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nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite 
turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.
Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. 
Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-
funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud 
teenuste kohta kehtivad eritasud.
Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, 
muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Häälabi ja kõne
Häälabi 

Rakendus Häälabi loeb ette teie seadme ekraanil kuvatava 
teksti. Nii saate seadme põhifunktsioone kasutada 
ekraanile vaatamata. Valige mõni järgmistest 
funktsioonidest.

Viimased kõned – vastamata ja vastuvõetud kõnede, 
valitud numbrite ja sagedaste kõnede teabe kuulamiseks.

Kontaktid – kontaktiloendi kirjete kuulamiseks. Soovitud 
kontakti otsimiseks liikuge juhtnupu abil allapoole. 
Rühmaloendi avamiseks liikuge juhtnupu abil paremale. 
Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui 
kaustas Kontaktid on üle 500 kontakti, siis ärge seda 
funktsiooni kasutage.

Kõnepost – kõneposti helistamiseks (võrguteenus).

Valija – numbri valimiseks. Numbri sisestamiseks vajutage 
juhtnuppu üles või alla. Kui kuulete õiget numbrit, 
vajutage juhtnuppu. Jätkake numbrite valimist seni, kuni 
olete sisestanud kogu vajaliku numbri. Valitud numbril 
helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kell – praeguse kellaaja kuulamiseks. Kuupäeva 
kuulamiseks vajutage juhtnuppu allasuunas.

Lisavalikute kuulamiseks valige Valikud.

Kõne 

Menüüs Kõne saate valida lühisõnumite ettelugemiseks 
kasutatava keele ja hääle. Kõne kiiruse ja helitugevuse 
reguleerimiseks valige Häälseaded.

Hääl sõltub keelest. Keele vahetamisel võetakse telefonis 
kasutusele selle keele vaikehääl. Soovi korral saate valitud 
keele häält muuta.

Valitud keele puhul saadaolevate häälte vaatamiseks 
vajutage juhtnuppu paremale. Hääle esitamiseks, hääle 
kohta teabe vaatamiseks või hääle kustutamiseks valige 
Valikud > Esita hääl, Heliandmed või Kustuta.


