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Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi
või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada
häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse
või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade
välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto
juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada
liiklusohutust.

HÄIRED
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid
seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga
spetsialist.

SEADE TULEB HOIDA KUIV
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD
Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale
või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge
puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest
eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga
spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli kaua aega
järjest. Suhtuge valjuhääldi kasutamise ajal seadme kõrva juures hoidmisse
suure ettevaatusega.
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Alustamine

Seadme klahvid ja muud osad
Pealtvaade

1 Nokia AV-liides (3,5 mm)
2 HDMI™-liides
3 Toitenupp 

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet
kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle
seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge
helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Eestvaade

1 Kuular
2 Menüüklahv
3 Mikrofon
4 Esikaamera objektiiv
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Tagantvaade

1 Kaamera välklamp
2 Kaamera objektiiv
3 Valjuhääldi
4 Mikrofon

Külgvaade

1 Mälukaardipesa
2 SIM-kaardi pesa
3 Laadimise märgutuli
4 Mikro-USB-liides
5 Helitugevus-/suuminupp
6 Lukustusnupp
7 Kaameranupp 
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Altvaade

1 Laadimisliides
2 Randmepaela ava

Puuteekraan
Telefoni kasutamiseks puudutage põgusalt sõrmega ekraani. Ekraan ei reageeri, kui
puudutate seda küünega.

Kui sõrmeotsad on jahedad, ei pruugi ekraan teie puudutusele reageerida.

NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile
tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine
Kasutage helitugevusnuppe.

Helitugevust saate muuta telefonikõne ajal või siis, kui mõni rakendus on aktiivne.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma
et peaksite telefoni kõrva juures hoidma.

Valjuhääldi sisse- või väljalülitamine kõne ajal
Valige ikoon  või .

Klahvide ja ekraani lukustamine ning avamine 
Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise
vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Lükake lukustusnuppu.
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Näpunäide. Avamiseks saate vajutada ka menüüklahvi ja valida siis Ava.

Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine
1 Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg.
2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustuvad.

SIM-kaardi paigaldamine ja eemaldamine
Ärge kleepige oma SIM-kaardile kleebiseid.

NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist).
SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda
kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi
kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.

1 Mälukaardipesa kate
2 SIM-kaardi pesa kate

SIM-kaardi paigaldamine
1 Lülitage telefon välja.
2 Mälukaardipesa katte saate avada oma küünega.
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3 Avage SIM-kaardi pesa kate.

4 Veenduge, et SIM-kaardi kontaktelemendid jääksid suunaga allapoole, ja
sisestage SIM-kaart. Lükake kaarti sissepoole, kuni see paika lukustub.

SIM-kaardi eemaldamine
1 Lülitage telefon välja.
2 Mälukaardipesa katte saate avada oma küünega.
3 Avage SIM-kaardi pesa kate ja lükake kaarti, kuni kuulete klõpsatust.
4 Tõmmake kaart välja.
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Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine
Mälukaardid on müügil eraldi.

Ärge kleepige oma mälukaardile kleebiseid.

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud
ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja
seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Saate salvestada HD-kvaliteediga videoid. Kui soovite video salvestada mälukaardile,
on parimate tulemuste saamiseks soovitatav kasutada tuntud tootjate kvaliteetseid
ja kiireid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s))
või kõrgem.

Mälukaardi paigaldamine
1 Mälukaardipesa katte saate avada oma küünega.

2 Veenduge, et mälukaardi kontaktelemendid jääksid suunaga allapoole, ja
sisestage kaart. Lükake kaarti sissepoole, kuni see paika lukustub.
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Mälukaardi eemaldamine
1 Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage toitenuppu ja valige siis Eemalda

[mälukaardi nimi].
2 Mälukaardipesa katte saate avada oma küünega.
3 Vajutage korraks kaarti, nii et see vabaneb.
4 Tõmmake kaart välja.

Laadimine
Teave aku kohta
Telefonil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Kasutage üksnes Nokia
heaks kiidetud laadijaid, mis on ette nähtud just selle telefoni jaoks. Telefoni aku
laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-andmesidekaablit.

Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.

Aku vahetamise teenust võivad pakkuda ka volitatud edasimüüjad
jaemüügipunktides.

NB! Laske akut vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialistil või volitatud
teeninduskeskuse töötajal. Kui akut vahetab volituseta isik, võib see muuta kehtetuks
seadme garantii.

Kui telefoni aku hakkab tühjaks saama, aktiveerub seadme toitesäästurežiim.
Võimalik, et te ei saa muuta teatud rakenduste seadeid. Toitesäästurežiimi
väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja valige Desaktiveeri toitesääst.
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Aku laadimine
Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni
esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

1 Kui telefon vajab laadimist, tehke järgmist.

2 Kui aku on täis, tehke järgmist.

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil
kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Kui akut pole kaua aega kasutatud, on võimalik, et laadija tuleb laadimise alustamiseks
seadmega ühendada, siis eraldada ja seejärel uuesti ühendada.

Näpunäide. Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-laadijat.
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Aku laadimine USB-ühenduse kaudu
Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks
ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal
saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme
laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja
eemaldamisel hoolikas.

Antennide asukohad
Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine
mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning
lühendada seetõttu aku kasutusiga.
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Antenniala on esile tõstetud.

Randmepaela kinnitamine
Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

Peakomplekt
Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad
kõrvaklapid.
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Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet
kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle
seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge
helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine
Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või
väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine
Vajutage ja hoidke all toitenuppu .

Telefoni esmakordne kasutamine
Telefoni kasutamise alustamiseks saate oma eelmisest telefonist kopeerida
kontaktid, sõnumid ja muu sisu. Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, kuvatakse
telefonis vastavad juhised. Oma telefoni kõigi funktsioonide kasutamiseks vajalikke
näpunäiteid ja nippe sisaldavate sõnumite saamiseks saate tellida teenuse My Nokia.

Mõne toimingu alustamiseks valige ikoon  . Mõne toimingu vahelejätmiseks valige
ikoon  .
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Nokia teenuste kasutamiseks looge Nokia konto. Vaja on Interneti-ühendust. Teavet
võimalike kulude kohta saate oma võrguteenusepakkujalt. Kui teil pole parajasti
Interneti-ühendust, saate konto luua hiljem.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning valige
ikoon .

Näpunäide. Kas unustasite parooli? Saate taotleda selle e-kirja või tekstsõnumiga
saatmist.

Rakenduse Telefonivahetus abil saate kopeerida järgmist sisu:

• kontakte,
• sõnumeid,
• pilte,
• videoid.

E-posti konto seadistamise ajal saate määrata, et kaust Saabunud kuvataks avakuval.
Nii saate oma e-kirjadel hõlpsalt silma peal hoida.

Kui telefoni seadistamise ajal on vaja helistada hädaabinumbril, vajutage
menüüklahvi.

Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist
Kas soovite oma eelmisest Nokia telefonist olulised andmed uude telefoni kopeerida
ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt
kontaktide, kalendrikirjete ja fotode) tasuta kopeerimiseks rakendust
Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud telefon peab toetama Bluetoothi.

1 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.
2 Valige loendist oma varem kasutusel olnud telefoni nimi ja siduge telefonid.

Mõlemas telefonis peab Bluetooth olema sisse lülitatud.
3 Kui teine telefon küsib pääsukoodi, sisestage see mõlemas telefonis.
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Pääsukood kehtib ainult parajasti kasutatava ühenduse jaoks ja te saate selle ise
määrata. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise
telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.

4 Valige andmed, mida soovite kopeerida, siis valige OK.

Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadab
uus telefon selle Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks
avage see sõnum oma vanas telefonis ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Rakenduse Telefonivahetus abil saate sisu teistest telefonidest
kopeerida ka hiljem.

Telefoni kasutusjuhendi kasutamine

 Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige  >
Kasutusjuh..

Kasutusjuhendi avamine rakendusest
Valige ikoon  > Kasutusjuhend. See pole kõigi rakenduste jaoks saadaval.

Kasutusjuhendist otsimine
Valige avatud kasutusjuhendis ikoon  > Otsi ja sisestage otsinguväljale soovitud
täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu
Valige juhendi teemas rakenduse link.
Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage
sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Näpunäide. Samuti saadetakse teile tekstsõnumeid ja kuvatakse hüpikaknas
näpunäiteid kasuliku teabega telefoni kasutamise kohta. Näpunäidete hiljem
kuvamiseks valige  > My Nokia.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate hallata telefoni sisu ja sünkroonida
seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida
alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke
ühendust võrguteenusepakkujaga.
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Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate arvutisse alla laadida
veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine telefoni kaudu
1 Ühendage telefon ja arvuti ühilduva USB-kaabli abil.

Kui kasutate arvutis opsüsteemi Windows XP või Windows Vista, määrake
telefonis USB-režiimiks režiim Massmälu. Telefoni USB-režiimi määramiseks
libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige  > Massmälu.
Telefoni massmäluseade ja mälukaart kuvatakse arvutis irdketastena.

2 Kui installiaken ei avane automaatselt, otsige oma telefon arvuti failihalduri kaudu
üles ja avage see ning seejärel topeltklõpsake Nokia Suite'i installifaili.

3 Järgige arvutis kuvatavaid juhiseid.
4 Kui installimine on lõpule jõudnud ja te kasutate arvutis opsüsteemi Windows XP

või Windows Vista, kontrollige, kas teie telefoni USB-režiimiks on määratud Nokia
Suite.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste
opsüsteemidega Nokia Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/
nokiasuite.

Põhifunktsioonid

Tööriistariba kasutamine
Kuva allosas oleva tööriistariba ikoonide abil saate hõlpsalt telefoni sisu sirvida.

Avage põhimenüü.
Kasutage seda ikooni helistamiseks.
Kasutage seda ikooni eelmisse vaatesse naasmiseks.
Kasutage seda ikooni rakenduste otsimiseks.
Kasutage seda ikooni valikutemenüü avamiseks.

Puuteekraanitoimingud
Telefoni kasutamiseks puudutage ekraani või puudutage ekraani ja hoidke sõrme
selle peal.

NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile
tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või üksuse avamine
Puudutage rakendust või üksust.
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Suurema hulga valikute kuvamiseks puudutamine ja sõrme ekraanil hoidmine
Hoidke sõrme üksusel seni, kuni avaneb menüü.

Näide: Kui soovite saata pilti või kustutada äratuse, puudutage pilti või äratust ja
hoidke sõrme selle peal ning valige siis soovitud valik.

Üksuse lohistamine
Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme
ekraanil.

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval või põhimenüüd korraldades.

Rõhtlibistamine
Asetage oma sõrm ekraanile ja libistage seda soovitud suunas.
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Näide: Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või
paremale.

Pikas loendis või menüüs liikumiseks asetage sõrm ekraanile, libistage seda ekraanil
kiiresti üles või alla ja tõstke siis sõrm ekraanilt. Liikumise lõpetamiseks puudutage
ekraani.

Suumimine
Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele)
ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

Näpunäide. Võite ka üksust kaks korda puudutada.
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Kiirklahvide kasutamine
Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid
vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile
seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses
või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.

Olekumenüüs saate teha järgmist:

• vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
• vaigistada telefonihelisid;
• muuta ühenduseseadeid;
• vaadata saadaolevaid Wi-Fi-ühendusi ja luua Wi-Fi-võrguga ühenduse;
• hallata Bluetooth-ühendusi.

Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapleierile kiiresti
juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine
Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid
vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage menüüklahvi, hoidke seda all, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale
ja valige seejärel soovitud rakendus.
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Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te
mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .

Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp
ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst Sule kõik.

Teksti kirjutamine
Teksti sisestamine virtuaalklaviatuuri abil
Virtuaalklaviatuuri kasutamine 
Virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks valige mis tahes sisestusväli. Virtuaalklaviatuuri
saab kasutada nii rõht- kui ka püstpaigutusrežiimis.

Virtuaalklaviatuur ei pruugi püstpaigutusrežiimis kõigi kirjutamiskeelte puhul
saadaval olla.

1 Virtuaalklaviatuur
2 Sulgemisklahv – virtuaalklaviatuuri sulgemiseks.
3 Tõstu- ja suurtähelukuklahv suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja

vastupidi. Valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks
valige see klahv kaks korda.

4 Märgiregister – soovitud märgiregistri (nt numbrid või erimärgid) valimiseks.
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5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
6 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.
7 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või kirjutamiskeele

vahetamiseks.
8 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale.

Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris
kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.

9 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.

Virtuaalklaviatuuri ja klahvistiku vaheldumisi aktiveerimine püstpaigutusrežiimis
väärtuse  > Tärgiklahvid või QWERTY-klaviatuur valimiseks.

Tähele rõhumärgi lisamine
Valige märk ja hoidke sõrme selle peal.

Kuvataval klaviatuuril sisestusabi sisselülitamine
Sisestusabi pole kõigis keeltes saadaval.

1 Valige  > Sisestusvalikud > Lülita sisestusabi sisse. Kuvatakse ikoon .
2 Hakake sõna tippima.
3 Võimalike sõnasoovituste kuvamiseks valige kirjutatav sõna. Kui kuvatakse

soovitud sõna, valige see.
4 Kui soovitud sõna sõnastikus pole, pakub telefon sõnastiku põhjal muu sobida

võiva sõna. Uue sõna sõnastikku lisamiseks valige tipitud sõna.

Sisestusabi väljalülitamine
Valige ikoon  > Sisestusvalikud > Lülita sisestusabi välja.

Tekstisisestusseadete muutmine
Valige ikoon  > Sisestusvalikud > Seaded.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil
Virtuaalklahvistiku kasutamine
Kui soovite püstpaigutusrežiimis kirjutamisel kasutada tärkklahvistikku, saate
virtuaalklaviatuuri asemel aktiveerida virtuaalklahvistiku.

1 Valige tekstisisestusväli.
2 Valige  > Tärgiklahvid.
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1 Numbriklahvid
2 * – erimärgi sisestamiseks või juhul, kui ennustav tekstisisestus on aktiveeritud

ja sõna on alla kriipsutatud, sõnavaliku sirvimiseks.
3 Sulgemisklahv – virtuaalklahvistiku sulgemiseks.
4 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
5 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks, kirjutamiskeele

vahetamiseks või virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks.
6 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.
7 Tõstuklahv – suur- ja väiketäherežiimi vaheldumisi aktiveerimiseks. Ennustava

tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige see klahv kiiresti kaks korda.
Tähe- ja numbrirežiimide vaheldumisi aktiveerimiseks valige see klahv ja hoidke
sõrme selle peal.

8 Tekstisisestustähis (kui see on saadaval) – näitab seda, kas kasutatakse suur- või
väiketäherežiimi, ja seda, kas aktiveeritud on tähe- või numbrirežiim või ennustav
tekstisisestus.

Virtuaalklahvistiku jaoks tavalise tekstisisestuse aktiveerimine
Valige kiiresti kaks korda #.

Märgi sisestamine
1 Valige numbriklahv (1–9) seni, kuni kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab

sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.
2 Kui järgmine täht asub samal klahvil kus praegunegi, oodake, kuni kuvatakse

kursor, või liigutage kursorit edasi ja valige see klahv uuesti.
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Tühiku sisestamine
Valige 0.

Kursori viimine järgmisele reale
Valige kolm korda 0.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklahvistiku abil
Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu
lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

1 Valige ikoon  > Lülita sisestusabi sisse.
2 Soovitud sõna kirjutage klahvide 2–9 abil. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks

kord. Kui soovite kirjutada näiteks sõna "Nokia" (kui valitud on ingliskeelne
sõnastik), valige N-tähe jaoks klahv 6, o-tähe jaoks 6, k-tähe jaoks 5, i-tähe jaoks 4
ja a-tähe jaoks 2.
Pakutav sõna muutub pärast igat klahvi valimist.

3 Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi * seni, kuni kuvatakse soovitud vaste.
Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige Tähthaaval, sisestage sõna tavalisel
viisil ja valige siis OK.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks
sõnastikku valige *, sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis ja valige OK.

4 Tühiku sisestamiseks valige 0. Levinud kirjavahemärgi sisestamiseks valige 1 ja
seejärel valige * seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.

5 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Ennustava tekstisisestuse desaktiveerimine
Valige kiiresti kaks korda #.

Kirjutamiskeele määramine
Valige  > Seaded ja Telefon > Puuteekraan > Kirjutamiskeel.

Keele muutmine kirjutamise ajal
Valige  > Kirjutamiskeel.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.
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Ekraaninäidikud
Üldised ikoonid

Puuteekraan ja klahvid on lukus.
Keegi on proovinud teile helistada.
Seadmes on lugemata sõnumeid.
Kui sõnumiikoon vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.
Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.
Määratud on äratus.
Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.
Teine telefoniliin on kasutusel.
Sissetulevad kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks
telefoniliini, näitab number aktiivset liini.
Telefoni saab kasutada Interneti-kõnedeks.
Andmesidekõne on aktiivne.

Bluetoothi ja USB ikoonid

Bluetooth on sisse lülitatud.
Kui see ikoon vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.
Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.
Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.
Telefoniga on ühendatud HDMI-kaabel.
Telefonis toimub sünkroonimine.
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FM-saatja on aktiivne.
FM-saatja saadab andmeid.
Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.
Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.
Telefoniga on ühendatud ühilduv tekstitelefon.

Võrguikoonid

Telefon on ühendatud GSM-võrku.
Telefon on ühendatud 3G-võrku.
Wi-Fi-ühendus on avatud.
GPRS-andmesideühendust avatakse või suletakse.
GPRS-andmesideühendus on avatud.
GPRS-andmesideühendus on ootel.
EGPRS-andmesideühendust avatakse või suletakse.
EGPRS-andmesideühendus on avatud.
EGPRS-andmesideühendus on ootel.
3G-andmesideühendust avatakse või suletakse.
3G-andmesideühendus on avatud.
3G-andmesideühendus on ootel.
HSPA-andmesideühendus on avatud.

Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule
seadmine
Kui telefoni teate tuli vilgub, on mõni kõne vastamata jäänud või on saabunud uus
sõnum.

Valige  > Seaded ja Telefon > Märgutuled > Märguandetuli.
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Telefonist ja Internetist otsimine 

 Otsida saate telefonist ja Internetist. Otsida saate telefonis talletatud või
Internetis leiduvaid e-kirju, kontakte, fotosid, muusikat ja rakendusi.

Valige  > Otsing.

1 Asuge sisestama otsingusõna ning seejärel valige pakutavate vastete hulgast.
2 Internetist otsimiseks valige Interneti-otsingu link, mille leiate otsingutulemite

lõpust. Vaja on Interneti-ühendust.

Näpunäide. Otsinguvidina saate lisada avakuvale. Puudutage avakuval tühja ala,
hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist Lisa vidin ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis
Kohtades, kus ei tohi helistada ega kõnedele vastata, saab pärast vallasrežiimi
aktiveerimist siiski kasutada seadmes olevat kalendrit ja kontaktiloendit ning
mängida vallasrežiimis saadaolevaid mänge. Kui mobiiltelefoni kasutamine on
keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon
välja.

Vajutage toitenuppu  ja valige Vallasrežiim.

Vallasrežiimi aktiveerimisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa
saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite
sõnumit saata, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu
profiili aktiveerimist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-
kaart. Seadme uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

NB! Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid
funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada
seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks peate esmalt
aktiveerima mõne muu profiili.

Ka vallasrežiimis saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga (nt e-kirjade lugemiseks või
veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine
Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni
energiatarvet vähendada.

• Laadige aku alati täis.
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• Kui toitesäästurežiim on aktiveeritud, optimeeritakse telefoni seaded, nt
Võrgurežiim ja pimenduspilt.

Toitesäästurežiimi aktiveerimine
Vajutage toitenuppu  ja valige Aktiveeri toitesäästurežiim. Toitesäästurežiimi
väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja valige Desaktiveeri toitesääst.

Nende rakenduste sulgemine, mida te ei kasuta
Vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, otsige sõrme ekraanil libistades üles
soovitud rakendus ja valige siis ikoon  .

Helid, teemad ja efektid
• Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
• Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
• Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani

taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine
Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp.

Pimendusteema ja taustpildi aktiveerimine
Valige  > Seaded ja Teemad > Üldine.
Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon  > Muuda taustpilti.

Taustanimatsiooniefektide väljalülitamine
Valige  > Seaded ja ikoon Teemad > Üldine >  > Teema efektid > Lülita
välja.

Ekraani heleduse vähendamine
Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Heledus.

Pimenduspildi Suur kell väljalülitamine
Valige  > Seaded ja Teemad > Pimenduspilt > Pole.

Võrkude kasutus
• Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise,

nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
• Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.
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• Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G)
asemel kasutada Wi-Fi-ühendust.

• Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab
telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.

Bluetoothi väljalülitamine, kui see pole kasutusel
Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon  .

Saadaolevate Wi-Fi-võrkude otsimise peatamine
Libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige ikoon  .

Mobiilandmesideühenduse (3G või GPRS) loomine ainult vajaduse korral
Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage sõrme teatealalt allapoole ja valige
ikoon  .

Algseadete taastamine
Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
2 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Taasta.
3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle
toimingu tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Isikupärastamine

Profiilid
Teave profiilide kohta

 Valige  > Seaded > Profiilid.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu
seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või
mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma
profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

• Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
• Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
• Saate vaigistada klahvihelid ja teavitusmärguanded.
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• Saate aktiveerida värinmärguanded.
• Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada
profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine
Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige  > Seaded > Profiilid.

Valige profiil, Muuda seadeid ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige Allalaaditud
helinad. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloo helinaks seadmiseks valige Lood.

Telefonihelide vaigistamine
Kui sisse on lülitatud hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Lülitage
see profiil sisse näiteks kinos või koosolekul viibides.

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis Hääletu.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks
Kui aktiveeritud on koosolekuprofiil, kostab telefonist helina asemel piiks.

Vajutage toitenuppu  ja valige Koosolek.

Uue profiili loomine
Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus
tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrakohaseid profiile ning
määrata neile vastavad nimed.

Valige  > Seaded > Profiilid.

Valige ikoon  > Loo uus ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige Helin.

Ajastatud profiili seadmine
Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kättejõudmisel aktiveeritakse
varem kasutatud profiil.

Valige  > Seaded > Profiilid.
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1 Valige soovitud profiil ja siis Ajastatud.
2 Määrake kellaaeg, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus
 Teemade abil saate värskendada telefoni ilmet ja värviskeemi.

1 Valige  > Seaded > Teemad.
2 Valige Üldine ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige Allalaaditud
teemad. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/
support.

Avakuva
Teave avakuva kohta
Avakuval olles saate teha järgmist:

• vaadata vastamata kõnede ja saabunud sõnumite teateid ning tähiseid;
• avada lemmikrakendusi;
• juhtida rakendusi (nt muusikapleierit);
• lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamine) otseteid;
• vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Teil võib olla ka mitu avakuva – proovige luua töö- ja eraeluga seotud sündmuste ning
toimingute joaks eri avakuvad.

Avakuva on interaktiivne. Kalendri kiireks vaatamiseks valige kuupäev. Äratuse
seadmiseks valige kell.

Avakuva isikupärastamine
Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või pereliikmete
fotosid? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva
taustpilti ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Taustpildi muutmine
Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Muuda
taustpilti.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet
leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine
Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.
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Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine
Valige ikoon  > Lisa veel üks avakuva.

Vidina lisamine avakuvale
Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskeimaid uudiseid? Saate avakuvale lisada
minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst
Lisa vidin ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete
ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle
vältimiseks sulgege mobiilandmesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt
allapoole ja valige siis ikoon  .

Vidina eemaldamine avakuvalt
Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon  .
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Otsetee lisamine avakuvale
Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja
funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi
kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst
Lisa otsetee ja soovitud rakendus või toiming.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine
Teil võib seadmes olla mitu avakuva. Soovi korral saate luua eraldi avakuva töö- ja
eraelu jaoks ning neid saate erineva sisuga isikupärastada.

Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

 tähistab praegu kasutatavat avakuva.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale
Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti
helistada või sõnumeid saata.

Valige  > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > Lisa
avakuvale.

Kontaktile helistamine
Valige avakuval soovitud kontakt ja siis Tavakõne. Kui kontaktil on mitu
telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine
Valige avakuval soovitud kontakt ja siis Sõnum.

Kontakti eemaldamine avakuvalt
Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon  .
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Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Rakenduste korraldamine
Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu
saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused
peita.

Valige ikoon  .

Uue kausta loomine
Valige ikoon  > Uus kaust.

Rakenduse teisaldamine kausta
Valige rakendus, puudutage seda pikalt ning valige siis Teisalda kausta ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü
on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige Korralda.

Teave teenuse Nokia Pood kohta

 Valige  > Pood ja logige oma Nokia kontosse sisse.

Kas teadsite, et saate oma telefoni mitmesuguste rakendustega isikupärastada? Ja
et saate mänge tasuta alla laadida? Nokia Poest saate otsida just teie telefoni jaoks
välja töötatud uusimat sisu.

Saate alla laadida järgmist:

• mängud;
• rakendused,
• videod;
• teemad ja taustpildid;
• helinad.

Samuti saate hankida oma eelistustele ja asukohale vastavat sisu.

Nokia Poest sisu allalaadimiseks on vaja Nokia kontot.

Kui logite sisse, pakutakse teile telefoniga ühilduvat sisu.

Sisu saate otsida ja alla laadida otse telefonis, samuti saate Nokia Poes saadaolevat
sisu sirvida ühilduvas arvutis ja saata siis sisulingid tekstsõnumiga oma telefoni.
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Mõni üksus on saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas
krediitkaardiga või lastes ostusumma lisada telefoniarvele.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine
Saate oma telefoni tasuta alla laadida mänge, rakendusi ja videoid või osta muud sisu.
Teenusest Nokia Pood leiate just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

1 Valige  > Pood ja logige oma Nokia kontosse sisse.
2 Valige soovitud üksus.
3 Kui üksus on tasuline, valige Buy. Kui üksus on tasuta, valige Download.
4 Tasuda saate krediitkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie

telefoniarvele.
Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontosse valige Add.

5 Valige Pay.
6 Kinnitamiseks tippige oma Nokia konto kasutajanimi ja parool ning valige siis

allalaadimise alustamiseks Continue.

Kui allalaadimine on lõppenud, saate üksuse avada või seda vaadata. Allalaadimise
ajal saate sisu sirvimist jätkata.

Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha
muutmiseks valige  > Installation preferences ja koht, kuhu soovite üksused
salvestada.

Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks
kasutage Wi-Fi-ühendust.

Näpunäide. Selleks et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord
uuesti tippima, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme
maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Telefon

Telefoninumbril helistamine
1 Valige avakuval ikoon  ja tippige siis telefoninumber.

Numbri kustutamiseks valige ikoon  .
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Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks valige
kaks korda *.

2 Helistamiseks valige ikoon  .
3 Kõne lõpetamiseks valige ikoon  .

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal
Kui soovite, et kõnes saaksid osaleda ka teised teiega samas ruumis viibivad inimesed,
lülitage seadmesse sisse ehitatud valjuhääldi sisse.

Valige ikoon .

Videokõne algatamisel või vastuvõtmisel lülitub valjuhääldi automaatselt sisse.

Valjuhääldi väljalülitamine
Valige ikoon .

Kontakti otsimine numbrivalitsa kaudu
Valige avakuval ikoon  ja hakake siis kirjutama kontakti ees- või perekonnanime.
Kontakte saate otsida ka ettevõttenime järgi. Tähtede sisestamisel valige iga
numbriklahv ainult üks kord. Näiteks nime "Nokia" otsimiseks valige 6, 6, 5, 4 ja siis
2.

Leitud kontaktile helistamine
Valige kontakt.
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Kontaktile sõnumi saatmine
Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis kontaktikaardilt
Sõnum.

Kontaktiga videokõne algatamine
Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis kontaktikaardilt
Videokõne.

Helina vaigistamine telefoni pööramisega
Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega
helina vaigistada.

Pööramisega helina vaigistamise funktsiooni sisselülitamine
Valige  > Seaded ja Telefon > Anduriseaded > Vaigista kõned > Sisse lülitatud.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

Kontaktile helistamine
1 Valige  > Kontaktid.
2 Kontakti otsimiseks valige ikoon  ja kirjutage otsinguväljale otsitava ees- või

perekonnanime algustähed või -märgid.
3 Valige kontakt.
4 Valige kontaktikaardil Tavakõne.
5 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige number, millel soovite helistada.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine
Pooleli oleva kõne ajal saate vastata ka teisele kõnele. Koputus on võrguteenus.

Valige ikoon . Esimene kõne jäetakse ootele.
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Sisse- või väljalülitamine ja teenuse oleku kontrollimine
Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõne > Koputus > Aktiveeri, Lülita välja või
Vaata olekut.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine
Valige  > Vaheta.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega
Valige  > Anna üle. Katkestage oma ühendus nende kõnedega.

Aktiivse kõne lõpetamine
Valige ikoon .

Mõlema kõne lõpetamine
Valige  > Lõpeta kõik kõned.

Videokõned
Kas teil on sõpru või sugulasi, kellega te kuigi sageli ei kohtu? Kui soovite nendega
näost näkku juttu ajada, miks mitte seda teha videokõne vahendusel?

Videokõned on võrguteenus ja videokõne algatamiseks peab seade asuma 3G-võrgu
levialas.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta saate oma võrguteenusepakkujalt.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Kui teil on pooleli mõni tava- või
videokõne, ei saa uut videokõnet alustada.

Kontaktiga videokõne algatamine
1 Valige  > Kontaktid ja seejärel soovitud kontakt.
2 Valige kontaktikaardil Videokõne.
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Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esikaamerat. Videokõne
algatamine võib veidi aega võtta.
Videokõne on aktiivne, kui kuvatakse kaks videopilti ning valjuhääldist kostab heli.
Kui teine osapool ei soovi videopilti saata, kuulete ainult heli ning telefon võib
kuvada foto või tühja taustpildi.

3 Videokõne lõpetamiseks valige .

Videokõne tegemine telefoninumbril
1 Valige avakuval ikoon  ja tippige siis telefoninumber.
2 Valige  > Videokõne.

Videokõne vastuvõtmine

Videokõne saabumisel kuvatakse ikoon .

1 Valige .
2 Otsevideopildi saatmiseks valige Jah.

Videokõne vastuvõtmisel lülitatakse valjuhääldi automaatselt sisse.

Kui te ei alusta videopildi saatmist, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Teie videopilti
asendab hall kuva.

Videokõne ajal otsevideopildi saatmine
Valige  > Luba > Video saatmine.

Halli kuva asendamine fotoga
1 Valige  > Seaded ja siis Helistamine > Kõne > Videokõne pilt.
2 Valige Kasutaja määratud ja soovitud foto.

Videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ikoon .

Valige .

Konverentskõne
Konverentskõnes saab osaleda kuni kuus inimest (teie nende hulgas).
Konverentskõned on võrguteenus.
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Videokonverentskõnesid ei toetata.

1 Helistage esimesele inimesele.
2 Teisele inimesele helistamiseks valige  > Uus kõne. Sisestage telefoninumber

või kontakti nime algustähed ja siis valige kontakt. Esimene kõne jäetakse ootele.
3 Uuele kõnele vastamisel valige ikoon  > Konverentskõne.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse
Helistage soovitud inimesele ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Erakõne mõne konverentskõnes osalejaga
Valige  > Kuva osalejad. Liikuge osalejale ja valige  > Erakõne. Konverentskõne
pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.
Konverentskõnesse naasmiseks valige  > Konverentskõne. Kui konverentskõnes
on üle kolme osaleja, valige  > Lisa konverentskõnesse.

Mõne osaleja eemaldamine teie algatatud konverentskõnest
Valige  > Kuva osalejad. Liikuge osalejale ja valige  > Eemalda osaleja.

Aktiivse konverentskõne lõpetamine
Valige ikoon  .

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine
Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbrid,
saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kiirvalimine.
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Telefoninumbri määramine kiirklahvile
1 Valige numbriklahv, millele soovite telefoninumbri määrata.

Klahv 1 (ikoon  ) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
2 Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine
Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige
hüpikmenüüst Eemalda või Muuda.

Helistamine
Valige avakuval ikoon  ja siis soovitud numbriklahv ning hoidke sõrme selle peal.

Häälkäsu abil kontaktile helistamine
Helistada ja telefoni juhtida saate ka oma hääle abil.

Häälkäsud ei sõltu kasutaja hääletämbrist. Käsud luuakse teie telefonis automaatselt.

Kui lisate kontakte või muudate häälkäske, ärge kasutage eri kontaktide ega käskude
jaoks väga lühikesi või sarnaseid sõnu.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes
keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi
häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Häälkäsu lausumisel hoidke telefoni
endale võrdlemisi lähedal.

1 Valige avakuval Helista. ja hoidke sõrme selle peal. Kui seadmega on ühendatud
ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage peakomplekti nuppu
ja hoidke seda all.

2 Kõlab lühike märguheli ja kuvatakse teade Räägi nüüd. Lausuge kontakti jaoks
salvestatud nimi selge häälega.

3 Telefon esitab tuvastatud kontakti sünteesitud häälkäsu telefonis valitud keeles
ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvalimise tühistamiseks valige Lõpeta.

Kontakti jaoks salvestatud häälkäsu kuulamine
1 Valige kontakt ja siis ikoon  > Tunnussõna andmed.
2 Valige kontakti andmed.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka
numbri tüübi, nt mobiil või telefon.
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Interneti kaudu helistamine
Teave Interneti-kõnede kohta
Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused
võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka
tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid.
Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-
kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peate olema Wi-Fi-võrgu levialas või
teil peab olema aktiivne pakettandmesideühendus (GPRS) mõnes 3G-võrgus. Samuti
peate olema mõnda Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine
Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate
veebilehelt www.nokia.com/support.

1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installividin.
2 Installimise alustamiseks valige installividin.
3 Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle
teenuse vahekaart.

Interneti kaudu helistamine
Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või
kontaktiloendi kaudu.

Valige  > Kontaktid.

Sõbraloendis olevale kontaktile helistamine
1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige teenusesse sisse.
2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis Interneti-kõne.

Interneti kaudu telefoninumbril helistamine
1 Valige avakuval ikoon  ja sisestage siis telefoninumber.
2 Valige ikoon  ja Interneti kaudu helistamise valik.

Helistamine viimati valitud numbril
Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Saate talle hõlpsasti
uuesti helistada. Kõnelogis kuvatakse teave algatatud ja vastatud kõnede kohta.
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Valige avakuval ikoonid  >  ja seejärel soovitud number või kontakt.

Telefonivestluse salvestamine
Telefonivestlusi saate salvestada.

1 Valige tavakõne ajal ikoon  > Ava avakuva ja siis valige  > Diktofon.
2 Salvestuse alustamiseks valige .
3 Salvestuse lõpetamiseks valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt

rakenduse Failid kausta Helifailid.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Vastamata kõnede kuvamine
Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud
sündmuste (sh vastamata kõnede ja saabunud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige
vastamata kõnede teade. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse,
kuvatakse tema nimi.

Kontaktile või telefoninumbril tagasihelistamine
Kontakti või numbri valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem
Valige avakuval  >  ja avage siis vastamata kõnede vahekaart .

Helistamine tavakõneposti 
Kõned saate suunata oma tavakõneposti, kuhu helistajad saavad teile teate jätta siis,
kui te kõnele ei vasta. Kõnepost on võrguteenus.

Valige avakuval ikoon . Seejärel valige 1 ja hoidke sõrme selle peal.

Tavakõneposti numbri muutmine
1 Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõnepostkast.
2 Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Muuda numbrit.
3 Sisestage number (selle saate võrguteenusepakkujalt) ja valige OK.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile
Kui te ei saa kõnedele vastata, saate sissetulevad kõned suunata teisele numbrile.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Suunamine > Tavakõned.
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Suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja
poole.

Tavakõnede suunamine kõnele mittevastamise korral
Valige Kui number ei vasta > Aktiveeri > Tavakõneposti.

Tavakõnede suunamine pooleli oleva kõne tõttu
Valige Kui number on kinni > Aktiveeri > Tavakõneposti.

Korraga saab kasutada mitut suunamisvalikut.

Kõikide kõnede suunamine teisele telefoninumbrile
1 Valige Kõik tavakõned > Aktiveeri > Teisele numbrile.
2 Tippige number. Kontaktiloendisse salvestatud numbri kasutamiseks valige

Otsi.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korraga kasutada.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine
Võimalik, et mõnikord soovite helistamist või kõnede vastuvõtmist piirata. Näiteks
saate välismaal olles keelata kõigi rahvusvaheliste kõnede tegemise või kõik
sissetulevad kõned.

Valige  > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang.

Kõnepiirang on võrguteenus.

Seadete muutmiseks peate saama võrguteenusepakkujalt piiranguparooli.

Helistamise keelamine
1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige Mobiilsidekõnede piirang.
2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede keelamiseks valige Väljuvad kõned või

Rahvusvahelised kõned. Rahvusvaheliste kõnede keelamiseks ja riigisiseste
kõnede lubamiseks valige Rahvusvahelised kõned (v.a kõned kodumaale).

3 Valige Aktiveeri. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Kõnede vastuvõtmise keelamine
1 Kui Interneti-kõnede teenus on installitud, valige Mobiilsidekõnede piirang.
2 Kõigi või rahvusvaheliste kõnede vastuvõtmise keelamiseks siis, kui asute

välismaal, valige Saabuvad kõned või Rändlusel saabuvad kõned.
3 Valige Aktiveeri.

46 Telefon



Anonüümsete Interneti-kõnede keelamine
Valige Interneti-kõnede piirang > Anonüümkõnepiirang > Sisse lülitatud.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korraga kasutada.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine
Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel
ja kõik muud telefoninumbrid blokeerida.

Valige  > Kontaktid ja  > SIM-kaardil olevad nr-d > Määratud numbrid.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbrite teenust. Selle teenuse kasutamiseks on
vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbrite funktsiooni sisselülitamine
Valige  > Aktiveeri määratud nr-d ja seejärel sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud
1 Valige  > Uus SIM-kontakt.
2 Tippige PIN2-kood.
3 Kirjutage selle kontakti nimi ja telefoninumber, kellele helistada lubate, ja valige

siis ikoon .
Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti,
valige  > Lisa Kontaktidest ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele
kontaktidele tekstsõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka
sõnumikeskuse number.

Video ühisvaatamine
Teave video ühisvaatamise kohta
Tavakõne ajal saate oma telefonist teise ühilduvasse telefoni edastada
ühisvaatamiseks otsevideopilti või varem salvestatud videot. Video ühisvaatamine on
võrguteenus.

Kui lülitate video ühisvaatamise sisse, lülitub ka valjuhääldi automaatselt sisse. Soovi
korral saate valjuhääldi asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded
Ühisvaatamise alustamiseks tuleb nii teil kui ka adressaadil täita järgmised nõuded.
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• Peate asuma 3G-võrgu levipiirkonnas. Kui kumbki teist lahkub 3G-võrgu
levipiirkonnast, jätkatakse tavakõnega.

• Video ühisvaatamise funktsioon peab olema sisse lülitatud.
• Peate olema loonud isikutevahelise sideühenduse.

Lisateavet teenuse, 3G-võrgu saadavuse ja teenusega seotud tasude kohta saate
oma teenusepakkujalt.

Video ühisvaatamise seadistamine
Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-
ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk
seansialgatamisprotokoll). Küsige SIP-profiili seadeid oma võrguteenusepakkujalt ja
salvestage need telefoni. Võrguteenusepakkuja võib teile seaded saata
konfiguratsioonisõnumiga või anda vajalike parameetrite loendi.

Isikutevahelise sideühenduse seadistamine
1 Valige  > Seaded.
2 Valige Ühenduvus > Haldusseaded > SIP-seaded ja SIP-profiil.
3 Tippige vajalikud SIP-profiili seaded.

Video ühisvaatamise seadete muutmine
Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Video ühisvaatamine.

3G-ühenduse kasutamine
Lisateavet võrkude kohta saate oma võrguteenusepakkujalt.

SIP-aadressi lisamine kontaktile
1 Valige  > Kontaktid.
2 Valige esmalt kontakt ja siis ikoon 
3 Valige ikoon  > Video ühisvaatamine.
4 Kirjutage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel

võite kasutada IP-aadressi).
Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada
adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda
toetab).

Video otseülekande või salvestatud video ühisvaatamine
Aktiivse tavakõne ajal valige  > Video ühisvaatamine.

1 Video otseülekande ühisvaatamiseks valige Reaalaja video.
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Video ühisvaatamiseks valige Video.
2 Valige soovitud SIP-aadress või telefoninumber, mis on salvestatud adressaadi

kontaktikaardile. Kui SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, tippige
andmed käsitsi ja valige siis OK. Telefoninumbri tippimisel tuleb tippida ka
riigikood. Kutse saadetakse SIP-aadressil.

Kui avate video ühisvaatamise ajal mõne muu rakenduse, siis ühisvaatamine
peatatakse.

Ühisvaatamise jätkamine
Vajutage ja hoidke all menüüklahvi, libistage sõrme ekraanil paremale või vasakule,
valige aktiivne kõne ja siis  > Jätka video ühisvaatust.

Videote ühisvaatamise lõpetamine
Valige Stopp. Tavakõne lõpetamiseks valige . Kõne lõpetamisel lõpeb ka video
ühisvaatamise seanss.

Ühiselt vaadatava video otseülekande automaatne salvestamine
Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Video ühisvaatamine > Video salvestamine >
Sees.

Video ühisvaatamise kutsega nõustumine
Valige Jah. Videote ühisvaatamist alustatakse automaatselt.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta

 Valige  > Kontaktid.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid
kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti
kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine
Sõprade telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada
kontaktiloendisse.

Valige  > Kontaktid.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse
1 Valige  .
2 Valige kontakti andmed ja täitke soovitud väli.
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3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige  .

Kontaktteabe muutmine
1 Valige esmalt kontakt ja siis  .
2 Valige kontakti andmed ja muutke soovitud teavet.
3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige  .

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine
Valige soovitud kontakt,  >  ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbri salvestamine
Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie
kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõlpsalt uude või
olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbri salvestamine
1 Valige avakuval ikoonid  > .
2 Avage vahekaart Vastatud kõned  .
3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis

hüpikmenüüst Salvesta Kontaktidesse.
4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbri salvestamine
1 Valige  > Sõnumid.
2 Valige soovitud sõnum loendis Vestlused, hoidke sõrme selle peal ja valige siis

hüpikmenüüst Salvesta Kontaktidesse.
3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega
Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad
loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige  > Kontaktid.

Lemmikkontakti määramine
Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Lisa
lemmikute hulka.
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Lemmikkontakti eemaldamine
Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst
Eemalda lemmikutest. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale
Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti
helistada või sõnumeid saata.

Valige  > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > Lisa
avakuvale.

Kontaktile helistamine
Valige avakuval soovitud kontakt ja siis Tavakõne. Kui kontaktil on mitu
telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine
Valige avakuval soovitud kontakt ja siis Sõnum.

Kontakti eemaldamine avakuvalt
Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon  .
Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Kontakti helina määramine
Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina
mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige  > Kontaktid.

1 Valige esmalt kontakt ja siis .
2 Valige Helin ja soovitud helin.

Kontakti jaoks pildi lisamine
Kas soovite kiiresti näha, kes teile helistab? Kindla kontakti jaoks saate lisada pildi.

Valige  > Kontaktid.

1 Valige soovitud kontakt.
2 Valige kontakti nime kõrval olev ikoon  ja seejärel valige Lisa pilt.
3 Valige pilt rakendusest Galerii. Samuti võite teha uue pildi ja valida selle.
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Pildi muutmine või eemaldamine
Valige pilt ja seejärel valige hüpikmenüüst Muuda pilti või Eemalda pilt.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga
Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma
kontaktandmeid teistele saata.

Valige  > Kontaktid.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina
1 Valige Minu kaart, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst Saada

kontaktikaardina.
2 Valige saatmisviis.

Kontaktandmete muutmine oma kaardil
1 Valige Minu kaart.
2 Valige  ja andmed, mida soovite muuta.
3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine
Kui olete loonud kontaktirühmad, saate sõnumeid saata mitmele inimesele korraga.
Ühte rühma saate määrata näiteks oma pereliikmed.

Valige  > Kontaktid.

1 Avage vahekaart  ja valige siis  > Uus rühm.
2 Sisestage rühma nimi ja valige OK.
3 Valige vahekaardil  esmalt soovitud rühm ja seejärel  > Lisa liikmeid.
4 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele
Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma
määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige  > Kontaktid.

1 Avage vahekaart .
2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst

Koosta sõnum.
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Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni
SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis
talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise
telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > SIM-kaardil olevad nr-d > Kopeeri kõik telefoni.

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse
Kui varundate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid
uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete
oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > Nokia Sünkr. > Sünkrooni.

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi
muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks vajate Nokia kontot. Teil palutakse konto luua ka juhul,
kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide automaatseks sünkroonimiseks Nokia sünkroonimisteenust,
ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida
andmekonfliktid. Nokia sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete
aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Sõnumid

Teave rakenduse Sõnumid kohta

 Valige  > Sõnumid.

Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:

• Lühisõnumid
• Helisõnumid
• Pilte ja videoid sisaldavad multimeediumsõnumid
• Rühmasõnumid

Sõnumiteenus nõuab võrgutuge.
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Sõnumi saatmine
Tekst- ja multimeediumsõnumite kaudu saate kiiresti oma sõprade ja perega suhelda.
Multimeediumsõnumisse saate lisada pilte, videoid ja heliklippe, mida soovite
teistega jagada.

Valige  > Sõnumid.

1 Valige .
2 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja

valige .
Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > Lisa adressaat.

3 Valige tekstisisestusväli, kirjutage sõnum ja valige siis .
4 Manuse lisamiseks valige .
5 Valige .

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud
märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina.
Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad
rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide
arv olla väiksem.

Kui tekstsõnum on väga pikk, võidakse see teisendada MMS-sõnumiks, et selle saaks
kindlasti adressaadile toimetada. Selle funktsiooni desaktiveerimiseks valige sõnumi
kirjutamise ajal  > Saatevõimalused > Sõnumi tüüp > Tekst.

Kui saadate tekstsõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi
kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse
tekstsõnum MMS-sõnumiks.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga
mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saab vastu võtta ja kuvada ainult ühilduvates seadmetes.
Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Kontaktile sõnumi saatmine
Valige  > Kontaktid.
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1 Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis hüpikmenüüst
Saada sõnum.

2 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Helisõnumi saatmine
Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale
helisõnumina.

Valige  > Sõnumid.

1 Valige .
2 Kui soovite olemasoleva heliklipi lisada sõnumile manusena, valige ikoonid  >

 ja vastav heliklipp.
Uue heliklipi lisamiseks valige ikoonid  >  ja salvestage uus klipp.

3 Adressaadi telefoninumbri käsitsi lisamiseks sisestage number väljale Adress. ja
valige .
Kontaktiloendist adressaatide lisamiseks valige  > Lisa adressaat.

4 Valige .

Saabunud sõnumi lugemine
Kui keegi saadab teile sõnumi, kuvatakse avakuval vastav teade. Saate sõnumi avada
otse avakuva kaudu.

Sõnumi avamiseks valige Kuva.

Sõnumid koondatakse vestlusteks, nii et ühes vaates kuvatakse kõik ühelt kontaktilt
saabunud ja talle saadetud sõnumid. Vestluse lugemiseks valige see loendist vaates
Vestlused.

Sõnumile vastamine
1 Kui sõnum on avatud, valige ikoon .
2 Kirjutage vastus ja valige  > .

Näpunäide. Vaates Vestlused sõnumile vastamiseks valige Kirjut-ks puuduta.

Sõnumi edasisaatmine
1 Kui sõnum on avatud, valige  > Saada edasi.
2 Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige Adress.. Teise võimalusena võite

tippida ka telefoninumbri.
3 Vajaduse korral muutke sõnumit ning valige siis  > .
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Manustatud foto või muu faili salvestamine
1 Valige vestluses soovitud faili sisaldav sõnum.
2 Valige fail, hoidke sõrme selle peal ning valige siis Salvesta ja mälu. Failid

salvestatakse vastavatesse rakendustesse, nt rakendusse Galerii.

Sõnumi lugemine hiljem
1 Valige  > Sõnumid.
2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
3 Valige sõnum.

Vestluse kuvamine
Mõnele kindlale kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid kuvatakse ühes
vaates, milles saate ka vestlust jätkata.

Valige  > Sõnumid.

Valige kontakt loendist Vestlused. Vestlus avatakse ja kuvatakse kõik sellele
kontaktile saadetud ja temalt saabunud sõnumid.

Vestlussõnumile vastamine
1 Valige tekstisisestusväli ja kirjutage sõnum.
2 Manuse lisamiseks valige .
3 Adressaatide lisamiseks valige  > Lisa adressaat.
4 Sõnumi saatmiseks valige .

Sõnum saadetakse selle kontakti jaoks viimati kasutatud numbril.

Kui saadate uue sõnumi, lisatakse see parajasti käimasolevale vestlusele. Kui vestlust
pole algatatud, alustatakse uut vestlust.

Kui avate saabunud sõnumi avakuval, avatakse see sõnum vaikimisi vastava kontakti
vaates Vestlus.

Tekstsõnumi kuulamine
Telefoni saate määrata tekstsõnumite sisu ette lugema.

1 Valige  > Sõnumid.
2 Valige ikoon  > Kuva kaustad > Saabunud.
3 Valige soovitud sõnum, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Kuula.

Sõnumilugeja kõneseadete muutmiseks valige  > Seaded > Telefon > Kõne.
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Keelevahetus
Valige Keel ja siis soovitud keel.

Häälevahetus
Valige Hääl ja soovitud hääl. Hääle kuulamiseks avage häälevaliku vahekaart ,
hoidke sõrme selle peal ja valige siis Esita hääl.

Sisestuskeele vahetamine
Saate vahetada keelt, mida kasutate sõnumite ja e-kirjade kirjutamiseks.

1 Valige  > Seaded ja Telefon > Keel.
2 Valige Kirjutamiskeel.

E-post

Teave rakenduse E-post kohta

 Valige  > E-post.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-
posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada
mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse
võimalike hindade kohta saate oma teenusepakkujalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Teave Exchange ActiveSynci kohta
 Valige  > E-post ja Uus postkast > Exchange ActiveSync.

Kas soovite, et arvuti taga istudes või koos telefoniga liikvel olles oleksid töökirjad,
kontaktid ja kalender käepärast? Telefonis ja Mail for Exchange'i serveris oleva olulise
sisu saate omavahel sünkroonida.

Mail for Exchange'i konto saab seadistada ainult siis, kui teie ettevõttes on kasutusel
Microsoft Exchange'i server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril aktiveerida teie
konto jaoks Microsoft Exchange ActiveSync.

Selle seadmega on võimalik sidet pidada Microsoft Exchange'i ActiveSynci toega
serveritega. Selle seadmega koos ei anta teile ja te ka ei saa endale mingeid Microsofti
intellektuaalomandiga seotud õigusi ühegi sellise serveritarkvara ega serveriseadme
osas, mis on selle seadme kaudu juurdepääsetavad, ega ka mingit õigust kasutada
Microsoft Exchange'i ActiveSynci väljaspool seda seadet.
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Enne Mail for Exchange'i konto seadistamist veenduge, et teil on olemas järgmised
andmed:

• tööalane e-posti aadress;
• Exchange'i serveri nimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
• võrgu domeeninimi (pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole);
• töövõrgu parool.

Sõltuvalt Exchange'i serveri konfiguratsioonist tuleb ilmselt sisestada lisateavet. Kui
teil pole vastavaid andmeid, pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik telefoni lukukoodi kasutamine.

Sünkroonimine toimub automaatselt Mail for Exchange'i konto seadistamise ajal
määratud ajavahemike järel. Sünkroonitakse ainult konto seadistamise ajal määratud
sisu. Täiendava sisu sünkroonimiseks muutke Mail for Exchange'i seadeid.

Postkasti lisamine
Kas kasutate mitut e-posti aadressi? Telefonis võib olla mitu postkasti. E-post on
võrguteenus.

Valige  > E-post.

Kui avate rakenduse E-post esimest korda, palutakse teil luua e-posti aadress. Kui
nõustute seda tegema, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui soovite telefonis kasutada oma töö e-posti aadressi, seadistage e-post,
kasutades protokolli Exchange ActiveSync. Seadistamiseks vajate oma Microsoft
Exchange Serveri nime ja võrgudomeeni. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Mail for
Exchange'i administraatori poole.

Postkasti lisamine hiljem
Postkasti saate luua ka hiljem. Valige E-post > Uus postkast ja järgige telefonis
kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti
juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine
Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Kustuta postkast.

Vastuvõetud e-posti lugemine
Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

58 E-post



Valige  > E-post.

Valige postkast ja seejärel e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme
avakuvale.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja
liigutage neid kokku või lahku.

Manuse avamine või salvestamine
Valige manus ja Ava või Salvesta. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine
1 Valige ikoonid  > .
2 Kirjutage vastus ja valige siis ikoon .
3 Valige ikoon .

E-kirja edasisaatmine
1 Valige ikoonid  > .
2 Sisestage e-posti aadress. Kui soovite adressaadi lisada kontaktiloendist, valige

ikoon .
3 Muutke soovi korral e-kirja ja valige ikoon .
4 Valige ikoon .
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Näpunäide. Kui teie e-kiri sisaldab veebiaadressi ja te soovite selle avada telefoni
brauseris, siis valige see aadress.

Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis
Kasutage nooleikoone.

E-post saatmine
Kas sooviksite teel olles e-kirja saata? Oma telefonis saate e-kirju lugeda ja saata ka
siis, kui te ei istu parasjagu laua taga.

Valige  > E-post ja postkast.

1 Valige ikoon .
2 Sisestage e-posti aadress. Kui soovite adressaadi lisada kontaktiloendist, valige

ikoon . Välja Salak. lisamiseks valige ikoon  >  > Muud adressaadiväljad >
Kuva salakoopiaväli.

3 Kirjutage teema ja sõnum ning valige siis ikoon .

Näpunäide. Manuse lisamiseks valige ikoon  .
4 Valige .

Koosolekukutsele vastamine
Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui
salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige  > E-post ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on
saadaval, valige  Nõustu,  Keeldu või  Kõhklev.

Kättesaadavuse kontrollimine
Valige  > Kuva kalender.

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata
või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-kirja avamine avakuva kaudu
Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.
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Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastu võetud e-
kirja. E-kirjad saate avada otse vidinas. Ikoon  tähistab uut saabunud e-kirja.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-kirju, liikuge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale
Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ja valige Lisa vidin ning siis e-
posti vidin. Kui teil on mitu postkasti, valige, millist soovite kasutada.

Näpunäide. Kui soovite kompaktsemat vidinat, kus kuvatakse ainult postkasti nimi ja
uue kirja saabumise korral ikoon , valige Lisa vidin > E-post, uus e-kiri.

Internet

Teave veebibrauseri kohta

 Valige  > Veeb.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri
abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine
Valige  > Veeb.

Näpunäide. Kui teil pole võrguteenusepakkujaga sõlmitud kuutasuga
andmesidelepingut, saate andmesidekulusid vähendada, kui loote Interneti-
ühenduse Wi-Fi-võrgu kaudu.

Veebisaidi avamine
Kirjutage aadressiribale veebiaadress ja valige ikoon .

Internetist otsimine
Kirjutage otsingusõna aadressiribale, seejärel valige aadressiriba alt otsingusõna.

Suumimine
Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Veebilingi saatmine
Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal, valige siis Saada ja viis, kuidas
soovite lingi saata.
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Uue brauseriakna avamine
Valige ikoonid  > .

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine
1 Valige ikoon .
2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete vaadanud
salajasi paroolkaitsega andmeid või kasutanud parooliga turvatud teenust või
üritanud seda teha, tühjendage alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine
Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed > Vahemälu.

Järjehoidja lisamine
Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada oma
järjehoidjate hulka.

Valige  > Veeb.

Sirvimise ajal puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Lisa
järjehoidja.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal
Valige ikoonid  >  ja järjehoidja.

Näpunäide. Järjehoidjad saate lisada ka telefoni põhimenüüsse. Sirvimise ajal
puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Installi rakendusena.

Veebikanali tellimine
Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt
külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskeima sisu lingid
seadmesse automaatselt.

Valige  > Veeb.

Veebikanalid on veebilehtedel tavaliselt märgitud ikooniga . Neid kasutatakse
näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

1 Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht.
2 Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal ning valige Lisa kanal.
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Kanali uuendamine
Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis
Värskenda.

Kanali automaatse uuendamise seadmine
Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis
Muuda > Automaatsed uuendused.

Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine
Valige  > Veeb.

Veebisaidid võivad paluda juurdepääsu teie praegusele asukohateabele, et näiteks
isikupärastada teile kuvatavat teavet. Kui lubate veebisaidil kasutada oma
asukohateavet, võib teie asukoht sõltuvalt veebisaidist olla nähtav ka teiste jaoks.
Lugege veebisaidi privaatsuspõhimõtteid.

Kui palutakse, valige Luba üks kord või Luba alati.

Veebisaidilt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine
1 Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Asukohateabeõigused.
2 Puudutage veebisaiti ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Kustuta.

Kõikidelt veebisaitidelt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine
Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed >
Asukohateabeõigused.

Suhtlusvõrgustikud

Teave rakenduse Suhtlus kohta

 Valige  > Suhtlus ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida
kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui
olete suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud
rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

• Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
• Saate oma olekuteabeuuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
• Saate kaameraga tehtud fotosid teistega jagada.
• Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
• Saate veebisõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.
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• Saate olekuteabeuuendusse lisada oma asukohateabe.
• Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni

kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada
suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud.
Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia
teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna
teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.
Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse
kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted
hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine ühel kuval
Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu,
saate ühes vaates vaadata neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuuendusi.
Te ei pea mitut rakendust vaheldumisi aktiveerima, selleks et teada saada, millega
teie sõbrad tegelevad.

1 Valige  > Suhtlus.
2 Valige teenus ja logige sisse.
3 Valige ikoon  > Minu kontod > Lisa suhtlusvõrgustik.
4 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
5 Valige ikoon  > Kõik tegevused.

Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse
Rakenduse Suhtlus kaudu saate suhtlusvõrgustikuteenustesse postitada
olekuteabeuuendusi.

1 Valige  > Suhtlus ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida
kasutate.

2 Valige ikoon  > Kõik tegevused.
3 Kirjutage oma olekuteabeuuendus tekstiväljale.

Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga
Veebisõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis
asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist saate vaadata nende kontaktteavet otse
rakendusest Suhtlus ning nende olekuteabeuuendusi oma kontaktiloendist.
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1 Valige  > Suhtlus.
2 Valige veebisõbra profiilipilt ja Link Profile to Contact.
3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine avakuval
Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuuendusi näha otse telefoni avakuval, kui
olete rakenduse Suhtlus kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki
või Twitterisse) sisse loginud.

Vidina Suhtlus lisamine avakuvale
Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Lisa vidin >
Suhtlus.

Rakenduse Suhtlus avamine otse avakuvalt
Valige avakuval vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuuenduste
kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Foto või video üleslaadimine teenusesse 
Rakenduse Suhtlus kaudu saate oma fotod või videod üles laadida mõnda
suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki).

1 Valige  > Suhtlus ja logige siis suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.
2 Valige .
3 Valige, kas soovite üles laadida foto või video.
4 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.

Faili suurim lubatud maht on fotode korral 4 MB ja videote korral 10 MB
5 Kui laadite üles ühe foto, saate sellele lisada pildiallkirja ja teatud fotoosale ka

kommentaariga sildi.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama
ja te peate kasutama Wi-Fi-ühendust.

6 Valige .

Pildistamine ja foto üleslaadimine
1 Valige .
2 Valige foto kaamerast üleslaadimise valik.
3 Pildistage.
4 Lisage pildiallkiri ja teatud fotoosale kommentaariga silt.
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Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuuenduse kaudu
Rakenduse Suhtlus abil saate sõpru teavitada oma asukohast, nii et nad saavad teid
üles otsida.

1 Valige  > Suhtlus.
2 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.
3 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks

ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
4 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.

Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet
jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke
arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele
inimestele.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse
kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega
ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe
vaatamist arvesse.

Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu
Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi
saata.

1 Valige  > Suhtlus.
2 Valige sõbra profiilipilt ja siis soovitud sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval siis, kui olete veebisõprade profiilid linkinud oma telefonis
oleva kontaktteabega või kui teie sõbrad on teenuses lisanud oma kontaktteabe oma
andmetesse.

Saadaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstsõnumi
saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse
Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses (nt Facebookis) sündmusekutsetele,
saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseisvate
sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige  > Suhtlus ja soovitud teenus ning logige sisse.

1 Valige sündmusekutse.
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2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Kaamera

Kaamera

 Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede
jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt
pildistada ja videoid salvestada.

Telefoni abil saate fotosid ja videoid hiljem vaadata ja töödelda, neid Internetis
teistega jagada või muudesse ühilduvatesse seadmetesse saata.

Pildistamine
Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

1 Objekti teravustamiseks vajutage kaameranupp pooleldi alla (maastiku- ja
spordivõtete korral pole see funktsioon saadaval). Kuvatakse roheline lukustatud
teravustamispunkti tähis. Kui teravustamispunkt pole lukustatud, kuvatakse
ekraanil punane teravustamispunkti tähis. Vabastage kaameranupp ja vajutage
see uuesti pooleldi alla. Pildistada saab ka teravustamispunkti lukustamata.

2 Vajutage kaameranupp lõpuni alla. Ärge liigutage telefoni enne, kui foto on
salvestatud ja kuvatakse lõplik foto.

Suumimine
Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvasti tuvastab näod, kuvab ekraanil nende ümber valged ristkülikud ja
optimeerib teravustamise isegi siis, kui nägu liigutatakse. Näotuvastusfunktsioon on
vaikimisi aktiveeritud.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine
Valige ikoonid  > .

Kui telefoni on sisestatud mälukaart, saate määrata piltide salvestamise asukoha.
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Fotode salvestuskoha määramine
1 Valige  > Seaded.
2 Valige Rakenduse seaded > Kaamera > Pilt.
3 Valige Kasutatav mälu ja piltide salvestuskoht.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine
Kui soovite meelde jätta, kus te mõne kindla pildi tegite või video filmisite, saate seada
oma telefoni asukohateavet automaatselt salvestama.

Vajutage kaameranuppu.

Kui GPS-i või võrgu kaudu on võimalik seadme asukoht kindlaks määrata, saab
asukohateabe lisada fotole või videole. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või
video ühikasutusse, võidakse asukohateave kuvada ka neile, kes seda fotot või videot
vaatavad. Kaameraseadetes saate asukohasiltide lisamise funktsiooni välja lülitada.

Asukohateabe salvestamise sisselülitamine
Valige ikoonid  >  > Salvesta asukohateave > Jah.

Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide
asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-
satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge
asukoha kindlaksmääramisel kunagi ainuüksi GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust
pärinevatele andmetele.

Asukohateabe tähised
  — Asukohateave pole saadaval. Asukohateavet ei saa fotodele ega videotele

salvestada.
  — Asukohateave on saadaval. Pildistamis- või filmimisasukoha teave

salvestatakse.

Makrovõtte tegemine
Väikseid objekte (nt putukaid või lilli) võib olla raske teravustada. Sel juhul tuleb
kaamera objektile lähemale viia. Kõige pisematest detailidest teravate ja täpsete
fotode tegemiseks kasutage makrovõtet.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.
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Makrovõtte aktiveerimine
Valige  > .

Hämaras pildistamine
Kui soovite pildistada vähese valgusega oludes, aktiveerige öörežiim.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Öörežiimi aktiveerimine
Valige  > . Välklambi kasutamiseks valige .

Liikuva objekti pildistamine
Kas jälgite spordivõistlust ja soovite toimuva oma telefoniga salvestada?
Spordirežiimi abil saate liikuvatest inimestest teha teravamaid fotosid.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Spordirežiimi aktiveerimine
Valige ikoonid  > .

Pildistamise ja videote salvestamise näpunäited
Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Pildistamisel pidage silmas järgmist.

• Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
• Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
• Kontaktiloendis olevale kontaktile saate lisada foto. Pärast pildistamist valige

 > Kasuta pilti > Lisa kontaktile. Nihutage foto kärpimiseks raami, puudutage
tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige , siis valige soovitud kontakt ja seejärel
uuesti .

• Kui te umbes ühe minuti jooksul kaamerat ei kasuta, lülitub kaamera puhkerežiimi.
Kaamera uuesti aktiveerimiseks vajutage põgusalt kaameranuppu.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge
välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Video salvestamisel tehke järgmist.

• Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.
• Võimaluse korral salvestage telefoni massmällu.
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• Mälukaardile salvestamise korral kasutage parima kvaliteedi tagamiseks kiireid ja
kvaliteetseid ühilduvaid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4
(32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Enne esmakordset kasutamist varundage kõik kaardil olevad olulised andmed ja
vormindage kaart telefoni abil isegi siis, kui kaart on varem Nokia telefonis
vormindatud või kasutusel olnud. Vormindamise käigus kustutatakse kõik kaardil
olevad andmed.

Kui mälukaardi toimimine aja jooksul halveneb, varundage kogu kaardil olev
oluline sisu ja vormindage kaart telefoni abil.

Video salvestamine
Lisaks pildistamisele saate erilised hetked salvestada telefoniga ka videotena.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige
ikoon .

2 Salvestuse alustamiseks vajutage kaameranuppu.
3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon  . Kui te pärast salvestamise peatamist ei

vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse.
Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.

4 Salvestuse lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Video salvestatakse
automaatselt kausta Galerii.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu
piiramiseks valige enne salvestamist  >  > Videokvaliteet, seejärel valige
piisavalt väike maht (nt Ühisvideokvaliteet).

Foto või video saatmine
Pilt võib öelda rohkem kui sõnad. Erilist hetke kujutava foto või video või olulise teabe
saate saata multimeediumsõnumi või e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Multimeediumsõnumi või e-kirjaga saatmine
1 Tehke foto või salvestage video.
2 Valige  > Saada.
3 Valige Sõnumiga või E-postiga.
4 Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige Adress.. Adressaadi nime,

telefoninumbri või aadressi saate väljale Adress. ka kirjutada.
5 Valige ikoon  .
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Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine
1 Tehke foto või salvestage video.
2 Valige ikoon  > Saada > Bluetooth-üh. kaudu.
3 Valige telefon või seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid.

Kui teine telefon või seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast
Kas soovite oma fotosid ja videoid sõpradega jagada? Laadige need üles
suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu.

Pärast pildistamist või video salvestamist valige ikoon  ja järgige telefonis
kuvatavaid juhiseid.

Fotode või videote esmakordsel suhtlusvõrgustikuteenusesse üleslaadimisel tuleb
teil teenusesse sisse logida. Seejärel lisatakse teenus telefonis
veebisjagamisteenuste loendisse.

Kõik suhtlusvõrgustikuteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga
salvestatud videoid.

Teie fotod ja videod

Galerii
Teave rakenduse Galerii kohta

 Valige  > Galerii.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud fotosid.

Lisaks saate fotosid ja videoid vaadata ühilduvast telerist.

Fotod ja videod saate korraldada albumitesse. Nii on neid hõlpsam üles leida.

Fotode ja videote vaatamine
Valige  > Galerii.
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Fotode sirvimine
Libistage ekraanil sõrme üles või alla.

Foto vaatamine
Valige foto.
Järgmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise foto
vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine
Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks viige sõrmed
kokku.

Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage
ekraani kaks korda.

Tööriistariba kuvamine
Puudutage ekraani.

Fotode vaatamine slaidiseansina
Valige foto ja  > Slaidiseanss > Esita. Slaidiseanss algab valitud fotost.

Albumi fotode vaatamine slaidiseansina
Avage vahekaart Albumid . Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis
Slaidiseanss.
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Slaidiseansi seadete muutmine
Valige foto ja  > Slaidiseanss > Seaded.

Video esitamine
Valige video ja ikoon .

Fotosid ja videoid saab teile saata nii e-kirja kui ka multimeediumsõnumiga. Kui
soovite neid fotosid ja videoid hiljem vaadata, salvestage need rakendusse Galerii.

Foto või video salvestamine rakendusse Galerii
1 Valige multimeediumsõnumis foto või video.
2 Puudutage ekraani ja valige siis  > Salvesta.

Fotode korraldamine
Kas teil on telefonis palju fotosid ja te soovite mõne konkreetse foto ülesleidmise
hõlpsamaks muuta? Selleks saate fotod korraldada albumitesse.

Valige  > Galerii.

Uue albumi loomine
Avage vahekaart Albumid  ja valige siis ikoon . Sisestage albumi nimi.

Foto teisaldamine albumisse
1 Valige soovitud foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Lisa albumisse.
2 Valige album, kuhu soovite foto teisaldada. Kui soovite foto jaoks luua uue albumi,

valige Uus album.

Näpunäide. Mitme foto teisaldamiseks mõnda albumisse valige foto, hoidke sõrme
selle peal ja valige siis Märgi. Märkige fotod, valige neist üks ja hoidke sõrme selle peal
ning valige siis Lisa albumisse.

Albumi ümbernimetamine või kustutamine
Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Muuda nime või Kustuta.
Albumis olevaid fotosid ja videoid ei kustutata telefonist.

Galeriis oleva foto või video ühiskasutusse andmine
Kas soovite oma fotod või videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida,
nii et ka sõbrad ja pereliikmed saaksid neid vaadata? Seda saab teha otse rakendusest
Galerii.
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1 Valige  > Galerii.
2 Valige üleslaadimiseks foto või video.
3 Puudutage fotot või videot ja valige ikoon .
4 Soovi korral lisage pildiallkiri ja seejärel täitke telefonis kuvatavad juhised.

Näpunäide. Mitme üksuse ühiskasutusse andmiseks valige põhikuval ikoon ,
märkige soovitud üksused ja valige uuesti ikoon .

Telefonis ja arvutis olevate fotode ning videote sünkroonimine
Kas olete telefoniga teinud pilte või salvestanud videoid, mida soovite vaadata oma
arvutist? USB kaabli abil saate telefonis ja arvutis olevaid fotosid ning videoid hõlpsalt
sünkroonida.

1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui sünkroonite telefoni mälukaardil ja arvutis olevaid üksusi, kontrollige, kas
mälukaart on telefoni sisestatud.

2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid.

Fotode varundamine
Kas soovite olla kindel, et teie olulised fotod ei lähe kaotsi? Tarkvarakomplekti Nokia
Suite abil saate fotod varundada oma arvutisse.

1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas
mälukaart on telefoni sisestatud.

2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid rakenduses Galerii
olevate fotode sünkroonimiseks.

Tehtud foto töötlemine
 Fotodele saate lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

1 Valige  > Fotoredakt. ja soovitud foto.
2 Efekti lisamiseks valige tööriistaribalt soovitud valik.
3 Töödeldud foto salvestamiseks valige  > Salvesta. Töödeldud foto ei asenda

originaali.

Töödeldud fotode vaatamiseks valige  > Galerii.

Videoredaktor
Teave rakenduse Videoredaktor kohta

 Valige  > Videoredak..
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Piltidele ja videotele saate lisada helisid, efekte ja teksti ning luua neist hõlpsalt
lühifilme või slaidiseansse.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV,
JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR‑NB/AMR‑WB.

Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olevasse kausta
Helifailid.

DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.

Filmi loomine
Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige  > Videoredak. ja ikoon  .

1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige ikoon  . Valitud failide vaatamiseks
libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige .
3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon  .
4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige ikoon  .
5 Filmi töötlemiseks valige ikoon  . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või

määrata pildi kuvamise kestuse.
6 Filmi salvestamiseks valige ikoon  > Salvesta video.

Filmi saate vajadusel hiljem uuesti töödelda. Projekti salvestamiseks valige ikoon
 > Salvesta projekt.

Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige  > Galerii.

Slaidiseansi koostamine
Kas soovite puhkusefotode põhjal koostada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid
meeleolusid ja sündmusi edasi andvate mallide abil saate luua mitmesuguseid
sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse. Kui
ühendate oma telefoni HD-teleriga, saate slaidiseansse vaadata ka teleriekraanil.

Valige  > Videoredak. ja ikoon  .

1 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Pärast malli valimist kuvatakse eelvaade.
2 Fotode lisamiseks slaidiseansile valige ikoon .
3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon  .
4 Pealkirja lisamiseks valige ikoon  .
5 Slaidiseansi eelvaate kuvamiseks valige  > Eelvaade.
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6 Slaidiseansi salvestamiseks eelvaate kuvamise ajal valige  > Salvesta video.
7 Slaidiseanssi saate vajadusel hiljem muuta. Projekti salvestamiseks valige ikoon

 > Salvesta projekt.

Kui soovite slaidiseanssi hiljem vaadata, valige  > Galerii.

Fotode ja videote vaatamine telerist
Telefoni ühendamine teleriga HDMI-liidese kaudu
Telefoni saate HDMI-adapteri ja juurdeostetava ühilduva HDMI-kaabli abil ühendada
teleri või kodukinosüsteemiga. Pildid ja videod säilitavad algse pildi- ja helikvaliteedi.

1 Ühendage HDMI-adapter telefoni HDMI-liidesesse.

2 Ühendage HDMI-kaabel adapteriga ja siis teleri HDMI-liidesesse. Teleri HDMI-
sisendi peate valima käsitsi.
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Fotode ja videote vaatamine telerist
Fotosid ja videoid saate vaadata ühilduvast telerist. Nii on neid hõlbus oma perele ja
sõpradele näidata.

Kui teil on HDMI-toega teler, saate telefoni ja HD-teleri ühendamiseks kasutada
HDMI-adapterit ja ühilduvat HDMI-kaablit (juurdeostetav).

Fotode ja videote vaatamine HD-telerist

Telefoni ühendamine teleriga
Telefoni saate teleriga ühendada HDMI-adapteri ja ühilduva HDMI-kaabli abil.

Kui teleri ekraanil pole midagi näha, siis kontrollige, kas teler kasutab õiget HDMI-
sisendit.

Teleri ekraani liikumine
Valige telefoni ekraanil nooleikoonid. Millegi valimiseks valige ikoon OK.

Foto kuvamine või video esitamine
Valige Videod või Fotod, minge soovitud fotole või videole ja seejärel valige OK.

Eelmise või järgmise foto avamine
Valige tagasi- või edasinool.

Valitud foto pööramine
Valige üles- või allanool.

Fotode slaidiseansi käivitamine
Valige foto vaatamise ajal OK.

Video esitamise peatamine või jätkamine
Valige OK.
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Videoklipi tagasi- või edasikerimine
Valige tagasi- või edasinool.

Fotode ja videote vaatamine SD-telerist
Selleks on vaja kasutada Nokia videokaablit (juurdeostetav) ning on võimalik, et tuleb
muuta ka telesignaaliväljundi seadeid ja kuvasuhet.

Telesignaaliväljundi seadete muutmiseks valige  > Seaded ja Telefon >
Tarvikud > Telesignaaliväljund.

1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse. Otsikute ja liideste
värv peab ühtima.

2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia telefoni AV-liidesesse. Võimalik,
et ühendustüübiks tuleb valida Telesignaaliväljund.

3 Valige telefonist foto või video.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet
kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle
seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge
helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Kodukinosüsteemiga ühendamine
HD-kvaliteediga videoid saate nautida koos mitmekanalilise kvaliteetse Dolby™
Digital Plus 5.1 ringheliga.
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1 Telefoni saate HDMI-adapteri ja juurdeostetava ühilduva HDMI-kaabli abil
ühendada ühilduva kodukinosüsteemiga.
Kodukinosüsteem peab toetama standardit HDMI 1.4 ja suutma videosignaali
HDMI-liidese kaudu telerisse saata.

2 Seadke kodukino kasutama vastavat HDMI-sisendit. Lisateavet leiate oma
kodukinosüsteemi kasutusjuhendist.
Telefonist saab kaugjuhtimispult.

3 Valige Videod ja siis soovitud video.

Video suurim toetatud eraldusvõime on 1080p. Teie telefon ei toeta faile, mille maht
on suurem kui 4 GB.

Näide: MP4- või MKV-vormingus video, mille atribuudid on järgmised.

• Video: AVC 1916 kbit/s, 24 kaadrit sekundis, High Profile Level 3.1, 3 baaskaadrit
• Heli: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbit/s, 6 kanalit

Videod ja TV

Videod
Teave rakenduse Videod kohta

 Valige  > Videod.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.

Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate
veebilehelt www.nokia.com/support.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete
ülekandmine, mis võib olla tasuline.
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Video esitamine
Valige  > Videod.

Videokogu sirvimiseks avage vahekaart . Salvestatud videote sirvimiseks valige
 > Galerii.

Videote allalaadimiseks Nokia Poest avage vahekaart .

Kui ühendate oma telefoni HD-teleriga, saate videoid vaadata ka suurel ekraanil.

Video vaatamine
Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementidele juurdepääsuks
puudutage ekraani.

Taasesituse seiskamine või jätkamine
Valige ikoon  või  .

Edasi- või tagasikerimine
Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Kui video kuvasuhe pole teie telefoni ekraaniga sama, võite videopilti ekraani
täitmiseks suurendada või venitada.

Pildi suurendamine või venitamine
Valige ikoon  > Muuda kuvasuhet.

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi
Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või
soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist
arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas
mälukaart on sisestatud.

2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Veebitelevisiooni vaatamine
Saate jälgida uudiseid ja oma lemmiktelesarjade uusimaid osi.

Valige  ja soovitud I-TV teenus.
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Sisu voogesituseks Interneti kaudu peab teil olema aktiivne 3G-, 3.5G- või Wi-Fi-
ühendus. Veebitelevisiooniteenuste kasutamine võib tähendada võrgu kaudu suurte
andmemahtude ülekandmist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma
teenusepakkujalt.

Eelinstallitud veebitelevisiooniteenuste valik sõltub riigist ja võrguteenusepakkujast.
Veebitelevisiooniteenuste sisu sõltub teenustest.

1 Veebitelevisioonis pakutava sisu sirvimiseks libistage sõrme ekraanil.
2 Esituse käivitamiseks valige pisipilt.
3 Esituse ajal juhtelementide kuvamiseks või peitmiseks puudutage ekraani.
4 Helitugevust saab muuta helitugevusnuppude abil.

Veebitelevisioonividina lisamine avakuvale
Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis esmalt Lisa vidin
ja soovitud veebitelevisiooniteenus.

Muusika ja heli

Muusikapleier
Teave muusikapleieri kohta

 Valige  > Muusikapleier.

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi
liikudes.

Muusika esitamine
Valige  > Muusikapleier.

1 Muusikapalade, esitajate, albumite või žanrite kuvamiseks valige ikoon , , 
või .

2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige ikoon .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine
Taasesituse peatamiseks valige ikoon ; jätkamiseks valige ikoon .

Loo edasi- või tagasikerimine
Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.
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Pala esitamine kordusega
Valige ikoon .

Näpunäide. Muusika kuulamise ajal saate naasta avakuvale ja jätta muusika taustal
mängima.

Esitusloendi loomine
Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude
valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige  > Muusikapleier.

1 Valige lugu, album või žanr ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Lisa
esitusloendisse.

2 Valige esitusloend või valige uue esitusloendi loomiseks Uus esitusloend.

Esitusloendi esitamine
Valige ikoon  ja siis esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist
Valige esitusloendivaates soovitud lugu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis
Eemalda.
See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.
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Näpunäide. Muusikapleier loob enim esitatud lugude, viimati esitatud lugude, mitte
kunagi esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Laulusõnade kuvamine laulu kuulamise ajal
Kui soovite laule kuulates vaadata ka laulusõnu, kopeerige laulusõnade failid
muusikafailidega samasse kausta. Laulusõnade faili ja vastava muusikafaili nimed
peavad ühtima.

Muusikapleier toetab lihtsat ja täiustatud LRC-vormingut ning ID3v2-vormingus
metaandmetena muusikafaili manustatud laulusõnu.

Kasutage ainult legaalsel teel saadud laulusõnu.

Taskuhäälingusaate esitamine
1 Valige  > Muusikapleier.
2 Valige ikoon  > Saated.
3 Valige soovitud taskuhäälingusaade. Kui taskuhäälingusaate esitamine on pooleli

jäänud, jätkatakse esitamist sellest kohast, kus see pooleli jäi.

Näpunäide. Taskuhäälingusaate kuulamisel saate naasta seadme avakuvale, jättes
rakenduse Muusikapleier taustal tööle.

Telefonis ja arvutis oleva muusika sünkroonimine
Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafaile, mida sooviksite ka telefonist kuulata?
Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafaile telefoni kopeerida. Samuti saate
seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.

1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis USB > Nokia Suite.
3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud

tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon.
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4 Lohistage muusikafailid oma telefoni. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia
Suite abist.

5 Valige rakenduses Muusikapleier ikoon  > Muusikakogu > Värskenda.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/
support.

Teatud muusikafailid võivad olla digitaalõiguste kaitsega (DRM) ja neid saab ainult
ühes seadmes esitada.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta

 Valige  > Nokia muusika.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning
arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute
muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

See teenus ei pruugi olla kõigis piirkondades või riikides kättesaadav ning sõltuvalt
teie elukohariigist on teie jaoks saadaval erinevad teenused ja valikud.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida
kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

• oma telefoni kaudu;
• ühilduva veebibrauseri kaudu;
• Nokia Suite

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika
jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud
muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik
kaotsi.

Kaitstud sisu
Koos digitaalõiguste halduse (DRM-i) kaitse all oleva sisuga (nt pildid, videod või
muusika) edastatakse ka litsents, mis määrab selle sisu kasutamise õigused. DRM-
kaitsega muusikapalu ei saa näiteks kasutada helinate või märguandehelinatena.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida
ja eemaldada.
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Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine
Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu.

Helisalvestus
Valige  > Diktofon.

Heliklipi salvestamine
Valige .

Salvestamise lõpetamine
Valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga
Valige  > Saada.

Muusikapalade esitamine raadio kaudu
Teave FM-saatja kohta

 Valige  > Raadioesit..

Oma telefonis talletatud muusikapalu saate kuulata mis tahes ühilduvast FM-raadiost
(nt autoraadiost või kodusest stereosüsteemist).

FM-saatja leviulatus on umbes kaks meetrit. Edastust võivad häirida takistused (nt
seinad), muud elektroonilised seadmed või avalikud raadiojaamad. FM-saatja
töösagedusvahemik on piirkonniti erinev.

FM-saatja võib põhjustada häireid läheduses samal sagedusel töötavates FM-
raadiotes. Häirete vältimiseks otsige enne FM-saatja aktiveerimist vastuvõtvas
raadios alati esmalt üles mõni vaba FM-sagedus.

FM-saatjat ja teie telefoni FM-raadiot ei saa korraga kasutada.

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida FM-saatja kasutamise piirangud. Lisateabe
saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole ja avage veebileht
www.nokia.com/fmtransmitter.

Pala esitamine raadio kaudu
Kas soovite kuulata muusikapalu valjemalt või kvaliteetsemate Hi-Fi-stereokõlarite
kaudu? Muusikapalu saate esitada FM-raadio kaudu.

1 Häälestage vastuvõttev raadio vabale sagedusele.
2 Valige  > Muusikapleier.
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3 Valige muusikapala või esitusloend.
4 Valige ikoon  > Raadioesitus.
5 Sisestage sagedus, millele vastuvõtva raadio häälestasite. Kui teie asukohas on

näiteks sagedus 107,8 MHz vaba ja te olete oma FM-raadio häälestanud sellele
sagedusele, peate ka FM-saatja häälestama sagedusele 107,8 MHz.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage vastuvõtva raadio helitugevusnuppu.
Veenduge, et telefoni heli ei oleks vaigistatud.

Näpunäide. FM-saatja hõlpsaks sisse- ja väljalülitamiseks lisage avakuvale vidin
Raadioesitus.

Rakendus on mõeldud ainult legaalselt saadud sisu isiklikuks kasutamiseks.

FM-raadio
Teave FM-raadio kohta

 Valige  > FM-raadio.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage lihtsalt peakomplekt ja
valige soovitud jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt
toimib antennina.

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühenduseta ja te ei viibi
mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekande kvaliteet sõltub FM-raadio signaali
tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse
raadio automaatselt.
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Raadiojaamade otsimine ja salvestamine
Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem
hõlpsalt kuulata.

Valige  > FM-raadio.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu
automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata.
Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine
1 Valige ikoonid  >  > Häälesta jaamu käsitsi.
2 Soovitud sageduse määramiseks kasutage üles- või allanoolt. Toetatud

sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine
Valige ikoonid  > .

Raadio kuulamine
FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige  > FM-raadio.

Järgmise või eelmise jaama avamine
Valige  või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine
Valige .

Mõne muu saadaoleva jaama otsimine
Puudutage pikalt ikooni  või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin
avakuvale.

Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine
Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi
alguses.

Valige  > FM-raadio.

Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Muusika ja heli 87



Jaama teisaldamine loendis uude asukohta
1 Valige tööriistaribal .
2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige

hüpikmenüüst Teisalda.
3 Valige loendis uus asukoht.

Kaardid

Teave rakenduse Kaardid kohta
Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähiümbruses asub, ja lasta ennast
soovitud sihtkohta juhatada. Rakenduses Kaardid saate vaadata ka ilmateadet ning
kasutada uusimaid reisiteatmikke.

• Rakenduses Kaardid saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
• Saate sünkroonida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute

veebiteenusesse Nokia Kaardid talletatud vastavate üksustega.
• Funktsiooni Autoga kasutades saate üksikasjalike juhiste järgi liikuda soovitud

kohta.
• Rakendus Ühistransport annab teie käsutusse erinevaid ühistranspordiliike

kombineerivad algpunktist lõpp-punkti liikumise juhised koos aegadega.
• Funktsiooni Ilm abil saate vaadata praegust ilmateadet või järgmiste päevade

ilmaennustust (kui see on saadaval).
• Funktsiooni Juhised abil saate vaadata uusimat teavet selle kohta, millised on

soovitud asukoha vaatamisväärsused ja mida põnevat seal teha saab, millised on
ööbimisvõimaluse või kuidas endale tuba broneerida.

Koordinaatteave ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek
võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete
ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi
lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse
pakutavatele võimalustele.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral
ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.
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Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks
Sihtkohta sõitmine
Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on teil sihtkohta jõudmiseks abi
funktsioonist Autoga.

Valige  > Autoga.

Sihtkohta sõitmine
Valige Siht: ja siis soovitud valik.

Sõidu alustamine sihtkohta määramata
Valige Lihtsalt sõida. Kaardil kuvatakse teie asukoht.

Koju sõitmine
Valige Sõida koju.

Kui valite valiku Sõida koju esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine
Valige ikoon  > Seaded > Kodu asukoht > Määra ümber.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise
jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Autoga sõitmise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine
Hääljuhised on abiks sihtkohta jõudmisel, neid kasutades saate samal ajal ka
reisiteekonda nautida.
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Valige  > Autoga.

Valige  > Seaded > Hääljuhendamine ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine
Valige  > Seaded > Hääljuhendamine > Pole.

Vaate Autoga ilme muutmine
Kas sooviksite vaadata realistlikumat, ruumilist kaarti või kasutada funktsiooni
Autoga pimedal ajal? Erinevates kaardirežiimides kuvatakse soovitud teave selgelt
igal ajal.

Valige  > Autoga.

3D-kaardi kuvamine
Valige ikoonid  > . 2D-režiimi naasmiseks valige see ikoon uuesti.

Kui soovite kaarti ka pimedal ajal selgelt näha, aktiveerige öörežiim.

Öörežiimi aktiveerimine
Valige ikoon  >  > Värvid > Öörežiim.

Vaikimisi pööratakse kaarti automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.

Kaardi pööramine suunaga põhja poole
Valige . Kaardi pööramiseks tagasi sõidusuunda valige uuesti ikoon .

Eelistatud marsruudi valimine
Kui kasutate funktsiooni Autoga, saate valida oma vajadustele ja eelistustele vastava
marsruudi.

1 Valige  > Autoga.
2 Valige  >  > Marsruudi sätted.
3 Valige Marsruudi valimine > Kiirem marsruut või Lühem marsruut.
4 Nii lühema kui ka kiirema marsruudi eeliste kombineerimiseks valige Marsruudi

valimine > Optimeeritud.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid
või need jäetakse kõrvale.
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Liiklus- ja ohutusteabe saamine 
Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta,
sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused.

Valige  > Autoga.

Liiklussündmuste kuvamine kaardil
Kui kasutate autoga sõites navigeerimisfunktsiooni, valige  > Liiklusinfo.
Liiklussündmused kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Soovi korral saate määrata, et telefon teavitaks teid kiirusepiirangu ületamisest.

Kiirusepiiranguhoiatuste kasutamine
1 Valige  >  > Hoiatused.
2 Valige väljal Kiiusepiirangu hoiatuse olek väärtus Sees.
3 Et määrata, kui palju võite enne hoiatuse saamist kiirusepiirangut ületada, valige

Kiirusepiirang alla 80 km/h või Kiirusepiirang üle 80 km/h.

Saate määrata, et funktsiooni Autoga kasutamise korral välditaks marsruudi
koostamisel või juhiste andmisel keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või
teetöid). Kui kasutate funktsiooni Autoga, kontrollitakse navigeerimise ajal pidevalt
marsruudi liiklusolusid ja uuendatakse juhiseid automaatselt.

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine
Valige  >  > Marsruudi sätted > Arvesta liiklusolusid.

Teie riigis või piirkonnas ei pruugi liiklusteave olla kättesaadav.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate
kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud
kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei
vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle
teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine
Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle
väljakute ja jalakäijatele ette nähtud alade ning läbi parkide ja isegi läbi
kaubanduskeskuste.

Valige  > Kaardid.

1 Valige kuva ülaosas asukoht ja selle teabeala.
2 Valige Navigeeri > Kõnni siia.
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Vaikimisi on kaart suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine vastavalt jalutamissuunale
Valige . Kaardi pööramiseks tagasi põhjasuunda valige uuesti ikoon .

Samuti saate valida, mis tüüpi marsruuti soovite jalgsi liikudes läbida.

Jalakäijarežiimi valimine
1 Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Marsruudi sätted.
2 väärtuse Eelistatud marsruut > Tänavad või Sirgjoon valimiseks.

Kui teie sihtkoht asub maastikul, kus pole teid, valige Sirgjoon, sest see näitab
kõnnisuunda.

Kõndimise ajal saate armatuurlaualt vaadata mitmesugust teavet (nt kui kaugele olete
kõndinud ja milline on teie keskmine kiirus).

Armatuurlaual asuva liikumismeeriku vaatamine
Valige jalgsi liikumise vaates  > Seadmepan..

Liikumismeeriku nullimine
Valige  > Lähtesta. Kõigi loendurite nullimiseks valige  > Lähtesta kõik.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla
täpsed.

Jalgsi liikumise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine
Hääljuhistes kasutatavat keelt saab hõlpsalt muuta või hääljuhised üldse välja lülitada.

Valige  > Kaardid.

Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine
Valige ikoon  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine > Pole.

Õige tee leidmine rakendusega Ühistransport
Kui peate sihtkohta jõudmiseks kasutama nii trammi, rongi kui ka bussi, võib
plaanimine osutuda üpris keeruliseks. Miks mitte anda see raske töö telefoni teha?

1 Valige  > Ühistransport.
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2 Valige Reisiplaneerija.
3 Kui te ei soovi reisi alustada sellest kohast, kus te praegu viibite, sisestage

alguskoht väljale Alguspunkt ja valige siis vastete seast sobivaim.
4 Kirjutage sihtkoht väljale Lõpp-punkt ja valige siis vastete seast sobivaim.
5 Varasemate või hilisemate reiside nägemiseks libistage ekraanil sõrme vasakule

või paremale. Hoidke sõrm paigal, kuni reisid välja arvutatakse.
6 Reisi üksikasjalike andmete vaatamiseks valige reis.

Näpunäide. Järgmise või eelmise reisi vaatamiseks libistage sõrme ekraanil reisi
andmete vaates vasakule või paremale.

Näpunäide. Kas vajate bussipeatusse jalutamisel abi? Bussipeatuse nägemiseks
rakenduses Kaardid valige reisi andmete vaates reisi kõndimisosa.

Kui vajalikku kaarti pole veel teie telefoni talletatud ja kui teil on aktiivne Interneti-
ühendus olemas, laaditakse piirkonna kaart automaatselt alla.

Kas kavatsete teekonda alustada hilisemal kellaajal? Saate ise määrata, mis kell
soovite reisi alustada või millal kohale jõuda.

Reisi kellaaja muutmine
Valige ikoon . Seejärel valige Väljumine või Saabumine.

Ühistranspordimarsruudid on saadaval valitud piirkondades üle kogu maailma.

Mõnel pool pole sõiduplaanid saadaval ja reisiplaanid on seetõttu üksnes
hinnangulised. Neis piirkondades ei saa te varasemaid ega hilisemaid reise vaadata
ega reisi kellaaega muuta.

Teenus Ühistransport on tasuta.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete
ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Lähedalasuvate peatuste ja jaamade otsimine
Kas te ei tea, kus asub lähim bussipeatus? Ühistransport leiab üles lähedalasuvad
peatused ja jaamad ning vaatab järele järgmised väljumisajad.

1 Valige  > Ühistransport ja seejärel Transport lähipiirkonnas.
2 Kui te ei soovi väljumisi otsida sellest kohast, kus te praegu viibite, sisestage

alguskoht väljale Otsi transporti lähipiirkonnas ja valige siis vastete seast
sobivaim.

3 Valige peatus või jaam.
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Näpunäide. Lähedalasuvate peatuste ja jaamade kaardil vaatamiseks valige pärast
alguspunkti valimist ikoon .

Mõnel pool pole sõiduplaanid saadaval ja reisiplaanid on seetõttu üksnes
hinnangulised. Neis piirkondades ei saa te peatustest ja jaamadest väljumisi vaadata.

Asukohtade otsimine ja vaatamine
Oma asukoha vaatamine kaardil
Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linnu ja
riike.

Valige  > Kaardid.

Ikoon  tähistab teie asukohta. Asukoha otsimise ajal vilgub ekraanil ikoon . Kui
teie asukohta pole võimalik rakenduses Kaardid kindlaks määrata, tähistab ikoon 
teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioonimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev punane
ala ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang
täpsem ja punane ala ei ole nii suur.

Kaardi sirvimine
Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole. Kaardi
pööramiseks liikumissuunda valige ikoon .

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine
Valige ikoon .

Suumimine
Valige + või -.

Näpunäide. Võite ka asetada kaks sõrme kaardile ning viia sõrmed suurendamiseks
lahku ja vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Näpunäide. Kas soovite oma puhkusepilte kaardil vaadata? Seadke kaamera fotodele
asukohateavet salvestama – siis näete fotosid kaardirakenduses kohas, kus te pilti
tegite. Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige ikoon  ja seejärel tühjendage
märkeruut Sinu fotod.

Kui teil on Interneti-ühendus loodud ja te jõuate linnaplaani sirvides piirkonnani, mis
olemasoleval plaanil ei kajastu, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine
1 Valige  > Seaded > Üldine.
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2 Valige Ühendus > Ühenduseta.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Asukoha otsimine
Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige  > Kaardid ja .

1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.

Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine
Valige .

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud
otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi
Valige  ja siis soovitud kategooria (nt transport, majutus või poed).

Näpunäide. Leitud asukoha andmete lehe kaudu saate hõlpsasti sellesse asukohta
navigeerida, kontaktteavet vaadata või asukoha salvestada või seda teistega jagada.
Valige soovitud asukoht; see kuvatakse kaardil. Andmete lehe vaatamiseks valige
ekraani ülaosas asukoha teabeala.

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist
otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.

Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaardid, saate andmesidetasude
vältimiseks otsida ka aktiivse Interneti-ühenduseta, kuid otsingutulemite hulk võib
sellisel juhul olla väiksem.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine
Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid
reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Valige  > Kaardid ja ikoon  > Kaardilaadija.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua Wi-Fi-ühendus.
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Uute kaartide allalaadimine
1 Valige Lisa uusi kaarte.
2 Valige soovitud kontinent ja riik ning siis valige Laadi alla.

Kaartide uuendamine
Valige Vaata uuendusi.

Kaardi eemaldamine
Puudutage pikalt soovitud riiki ja kinnitage seejärel, et soovite kaardi eemaldada.

Näpunäide. Uusimate linnaplaanide ja hääljuhisefailide allalaadimiseks ning nende
kopeerimiseks telefoni saate kasutada ka arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite. Nokia
Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Kui installite telefoni rakenduse Kaardid uuema versiooni, kustutatakse riigi- ja
piirkonnakaardid. Enne kui laadite tarkvarakomplekti Nokia Suite abil alla uued
kaardid, avage ja sulgege rakendus Kaardid ning kontrollige, kas arvutisse on
installitud Nokia Suite'i uusim versioon.

Kaardi ilme muutmine
Enda jaoks vajaliku teabe kuvamiseks saate muuta kaardi ilmet.

Valige  > Kaardid.

Kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kuvamine
Valige ikoon  > Maamärgid.

Ühistranspordi marsruutide kuvamine
Valige ikoon  > Ühistransport.

Saadaolevad funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

Juhised
Kas kavandate puhkusereisi või soovite külastada linna, kus te pole varem käinud?
Kas soovite teada, kuhu seal minna või mida teha? Kus veeta öö või lõunat süüa?
Juhised võimaldab teil kasutada reisijuhte, broneerimisteenuseid ja ürituste loendeid,
kust leiate kõige värskema üksikasjaliku teabe.

Valige  > Juhised.

Teenuse või juhiste avamine
Valige pealkiri.
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Avalehele naasmiseks valige Juhised.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Ilm
Kas pärastlõunal hakkab sadama? Kui sooja ilma on laupäeval oodata? Teenuse Ilm
abil saate vaadata nii praegust ilmateavet kui ka eelseisvate päevade prognoosi.

Valige  > Ilm.

Üksikasjaliku prognoosi sirvimine
Prognoosi ajaskaalal edasi või tagasi liikumiseks lohistage vaate allservas asuvat
liugurit soovitud suunas.

Viie päeva prognoosi vaatamine
Valige . Üksikasjaliku prognoosi vaatesse naasmiseks valige .

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Teave positsioonimisviiside kohta
Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kaardil kuvamiseks GPS-il, A-GPS-il,
Wi-Fi-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhinevat positsioonimist.

A-GPS-i ja muude GPS-i täiustuste kasutamisega võib kaasneda väikese hulga
andmete ülekandmine mobiilsidevõrgu kaudu.

GPS Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine
navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha
kindlaksmääramiseks.

A-GPS Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu
kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha.

Kui võrguteenusepakkujal pole oma A-GPS-seadeid, on telefon
seadistatud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmete
hankimiseks telefoni peab teil olema Interneti-ühenduse loomise
võimalus. Telefon toob teenusest andmeid ainult vajaduse korral.

Wi-Fi Kui GPS-signaale pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes
hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab Wi-Fi abil
positsioonimine määrata täpsema asukoha.
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Kärje ID Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määrab
rakendus Kaardid teie asukoha selle mobiilsidesüsteemi abil,
mille piirkonnas teie telefon parajasti asub.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide
asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-
satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge
asukoha kindlaksmääramisel kunagi ainuüksi GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust
pärinevatele andmetele.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda
mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Positsioonimisviiside väljalülitamine
Andmesidekulude kokkuhoiuks (eriti siis, kui viibite välismaal) saate A-GPS-i, Wi-FI-
või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise välja lülitada.

1 Valige  > Seaded.
2 Valige Rakenduse seaded > Positsioonimine > Positsioonimisviisid.
3 Lülitage välja positsioonimisviisid, mida te ei soovi kasutada.

Oma asukoha kindlaksmääramine võib võtta palju kauem aega, asukoht võib olla
ebatäpsem ja GPS-vastuvõtja ei pruugi sageli teie asukohta leida.

Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine
Koha salvestamine ja kuvamine
Reisi kavandamisel saate otsida kohti nagu hotellid, vaatamisväärsused või
bensiinijaamad ja salvestada need oma telefoni.

Valige  > Kaardid.

Koha salvestamine
1 Aadressi või koha otsimiseks valige ikoon .
2 Valige kuva ülaosas asukoha teabeala.
3 Valige üksikasjalehel ikoon .

Salvestatud asukoha vaatamine
Valige põhikuval  >  > Asukohad ja soovitud koht.

Kui kavandate reisi, saate soovitud kohad koguda näiteks ühte kogumikku.
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Salvestatud koha lisamine kogumikku
1 Valige Asukohad.
2 Valige soovitud koht, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Kogumike korrald..
3 Valige Uus kogumik või juba olemasolev kogumik ja seejärel valige ikoon .

Kausta Lemmikud sünkroonimine
Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel, seejärel saate
veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad omavahel sünkroonida – nii
pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

1 Kontrollige, kas olete Nokia kontosse sisse logitud.
2 Valige  > Kaardid.
3 Valige  >  > . Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda

teha.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib
tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist.
Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Veebiteenuse Nokia Kaardid kasutamiseks avage veebisait maps.nokia.com.

Kohateabe saatmine sõbrale
Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha
teabe.

Valige  > Kaardid.

Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia telefoni, kuid vaja on
Interneti-ühendust.

1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
2 Valige Jaga > Saada SMS-iga või Saada e-postiga.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstsõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha
linki.

Valest kaarditeabest teavitamine
Kui märkate, et kaardil olev teave on vale või puudulik, teavitage sellest Nokiat.

Valige kaardil soovitud asukoht, siis ekraani ülaosas selle asukoha teabeala ja seejärel
Raport.

Teenus ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Valest või puuduvast teabest
teavitamiseks on vaja Interneti-ühendust.
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Probleemid, millest teavitada, võivad olla järgmised:

• puuduvad või valed tänavanimed,
• läbipääsmatud või kõndimiseks sobimatud tänavad,
• valed kiirus- või muud piirangud.

Probleemist teavitamisel saate soovi korral lisada täiendavaid üksikasju.

Ajahaldus

Kell
Teave kella kohta

 Valige  > Kell.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke
kellaaegu.

Kellaaja ja kuupäeva määramine
Valige avakuval kell.

Valige  > Seaded > Kellaaeg või Kuupäev.

Äratuse seadmine
Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

1 Valige ikoon  .
2 Määrake äratuse kellaaeg ja sisestage kirjeldus.
3 Kui soovite, et äratushelinat esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige

Kordus.

Äratuse eemaldamine
Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst Eemalda äratus.

Äratuse edasilükkamine
Kui äratushelin esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus
määratud ajaks.

Kui äratushelin esitatakse, valige Kordus.
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Kordusajavahemiku määramine
1 Valige avakuval kell.
2 Valige ikoon  > Seaded > Kordusintervall ja määrake soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine
Saate oma telefoni seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma.
Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon  > Seaded > Aja automaatuuendus > Sisse lülitatud.

Ajavööndi muutmine reisimisel
Välismaal reisides saate kella määrata vastavalt kohalikule kellaajale või vaadata mõne
muu koha kellaaega.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart  .

Asukoha lisamine
Valige ikoon  ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide
korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukoha määramine
Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst Vali
minu asukohaks.
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Telefoni kellaaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaaeg
on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukoha kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme
selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst Eemalda.

Erinevate linnade kellaaja vaatamine
Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell.
Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas elava sõbra või oma
lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine
Valige  ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral,
kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukoha jaoks pildi lisamine
Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst
Muuda pilti ja soovitud pilt.

Kalender
Teave kalendri kohta

 Valige  > Kalender.

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendrile kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada
kalendrividina.

Nädala ajakava kuvamine
Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes. Kui soovite korraga vaadata
kõiki mõne kindla nädala sündmusi, valige nädalavaade.

Valige  > Kalender.

Valige soovitud nädala number.

Näpunäide. Kuvatava ala suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme
ekraanile ja liigutage neid lahku või kokku.
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Kalendri sirvimine erinevates vaadetes
Kas soovite korraga vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi?
Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.

Valige  > Kalender.

Valige  ja soovitud vaade.

Näpunäide. Eelmisele või järgmisele päevale, nädalale või kuule liikumiseks libistage
sõrme ekraanil vastavas vaates vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine
Valige  > Kalender.

1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi,
puudutage sündmuse all asuvat ala. Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi
koosolek.

2 Täitke väljad.
3 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige  ja soovitud

intervall. Valige Korda kuni ja sisestage lõppkuupäev.
4 Valige .

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaaeg,
hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine
Korraga saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja
jaoks.

Valige  > Kalender.
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Uue kalendri loomine
1 Valige  > Kalendrid > .
2 Sisestage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
3 Määrake kalendri nähtavus. Kalendri peitmise korral ei kuvata kalendrisündmusi

ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
4 Valige .

Kalendriseadete muutmine
1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.
2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
3 Valige .

Kirje lisamine konkreetsesse kalendrisse
1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt  ja seejärel soovitud kalender.
2 Täitke väljad ja valige siis .

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendisse
Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku
tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate
kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

Valige  > Kalender.

1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi,
puudutage sündmuse all asuvat ala.

2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina Ülesanne.
3 Täitke väljad.
4 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
5 Valige .

Sünnipäeva meelespidamine
Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seade meeldetuletusi.
Meeldetuletusi korratakse igal aastal.

Valige  > Kalender.

1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi,
puudutage sündmuse all asuvat ala.

2 Valige sündmusetüübi väli  ja seejärel valige sündmusetüübina Tähtpäev.
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3 Täitke väljad ja valige siis .

Koosolekukutse saatmine
Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.

Valige  > Kalender.

Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

1 Avage soovitud sündmus ja valige  > Saada > E-postiga.
2 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja adressaatideks.
3 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele
Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole kunagi varem viibinud? Oma
kalendrisündmustele saate lisada ka asukohateabe.

Valige  > Kalender.

1 Valige (Sündmuse loomiseks puuduta). Kui leidub olemasolevaid sündmusi,
puudutage sündmuse all asuvat ala.

2 Valige  Sisesta asukoht ja seejärel asukoht rakenduses Kaardid. Asukoha saate
käsitsi sisestada ka otse tekstiväljale.

3 Valige ikoon .

Kontor

Quickoffice
Teave Quickoffice'i kohta

 Valige  > Quickoffice.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

• Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
• Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
• Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;

Redigeerimist toetava Quickoffice'i versiooni ostmiseks valige Versiooni- jm
uuendused.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja
Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Kõiki
failivorminguid ei toetata.
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Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine
Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid
või PowerPointi esitlusi).

Valige  > Quickoffice.

Faili avamine
Valige Sirvi faile ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine
Valige ikoon  > Sortimisalus.

PDF-dokumentide lugemine

 Valige  > Adobe Reader.

Faili avamine
Valige Sirvi faile ja mälu, kuhu soovite faili salvestada. Otsige sirvides üles soovitud
kaust ja valige fail.

Kalkulaatori kasutamine

 Valige  > Kalkulaator.

1 Sisestage tehte esimene arv.
2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
3 Sisestage tehte teine arv.
4 Valige =.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine
Valige  > Mälu > Salvesta või Otsi.

Märkme kirjutamine

 Paberile kirjutatud märkmed võivad hõlpsasti kaotsi minna. Üleskirjutamise
asemel saate märkmed ja loendid salvestada telefoni – nii on need alati käepärast.
Märkmeid saate saata ka sõpradele ja perele.

Valige  > Märkmed.

1 Valige Koosta märge.
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2 Kirjutage märge märkmeväljale ja valige ikoon .

Märkme saatmine
Avage märge ja valige  > Saada ning saatmisviis.

Sõnade tõlkimine

 Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige  > Sõnastik.

1 Kirjutage otsinguväljale sõna. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
2 Valige loendis sõna.
3 Häälduse kuulamiseks valige  > Kuula

Lähte- või sihtkeele muutmine
Valige  > Keeled > Lähtekeel või Sihtkeel.

Keelte allalaadimine Internetist
Valige ikoon  > Keeled > Laadi keeled alla.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi
olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine

 ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide
talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.

Valige  > Zip.

Kolleegidega vestlemine

 Rakenduse Microsoft® Communicator Mobile abil saate suhelda ja koostööd teha
nii kontoris kui ka teistes riikides töötavate kolleegidega.

1 Valige  > Communicator.
2 Määrake seaded.

Microsoft® Communicator Mobile on mõeldud kasutamiseks koos Microsoft Office
Communications Server 2007 R2 ja Lync 2010 kehtiva litsentsiga eksemplariga. Kui
teil pole Microsoft Office Communications Server 2007 R2 või Lync 2010 kehtivat
litsentsi, ei tohi te seda tarkvara kasutada.
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Teatud teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Teenuste
saadaolek võib sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateavet saate oma
võrguteenusepakkujalt.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete
ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine
Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused 
Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, siis saate
telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine
suurendada telefoni jõudlust.

Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:
Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte
hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja
seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete
ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku
oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased.
Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

108 Telefonihaldus

http://www.nokia.com/support


Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu

 Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi
ning need siis traadita side (võrguteenus) kaudu oma telefoni alla laadida ja installida.
Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või
soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > Tarkv.uuen..

Võimalik, et telefon tuleb uuendamise lõpuleviimiseks taaskäivitada.

Uuenduse andmete vaatamine
Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.

Kõigi uuenduste installimine
Valige ikoon  .

Installitavate uuenduste valimine
Valige ikoon  > Märgi uuendused ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi
on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine
Valige ikoon  > Seaded > Uuenduste automaatotsing.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu
Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil
on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil
saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht
www.nokia.com/support.

Failide haldamine
Teave failihalduri kohta

 Valige  > Failid.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada. Lisaks saate kuvada ja hallata
paigaldatud ühilduval mälukaardil olevaid faile.

Telefoni salvestatud failide kuvamine
Valige  > Failid ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.
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Kausta sisu kuvamine
Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine
Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või
üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või
kustutada.

Valige  > Failid.

Uue kausta loomine
Valige kaustas, kus soovite alamkausta luua,  > Uus kaust.

Faili kopeerimine kausta
Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faili kustutamine kaustast
Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine
1 Valige ikoon  > Märgi mitu üksust.
2 Valige soovitud failid.
3 Valige  ja sobiv valik.

Failide varundamine
Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus olevatest
failidest saate luua varukoopiad.

Valige  > Failid ja Varundus ja taaste.

Telefoni mälu on soovitatav regulaarselt varundada.

Näpunäide. Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse
arvutisse. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, jäävad olulised failid
alles.
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Massmälu vormindamine
Kas soovite kogu telefoni massmälus oleva sisu kustutada? Massmälu saate
vormindada.

Enne massmälu vormindamist varundage kogu sisu, mida soovite säilitada. Kogu
massmälu sisu kustutatakse jäädavalt.

1 Valige  > Failid.
2 Valige massmälu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Vorminda.

Ärge vormindage massmälu arvutitarkvara abil, kuna see võib halvendada seadme
tööd.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse.
Digitaalõiguste halduse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud varundatud sisu
taastamist takistada. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Mälukaardi vormindamine
Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel
kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

1 Valige  > Failid.
2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst

Vorminda.

Mälukaardi kaitsmine parooliga
Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate
määrata parooli.

1 Valige  > Failid.
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2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst Määra
parool.

3 Sisestage parool.
Hoidke parooli salajases ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Telefoni mäluruumi vabastamine
Kas teil on vaja rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mäluruumi
vabastada?

Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

• tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju,
• kontaktikirjeid ja kontaktandmeid,
• rakendusi,
• installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .sisx),
• muusikat, fotosid või videoid.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse, ühilduvale
mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine
Teave rakenduste kohta

 Valige  > Seaded ja Installimine.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja
määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

• Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
• opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .sisx;
• vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist
Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige  > Seaded ja Installimine.

1 Valige Installitud.
2 Rakenduse eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja valige Desinstalli.

112 Telefonihaldus



Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult siis, kui teil on
olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud
rakenduses loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see
töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide
salvestamist mällu. Varundage rakenduse Nokia Suite abil installifailid ühilduvasse
arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust.

Sisu sünkroonimine
Teave rakenduse Sünkroonimine kohta

 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Kas sooviksite, et teie kalender, märkmed ja muu sisu oleks varundatud ja pidevalt
käepärast – ükskõik, kas istute arvuti taga või olete reisil ja kasutate telefoni? Saate
sünkroonida oma telefonis ja kaugserveris olevaid kontaktikirjeid, märkmeid ja muud
sisu. Pärast sünkroonimist on teil serveris olulistest andmetest varukoopia.

Telefonis ja kaugserveris oleva sisu sünkroonimine
Kõikjalt juurdepääsetava koopia tegemiseks sünkroonige telefonis ja kaugserveris
olev oluline sisu.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroonimine.

Võrguteenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseaded saata
konfiguratsioonisõnumiga. Sünkroonimisseaded salvestatakse
sünkroonimisprofiilina. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või viimati
kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine
Valige sisutüüp.
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Sisu sünkroonimine
Valige ikoon  > Sünkrooni.

Näpunäide. Telefoni ja Nokia teenustesse talletatud sisu sünkroonimiseks kasutage
rakendust Nokia Sünkr..

Teave teenuse Nokia Sünkroonimine kohta

 Valige  > Nokia Sünkr..

Saate sünkroonida telefoni ja Nokia teenustesse salvestatud kontakte,
kalendrisündmusi ning märkmeid. Seda tehes on teil olulisest sisust alati varukoopia
olemas. Teenuse Nokia Sünkr. kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Kui teil pole
kontot, avage mõni Nokia teenus ja teilt küsitakse, kas soovite luua konto.

Kui kasutate telefoni ja Nokia teenustesse salvestatud kontaktide automaatseks
sünkroonimiseks teenust Nokia Sünkr., ärge lubage sünkroonimist muude
teenustega (nt Mail for Exchange'iga), sest siis võib andmete vahel tekkida konflikt.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise
Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu
tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünkroonida.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.

1 Valige mõni järgmistest valikutest.

  — teisest telefonist sisu kopeerimiseks.
  — teise telefoni sisu kopeerimiseks.
  — kahes telefonis asuva sisu sünkroonimiseks.

2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel.
Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.

3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise
määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood.
Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni
kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

4 Valige sisu ja seejärel OK.
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Telefoni kaitsmine
Telefoni automaatse lukustuse seadmine
Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Looge turbekood ja määrake telefon
sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja
SIM-kaart.

2 Valige Telefoni lukustuse ooteaeg > Kasutaja määratud ja määrake seejärel aeg,
mille möödumisel telefon lukustub.

3 Looge vähemalt 4-märgiline turbekood. Kasutada saate numbreid, sümboleid
ning suur- ja väiketähti.

Näpunäide. Tähtede või sümbolite sisestamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda
all.

Hoidke turbekoodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate
turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus
võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada.
Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care’i hoolduskeskusse või telefoni müüja
poole.

Telefoni käsitsi lukustamine
Vajutage avakuval olles toiteklahvi , valige Lukusta telefon ja tippige turbekood.

Telefoni lukust avamine
Lükake lukustusnuppu, tippige turbekood ja valige siis OK.
Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage menüüklahvi ja valige siis Ava.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel
Kas unustasite oma telefoni kontorisse ja soovite selle volitamata kasutamise
vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada
eelmääratletud tekstsõnumi saatmisega. Lisaks saate kaugjuhtimise teel lukustada
ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine
1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja

SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Lubatud.
2 Sisestage tekstsõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab

nii suur- kui ka väiketähti.
3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
4 Sisestage lukukood.
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Lukustussõnumi saatmine
Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke
see tekstsõnumiga oma telefoni.

Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Andmete krüptimine
Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad
andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida.

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Krüptimine.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal
ärge

• kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
• lülitage telefoni välja;

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma,
palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine
Valige Krüptimine on sees.

Telefoni mälu dekrüptimine
Valige Krüptimine on väljas.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks
Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma
telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine
1 Varundage sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvale mälukaardile või ühilduvasse

arvutisse.
2 Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
3 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Kustuta andmed

ja taasta.
4 Kui küsitakse, sisestage turbekood.
5 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt

kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused,
mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.
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Mälu- või SIM-kaardile salvestatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke nii mälukaart kui ka SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Ühenduvus

Interneti-ühendused
Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine
Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaval teadaolevaid
võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud,
põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Seaded.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine
Valige Mobiilandmeside > Sees.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal
Valige Luba mobiilandmeside kasut. > Kõikjal.
Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib
kaasa tuua märkimisväärselt suured andmeedastustasud.
Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie
koduvõrgus või koduriigis.

Ainult Wi-Fi-ühenduse kasutamine
Valige Mobiilandmeside > Väljas.

Pöörduspunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka Wi-Fi-ühendus.

Pöörduspunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis
vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui Wi-Fi-ühenduse pöörduspunkt on sihtkohtade loendis
mobiilandmesideühenduse pöörduspunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt
Wi-Fi-pöörduspunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pöörduspunktiga luuakse
ühendus üksnes juhul, kui Wi-Fi-võrk pole saadaval.

Uue pöörduspunkti lisamine sihtkohtade loendisse
Valige Võrguteenused > Pöörduspunkt.

Pöörduspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis
1 Valige Võrguteenused > Internet.
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2 Valige pöörduspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst
Muuda prioriteeti.

3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pöörduspunkti teisaldada.

Andmesidemahtude jälgimine
Kui soovite andmesidekulusid kontrolli all hoida, saate määrata telefoni teid
teavitama või andmesideühendusi sulgema sel juhul, kui olete mobiilandmeside
kaudu edastanud teatud hulga andmeid.

1 Valige  > Seaded.
2 Valige Ühenduvus > Mobiilandmeside jälgija > Andmelimiit.
3 Valige Määra megabaitides või Määra gigabaitides ja tippige siis väljale soovitud

limiit.
4 Valige Limiidi täitumise korral ja siis Kuva hoiatus või Lülita m-andmes. välja.

Limiit on telefonipõhine. Kui kasutate oma SIM-kaarti mõnes muus telefonis, tuleb
limiit seal uuesti määrata.

Teie võrguteenusepakkuja võib mobiilside kohta arvestust pidada telefonist erineval
viisil. Andmesidega seotud kulude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Wi-Fi
Teave Wi-Fi-ühenduste kohta 

 Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Wi-Fi.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrm ekraani
ülaosast allapoole ja valige siis Wi-Fi. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon

.
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Näpunäide. Avakuvale saate lisada Wi-Fi vidina . Wi-Fi-funktsiooni kiireks sisse-
või väljalülitamiseks valige vidinas lüliti. Wi-Fi-rakenduse avamiseks valige vidinas

. Wi-Fi-funktsioon peab olema sisse lülitatud.

Wi-Fi-rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse Wi-Fi-
võrguga ühenduse loomisel.

NB! Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine
vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud.
Näiteks tohib Prantsusmaal Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Alates 1.
juulist 2012 tühistatakse Prantsusmaal Wi-Fi-võrgu õues kasutamise piirang.
Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Kodus Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine 
Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude
vähendamiseks ühendus koduse Wi-Fi-võrguga.

1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui Wi-Fi-
ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

2 Valige Wi-Fi ja kodune Wi-Fi-võrk. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on turvaline,
sisestage pääsukood. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on varjatud, valige Muu
(varjatud võrk) ja seejärel sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

Wi-Fi-ühenduse sulgemine
Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .
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Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine liikvel olles 
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel saate Internetti mugavalt kasutada ka siis, kui olete
kodust eemal. Seadme kaudu saate luua ühenduse ka avalike Wi-Fi-võrkudega,
näiteks raamatukogus või Interneti-kohvikus.

1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui Wi-Fi-
ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .

2 Valige Wi-Fi ja soovitud ühendus.

Wi-Fi-ühenduse sulgemine
Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

VPN-ühendused
Valige  > Seaded ja seejärel Ühenduvus > Seaded > VPN.

VPN-ühendust vajate näiteks siis, kui soovite oma telefoni kaudu sirvida ettevõtte
sisevõrgu sisu või pääseda juurde oma tööga seotud e-kirjadele.

VPN-i poliis määrab, kuidas andmed krüptitakse ja kuidas ettevõte teie telefoni
autendib. VPN-i klientrakenduse, sertifikaatide ja poliiside konfigureerimiseks
pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna töötaja poole. Pärast poliisi installimist
lisatakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

Lisateabe saamiseks otsige veebilehelt www.nokia.com/support teavet mobiil-VPN-
i kohta.

NB! Sertifikaadi olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara
installimisega seotud riske. Turvalisuse tagamiseks tuleb sertifikaate kasutada
nõuetekohaselt ja need peavad olema õiged, autentsed või usaldusväärsed.
Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui need on aegunud või kehtetud, kontrollige,
kas seadme kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne sertifikaadiseadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik
on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Bluetooth
Mis on Bluetooth

 Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide,
arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).
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Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile
kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid,
siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi
ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust
võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste
seadmete tekitatavad häired.

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü
avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige Bluetooth. Kui valikut
Bluetooth ei kuvata, valige ikoon .

Näpunäide. Bluetoothi vidina saate lisada avakuvale. Kui soovite Bluetoothi kiiresti
sisse või välja lülitada, valige vidin.

Seadme kasutamine varjatud režiimis on aitab vältida viirusi. Ärge nõustuge
ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei
kasuta Bluetooth-ühendust, saate selle funktsiooni välja lülitada.

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga
Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoia telefoni käes.
Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga
töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige Bluetooth > Sisse lülitatud.
2 Lülitage peakomplekt sisse.
3 Avage vahekaart Seotud seadmed  .
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4 Valige peakomplekt.
Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon  >
Uus seotud seade.

5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate
peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse
Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, visiitkaarte,
kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks
ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faile ka mõnda muusse ühilduvasse
seadmesse saata.

1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst
Saada > Bluetooth-üh. kaudu.

2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige
selle otsimiseks Otsi veel. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-
seadmete nimed.

3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise
määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood.
Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiate selle seadme
kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis
SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada
telefoni SIM-kaarti.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik
siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks Bluetooth > Sisse lülitatud.
2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige Kaug-SIM-režiim >

Sisse lülitatud.
3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis
Kaug-SIM-režiim. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-
kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.
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SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks
kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbril.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine
Vajutage toitenuppu ja valige Välju kaug-SIM-režiimist.

Seadme blokeerimine
Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua,
saate seda takistada.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Avage vahekaart Seotud seadmed , valige seade, mida soovite blokeerida, ja
hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst Blokeeri.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist
Avage vahekaart Blokeerit. seadmed , valige seade, mille soovite loendist
eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst Kustuta.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle
seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine
Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie
telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast
Valige Minu telefoni leitavus > Varjatud.
Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad
telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi väljalülitamine
Valige Bluetooth > Välja lülitatud.

Näpunäide. Bluetoothi kiiresti väljalülitamiseks libistage sõrm ekraani ülaosast
allapoole ja valige siis ikoon .

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse
loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.
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USB-kaabel
Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi
Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi
kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige  > Seaded
ja siis Ühenduvus > USB > Meed.edastus.

2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB- 
andmesidekaablit.
Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada
režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälu.

3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.

USB-režiimi vahetamine
Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige
juhul, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit,
parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.
3 Valige USB ja seejärel üks järgmistest valikutest.

 Nokia Suite  — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud
tarkvarakomplekt Nokia Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida
tarkvarakomplektiga Nokia Suite ja kasutada muid Nokia Suite'i funktsioone.

See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Suite avamisel automaatselt.
 Massmälu  — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud

tarkvarakomplekti Nokia Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks
saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva
stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis
olevat rakendust kasutada.

Teie telefonis olevale mälukaardile ega massmälule ei pääse teise seadme kaudu
juurde.

 Meed.edastus  — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud
tarkvarakomplekti Nokia Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaalõiguste
kaitsega (DRM-iga) muusikafaile. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid
meelelahutussüsteeme ja printereid.

 Telefon modemina  — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda
traadita side modemina. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.
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USB-massmäluseadme ühendamine
Adapteri USB On-The-Go (OTG) abil saate ühendada oma telefoniga ühilduva USB-
mälupulga või kõvaketta. Näiteks saate fotosid USB-mälupulgale salvestada arvutiga
ühendust loomata.

Mälupulga ühendamine
1 Ühendage adapteri USB OTG (juurdeostetav) mikro-USB-pistik oma telefoni

mikro-USB-liidesesse.
2 Ühendage mälupulk adapteriga USB OTG.

Avaneb rakendus Failid, kus mälupulk on kuvatud massmäluna.

Faili kopeerimine
Puudutage rakenduses Failid faili, mida soovite kopeerida, hoidke sõrme selle peal,
valige soovitud valik ning mälu ja kaust, kuhu soovite faili kopeerida.

Kui ühendate kõvaketta, mille toiteks teie telefoni võimsusest ei piisa, kuvatakse
tõrketeade. Kõvaketta jaoks tuleb kasutada välist toiteallikat.

Sisu voogesitus traadita side ühenduse kaudu
Teave DLNA-esituse kohta
Valige  > DLNA-esit..

Kas sooviksite oma telefonis olevaid fotosid või videoid vaadata mõnes muus
seadmes (nt teleris)? Või sooviksite kuulata oma telefonis olevat muusikat koduse
stereosüsteemi kaudu? Funktsiooni DLNA-esit. abil saate DLNA-seadmetes esitada
meediumisisu traadita side ühenduse kaudu voogesitusena.

Selleks vajate järgmist.

• Wi-Fi-võrku. Parima tulemuse saamiseks ühendage traadita side marsruuter
DLNA-seadmega kaabli abil.

• Wi-Fi peab olema telefonis aktiveeritud ja telefon peab olema ühendatud
samasse Wi-Fi-võrku, mida kasutab teie DLNA-seade.

Ühenduvus 125



DLNA-seadmeid on mitut tüüpi. Kui saate telefoni kaudu seadmega ühenduse luua ja
voogesitust juhtida, siis on seade renderdi. Kui saate seadme abil vaadata telefonis
olevaid meediumifaile, siis on seade pleier. Teavet DLNA-seadme tüübi kohta leiate
ka seadme kasutusjuhendist.

Lisateavet Wi-Fi-ühenduse häälestamise kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/
support.

Sisu esitamine voogesitusena
Telefonis olevaid fotosid ja videoid saate voogesitada ka mõnes muus seadmes, mis
toetab DLNA-d (nt teleris).

Telefoni kaudu sisu voogesitamine DLNA-seadmes
1 Valige ikoon  > DLNA-esit. ja DLNA-seade.

Kui telefon ei tuvasta ühtegi seadet, siis ei pruugi teie Wi-Fi-võrgus olla renderdist
DLNA-seadmeid. Kontrollige, kas saate DLNA-seadme kaudu telefonis olevat sisu
vaadata.

2 Fotode voogesituseks valige Fotod. Videote voogesitusena esitamiseks valige
Videod. Muusikafailide voogesitusena esitamiseks valige Muusika.

3 Valige soovitud foto, video või muusikapala.
Ühendus DLNA-seadmega avaneb automaatselt. Sisu DLNA-seadmesse
ülekandmise korral kuvatakse ikoon .

Soovi korral saate fotot ka suumida või voogesitada ainult mõnda foto osa..

Foto osa voogesitus
1 Valige foto, asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid foto kärpimiseks kokku

või lahku.

Näpunäide. Kärbitud ala teisaldamiseks puudutage seda, hoidke sõrme selle peal
ja lohistage seda.
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2 Kärbitud ala voogesitusena esitamiseks tõstke sõrm ekraanilt.
Foto kantakse DLNA-seadmesse üle kolme sekundi jooksul. Kui soovite kohe
alustada, puudutage seda ala.

Telefoni salvestatud sisu voogesitus DLNA-seadme kaudu
1 Valige  > Seaded ja Ühenduvus > DLNA-server > DLNA-server > Sees.
2 Kasutage telefoni tuvastamiseks DLNA-seadet ja vaadake siis telefonis olevat

sisu DLNA-seadme kaudu.

Näpunäide. Kui soovite serverile (DLNA-server) kiiresti juurde pääseda, lisage
avakuvale vastav vidin (DLNA-server). Vidina lisamiseks puudutage avakuval tühja ala,
hoidke sõrme selle peal ja valige Lisa vidin ning siis vidin.

Võrguühenduse sulgemine
Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur
abil mõned või kõik võrguühendused sulgeda.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse antud hetkel aktiivsed
võrguühendused. Ikoon  tähistab mobiiliandmesideühendust ja ikoon  tähistab
Wi-Fi-ühendust.

Valige soovitud ühendus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Katkesta ühendus.

Ühenduse andmete kuvamine
Valige ühendus.
Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada
sõrme teatealalt allapoole.
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Täiendava abi otsimine

Tugi
Lisateavet selle kohta, kuidas telefoni kasutada või kuidas telefon peaks töötama,
leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige  > Kasutusjuh..

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

• Taaskäivitage telefon. Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda umbes kaheksa
sekundit all. Telefon vibreerib kolm korda ja lülitub välja. Telefoni uuesti
sisselülitamiseks vajutage toitenuppu .

• Saate uuendada telefoni tarkvara
• Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Enne telefoni
remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed
võidakse kustutada.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood

(4–8-numbriline)

Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest
või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks.

Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel
PIN-koodi.

Kui te ei saanud neid koode koos kaardiga või kui olete koodid
unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood
blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või
PUK2-koodi.

PUK- või PUK2-kood

(8-numbriline)

Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu
tühistamiseks.

Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma
teenusepakkuja poole.

IMEI-kaardi number

(15-numbriline)

Seda koodi kasutatakse võrgus telefonide tuvastamiseks.
Selle koodi abil saab näiteks vajaduse korral blokeerida
varastatud telefoni. On võimalik, et peate koodi esitama ka
Nokia Care'i klienditeeninduses.
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IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.

Lukukood
(turbekood)

(min 4-numbriline
või -täheline)

See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest.

Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud
lukukoodi.

Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas
kohas.

Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate
telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad
täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse
kustutada.

Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või
telefonimüüja poole.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad
See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ja GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900
MHz . Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud
tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine
Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud
garantiid.

• Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui
seade saab märjaks, laske sel kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja
elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning
sulatada või deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida
kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

• Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

• Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi
elektronskeeme ja mehhanisme.

• Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

• Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.

• Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage
oluline teave üles.
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Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb
häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine
Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate
vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu
kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad
elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus.
Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist
aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta
Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke
õigusi, sealhulgas autoriõigusi. On võimalik, et autoriõiguste kaitse tõttu ei saa fotosid, muusikat või muud sisu kopeerida,
muuta ega edasi saata.

Sisuomanikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaalõiguste halduse (DRM-i)
tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu
pääsete juurde tehnoloogiaga WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub,
võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks.
Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara
tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia
Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu
vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes
olevad failid riknevad.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja
sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu
uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart
on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad
Aku- ja laadijateave
Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.
Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-15 . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis
E, X, AR, U, A, C, K, B või N.
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Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on
märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Aku ohutus

Märkus. Akut ei saa seadmest eemaldada, seetõttu järgige seadme kohta kehtivaid akukasutusjuhiseid.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna
ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja
lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat
eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid.
Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige
akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega,
vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse
muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või
ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ja muuta
kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle
kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult
siseruumides.

Veel ohutusteavet
Hädaabinumbril helistamine
1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.

2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

• sisestama seadmesse SIM-kaadi;

• välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma;

• veenduma, et aktiveeritud poleks vallasrežiim ega lennuprofiil;

• avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).

3 Vajutage mitu korda menüüklahvi, kuni kuvatakse avakuva.

4 Numbrivalitsa avamiseks valige ikoon .

5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

6 Valige ikoon  .

7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon
võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine
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ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral)
ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed
Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud
meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste
raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed
Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja
meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit
(6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

• Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.

• Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

• Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.

• Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.

• Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

Hoiatus:
Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest
Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

• Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet
või arvutit.

• Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge
aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.

• Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud
allikatest.

• Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult
ühte viirusetõrjerakendust. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning
tööd.

• Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke
kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest
ühelgi moel.
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Kasutuskeskkond
Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme
raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus,
ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi
lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte
ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline
kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle
tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada
seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja
töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade
või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid
turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt bensiinitankuri läheduses) lülitage seade alati välja. Sädemed võivad sellistes keskkondades
põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja
jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad
on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse sõiduki mootor
välja lülitada: laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamise alad ning alad, kus õhk sisaldab kemikaale või
aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel
(nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)
Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud
raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu
teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende
vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt
SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme
SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel.
Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama
ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest,
näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,05 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu
sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.
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VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-596 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate
veebiaadressilt http://www.nokia.com/global/declaration .

Enne 1. juulit 2012 turule jõudnud toodete korral näitab hoiatusetähis WLAN-funktsioonide kasutamisele Prantsusmaal
seatud piiranguid. Vastavalt Euroopa Liidu otsusele 2009/812/EÜ pole hoiatusetähis pärast 1. juulit 2012 enam selle toote
WLAN-i funktsioonide jaoks kohaldatav ning seda võib eirata ka juhul, kui see on tootel veel olemas.

© 2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad
olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on
ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas
dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning
mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual
Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille
tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat
teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt http://
www.mpegla.com.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul
vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise
kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.
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Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse,
usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid
kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat
dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.
Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge
Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkuja poole. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara,
millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.
Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste
töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse
kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud "pakutaval kujul". Nokia ei anna seadmesse installitud muude
tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud
tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi.
Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-
standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke ja häirivaid mõjutusi,
(2) seade peab vastu võtma kõik häirivad mõjutused, sealhulgas ka mõjutused, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid.
Seade võib põhjustada tele- või raadiosignaalihäireid (näiteks kui kasutate seda vastuvõtva seadme läheduses). Vajadusel
pöörduge abi saamiseks kohalikku teeninduskeskusse.Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma
Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

/3.1. väljaanne ET
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