne dwie linie (usługa
sieciowa), ta czynność powoduje przełączanie
między dwiema liniami.

Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej
(usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i
przytrzymaj 1.
Aby otworzyć listę ostatnio wybranych numerów, w
trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia.
Aby używać poleceń głosowych, w trybie gotowości
naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.
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Blokowanie klawiatury
Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są
zablokowane, niewykluczona jest możliwość
nawiązania połączenia z oficjalnym,
zaprogramowanym w urządzeniu numerem
alarmowym.
Aby zablokować klawisze, naciśnij lewy klawisz
wyboru, a następnie *.
Aby odblokować klawisze, naciśnij lewy klawisz
wyboru, a następnie *.
Można wybrać opcję automatycznego blokowania
klawiatury po upływie określonego czasu.
Aby podświetlić klawiaturę w złych warunkach
oświetleniowych, naciśnij krótko klawisz
wyłącznika.
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Pasek
1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Przeciągnij pasek przez

otwór w sposób
przedstawiony na ilustracji i
dociśnij go.

3. Załóż z powrotem tylną
pokrywę.
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Wskaźniki na wyświetlaczu
   Urządzenie jest używane w sieci GSM (usługa

sieciowa).
   Urządzenie jest używane w sieci UMTS (usługa

sieciowa).
   W folderze Skrz. odbiorcza aplikacji

Wiadomości jest co najmniej jedna nieprzeczytana
wiadomość.

   Masz nowe wiadomości e-mail w zdalnej
skrzynce pocztowej.

   W folderze Skrz. nadawcza są wiadomości
czekające na wysłanie.

   Masz nieodebrane połączenia.
   Wybrano ciche ustawienie dzwonka, a dźwięki

sygnalizujące odbiór wiadomości i poczty e-mail są
wyłączone.

   Profil czasowy jest aktywny.
   Klawiatura jest zablokowana.

   Budzik jest włączony.
   W użyciu jest druga linia telefoniczna (usługa

sieciowa).

   Wszystkie połączenia są przekazywane na
inny numer (usługa sieciowa). Jeśli masz dwie linie
telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.

   W urządzeniu znajduje się kmpatybilna karta
microSD.

   Do urządzenia jest podłączony kompatybilny
zestaw słuchawkowy.

   Do urządzenia jest podłączony kompatybilny
telefon tekstowy.

   Jest aktywne połączenie pakietowe GPRS (usługa
sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu
połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.

   Połączenie pakietowe jest aktywne w tej części
sieci, w której działa technologia EGPRS (usługa
sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu
połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.
Ikony oznaczają, że technologia EGPRS jest
dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać
z technologii EGPRS do transmisji danych.

   Jest aktywne połączenie pakietowe UMTS (usługa
sieciowa). Wskaźnik  informuje o zawieszeniu
połączenia, a wskaźnik  o dostępności połączenia.
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   Szybkie połączenie pakietowe (HSDPA) jest
obsługiwane i aktywne (usługa sieciowa).
Wskaźnik  informuje, że połączenie jest
zawieszone, a wskaźnik , że połączenie jest
dostępne.

   W urządzeniu włączono funkcję skanowania
sieci WLAN i dostępna jest bezprzewodowa sieć
lokalna (usługa sieciowa).

   Jest aktywne połączenie z siecią WLAN z
włączonym szyfrowaniem.

   Jest aktywne połączenie z siecią WLAN bez
szyfrowania.

   Moduł Bluetooth jest włączony.
   Trwa transmisja danych przez połączenie

Bluetooth. Migający wskaźnik oznacza próbę
nawiązania połączenia z innym urządzeniem.

   Połączenie USB jest aktywne.
   Trwa synchronizacja.
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Określanie pozycji
GPS (Global Positioning System) to ogólnoświatowy
system nawigacji radiowej, który obejmuje 24
satelity oraz stacje naziemne monitorujące ich
działanie. Urządzenie to jest wyposażone w
wewnętrzny odbiornik GPS.
Terminal GPS odbiera z satelitów sygnały radiowe
o małej mocy i mierzy czas, jaki zajmuje im dotarcie
z orbity. Na podstawie tego czasu odbiornik GPS
może obliczyć swoje położenie z dokładnością do
kilku metrów.
System GPS (ang. Global Positioning System) jest
udostępniany przez rząd USA, który ponosi
całkowitą odpowiedzialność za dokładność
działania i utrzymywanie tego systemu. Na
dokładność ustalania pozycji może mieć wpływ
zestrajanie satelitów GPS prowadzone przez rząd
USA. Dokładność ta może ulec zmianie zgodnie z
polityką cywilnego udostępniania GPS
Amerykańskiego Departamentu Obrony i
Federalnego Planu Radionawigacji. Na dokładność
ustalania pozycji może też mieć wpływ niewłaściwa
geometria satelitów. Na możliwość odbioru i jakość
sygnałów GPS mogą mieć wpływ okoliczne
zabudowania, przeszkody naturalne i warunki
atmosferyczne. Aby odbierać sygnały GPS,

odbiornik GPS musi znajdować się na zewnątrz
budynku.
Nie powinno się go stosować do precyzyjnego
określania lokalizacji. Oznacza to, że przy ustalaniu
pozycji lub nawigacji nigdy nie należy polegać
wyłącznie na danych z odbiornika GPS lub
komórkowych sieci radiowych.
Odbiornik GPS znajduje się w górnej części
urządzenia. Gdy używasz odbiornika, upewnij się,
że nie zasłaniasz anteny dłonią.

Nawiązanie
połączenia GPS
może trwać od
kilku sekund do
kilku minut.
Nawiązywanie
połączenia GPS w
pojeździe może
trwać dłużej.
Odbiornik GPS jest
zasilany z baterii urządzenia. Korzystanie z GPS
może spowodować szybsze jej rozładowanie.
Urządzenie obsługuje również usługę sieciową
Assited CPS (A-GPS).16



Usługa A-GPS jest używana do pobierania za
pośrednictwem połączenia pakietowego
dodatkowych danych, wspomagających obliczanie
współrzędnych bieżącej lokalizacji po odebraniu
sygnału z satelity.
Po uaktywnieniu usługi A-GPS urządzenie odbiera
przez sieć komórkową przydatne informacje o
satelitach z serwera danych pomocniczych.
Posiłkując się tymi danymi, urządzenie może
wykryć, które satelity znajdują się najbliżej, co
skraca czas obliczania położenia.
Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by
umożliwić korzystanie z usługi Nokia A-GPS, gdy nie
są dostępne określone ustawienia A-GPS
usługodawcy. Dane pomocnicze są pobierane z
serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.
Aplikacja Mapy firmy Nokia
Dzięki aplikacji Mapy można sprawdzić swoje
bieżące położenie na mapie, przeglądać mapy
różnych miast i państw, wyszukiwać adresy i
ciekawe miejsca, planować trasy z jednego miejsca
do drugiego, zapisywać miejsca jako punkty
orientacyjne oraz przesyłać je do kompatybilnych
urządzeń. Można również korzystać odpłatnie z
dodatkowych usług, np. szczegółowych
przewodników po miastach i nawigacji
prowadzonej głosem.

Wskazówka: Po wybraniu w ustawieniach
aparatu opcji Rejestruj lokalizację
informacje o lokalizacji są automatycznie
dodawane do szczegółów pliku zdjęcia. Aby
zobaczyć na mapie miejsce, w którym zostało
zrobione zdjęcie, otwórz aplikację Zdjęcia.

Naciśnij  i wybierz Mapy. Podczas pierwszego
korzystania z aplikacji Mapy konieczne może być
wskazanie punktu dostępu do internetu, który
będzie służył do pobierania danych
kartograficznych dotyczących aktualnego miejsca
pobytu. Aby później zmienić domyślny punkt
dostępu, wybierz Opcje > Ustawienia > Sieć >
Domyślny punkt dostępu.
Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym
stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy
polegać wyłącznie na kartografii udostępnionej w
tym urządzeniu.
Podczas przeglądania mapy na wyświetlaczu
przewinięcie do obszaru nieobejmowanego przez
już pobrane mapy powoduje automatyczne
pobranie nowej mapy. Mapy te są bezpłatne, ale ich
pobieranie może się wiązać z ryzykiem transmisji
dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Więcej
informacji na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Aby zabronić urządzeniu automatycznego
pobierania map przez internet, np. gdy znajdujesz
się poza macierzystą siecią komórkową, wybierz
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Opcje > Ustawienia > Sieć > Użyj sieci >
Nigdy.
Pobieranie map
Nokia Map Loader jest oprogramowaniem
komputerowym używanym do pobierania z
internetu map różnych krajów i instalowania ich w
urządzeniu lub zapisywania na kompatybilnej
karcie pamięci (jeśli jest włożona). Może także
służyć do pobierania plików nawigacji głosowej.
Aby skorzystać z aplikacji Nokia Map Loader, trzeba
ją najpierw zainstalować na kompatybilnym
komputerze. Oprogramowanie do komputera
można pobrać pod adresem www.nokia.com/
maps. Wystarczy postępować zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami.
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Nokia Video Centre
Dzięki Nokia Video centre (usługa sieciowa) można
pobierać i bezpośrednio odtwarzać strumieniowo
pliki wideo, korzystając z kompatybilnych
internetowych usług wideo za pośrednictwem
połączeń pakietowych lub sieci WLAN. Można
ponadto przesyłać do urządzenia pliki wideo z
kompatybilnego komputera i wyświetlać je w
aplikacji Video centre.

W urządzeniu mogą być dostępne fabrycznie
skonfigurowane usługi. Operatorzy mogą
udostępniać materiały bezpłatnie lub za opłatą.
Wysokość opłat można sprawdzić w usłudze lub u
operatora.
1. Aby wyświetlić pliki wideo, naciśnij  i wybierz

Vid. centre.
2. Aby nawiązać połączenie z usługą, wybierz

Katalog wideo, a następnie żądaną usługę
wideo.
Wybierz Kanały wideo. Urządzenie zaktualizuje
i wyświetli zawartość dostępną w usłudze.

3. Aby wyświetlić pliki wideo z podziałem na
kategorie (jeśli funkcja ta jest dostępna),
przewiń w dół.

4. Aby wyświetlić informacje o danym pliku wideo,
wybierz Opcje > Szczegóły wideo.

5. Niektóre pliki wideo mogą być bezpośrednio
odtwarzane strumieniowo, natomiast inne
należy najpierw pobrać do urządzenia. Aby
pobrać plik wideo, wybierz Opcje > Pobierz.
Aby przesłać strumieniowo plik wideo lub
wyświetlić pobrany plik, wybierz Opcje >
Odtwórz.
Po wyjściu z aplikacji pobieranie jest
kontynuowane w tle. Pobrane pliki wideo są
zapisywane w folderze Moje wideo w aplikacji
Video centre.
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Odtwarzanie muzyki
Aby odtworzyć utwór:
1. Naciśnij  i wybierz Muzyka > Odtw. muz..
2. Wybierz utwór lub listę odtwarzania.
3. Aby odtworzyć

wybrane pliki, naciśnij
klawisz przewijania.

Ostrzeżenie:
Słuchaj muzyki na
umiarkowanym poziomie
głośności. Dłuższe
słuchanie bardzo głośnej
muzyki może
spowodować uszkodzenie
słuchu.
Aby zamknąć odtwarzacz, wybierz Opcje >
Wyjdź.
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Informacje o nadajniku FM
Dostępność tej funkcji może zależeć od kraju.
W momencie oddawania do druku, nadajnika FM
można używać w następujących krajach: Austria,
Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Hiszpania, Holandia, Niemcy, Islandia, Irlandia,
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia,
Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja i Wielka
Brytania. Aktualną listę krajów nieeuropejskich, w
których można używać nadajnika FM, znajdziesz
pod adresem www.nseries.com/fmtransmitter.
Przed użyciem tej funkcji za granicą sprawdź na
stronie www.nseries.com/fmtransmitter, czy jest
to dozwolone.
Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów
zapisanych w urządzeniu za pośrednictwem
dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, na
przykład radia samochodowego lub domowego
zestawu stereofonicznego.
Zasięg nadajnika FM wynosi maksymalnie 3 metry.
Transmisja może być zakłócana przez przeszkody,
na przykład ściany, inne urządzenia elektroniczne
lub publiczne stacje radiowe. Nadajnik FM może
zakłócać działanie pobliskich odbiorników FM
pracujących na tej samej częstotliwości. Aby
uniknąć zakłóceń, przed użyciem nadajnika FM

należy wyszukać w odbiorniku wolną częstotliwość
FM.
Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z
radiem FM w urządzeniu.
Zakres częstotliwości nadajnika wynosi od 88,1 do
107,9 MHz.
Gdy nadajnik jest włączony i transmituje dźwięk, w
trybie gotowości jest wyświetlany wskaźnik .
Jeśli nadajnik jest włączony, ale niczego nie
transmituje, jest wyświetlany wskaźnik  i słychać
okresowo emitowany dźwięk. Jeśli nadajnik nie
transmituje niczego przez kilka minut, następuje
jego automatyczne wyłączenie.
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Odtwarzanie utworu przy użyciu
nadajnika FM
Aby za pośrednictwem kompatybilnego odbiornika
FM odtworzyć utwór zapisany w urządzeniu, należy
wykonać następujące czynności:
1. Naciśnij  i wybierz Muzyka > Odtw. muz..
2. Wybierz listę odtwarzania lub utwór do

odtworzenia.
3. W widoku Teraz odtwarzane wybierz Opcje >

Nadajnik FM.
4. Aby uaktywnić nadajnik FM, dla opcji Nadajnik

FM wybierz ustawienie Przekaźnik włączony i
wprowadź częstotliwość, na której nie
odbywają się inne transmisje. Na przykład, jeśli
na danym obszarze jest wolna częstotliwość
107,8 MHz i odbiornik FM zostanie do niej
dostrojony, to także nadajnik FM należy dostroić
do częstotliwości 107,8 MHz.

5. Dostrój urządzenie odbiorcze do tej samej
częstotliwości i wybierz Opcje > Wyjdź.

Aby wyregulować głośność, użyj funkcji regulacji
głośności w urządzeniu odbiorczym. Słuchaj muzyki
na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe

słuchanie bardzo głośnej muzyki może
spowodować uszkodzenie słuchu.
Aby wyłączyć nadajnik FM, wybierz Opcje >
Nadajnik FM i dla opcji Nadajnik FM wybierz
ustawienie Przekaźnik wyłączony.
Jeśli muzyka nie będzie odtwarzana przez kilka
minut, nadajnik automatycznie się wyłączy.
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Pomoc techniczna
Problemy z urządzeniem?
W razie wystąpienia problemów z urządzeniem lub
wątpliwości dotyczących jego funkcjonowania,
zalecamy skorzystanie z pomocy online na stronie
www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie
internetowej firmy Nokia www.nokia.com, aplikacji
pomocy w urządzeniu lub instrukcji obsługi. Jeśli
nadal nie można rozwiązać problemu, należy
wykonać następujące czynności:
● Zresetuj urządzenie: wyłącz je i wyjmij baterię.

Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i
włącz urządzenie.

● Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia przy
użyciu aplikacji Nokia Software Updater.
Odwiedź stronę www.nokia.com/
softwareupdate lub lokalną witrynę internetową
firmy Nokia.

● Przywróć fabryczne ustawienia urządzenia
zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji
obsługi. Zresetowanie urządzenia nie
spowoduje usunięcia dokumentów ani plików.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu,
skontaktuj się z firmą Nokia celem uzyskania
informacji o naprawie. Odwiedź następujące

strony: www.nokia.com/repair. Przed przesłaniem
urządzenia do naprawy wykonaj kopię zapasową
danych w urządzeniu lub zapisz je w innym miejscu.
Internet
Odwiedź stronę www.nseries.com/support lub
lokalną witrynę internetową firmy Nokia.
Znajdziesz tam najnowsze wersje podręczników
użytkownika, pliki do pobrania, a także dodatkowe
informacje na temat usług związanych z
posiadanym produktem firmy Nokia.

Wskazówka:  Dostęp do witryn pomocy
technicznej możesz również uzyskać za
pomocą przeglądarki internetowej w
urządzeniu.

Pomoc
Funkcja pomocy wyświetla instrukcje dotyczące
korzystania z urządzenia. Aby uzyskać do nich
dostęp z dowolnej aplikacji, wybierz Opcje >
Pomoc.
Instrukcja obsługi
Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu
znajdziesz w instrukcji obsługi. 23
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