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PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.
W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki oraz ³±cza do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji. Dostêp do witryn innych, 
niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji mo¿liwy jest równie¿ za po¶rednictwem 
urz±dzenia. Firma Nokia nie jest zwi±zana z tymi organizacjami oraz nie wspiera ich 
witryn i nie odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, zastosuj ¶rodki 
ostro¿no¶ci zarówno w odniesieniu do bezpieczeñstwa, jak i materia³ów.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów i aplikacji, a tak¿e zwi±zanych z tymi 
produktami us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym 
dostêpno¶æ opcji jêzykowych, nale¿y sprawdziæ ze sprzedawc± produktów Nokia.
Niektóre operacje i funkcje zale¿± od karty SIM i/lub sieci, us³ug MMS b±d¼ 
zgodno¶ci urz±dzeñ i obs³ugiwanych formatów materia³ów. Za niektóre us³ugi 
pobierana jest osobna op³ata.
Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przesy³anie lub 
przekazywanie niektórych zdjêæ, utworów muzycznych (w tym równie¿ d¼wiêków 
dzwonka) i innych materia³ów mo¿e byæ niemo¿liwe.
Wiêcej wa¿nych informacji o swoim urz±dzeniu znajdziesz w instrukcji obs³ugi.
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Pomoc g³osowa i mowa
Pomoc g³osowa 

Pomoc g³osowa s³u¿y do czytania tekstów na ekranie, 
dziêki czemu mo¿na korzystaæ z niektórych funkcji 
urz±dzenia bez patrzenia na wy¶wietlacz. Dostêpne 
s± nastêpuj±ce funkcje:

Ost. po³±czenia — ods³uchaj informacje dotycz±ce 
nieodebranych i odebranych po³±czeñ, wybranych 
numerów i czêstych po³±czeñ.

Kontakty — ods³uchaj informacje dotycz±ce wpisów 
w kontaktach. Przewiñ w dó³ i znajd¼ kontakt. Przewiñ 
w prawo, aby otworzyæ listê grup. Aby nawi±zaæ 
po³±czenie, naci¶nij klawisz po³±czenia. Nie u¿ywaj tej 
funkcji, je¶li lista kontaktów zawiera ponad 500 wpisów.

Poczta g³osowa — po³±cz z poczt± g³osow± 
(us³uga sieciowa).

Osoba na linii — wybierz numer. Aby wprowadziæ numer, 
przewijaj do góry lub w dó³. Gdy us³yszysz odpowiedni± 
cyfrê, naci¶nij klawisz przewijania. W ten sposób wybierz 
wszystkie cyfry w numerze. Aby nawi±zaæ po³±czenie, 
naci¶nij klawisz po³±czenia.

Zegar — ods³uchaj informacje dotycz±ce aktualnej 
godziny. Aby ods³uchaæ informacje dotycz±ce daty, 
przewiñ w dó³.

Aby ods³uchaæ informacje dotycz±ce innych opcji, 
wybierz Opcje.

Mowa 

W menu Mowa mo¿na wybraæ jêzyk i g³os do czytania 
wiadomo¶ci. Aby dostosowaæ prêdko¶æ i g³o¶no¶æ mowy, 
wybierz Ustawienia g³osu.

G³os zale¿y od jêzyka. Je¶li zmienisz jêzyk, zmieni siê tak¿e 
domy¶lny g³os dla tego jêzyka. Je¶li chcesz, mo¿esz wybraæ 
inny g³os.

Aby wy¶wietliæ listê dostêpnych g³osów dla wybranego 
jêzyka, przewiñ w prawo. Aby odtworzyæ g³os, wy¶wietliæ 
informacje na temat g³osu lub usun±æ g³os, wybierz 
Opcje > Odtwórz g³os, Szczegó³y g³osu lub Usuñ.


