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Klawisze i inne elementy (przód)

1 — Głośnik
2 — Klawisze wyboru
3 — Klawisz multimediów
4 — Klawisz menu 
5 — Klawisz połączenia
6 — Klawiatura numeryczna
7 — Mikrofon

8 — Tarcza Navi™, w dalszej części instrukcji
nazywana klawiszem przewijania.
9 — Klawisz zakończenia
10 — Klawisz usuwania C
11 — Drugi aparat fotograficzny
12 — Czujnik światła

1 — Klawisz wyłącznika
2 — Złącze AV firmy Nokia do podłączania
kompatybilnych zestawów słuchawkowych i
słuchawek
3 — Przełącznik blokady klawiatury
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Klawisze i inne elementy (tył i boki)

1 i 9 — Głośnik 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 i lampa wideo
5 — Kamera główna, umożliwiająca robienie zdjęć
i nagrywanie filmów wideo w wysokiej
rozdzielczości (do 5 megapikseli)
6 — Gniazdo kompatybilnych kart pamięci microSD
i złącze Micro USB do łączności z komputerem
7 — Złącze ładowarki
8 — Otwór na pasek
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Wkładanie karty SIM i baterii
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.
Styki karty
powinny być
skierowane ku
dołowi.

3. Włóż baterię.
4. Aby ponownie

założyć
obudowę,
najpierw włóż
górną zapadkę
do szczeliny, a
następnie
przyciśnij
obudowę, aby ją
zatrzasnąć.

Wyjmowanie
karty SIM
Aby wyjąć kartę SIM,
przesuń zapadkę w
kierunku strzałki.
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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. Jeżeli
zapomnisz kodu, a
urządzenie będzie
zablokowane, trzeba
będzie oddać je do serwisu. Usługa ta może być
odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z punktem Nokia Care lub
sprzedawcą urządzenia.
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Lokalizacja anten
Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i
zewnętrzne. Tak jak w przypadku każdego innego
urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez
potrzeby anteny, gdy ta wysyła lub odbiera sygnały.
Kontakt z taką anteną niekorzystnie wpływa na
jakość komunikacji radiowej i może zwiększyć ilość
pobieranej przez urządzenie energii, a w
konsekwencji skrócić żywotność baterii.

1 — Antena komórkowa
2 — Antena nadajnika FM
3 — Antena połączeń Bluetooth i bezprzewodowej
sieci LAN oraz odbiornik GPS
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Karta pamięci
Korzystaj tylko z karty Karty microSD zatwierdzonej
przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.
Chociaż firma Nokia przestrzega standardów
przyjętych w branży kart pamięci, to karty
niektórych producentów mogą nie być w pełni
kompatybilne z tym urządzeniem.
Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i
uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty
danych zapisanych na takiej karcie.

Wkładanie karty pamięci
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 odchyl 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
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uszkodzenie samej karty pamięci, jak również
urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na
karcie dane.
1. Naciśnij klawisz wyłącznika i 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. Kiedy wyświetli się
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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Zestaw słuchawkowy
Do urządzenia można podłączyć kompatybilny
zestaw słuchawkowy lub kompatybilne słuchawki.
Może być konieczne wybranie trybu kabla.

Ostrzeżenie:  W czasie
korzystania z zestawu
słuchawkowego słyszalność
dźwięków z otoczenia może
być ograniczona. Nie używaj
zestawu słuchawkowego,
jeśli może to zagrażać
Twojemu bezpieczeństwu.
Do połączeń telefonicznych
bez używania rąk należy
używać zestawu
słuchawkowego z pilotem
zdalnego sterowania lub mikrofonu wbudowanego
w urządzenie.
Do złącza Nokia AV (3,5 mm) urządzenia można
także podłączyć kabel wyjścia telewizyjnego.
Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują
sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie.
Do złącza Nokia AV nie podłączaj żadnego źródła
napięcia.

Gdy do złącza Nokia AV podłączasz jakiś zestaw
słuchawkowy lub urządzenie zewnętrzne, które nie
zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku
z omawianym urządzeniem, zwróć szczególną
uwagę na poziomy głośności.
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Mocowanie paska
1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Nawlecz pasek, a następnie zaciśnij go.
3. Załóż z powrotem tylną

pokrywę.

13



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 wyświetlić zawartość multimedialną, 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 profil Ogólny i Cisza, w trybie
gotowości naciśnij i przytrzymaj #.
Aby połączyć się ze skrzynką poczty głosowej
(usługa sieciowa), w trybie gotowości naciśnij i
przytrzymaj 1.
Aby otworzyć listę ostatnio wybieranych numerów,
w trybie gotowości naciśnij klawisz połączeń.

Aby używać poleceń głosowych, w trybie gotowości
naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru.
Aby usunąć aplikację z menu, wybierz ją, a
następnie naciśnij C. Niektórych aplikacji nie można
usunąć.
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Wskaźniki na wyświetlaczu
   Urządzenie jest używane w sieci GSM (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.

   Telefon jest połączony z siecią za
pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN lub
usługi sieciowej UMTS i jest gotowy do połączenia
internetowego.

   W urządzeniu znajduje się kmpatybilna karta
microSD.

   Do urządzenia jest podłączony kompatybilny
zestaw słuchawkowy.

   Do urządzenia jest podłączony kompatybilny
kabel telewizyjny.

   Do urządzenia jest podłączony kompatybilny
telefon tekstowy.

   Jest aktywne połączenie transmisji danych
(usługa sieciowa).

   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 15



dostępna w sieci, ale urządzenie nie musi korzystać
z technologii EGPRS do transmisji danych.

   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.

16



Blokowanie klawiatury
Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub
zablokowana jest jego klawiatura, niewykluczona
jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym,
zaprogramowanym w urządzeniu numerem
alarmowym.
Aby blokować i odblokowywać klawisze, użyj
przełącznika blokady w górnej części urządzenia
obok klawisza wyłącznika.
Aby klawiatura była automatycznie blokowana po
upływie określonego czasu, naciśnij , a
następnie wybierz Narzędzia > Ustawienia >
Ogólne > Zabezpieczen. > Telefon i karta
SIM > Czas do autobl. klawiat..
Aby podświetlić klawiaturę w złych warunkach
oświetleniowych, naciśnij krótko klawisz
wyłącznika.
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Dostosowywanie urządzenia
Urządzenie można dostosować do swoich potrzeb,
zmieniając ustawienia trybu gotowości, menu
główne, dźwięki, tematy i rozmiar czcionek.
Większość opcji dostosowywania urządzenia,
takich jak konfigurowanie wielkości czcionki, jest
dostępnych z poziomu ustawień urządzenia.

Wymienna tylna obudowa
Po zmianie tylnej obudowy urządzenia zmienia się
odpowiednio do jej koloru temat na wyświetlaczu.
Aby zmieniać temat automatycznie, musisz mieć
kompatybilną obudowę tylną, która obsługuje
zmiany tematu.
Aby wybrać, czy chcesz zmieniać temat
automatycznie, naciśnij  i wybierz Narzędzia >
Ustawienia > Ogólne > Personalizacja >
Tematy > Przełączanie motywów.

Modyfikowanie trybu
gotowości
Aby zmienić wygląd trybu gotowości, naciśnij  i
wybierz Narzędzia > Ustawienia > Ogólne >
Personalizacja > Tryb gotowości > Temat tr.
gotowości.  W aktywnym trybie gotowości są
wyświetlane skróty do
aplikacji oraz zdarzenia z
takich aplikacji, jak
kalendarz i odtwarzacz.
Aby zmienić skróty
klawiszy wyboru lub
domyślne ikony skrótów w
aktywnym trybie
gotowości, wybierz
Narzędzia >
Ustawienia > Ogólne >
Personalizacja > Tryb
gotowości > Kl. szybk. wyb.. Niektóre skróty są
stałe i nie można ich zmieniać.
Aby zmienić zegar wyświetlany w trybie gotowości,
naciśnij  i wybierz Aplikacje > Zegar >
Opcje > Ustawienia > Typ zegara. 
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W ustawieniach urządzenia można też zmienić
obraz tła i wygaszacz ekranu pokazywany w trybie
gotowości.

Wskazówka:  Aby sprawdzić, czy w tle są
uruchomione aplikacje, naciśnij i przytrzymaj

. Aby zamknąć nieużywaną aplikację,
przewiń do niej na liście i naciśnij C.
Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle
zwiększa zapotrzebowanie na energię
baterii.
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Menu multimediów
Za pośrednictwem menu multimediów można
uzyskać dostęp do najczęściej wykorzystywanych
materiałów multimedialnych. Wybrane materiały
są pokazywane w odpowiedniej aplikacji.

1. Aby otworzyć lub
zamknąć menu
multimediów, naciśnij
klawisz multimediów.

2. Aby przeglądać
pozycje, przewijaj w
lewo lub w prawo. Jeśli
włączone jest pokrętło
Navi™ , możesz
przesuwać palec po
krawędzi klawisza
przewijania.
Dostępne są następujące pozycje:
● TV i wideo  —  Wyświetl ostatnio oglądany

plik wideo, pliki wideo zapisane w
urządzeniu albo skorzystaj z usług wideo.

● Muzyka  — Wejdź do Odtwarzacza muzyki i
widoku Teraz odtwarzane, przejrzyj utwory i
listy odtwarzania lub pobierz podcasty i
zarządzaj nimi.

● Zdjęcia  — Wyświetl ostatnio zrobione
zdjęcie, rozpocznij pokaz slajdów złożony ze
zdjęć lub plików wideo lub wyświetl pliki
multimedialne w albumach.

● Gry  — Wypróbuj gry dla urządzeń z serii N-
Gage (usługa sieciowa).

● Mapy  — Obejrzyj swoje ulubione lokalizacje
w aplikacji Mapy.

● Internet  — Obejrzyj swoje ulubione łącza
internetowe w przeglądarce.

● Kontakty  — Dodaj nowe kontakty, wyślij
wiadomości lub wykonaj połączenia wideo.
Aby dodać nowy kontakt na pustej pozycji na
liście, naciśnij klawisz przewijania i wybierz
kontakt. Aby wysłać wiadomość, w menu
multimediów wybierz kontakt, a następnie
wybierz Opcje > Wyślij SMS lub Wyślij
MMS.

3. Aby przewinąć o jedną pozycję w górę lub w dół,
naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół.
Aby wybierać obiekty, naciskaj klawisz
przewijania.

Aby zmienić kolejność elementów, wybierz Opcje >
Porządkuj elementy.20



Aby wrócić do menu multimediów z poziomu
otwartej aplikacji, naciśnij klawisz multimediów.
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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.22
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