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ADE VÄLJA 
 seadet tanklas. Ärge kasutage 
 ega kemikaalide lähedal.

ÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE 
 
iiranguid. Ärge kasutage seadet 
s pannakse toime lõhkamisi. 

ÕISTLIKULT 
et normaalasendis, nagu seda on 
te dokumentatsioonis. Ärge 
dme antenni, kui selleks pole 

AALNE TEENINDUS 
igaldada ja remontida üksnes 

ikatsiooniga spetsialist.

D JA AKUD 
lt heakskiidetud lisaseadmeid ja 
hendage tooteid, mis seadmega 

iiskuskindel. Hoidke seade 
Copyrig

Turvalisus
Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite 
mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. 
Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

TURVALINE SISSELÜLITAMINE 
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni 
kasutamine on keelatud või kui see võib 
tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE 
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed 
peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. 
Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda 
sõiduturvalisusele.

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

HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA 
Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise 
aparatuuri läheduses lülitage seade välja.

LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA 
Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid 
võivad tekitada häireid lennuki 
juhtimissüsteemides.

LÜLITAGE SE
Ärge kasutage
seadet kütuse

LÕHKAMISTÖ
SEADE VÄLJA
Järgige kõiki p
piirkonnas, ku

KASUTAGE M
Kasutage sead
kirjeldatud too
puudutage sea
vajadust.

PROFESSION
Toodet võib pa
vastava kvalif

LISASEADME
Kasutage ainu
akusid. Ärge ü
ei ühildu.

VEEKINDLUS 
Seade ei ole n
kuivana.
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d piltide, muusika (k.a helinad) ja 
uutmine, edastamine ja 

 takistatud.

kude filmimisel ning fotode ja 
age kinni kõigist seadustest, 
id ning teiste isikute privaatsust ja 

unktsioonide (v.a äratuskell) 
ab seade olema sisse lülitatud. 

adet sisse, kui mobiilsideseadmete 
 tekitada häireid või ohtlikke 

d
eab kasutama mobiilside 
. Paljude käesoleva seadme 
e sõltub mobiilsidevõrgu 
ud ei pruugi võrguteenuseid 
eelnevalt teenusepakkujalt tellida. 
usepakkuja teid võrguteenuse 
te juhtnööridega ning annab teada 
 võrgus võivad kehtida 
ud, mis mõjutavad teenuse 
ruugi mõni võrk toetada kõiki 
i teenuseid.

kuja teatud teenused seadmes 
ata jätta. Sel juhul ei näe te neid 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

VARUKOOPIAD 
Ärge unustage tegemast seadmesse 
salvestatud andmetest varukoopiaid või 
kirjalikke märkmeid.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE 
Telefoni ühendamisel teiste seadmetega 
tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis 
toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage 
tooteid, mis seadmega ei ühildu.

HÄDAABI VÄLJAKUTSE 
Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon 
on sisse lülitatud ja seade asub võrgu 
teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja 
ootere¾iimi pöördumiseks vajutage vajalik arv 
kordi klahvi . Sisestage hädaabinumber 
ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge 
katkestage kõnet enne, kui selleks on luba 
antud.

Teave seadme kohta
Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on 
heaks kiidetud töötamiseks EGSM 900/1800/1900 ja 
UMTS 2100 võrgus. Võrkude kohta saate täiendavat 
teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni 
kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust 
ning seaduslikke õigusi. 

Autoriõigustega kaitstu
muu sisu kopeerimine, m
edasisaatmine võib olla

Pildistamisel ja videolõi
videote kasutamisel pid
austage kohalikke tavas
seaduslikke õigusi.

Hoiatus! Kõigi f
kasutamiseks pe
Ärge lülitage se
kasutamine võib
olukordi.

Võrguteenuse
Telefoni kasutamiseks p
teenusepakkuja teenust
funktsioonide töötamin
võimalustest. Kõik võrg
toetada või need tuleb 
Vajadusel varustab teen
kasutamiseks täiendava
teenuste hinnad. Mõnes
võrguteenustele piirang
kasutamist. Näiteks ei p
keeleomaseid märke võ

Samuti võib teenusepak
blokeerida või aktiveerim
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e ainult Nokia poolt antud 
s kiidetud akusid, laadijaid ja 
tsuguste seadmete kasutamine 
tuks seadme nõuetelevastavuse 
la ohtlik.

se kohta saate teavet 
stuse lahtiühendamisel 
itte juhtmest.
Copyrig

seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon. 
Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi 
menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat 
teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid 
WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Seadme teatud 
funktsioonid, näiteks MMS, Interneti lehitsemine, e-post ja 
sisu allalaadimine brauseri või MMS-i abil, vajavad 
vastavat võrgutuge.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige 
teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad 
teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Lisaseadmed, akud ja laadijad
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage 
laadija. 

Aku eemaldamine enne seadme väljalülitamist võib 
kõvaketast kahjustada.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija 
mudelinumbrit. Seadme toiteallikateks võivad olla laadijad 
DC-4, AC-3 ja AC-4 ja laadijad AC-1, ACP-7, ACP-8, 
ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12, mida 
kasutatakse koos adapteriga CA-44.

Seadet tuleb kasutada akuga BL-5C.

Hoiatus! Kasutag
mudeli jaoks heak
lisaseadmeid. Teis
võib muuta kehte
ja garantii ning ol

Heakskiidetud lisavarustu
müügiesindusest. Lisavaru
tõmmake alati pistikust, m
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 vaatamine
taustal suurendab energiatarvet 
tusaega. Taustal töötavate 
 vajutage alla , et kuvada 
ge rakendusele, vajutage  ja 
.

andmetüüpide ja kasutatud 
 vajutage  ja valige Vahendid > 
a mälumahu vaatamiseks valige 
 ja liikuge alla valikule Vaba mälu.

 - mälu vabastamine
 hakkab nappima, annab seade 
e mälu hakkab täis saama siis, kui 

suletakse brauser mälumahu 
tselt.

iseks kandke menüüs Failihaldur 
ärkige teisaldatavad failid ja valige 
sta > Kõvaketas. Seejärel valige 
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Seade Nokia N91
Mudeli number: Nokia N91-1

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia N91.

Õnnitleme teid Nokia N91 ostmise puhul. Teie seadmes on 
ühendatud stereoheli, salvestusruum kuni 3000 loo 
salvestamiseks, muusika juhtmeta ülekanne, juurdepääs 
teie muusikakogule ja nutika telefoni funktsioonid koos 
Wi-Fi-ühendusvõimaluse ja 2-megapikslise kaameraga.

Kõvaketas
Teie seadmes on 4 GB mahuga kõvaketas, mida on mugav 
kasutada mitmesuguste mahukate failide salvestamiseks. 
Seadme andurid katkestavad kõvaketta töö, kui seadme 
temperatuur on liiga madal või kõrge, seade kukub või 
seadme tagakülg eemaldatakse. Kõvakettad on õrnad, 
mida tuleb käsitseda ettevaatlikult. Löökide, vibratsiooni, 
põrutuste, pillamise või seadme muu vale käsitsemise 
tõttu või ka äärmuslike temperatuuride, niiskuse ja 
vedelike mõjul võib kõvaketas rikki minna ning andmed 
hävida või kahjustuda.

Kõvaketta töötamise ajal ei tohi seadme tagakülge 
eemaldada.

Mälukasutuse
Rakenduste töötamine 
ning lühendab aku kasu
rakenduste sulgemiseks
avatud rakendused, liiku
valige kinnitamiseks Jah

Seadmesse salvestatud 
mälumahu vaatamiseks
Kõvaketas. Seadme vab
Valikud > Mälukasutus

Mälu on vähe
Kui seadme mälumahtu
sellest märku. Kui seadm
teil on brauser avatud, 
vabastamiseks automaa

Seadme mälu vabastam
andmed kõvakettale. M
Valikud > Teisalda kau
kaust.
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ab energiatarvet ning lühendab 

i raadioarvutivõrgu funktsioone:

ga WEP, Wi-Fi pöörduskaitse 
 funktsioone saab kasutada vaid 

diokohtvõrgu (IAP) Interneti 
stel Internetti vajavatel 

 loomine
 Side > Ühen.hald. > 
võrgud.
nas asuvaid raadiokohtvõrke. 

öörduspunkti loomiseks valige 
rdusp..
tega Interneti pöörduspunkti. 
ti seadete vaatamist või 

punkt’ lk 99.

duspunkti valida, valige loodud 
LAN võrk, et otsida levivaid 

s luuakse, kui raadiokohtvõrgu 
 andmesideühenduse loote. 
 ühendus sulgub, kui 
Copyrig

Näpunäide. Seadme mälu vabastamiseks teisaldage 
failid, pildid ja videoklipid programmipaketi Nokia PC 
Suite rakenduse Image Store abil ühilduvasse 
arvutisse. Uurige müügikomplekti kuuluvat 
CD-ROM-i.

Andmete kustutamiseks kasutage menüüd Failihaldur või 
avage vastav rakendus. Kustutada saab järgmisi andmeid: 
• sõnumeid funktsiooni Sõnumid kaustadest Saabunud, 

Mustandid ja Saadetud;
• allalaaditud ja telefoni salvestatud e-kirju;
• salvestatud veebilehti;
• salvestatud pilte, videoid ja helifaile;
• kontaktandmeid;
• kalendrimärkmeid;
• allalaaditud rakendusi (vt ka ptk ‘Rakendushaldur’ 

lk 109);
• kõiki muid andmeid, mida te enam ei vaja.

Raadiokohtvõrk
Teie seadmes on raadiokohtvõrgu (WLAN) funktsioon. 
WLAN-võrguga saate seadme Internetti ühendada.

Mõnedes kohtades, näiteks Prantsusmaal on 
WLAN-ühenduse kasutamise piirangud. Lisateabe 
saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Raadiokohtvõrgul põhinevate funktsioonide kasutamine 
või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme 

teisi funktsioone, suurend
aku kasutusaega.

Teie seade toetab järgmis
• IEEE 802.11g standard
• Töösagedus 2,4 GHz
• Kuni 128-bitise võtme

(WPA) ja 802.1x. Neid
võrgu toe olemasolul.

Seade võimaldab luua raa
pöörduspunkti ja seda tei
seadmetel kasutada.
Interneti pöörduspunkti
1 Vajutage  ja valige

Kasutatavad WLAN-
2 Seade otsib tööpiirkon

Võrgu abil Interneti p
Valikud > Määra pöö

3 Seade loob vaikeseade
Interneti pöörduspunk
muutmist vt ‘Pöördus

Kui seade palub teil pöör
pöörduspunkt või valige W
raadiokohtvõrke.

Raadiokohtvõrgu ühendu
pöörduspuntki kasutades
Aktiivne raadiokohtvõrgu
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hised
se GSM-võrgus.

lefoni kasutatakse UMTS-võrgus. 

e Sõnumid kaustas Saabunud 
 sõnum. 

 e-kiri.

ks on saatmist ootavaid sõnumeid. 
- saatmist ootavad sõnumid’ lk 60.

 Vt ‘Tavakõned’ lk 32.

ktsiooni Helina tüüp seadeks on 
sioonide Sõnumi signaal, Vestluse 
a signaal seadeks on valitud Välja 
helinatoonide seadmine’ lk 29.

tik on lukus. Vt ‘Klahvistiku 
18.

litatud. Vt ‘Kell’ lk 16.

 kõneliin. Vt ‘Kõne seaded’ lk 97.

 teisele numbrile ümber suunatud. 
rral tähistab esimese liini 
 ning teise liini 
.

ndatud peakomplekt.
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andmevahetuse lõpetate. Ühenduse sulgemist vt 
‘Ühendushaldur’ lk 91.

Raadiokohtvõrku on võimalik kasutada tavakõne või 
aktiivse pakettandmeside ajal. Samaaegselt on võimalik 
kasutada ainult ühte raadiokohtvõrgu pöörduspunkti 
seadet, kuid rakendused saavad ühendust jagada.

Aktiveerides profiili Autonoomne, saate raadiokohtvõrku 
siiski kasutada (kättesaadavuse korral). Raadiokohtvõrgu 
kasutamisel täitke kindlasti kõiki ühendusega seotud 
turvanõudeid.

Raadiokohtvõrgul on kaks tööre¾iimi: Infrastruktuur ja 
Juhuvõrk (Ad-hoc).

Infrastruktuuri tööre¾iim võimaldab kasutada kahte 
tüüpi andmesidet: kohtvõrgu seadmed ühendatakse 
üksteisega raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme 
vahendusel, või kohtvõrgu seadmed ühendatakse tavalisse 
kohtvõrku raadiokohtvõrgu pöörduspunkti seadme 
vahendusel.

Ad hoc tööre¾iimi korral saavad seadmed üksteisele 
andmeid otse saata ja vastu võtta. Ad hoc Interneti 
pöörduspunkti loomise kohta vt ‘Pöörduspunkt’ lk 99.

Näpunäide. Seadme ainulaadse Media Access 
Control (MAC) aadressi kontrollimiseks sisestage 
ootere¾iimis kood *#62209526#.

Tähtsamad tä
 - telefoni kasutatak

 (võrguteenus) - te
Vt ‘Võrk’ lk 106.

 - Teil on rakendus
vähemalt üks lugemata

serveris on teile uus

 - kaustas Saatmise
Vt ‘Kaust “Saatmiseks” 

 - vastamata kõne.

 - kuvatakse, kui fun
valitud Hääletu ja funkt
märguanne ning E-kirj
lülitatud. Vt ‘Profiilid- 

 - telefoni klahvis
lukustus (klahvilukk)’ lk

 - äratus on sisse lü

 - kasutusel on teine

 - kõik kõned on
Kahe abonentnumbri ko
ümbersuunamist 
ümbersuunamist

 - telefoniga on ühe
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i
e väljaande, lisateabe, 
kia toodetega seotud teenused 
w.nokia.com/support või 

dilt.

undlikke spikreid ehk abitekste. 
ele pääsete juurde otse 
üüst.

, valige praegu avatud vaatest 
ks Valikud > Abi.

avatud rakenduse vaheldumisi 
ahvi  ja hoidke seda all.

põhimenüüst valige Vahendid > 
ndi vaatamiseks valige soovitud 
iseks märksõnade abil valige 
a.

uude seostuvate teemade 
uppu vasakule või paremale.
Copyrig

 - andmesidekõne on aktiivne. 

 - GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on 
kasutatav.

 - GPRS- või EDGE-pakettandmeside ühendus on 
aktiivne. 

 - GPRS- või EDGE-pakettsideühendus on ootel. Neid 
tähiseid kuvatakse signaalitugevuse tähise asemel 
(ootere¾iimis ekraani vasakus ülanurgas). Vt 
‘Pakettandmeside ühendused GSM- ja UMTS-võrkudes’ 
lk 99. 

 - UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav.

 - UMTS-pakettandmeside ühendus on aktiivne.

 - UMTS-pakettandmeside ühendus on ootel.

 Bluetooth-ühendus on Sisse lülitatud.

 - Bluetooth saadab andmeid. Vt 
‘Bluetooth-ühenduvus’ lk 87.

 Seade leidis raadiokohtvõrgu. Vt ‘Raadikohtvõrk 
(WLAN)’ lk 92.

 Seade on ühendatud krüptitud raadiokohtvõrguga.

 Seade on ühendatud krüptimata raadiokohtvõrguga.

 - USB-ühendus on aktiivne.

 - teil on loetud e-kiri, mis ootab allalaadimist telefoni.

 - teil on lugemata e-kiri, mis ootab allalaadimist 
telefoni.

Nokia veebitug
Käesoleva juhendi viimas
allalaaditavad failid ja No
leiate aadressilt http://ww
kohalikult Nokia veebisai

Abi

Seade sisaldab kontekstit
Neile abistavatele tekstid
rakendusest või põhimen

Kui mõni rakendus töötab
abitekstidele juurdepääsu

Abifunktsiooni ja taustal 
kasutamiseks vajutage kl

Abirakenduse avamiseks 
Abi. Abitekstide teemaloe
rakendus. Teemade otsim
Valikud > Otsi võtmesõn

Abiteksti lugemise ajal m
vaatamiseks lükake juhtn
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ks valige Kell > Valikud > Seaded.
vatava kella valimiseks liikuge alla 
sviis > Analoog või Digitaalne.

evõrk korrigeeriks teie seadme 
ajavööndit automaatselt 
alikutes allapoole ja valige Kella 
omaatne uuendus. Seade Kella 
erimiseks lülitub telefon välja ja 

eks liikuge allapoole ja valige 

as
tnuppu maailmakella vaate 

aailmakella vaates saab vaadata 
egu.

se valige Valikud > Lisa linn. 
 nime esimesed tähed. Otsinguväli 
ja kuvatakse otsingule vastavate 
nn. Loendisse saab lisada kuni 

istamiseks leidke soovitud linn ja 
halinn. Linn kuvatakse kella 
is kasutatav kellaaeg muutub 
ellaajale. Kontrollige, kas kellaaeg 
ndile.
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Juhendaja pakub teavet teie seadme teatud funktsioonide 
kohta. Juhendaja avamiseks menüüst vajutage klahvi  
ja valige Juhendaja ning teema, mida soovite vaadata.

Kell

Vajutage  ja valige Kell. 
Uue alarmi või äratuse seadmiseks valige Valikud > 
Äratuse aeg. Sisestage alarmi kellaaeg ja valige OK. Kui 
alarm või äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis .

Alarmi või äratuse väljalülitamiseks valige Stopp. Kui 
kõlab alarm või äratussignaal, valige Hiljem, et katkestada 
signaal viieks minutiks. Pärast seda signaal jätkub. Äratust 
saab edasi lükata viis korda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade 
automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite 
Stopp, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse 
lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige Ei, helistamiseks 
ja kõnede vastuvõtmiseks Jah. Kui mobiiltelefoni 
kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige 
Jah.

Äratuse tühistamiseks valige Kell > Valikud > Tühista 
äratus.

Kella seaded
Kella seadete muutmise
Ootere¾iimis ekraanil ku
ja valige siis Kella esitu
Kui soovite, et mobiilsid
kellaaega, kuupäeva ja 
(võrguteenus), liikuge v
autom. uuendus > Aut
autom. uuendus aktive
seejärel uuesti sisse.

Äratussignaali muutmis
Äratuse helisignaal.

Kellaaeg maailm
Avage Kell ja lükake juh
avamiseks paremale. M
erinevate linnade kellaa

Linna lisamiseks loendis
Sisestage soovitud linna
avatakse automaatselt 
linnade nimed. Valige li
15 linna.

Enda asukohalinna sead
valige Valikud > Asuko
põhivaates ning telefon
vastavalt valitud linna k
on õige ja vastab ajavöö

Juhendaja
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ur

stavad mällu mitmesuguseid 
akse näiteks kontaktid, sõnumid, 
jed, ülesanded, dokumendid ja 
Kasutatava mälu maht sõltub 
 on telefoni mällu juba 

ttal olevate failide ja kaustade 
 seejärel valige Vahendid > 
u vaatamiseks liikuge paremale.

peerimiseks teise kausta 
juhtnuppu, et see fail märkida. 
 Teisalda kausta või Kopeeri 

alik mitmesuguses vormingus 
sioonide kasutamiseks peate faili 
s, mitte failihalduris avama.

ur:

t.

alt Valikud > Leia, seejärel 
tage otsitava faili nimele 
Copyrig

Helitugevuse ja valjuhääldi 
reguleerimine
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks aktiivse 
kõne või heli kuulamise ajal vajutage seadme vasakul 
serval vastavalt klahvi  või .

Sisemine valjuhääldi võimaldab pidada telefonivestlust 
eemalt (näiteks enda lähedale lauale asetatud telefoniga), 
ilma telefoni kõrva ääres hoidmata. Helirakendused 
kasutavad valjuhääldit vaikimisi.

Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka 
helitugevusega. Pidev valju heli kuulamine võib 
kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, 
ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib 
kosta väga vali heli.

Valjuhääldi asukoha kindlakstegemiseks vaadake 
lühijuhendi peatükki "Klahvid ja osad".

Valjuhääldi kasutamiseks kõne ajal valige Valikud > Aktiv. 
valjuhääldi.

Valjuhääldi väljalülitamiseks telefonikõne või heliklipi 
kuulamise ajal valige Valikud > Aktiveeri kõnetoru.

Enne kui ühendate Nokia N91 kõrvaklapipessa mõne muu 
seadme peale Nokia originaalkõrvaklappide, reguleerige 
helitugevus väiksemaks, et hoida ära helimoonutused või 
välisseadme kahjustamine. Seejärel võite heli uuesti 
vajalikule tugevusele reguleerida.

Failihald

Telefoni rakendused salve
andmeid. Mällu salvestat
fotod, helinad, kalendrikir
allalaaditud rakendused. 
sellest, kui palju andmeid
salvestatud.

Seadme mälus või kõvake
sirvimiseks vajutage ,
Failihaldur. Kõvaketta sis

Faili teisaldamiseks või ko
vajutage korraga  ja 
Seejärel valige Valikud >
kausta.

Otse failihalduris on võim
faile avada. Kõikide funkt
siiski vastavas rakenduse

Tähised menüüs Failihald
 - kaust
 - alamkaustaga kaus

Faili otsimiseks valige esm
mälu, kust otsida, ja sises
vastav sõna.
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Näpunäide. Telefoni mälu ja kõvaketta sisu 
vaatamiseks võite kasutada programmipaketi Nokia 
PC Suite rakendust Nokia Phone Browser. Uurige 
müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)
Lukustamiseks: lükake seadme peal toitenupu kõrval 
olevat lukulülitit vasakule. Kui liigutate lülitit ajal, mil 
liugklapp on suletud, lukustatakse kõik klahvid. Kui avate 
liugklapi, on kogu numbriklahvistik aktiivne.

Vabastamiseks: liigutage lülitit paremale.

Kui klahvistik on lukus, võib-olla võimalik helistada 
seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile. Sisestage 
hädaabinumber ja vajutage .
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iireks edasikerimiseks hoidke 

t uuesti. Eelmise loo 
 seda klahvi kahe sekundi jooksul 
agasikerimiseks hoidke klahvi all.

ine. Klahv paikneb seadme 

damine. Klahv paikneb seadme 

ustamiseks lükake seadme peal 

e juhtimiseks võite kasutada ka 
üljel asuv lukustuslüliti lukustab 
.

Copyrig

Muusikapleier
Muusikapleier toetab AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 
WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, 
ASF ja M3U laiendiga faile. Muusikapleier ei tarvitse siiski 
failivormingute kõiki funktsioone ja variatsioone toetada. 

Lisateabe leidmiseks pleieri kohta vali sisutundlik abitekst 
Valikud > Abi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja 
muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja 
edasisaatmine võib olla takistatud.

Loo esitamine
1 Vajutage  ja valige Muusika. 
2 Liikuge juhtnupu abil otsitavale loole, esitajale või 

muule kategooriale ja avage kategooria loend 
juhtnuppu vajutades. 

3 Loo või lugude loendi esitamiseks vajutage klahvi 
Esitamine / Paus .

Pleieri Praegu mängib vaate avamiseks muu vaate korral, 
vajutage muusikapääsuklahvi . Eelnevale vaatele 
naasmiseks vajutage seda klahvi uuesti.

Et valida mängimiseks veel muusikat Praegu mängib 
vaates, valige Valikud > Ava Muusikamenüü.

Nupud
 - valib järgmise loo. K

klahvi all.

 - käivitab loo alguses
vahelejätmiseks vajutage
pärast loo algamist. Loo t

 - helitugevuse muutm
vasakul serval.

 - helitugevuse suuren
vasakul serval.

Seadme kõigi klahvide luk
olevat lukulülitit.

Näpunäide. Seadm
puldi klahve. Puldi k
ainult puldi klahvid
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d, Kõik või Korda laulu. 
e Praegu mängib, mille paremas 

udub kõikide lugude  või ühe 
se tähis. 

tmine

i muutmiseks valige Valikud > 

utamiseks valige see juhtnupuga ja 
i. Igale eelseadele vastavad 
alaiseri erinevad seaded.

ete muutmine
eks valige Valikud > Uus 
masoleva eelseade muutmiseks 
uda.
uutmiseks liigutage juhtnuppu 
le, et valida madal, keskmine või 
ng üles või alla, et vastava 
vust suurendada või vähendada.
stamiseks valige Valikud > Taasta 

 liikuge sellele ja vajutage klahvi 
id ei ole võimalik kustutada.
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Tähised
Tähised menüüs 
Muusikapleier:

 - ühe loo kordusesitus

 - kõikide lugude 
kordusesitus

 - juhuslik järjestus

 - valjuhääldi vaigistus 
(kuvatakse helitugevuse 
hüpikaknas)

Esitusre¾iimid

Juhuslik järjestus
1 Juhujärjestuses esituse sisse ja välja lülitamiseks 

valige Valikud > Juhujärjestus. 
2 Valige Välja lülitatud või Sisse lülitatud. Ekraanile 

ilmub vaade Praegu mängib, mille paremas ülanurgas 
on või puudub juhujärjestuse tähis . 

Kordusesitus
1 Esitatava loo või kõikide lugude kordusesituseks valige 

Valikud > Kordus. 

2 Valige Välja lülitatu
Ekraanile ilmub vaad
ülanurgas on või pu
loo kordusesitu

Helipildi muu

Ekvalaiser
Muusikaesituse helipild
Ekvalaiser.

Ekvalaiseri eelseade kas
valige seejärel Aktiveer
8-ribalise graafilise ekv

Ekvalaiseri eelsead
1 Uue eelseade loomis

seadekomplekt. Ole
valige Valikud > Mu

2 Sageduse seadete m
vasakule või parema
kõrge sagedusala ni
sagedusala helituge

3 Algsete väärtuste taa
vaikeseaded.

Eelseade kustutamiseks
. Vaikimisi eelseade
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i muutmiseks või määramiseks 
alikud > Ava Muusikapood. 
lla ka eraldi otsetee Operaatori 

ud > Seaded. Määratlege 

sikapoe veebiaadress.

lige, kas ühendus luuakse 
e vastavat luba. Kasutatav ainult 

 muusikapoe kasutajanimi. Kui 
te sisselogimiseks oma 

uusikapoe parool. Kui väli 
sselogimiseks oma parooli 

amine
 laadida ühilduvast arvutist või 
st USB-kaabli või 
u. Lisaseadmete ühendamise 
7.
Copyrig

Heliseaded
Sagedustasakaalu ja stereopildi muutmiseks või 
rikkalikuma bassi saamiseks valige Valikud > Heliseaded. 

Muusikapoodi sisenemine
Muusikapoes saate muusikat otsida, lehitseda ja oma 
seadmesse laadida. Muusikapoe teenuste valik, 
kasutatavus ja välimus võib varieeruda.

1 Menüüst Muusikamenüü valige Valikud > Ava 
Muusikapood. (Teenust ei saa kasutada, kui 
muusikateenuse veebiaadress on määratlemata. 
Vt ‘Muusikapoe seaded’ lk 21)

2 Helinate otsimiseks, lehitsemiseks ja valimiseks 
kasutage ekraanivalikuid.

Muusikapoe seaded
Seaded võivad olla ka määratud ja mittemuudetavad.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema aktiivne 
Interneti-ühendus. Lisainfot vt ptk ‘Pöörduspunkt’ lk 99.

Muusikapoe kasutatavus ja välimus võib varieeruda.

Ühtlasi tuleb muusikapoe seadete alla sisestada 
muusikapoe veebiaadress.

Muusikapoe veebiaadress
valige muusikamenüüs V
(Muusikapoe jaoks võib o
kaustas.)

Valige muusikapoes Valik
järgmised andmed.

Aadress: - sisestage muu

Vaikepöörduspunkt: - va
automaatselt või küsitaks
WLAN-i korral.

Kasutajanimi: - sisestage
väli tühjaks jäetakse, pea
kasutajanime sisestama.

Parool: - sisestage oma m
tühjaks jäetakse, peate si
sisestama.

Muusika edast
Muusikat on võimalik alla
muust ühilduvast seadme
Bluetooth-ühenduse kaud
kohta vt ‘Ühenduvus’ lk 8
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iseks Windows Media Playeriga 
el ja valige ühendusviisiks 
lline ühendusviis sobib kõigi või osa 
roonimiseks arvuti ja seadme vahel.
eri kasutamiseks Nokia PC Suite’is 
B-kaabel ja valige ühendusviisiks 

mine
aabel ühilduva arvuti ja oma 
tate Windows XP-d, tuvastatakse 

t välise kõvakettana. Kõik seadme 
 arvuti läheb vallasre¾iimi. 

ks Windows Media Playeriga valige 
ipleier. Valige juhtnupu abil 

iisi muutmiseks vajutage , 
abel ja üks käsk menüüs 

dmine
yer kui ka Nokia PC Suite'i 
 Music Manager on muusikafailide 
ritud. Teavet muusika ülekandmise 
ageri abil lugege Nokia PC Suite'i 
leiate telefoniga Nokia N91 kaasas 
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Arvuti tehnilised nõuded:
• Windows® XP operatsioonisüsteem (või hilisem)
• rakenduse Windows Media® player ühilduv versioon. 

Lisateavet programmi Windows Media Player 
ühilduvuse kohta saate Nokia veebisaidi jaotisest N91.

• Nokia PC Suite 6,7 või hilisem Tarkvara on 
installimiseks saadaval müügipakendis oleval 
CD-ROM-il.

Ühendusviis: 
• USB-kaabel DKE-2 (miniUSB - USB)
• Bluetooth-ühendusega arvuti

Ülekanne arvutist
Failide ülekandmiseks on mitmeid viise.
• Seadme nägemiseks arvuti välise kõvakettana, millele 

saab andmefaile üle kanda, ühendage seadmed kaabli 
või Bluetooth-ühenduse. Kui kasutate DKE-2 USB-
kaablit, valige oma seadmes ühendusviisiks 
Andmeedastus. Faile on võimalik vabalt kopeerida ja 
teisaldada, kuid kogu failiinfot vaadata ei saa. 
Kopeerimiskaitsega materjali kopeerimine ei pruugi 
õnnestuda. Muusikakogu värskendamiseks pärast 
seadme lugude valiku uuendamist avage kaust 
Muusikamenüü ja valige Valikud > Värsk. 
muusikakogu.

• Muusika sünkroonim
ühendage USB-kaab
Meediumipleier. Se
muusikafailide sünk

• Nokia Music Manag
ühendage DKE-2 US
PC Suite.

USB-kaabli ühenda
Ühendage DKE-2 USB-k
seadme vahele. Kui kasu
teie seade automaatsel
rakendused sulguvad ja

Muusika sünkroonimise
ühendusviisiks Meedium
ühendusviis. 

Vaikimisi USB ühendusv
valige Side > Andmeka
Andmekaablire¾iim.

Muusika ülekan
Nii Windows Media Pla
koosseisu kuuluv Nokia
ülekandmiseks optimee
kohta Nokia Music Man
kasutusjuhendist, mille 
olnud CD-ROM-ilt.
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miseks klõpsake nuppu 

nimine
muutmiseks Windows Media 
ync all olevat noolt, valige oma 
Set up Sync.. Tühjendage või 
is device automatically. 

device automatically on valitud 
ni, värskendatakse teie 

automaatselt Windows Media 
dite alusel. 

ole valitud, valitakse 
uti muusikakogu. Teie arvuti 
hkem faile, kui seadme 
ahub. Lisateabe saamiseks 
layeri abiteavet. 

usloendeid Windows Media 
i sünkroonita. 

ine
lugudest
oendid Valikud > Loo 
Copyrig

Järgmised juhised on kirjutatud uusima ühilduva Windows 
Media Playeri versiooni kohta kättesaadava teabe põhjal. 
Juhiste üksikasjad (eriti erinevate valikute asukohta ja 
nimesid käsitlevad juhised) ei pruugi olla täpsed ja võivad 
muutuda. Ajakohasema teabe saamiseks lugege Windows 
Media Playeri vastavaid juhendeid ja abitekste.

Käsitsi sünkroonimine
Kui seadmes on vaba salvestusruumi alla 4 GB või ei ole 
piisavalt salvestusruumi terve kogu mahutamiseks, valib 
Windows Media Player pärast seadme ühendamist 
ühilduva arvutiga käsitsi sünkroonimise. Käsitsi 
sünkroonimise puhul valite ise laulud ja esitusloendid, 
mida soovite teisaldada, kopeerida või kõrvaldada. 

Seadme ühendamisel esimest korda peate sisestama nime, 
mida kasutatakse Windows Media Playeris teie seadme 
nimena.

Valitud failide käsitsi ülekandmine
1 Kui ühendatud seadmeid on rohkem kui üks, valige 

pärast seadme ühendamist Windows Media Playeriga 
navigeerimispaanilt oma seade. 

2 Lohistage laulud või albumid sünkroonimiseks 
loendipaanile. Laulude või albumite kõrvaldamiseks 
valige loendis vastav nimetus ja klõpsake nuppu 
Remove from list.

3 Kontrollige, kas loendipaan sisaldab faile, mida 
soovite sünkroonida ja kas seadmes on piisavalt ruumi. 

Sünkroonimise käivita
Start Sync..

Automaatne sünkroo
Failiülekande vaikevaliku 
Playeris klõpsake valiku S
seade ja klõpsake nuppu 
valige märkeruut Sync th

Kui märkeruut Sync this 
ja te ühendate oma telefo
Nokia N91 muusikakogu 
Playeris valitud esitusloen

Kui ühtegi esitusloendit p
sünkroonimiseks kogu arv
muusikakogus võib olla ro
Nokia N91 kõvakettale m
lugege Windows Media P

Teie telefonis olevaid esit
Playeri esitusloenditega e

Esitusloendid

Esitusloendi loom
Esitlusloendi koostamine 
1 Valige vaatest Esitusl

esitusloend.
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ldamiseks valmis. Kerige üles või 
da. 

le loole. 

uutmise lõpetanud, valige Valmis.
tada saab ka juhtnupuga.

mine esitusloendist
tusloendist eemaldada
 mingile loole.
stuta esitusloendist.
 Jah. Kustutamisel ei kustu lugu 

lt esitusloendist.

vaadetest 

d, muusikaliike ja heliloojaid on 
ü eri vaadetest olemasolevasse või 
ada.

enüü avatud vaates. 
a esitusloendisse > Salvestatud 
 esitusloend.
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2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige OK või vajutage 
juhtnuppu.

3 Laiendage ja ahendage esitajate nime, et 
esitusloendisse lisatavaid lugusid leida. Failide 
lisamiseks vajutage juhtnuppu. Lugude loendi 
vaatamiseks esitaja nime all lükake juhtnuppu 
paremale. Loendi peitmiseks lükake juhtnuppu 
vasakule.

4 Kui olete valikud teinud, valige Valmis.

Esitlusloendile lugude lisamine
Saate koostada uue esitusloendi või lisada lugusid 
olemasolevasse loendisse.
1 Valige lugude nimekirjast Valikud > Lisa laule.
2 Laiendage ja ahendage esitajate nime, et 

esitusloendisse lisatavaid lugusid leida. Failide 
lisamiseks vajutage juhtnuppu. Lugude loendi 
vaatamiseks esitaja nime all lükake juhtnuppu 
paremale. Loendi peitmiseks lükake juhtnuppu 
vasakule.

3 Kui olete valikud teinud, valige Valmis.
Näpunäide. Lugusid saab lisada ka esitusloendisse, 
mida hetkel mängitakse. 
Loo otsimiseks sisestage tähti klaviatuuri abil.

Lugude järjestuse muutmine
1 Valige esitusloendi vaates Valikud > Järj. muutm.

2 Valitud lugu on teisa
alla, et lugu teisalda

3 Valige Vabasta.
4 Liikuge teisaldatava
5 Valige Haara.
6 Kerige uude kohta.
7 Valige Vabasta.
8 Kui olete järjestuse m

Näpunäide. Lohis

Lugude eemalda
Lugusid on võimalik esi
1 Liikuge esitusloendis
2 Valige Valikud > Ku
3 Kinnitamiseks valige

seadmest, vaid ainu

Failide lisamine 
esitusloendisse
Lugusid, plaate, esitajai
võimalik Muusikamenü
uude esitusloendisse lis
1 Valige fail Muusikam
2 Valige Valikud > Lis

esitusloend või Uus
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mängitud lugu vastupidises 
ati kuulatud looga.

 nädala jooksul teeki lisatud lood.

es saab kasutada järgmisi 

avab hetkel mängiva loo 

 mobiilse võrguühenduse 
lik muusikat otsida, lehitseda 

ab muusikakogu loendi, otsides 
a eemaldades katkenud lingid.

endi teave / Muusikakogu 
aili andmed.

ue esitusloendi koostamise vaate

d faili ühilduvale seadmele saata

tud faili pärast kinnituse 
e kõvakettalt.

 valitud faili
Copyrig

3 Kui valisite Uus esitusloend, sisestage esitusloendi 
nimi ja valige OK. Kui valisite Salvestatud esitusloend, 
valige esitusloend ja OK.

Näpunäide. Mõnes vaates saab Valikud > 
Vali / Tühista valik > Vali valimisel lisamiseks mitu 
lugu valida.

Näpunäide. Esitusloendisse saab lisada loo, mida 
praegu kuulate.

Esitusloendi andmed
Valige vaates Esitusloendid Valikud > Esitusloendi teave. 
Ilmub järgmine info.

Nimi - esitusloendi nimi

Laulud - lugude arv esitusloendis

Asukoht - esitusloendi asukoht kõvakettal

Kuupäev - esitusloendi viimase muutmise kuupäev

Kellaaeg - esitusloendi viimase muutmise kellaaeg

Automaatsed esitusloendid
Esitusloendite vaatesse ilmuvad järgmised esitusloendid 
automaatselt:

Lemmiklood - 40 enimmängitud lugu viimasel ajal 
kuulatud lugude hulgast.

Viimased lood - 40 enim
järjekorras, lõpetades viim

Viimati lisatud - viimase

Valikud
Muusikapleieri eri vaadet
valikuid.

Ava Praegu esitamisel - 
teabevaate

Ava Muusikapood - loob
veebipoega, kus on võima
ja osta.

Värsk. muusikakogu - av
kõvakettalt uusi lugusid j

Laulu andmed / Esituslo
andmed - kuvab valitud f

Abi - avab abiteksti

Loo esitusloend - avab u

Saada - võimaldab valitu

Eemalda - eemaldab vali
küsimist. Fail kustutataks

Muuda nime - eemaldab
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uutmine
ja, Album, ®anr või Helilooja.
uda nime. 

a valige OK. Uuendatakse kõiki 
i, muusikaliigi või helilooja 

vaatamine ja 

d > Laulu andmed. Ilmub järgmine 

i

oht plaadil

mise aasta

s

u puudutav teave

ks Vorming, Kestus ja Autoriõigus 
kud > Kuva faili andmed vaates 
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Lisa esitusloendisse - valitud faili lisamine olemasolevale 
või uuele esitusloendile

Albumi pilt - avab mängitava loo plaadiümbrise pildi. 
Plaadiümbriseid on võimalik muuta ja lisada telefonis 
olevaid pilte kaustades

Vali / Tühista valik - võimaldab mitu faili valida 

Määra helinaks - valib väljavalitud loo aktiivse profiili 
helinaks. Kui valite kõvakettalt helinatena kasutatavaid 
muusikapalasid, ei pruugi need vibroalarmiga töötada. 
Optimaalse töö tagamiseks salvestage helinad seadme 
mällu. 

Muuda loendijärjestust - esitlusloendi lugude 
järjestamine

Ainult mängimisvaates olevad valikud
Ava Muusikamenüü - avab vaate Muusikamenüü
Juhujärjestus - juhujärjestuses esituse sisse- ja 
väljalülitamine. Juhujärjestuse korral esitatakse lood 
suvalises järjekorras.

Kordus - kordab lugu või kõiki valitud esitusloendi 
lugusid.

Ekvalaiser - avab loo sagedustasakaalu muutmise vaate.

Heliseaded - avab loo sagedustasakaalu, stereopildi ja 
bassi karakteristikute muutmise vaate.

Failinimede m
1 Valige loendist Esita
2 Valige Valikud > Mu
3 Sisestage uus nimi j

valitud esitaja, plaad
lugusid.

Loo andmete 
muutmine
Valige loo vaates Valiku
muudetav teave:

Laulu nimi - loo nimi

Esitaja - esitaja nimi

Album - loo plaadi nim

Pala number - loo asuk

Aasta - plaadi väljaand

®anr - loo ¾anri nimetu

Autor - loo autori nimi

Kommentaar - muu lug

Üksikasjade, nagu näite
vaatamiseks valige Vali
Laulu andmed.
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io
dmiseks kodeerivad Windows 
dio Manager helifaile koodekite, 
erimine seisneb loo nende osade 
inimesele kuuldavad või on vaid 

 koodeki kvaliteedist, ei ole 
eetne kui originaal. 

ja MP3 koodekeid. Neil kõikidel 

oleneb kodeerimiseks kasutatud 
iirusest. Samplimiskiiruse 

 sekundis (kHz) ja CD-muusika 
 fikseeritud väärtusele 44,1 kHz. 
bitti sekundis (kb/s). Mida 
aliteetsem heli.

eb kasutaja nõudlikkusest, 
 mürast kuulamiskeskkonnas. 
s 128 või 192 kb/s tavaliselt 

dmega popmuusika kuulamiseks. 
utatakse tavaliselt MP3-ga 
adalama bitikiiruse korral 
sioonid, näiteks AAC+ ja 
) tagavad CD kvaliteediga heli 
 Klassikaline ja nüansirikas 
Copyrig

Muusikakogu andmed
Menüüs Muusikamenüü valige Valikud > Muusikakogu 
andmed. Ilmub järgmine info:

Laulud - laulude arv muusikakogus

Kestus - lugude pikkus kokku

Kasutatud - muusikakogu failide summaarne maht

Saadaval - vaba kõvakettamaht gigabaitides

Värskendatud - muusikakogu viimase muutmise kuupäev

Loo helinaks valimine
1 Valige lugu.
2 Valige Valikud > Määra helinaks. Valitud lugu saab 

aktiivse profiili helinaks.

Plaadiümbrise muutmine
1 Valige lugu.
2 Valige Valikud > Albumi pilt.
3 Valige Valikud > Muuda.
4 Lehitsege Galeriis olevaid pilte ja valige Valimine:.
5 Plaadiümbrise taastamiseks valige Taasta originaal.

Kodeeritud aud
Kõvakettamahu kokkuhoi
Media Player ja Nokia Au
nt WMA ja MP3 abil. Kode
eemaldamises, mis ei ole 
vaevu kuuldavad. 

Olenemata kodeerija ning
kodeeritud lugu nii kvalit

Seade toetab AAC, WMA 
oma eripärad. 

Bitikiirused
Kodeeritud heli kvaliteet 
samplimiskiirusest ja bitik
ühikuks on tuhat samplit
puhul on samplimiskiirus
Bitikiiruse ühikuks on kilo
suurem bitikiirus, seda kv

Heli vajalik kvaliteet olen
kasutatavast telefonist ja
MP3 puhul tagab bitikiiru
piisava kvaliteedi teie sea
WMA või AAC puhul saav
võrreldav tulemus aste m
(96-160 kb/s). AAC variat
täiustatud AAC+ (eAAC+
isegi bitikiirustel 48 kb/s.
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muusika nõuab tavaliselt suuremat bitikiirust kui 
popmuusika.

Kõne ja muu heli puhul on mälumahu säästmine tavaliselt 
olulisem kui heli kvaliteet ja piisab bitikiirusest 8 kuni 
64 kb/s. WMA või AAC väike bitikiirus annab tavaliselt 
MP3-st parema tulemuse.

Muutuv bitikiirus
Teie seade toetab ka muutuvat bitikiirust (VBR). Muutuv 
bitikiirus tähendab seda, et bitikiirust muudetakse 
kodeeritava materjali keerukuse põhjal. VBRi kasutamisel 
optimeeritakse kodeerimist kogu loo kestel püsiva 
helikvaliteedi tagamiseks ja helikvaliteet pole 
muusikapalade keerukamate osade puhul väiksem nagu 
püsiva bitikiirusega (CBR) kodeerimisel.
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tab . Valiku tegemiseks 
atud helinaid sirvida ja kuulata. 
ajutage suvalist klahvi.

ktsioon Helinate lingid 
a allalaadimiseks valige mõni 

lehega ühendus.

ks telefoni helisemise ajal 
ikud > Muuda seadeid ja valige 
 Sisse lülitatud. Helistaja nimi 
austa Kontaktid.

ige Valikud > Koosta uus.

alitud on profiil Muusika, 
rguandena ainult piiksu ja kõik 
akse välja.

iil
aldab seadet kasutada 
ust loomata. Kui aktiveerite 
kestatakse ühendus 
äitab ka signaalitugevuse tähis 

võta vastu raadiosignaale. Kui 
aigutatakse see kausta 
 hiljem.
Copyrig

Seadme isikupärastamine
Võimalik, et teie teenusepakkuja on otsustanud teatud 
teenused teie seadmes keelata või aktiveerimata jätta. Sel 
juhul ei näe te neid seadme menüüs. Samuti võib teie 
võrguoperaator olla seadme spetsiaalselt konfigureerinud. 
Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi 
menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat 
teavet saate teenusepakkujalt.

Profiilid- helinatoonide 
seadmine

Helinatoonide, sõnumisignaalide ja muude helisignaalide 
seadmiseks ning kohandamiseks vastavalt ümbrusele, 
olukorrale ja helistajarühmale vajutage  ning valige 
Vahendid > Profiilid. Kui praegu valitud profiil pole 
Tavaline, kuvatakse aktiivse profiili nimi ootere¾iimis 
ekraani ülaservas.

Profiili vahetamiseks vajutage ootere¾iimis . Liikuge 
profiilile, mida soovite aktiveerida, ja valige OK.

Profiili muutmiseks vajutage  ja valige Vahendid > 
Profiilid. Liikuge soovitud profiilile ja valige Valikud > 
Muuda seadeid. Liikuge seadele, mida soovite muuta, ja 
vajutage valikute avamiseks juhtnuppu. Kõvakettale 

salvestatud helinaid tähis
saate helinate loendis kuv
Kuulamise lõpetamiseks v

Helina valimisel avab fun
järjehoidjate loendi. Helin
järjehoidja ja looge veebi

Kui soovite, et seade ütle
helistaja nime, valige Val
Ütle helistaja nimi reale
peab olema salvestatud k

Uue profiili loomiseks val

Kui kuulate muusikat ja v
kuulete saabuva kõne mä
muud märguanded lülitat

Vallasre¾iimi prof
Profiil Autonoomne võim
mobiilsidevõrguga ühend
profiili Autonoomne, kat
mobiilsidevõrguga (seda n

). Seade ei saada ega 
proovite saata sõnumit, p
Saatmiseks ja saadetakse
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 välimuse 
ne
stpildi ja tähiste) muutmiseks 
hendid > Teemad. Valitud teemat 

nis Teemad võite rühmitada mitme 
ida teemade isikupärastamiseks 
õvakettale salvestatud teemasid 

ks ja uute teemade allalaadimiseks 

iikuge soovitud teemale ja valige 
ema vaatamiseks enne 
ikud > Eelvaade.

ge soovitud teemale ning valige 
e muuta Taustpilt ja Akusäästja 

te taastamiseks valige teema 
asta algne teema.

re¾iim
e sageli kasutatavaid rakendusi 
ootere¾iim on vaikimisi 
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Kui olete profiili Autonoomne aktiveerinud, võite endiselt 
kasutada raadiokohtvõrku (olemasolu korral) näiteks oma 
e-kirjade lugemiseks või Interneti kasutamiseks. 
Raadiokohtvõrgu kasutamisel täitke kindlasti kõiki 
ühendusega seotud turvanõudeid. Vt ‘Raadiokohtvõrk’ 
lk 13.

Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada 
(ega kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele 
hädaabinumbritele, ega kasutada muid 
funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. 
Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida 
telefonire¾iim. Kui seade on lukus, sisestage 
lukukood.

Hoiatus! Profiili Autonoomne kasutamiseks peab 
seade olema sisse lülitatud. Kui mobiilsidevahendi 
kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada 
häireid või ohtlikke olukordi, ärge seadet sisse 
lülitage.

Profiili Autonoomne sulgemiseks vajutage  ja valige 
Vahendid > Profiilid. Liikuge mõnele muule profiilile ning 
seejärel valige Valikud > Aktiveeri > Jah. Seade taastab 
mobiilsideühenduse (kui signaalitugevus on piisav). Kui 
enne profiili Autonoomne sisenemist on aktiveeritud 
Bluetooth-ühendus, lülitub see välja. Bluetooth-ühendus 
aktiveeritakse taas automaatselt pärast profiili 
Autonoomne sulgemist. Vt ‘Seaded’ lk 87.

Seadme
muutmi

Ekraani välimuse (nt tau
vajutage  ja valige Va
tähistab . Funktsioo
teema elemente või val
pilte kaustast Galerii. K
tähistab .

Veebiühenduse loomise
valige Teema laadim..

Teema aktiveerimiseks l
Valikud > Aktiveeri. Te
aktiveerimist valige Val

Teema muutmiseks liiku
Valikud > Muuda. Saat
seadeid.

Valitud teema algseade
muutmisel Valikud > Ta

Aktiivne oote
Ootere¾iimi kuvalt saat
kiiresti avada. Aktiivne 
aktiveeritud.
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Vajutage , valige Vahendid > Seaded > Telefon > 
Ootere¾iim > Aktiivne ootere¾iim ja vajutage juhtnuppu, 
et aktiivne ootere¾iim sisse või välja lülitada.

Aktiivse ootere¾iimi kuval 
asuvad vaikerakendused 
ekraani ülaosas ja kalendri-, 
ülesannete ning 
pleierisündmused ekraani 
allosas.

Liikuge soovitud rakendusele 
või sündmusele ja vajutage 
juhtnuppu.

Aktiivses ootere¾iimis ei saa 
kasutada tavalisi juhtnupu 
ootere¾iimi otsevalikuid.

Rakenduste vaikimisi otseteede muutmiseks vajutage , 
valige Vahendid > Seaded > Telefon > Ootere¾iim > Akt. 
ootere¾. rakend. ja vajutage juhtnuppu.

Mõnda otseteevalikut ei saa muuta.
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eitud kontaktide loend. 
. 

eate esmalt kopeerima kontaktid 
a Kontaktandmed. Vt 
mine’ lk 38.

 (võrguteenus) vajutage 
ja hoidke seda all. (vt ka ptk 

posti telefoninumbri muutmiseks 
alige Vahendid > Kõnepost > 
 numbrit. Sisestage number (selle 

atorilt) ja valige OK.

helistamiseks ootere¾iimis 
se 20 viimast numbrit, millel 

e helistada. Liikuge soovitud 
listamiseks .

osalejale.
istamiseks valige Valikud > Uus 
 pannakse automaatselt ootele.
H
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Helistamine
Tavakõned

Näpunäide. Helitugevuse muutmiseks kõne ajal 
vajutage seadme vasakul küljel olevaid klahve. 

1 Sisestage ootere¾iimis telefoninumber koos 
suunanumbriga. Numbri kustutamiseks vajutage . 
Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise 
kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi 

(märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) 
ning seejärel sisestage vastava riigi kood, 
suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja 
telefoninumber.

2 Soovitud numbril helistamiseks vajutage .
3 Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei 

ühendatud).
Näpunäide. Kõne alustamiseks ja lõpetamiseks 
võite kasutada ka puldi klahvi .

Klahvi vajutus lõpetab alati telefonikõne (ka siis, kui 
mõni teine rakendus on aktiivne).

Menüü Kontaktandmed kaudu helistamiseks vajutage 
ja valige siis Kontaktandmed. Liikuge soovitud 

kontakti nimele või sisestage otsinguväljale nime 

algustähed. Kuvatakse l
Helistamiseks vajutage

Sel viisil helistamiseks p
oma SIM-kaardilt kaust
‘Kontaktikirjete kopeeri

Kõneposti helistamiseks
ootere¾iimis klahvi  
‘Suunamine’ lk 105);

Näpunäide. Kõne
vajutage  ja v
Valikud > Muuda
saate võrguopera

Viimati valitud numbril 
vajutage . Kuvatak
helistasite või proovisit
numbrile ja vajutage he

Konverentskõne
1 Helistage esimesele 
2 Teisele osalejale hel

kõne. Esimene kõne
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s vajutage vastavat 
hvi .

tud häälkäsklusi. Täiustatud 
neleja häälest, seega pole 
 esmalt salvestada. Selle asemel 

a kirjete jaoks ise tunnussõnad, 
sõnaga võrreldakse. Seadme 
kohandub põhikasutaja häälega, 
ära tunda.

ontaktisiku kaardil salvestatud 
esitud tunnussõna kuulamiseks 
iku kaart ja valige Valikud > 

õna abil
õnade kasutamine võib olla 
rohkes keskkonnas või 

etõttu ärge lootke igas olukorras 
sele.

atakse valjuhääldit. Tunnussõna 
 endale võrdlemisi lähedal.
seks vajutage paremat 
oidke seda all. Kui kasutate 
ti, millel on peakomplekti nupp, 
 alustamiseks peakomplekti 
all.
Copyrig

3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige Valikud > 
Konverents, et liita esimene osaleja konverentskõnega.
Uute osalejate liitmiseks konverentskõnega korrake 2. 
juhist. Seejärel valige Valikud > Konverents > Lisa 
konverentsi. Seadmega saab pidada konverentsikõnet, 
milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud 
teie ise).
Kui soovite kõneleda ühe osapoolega privaatselt, valige 
Valikud > Konverents > Eravestlus. Liikuge osaleja 
nimele ja valige Erakõne. Konverentskõne pannakse 
teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel 
vestlemist jätkata. Kui olete eravestluse lõpetanud, 
valige Valikud > Konverents > Lisa konverentsi, et 
naasta konverentskõnesse.
Ühe osaleja eemaldamiseks konverentskõnest valige 
Valikud > Konverents > Vabasta osaleja. Liikuge 
soovitud osalejale ja valige Vabasta. 

4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Telefoninumbri kiirvalimine
Kiirvalimise aktiveerimiseks vajutage  ja valige 
Vahendid > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse 
lülitatud.

Telefoninumbri määramiseks mõnele kiirvalimisklahvile 
( - ) vajutage  ja valige Vahendid > Kiirvalim.. 
Liikuge klahvile, millele soovite telefoninumbrit määrata, 
ja valige Valikud > Määra.  on reserveeritud kõneposti 
jaoks. 

Ootere¾iimis helistamisek
kiirvalimisklahvi ja siis kla

Häälvalimine
Teie seade toetab täiusta
häälkäsklused ei sõltu kõ
kasutajal vaja tunnussõnu
loob seade kontaktikaust
mida siis lausutud tunnus
hääletuvastusfunktsioon 
et häälkäsklusi paremini 

Kontakti tunnussõna on k
nimi või hüüdnimi. Sünte
avage soovitud kontaktis
Esita tunnussõna.

Helistamine tunnuss
Märkus. Tunnuss
raskendatud müra
hädaolukorras, se
üksnes häälvalimi

Häälvalimise puhul kasut
lausumisel hoidke seadet
1 Häälvalimise alustami

valikuklahvi  ja h
ühilduvat peakomplek
vajutage häälvalimise
nuppu ja hoidke seda 
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a sellest keeldumisel. Vt 

st kõnest, võite ka valida Saada 
elistajale tekstisõnum, milles 
i saanud kõnele vastata. Enne 
eksti muuta. Selle valiku 

dse tekstisõnumi kirjutamise kohta 
eaded’ lk 97.

eenus)
ate vastata uuele kõnele juhul, kui 
d funktsiooni Koputus (menüüs 
tus).

me helisignaalide kohandamiseks 
ade jaoks (nt seadme kõigi 
jalülitamiseks) vaadake teemat 
onide seadmine’ lk 29.

eks vajutage . Esimene kõne 

umiseks valige Vaheta. Sissetuleva 
e kõne ühendamiseks ning enda 
 kõnest valige Valikud > Ühenda. 
eks vajutage . Mõlema kõne 
ikud > Lõpeta kõik kõned.
H
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2 Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade Räägi nüüd. 
Lausuge kontaktandmekaardil salvestatud nimi või 
hüüdnimi selge häälega.

3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud 
tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava 
nime ja numbri. 1,5 sekundi pärast valib seade numbri.
Kui tuvastatud kontakt polnud õige, valige muude 
vastete loendi kuvamiseks Järgmine või häälvalimise 
tühistamiseks Lõpeta.

Kui ühe nime all on salvestatud mitu numbrit, valib seade 
vaikenumbri (kui see on määratud). Kui vaikenumbrit pole 
määratud, valib seade esimese saadaoleva numbri 
järgmises järjestuses: Mobiil, Mobiil (kodu), Mobiil 
(töö), Telefon, Telefon (kodu) ja Telefon (töö).

Kõne vastuvõtmine ja kõnest 
keeldumine
Kõne vastuvõtmiseks vajutage  või avage liugklapp.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige Vaigista.

Näpunäide. Kõne alustamiseks ja lõpetamiseks 
võite kasutada ka puldi klahvi .

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage 
keeldumiseks . Kui kõne ümbersuunamiseks on 
aktiveeritud Suunamisseaded > Kui kinni, siis suunatakse 

sissetulev kõne ümber k
‘Suunamine’ lk 105.

Kui keeldute sissetuleva
tekstsõnum, et saata h
annate teada, miks te e
saatmist saate sõnumi t
seadistamise ja standar
lugege teemast ‘Kõne s

Koputus (võrgut
Poolelioleva kõne ajal sa
olete varem aktiveerinu
Seaded > Kõne > Kopu

Näpunäide. Sead
erinevate olukord
helisignaalide väl
‘Profiilid- helinato

Ootel kõne vastuvõtmis
pannakse ootele.

Ühelt kõnelt teisele lülit
või ootel kõne ja aktiivs
lahutamiseks mõlemast
Aktiivse kõne lõpetamis
lõpetamiseks valige Val
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Valikud kõne ajal
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul 
võrguteenused. Järgmiste valikute kasutamiseks valige 
kõne ajal Valikud: Mikrofon välja või Mikr.-jah, Vasta, 
Keeldu, Vaheta, Ootele või Aktiveeri ootel kõne, 
Aktiveeri kõnetoru, Aktiv. valjuhääldi või Aktiv. 
vabakäes. (kui telefoniga on ühendatud ühilduv 
Bluetooth-peakomplekt), Lõpeta aktiivne või Lõpeta kõik 
kõned, Uus kõne, Konverents ja Ühenda. Valige järgmiste 
valikute seast. 

Asenda - aktiivse kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks 
ootel kõnega.

Saada MMS (ainult UMTS-võrgus) pildi või video 
saatmiseks multimeediumsõnumiga kõne teisele 
osapoolele. Enne saatmist saate sõnumit redigeerida ja 
valida adressaadi. Faili saatmiseks ühilduvasse seadmesse 
vajutage  (võrguteenus).

Saada DTMF - DTMF-toonsignaalide, näiteks parooli 
saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või otsige see 
üles kaustas Kontaktandmed. Ootemärgi (w) või 
pausimärgi (p) sisestamiseks vajutage korduvalt . Tooni 
saatmiseks valige OK.

Näpunäide. DTMF-toonsignaalide jada saate 
sisestada kontaktandmekaardi väljale 
Telefoninumber või DTMF. 
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a kontaktandmekaardi 
ovitud kaart ja vajutage . 
ardi korraga kustutamiseks 
utage juhtnuppu, et märkida kõik 
vite kustutada. Märgitud 
iseks vajutage .

aktandmekaartide lisamiseks ja 
age tarkvarapaketi Nokia PC Suite 
ontacts Editor. Vaadake seadme 
uuluvat CD-ROM-i.

pisipildi lisamiseks avage 
alige Valikud > Muuda > 
 Kui see inimene teile helistab, 
pilt.

limine on kiire viis sageli 
foninumbrite valimiseks. Te saate 
kiirvalimisnumbrit. Vt 
iirvalimine’ lk 33.

aktandmete saatmiseks valige 
rt, mida soovite saata. Valige 
> Lühisõnumi abil, Multimeedia 
, või Bluetooth'i abil. Vt ptk 
ne’ lk 51 ja ‘Andmete saatmine 
use kaudu’ lk 88.
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Kontaktid (telefoniraamat)
Vajutage  ja valige Kontaktid. Kaustas Kontaktid saate 
kontaktandmekaardile lisada ainult selle kontaktisiku 
puhul kasutatava helina või pisipildi. Samuti saate luua 
kontaktisikute rühmi, mille abil saate tekstisõnumeid või 
e-kirju saata paljudele adressaatidele korraga. Kontaktide 
kausta saate lisada ka vastuvõetud kontaktandmeid 
(visiitkaarte). Vt ‘Andmed ja seaded’ lk 57. 
Kontaktandmeid saab vahetada vaid ühilduvate seadmete 
vahel.

Näpunäide. Varundage regulaarselt oma seadmes 
olevaid andmeid. Teatud andmeid (nt 
kontaktikirjeid) saate hiljem seadmesse taastada. 
Tarkvara Nokia PC Suite abil saate kontaktidest 
varukoopia luua ka ühilduvas arvutis. Vaadake 
seadme müügikomplekti kuuluvat CD-ROM-i.

Nimede ja telefoninumbrite 
salvestamine
1 Valige Valikud > Uus kontaktkirje.
2 Täitke vajalikud väljad ja valige Valmis.

Kaustas Kontaktid asuvate kontaktandmekaartide 
muutmiseks liikuge muudetavale kontaktandmekaardile 
ja valige Valikud > Muuda.

Kaustas Kontaktid asuv
kustutamiseks valige so
Mitme kontaktandmeka
vajutage  alla ja vaj
kontaktisikud, keda soo
kontaktisikute kustutam

Näpunäide. Kont
muutmiseks kasut
rakendust Nokia C
müügikomplekti k

Kontaktandmekaardile 
kontaktandmekaart ja v
Valikud > Lisa pisipilt.
kuvatakse telefonis pisi

Näpunäide. Kiirva
kasutatavate tele
määrata kaheksa 
‘Telefoninumbri k

Näpunäide. Kont
kontaktandmekaa
Valikud > Saada
abil, E-posti abil
‘Sõnumite saatmi
Bluetooth-ühend
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ujad, võrguoperaatorid ja 

nimede ja numbrite vaatamiseks 
ontaktid > Valikud > 
kirjed. SIM-kaardi kaustas saate 
 lisada, muuta või kopeerida 

atamiseks valige Valikud > 
ud numbrid. See seade 
ui teie SIM-kaart seda toetab.

e abil väljahelistamist kindlate 
tamisega, valige Valikud > 
te numbrite lisamiseks 
valige Valikud > Uus SIM-kirje. 
sutamiseks läheb teil vaja PIN2 

i Valiknumbrid, pole pakettside 
ekstisõnumite saatmine 
el juhul peavad valiknumbrite 
ikeskuse number ja adressaadi 

sioon on aktiveeritud, võib siiski 
eadmesse programmeeritud 
brile.
Copyrig

Kontakti lisamiseks grupile valige Valikud > Lisa gruppi: 
(ilmub ainult pärast grupi koostamist. Vt ‘Rühmade 
loomine’ lk 38.

Kontaktide, gruppide ja vaba mälu info vaatamiseks valige 
Kontaktid > Valikud > Kontaktide info.

Vaikenumbrid ja -aadressid
Kontaktandmekaardi jaoks saab määrata vaikenumbreid 
või -aadresse. Kui kontaktisikul on mitu telefoninumbrit 
või aadressi, saate sel viisil kontaktisikule hõlpsasti just 
eelistatud numbril või aadressil helistada või sõnumi saata. 
Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvalimise puhul.
1 Liikuge kontaktisikute kaustas soovitud kontaktisikule 

ja vajutage juhtnuppu.
2 Valige Valikud > Põhinumbrid.
3 Valige vaikevalik, millele soovite lisada numbrit või 

aadressi, ja valige Määra.
4 Valige number või aadress, mille soovite seada 

vaikevalikuks.

Vaikenumber või -aadress kriipsutatakse 
kontaktandmekaardil alla.

SIM-kirjed ja muud SIM-kaardi 
teenused
SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta 
küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte 

väljastavad teenusepakk
muud tarnijad.

SIM-kaardile talletatud 
vajutage  ja valige K
SIM-kontaktid > SIM-
kontaktisikute numbreid
ning neile helistada.

Valiknumbrite loendi va
SIM-kontaktid > Lubat
kuvatakse ainult juhul, k

Kui soovite piirata seadm
telefoninumbrite kehtes
Valiknumbrid sisse. Uu
valiknumbrite loendisse 
Nende funktsioonide ka
koodi.

Kui kasutate funktsioon
võimalik, välja arvatud t
pakettside vahendusel. S
loendis olema ka sõnum
telefoninumber.

Kui valiknumbrite funkt
olla võimalik helistada s
ametlikule hädaabinum
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i avamiseks vajutage juhtnuppu või 
a valige soovitud kontaktirühm.
lin. Avaneb helinatoonide loend.
ovite määrata üksikule kontaktile 

iseks valige helinate loendist 

ine
seks menüüs Kontaktid lükake 
.
s grupp. 
i või kasutage vaikenime Grupp  
K. 
e Valikud > Lisa liikmeid.
jutage selle märkimiseks 
ikme korraga lisamiseks valige 
vitud kontaktid.
s rühma valige OK.

ks valige Valikud > Muuda nime, 
lige OK.

amine rühmast
 rühm, mida soovite muuta.
ntaktile ja valige Valikud > 
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Kontaktikirjete kopeerimine
Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt oma 
seadmesse, vajutage  ja valige Kontaktid > Valikud > 
SIM-kontaktid > SIM-kaardi kirjed. Valige kopeeritavad 
nimed ning seejärel Valikud > Kop. Kontaktidesse.

Kontaktide kopeerimiseks SIM-kaardile vajutage  ja 
valige Kontaktid. Valige kopeeritavad nimed ning seejärel 
Valikud > Kopeeri > SIM-kaardile. Kopeeritakse ainult 
need kontaktandmekaardi väljad, mida SIM-kaart toetab. 

Et muuta telefoninumbreid, millele teie seadmest on 
lubatud helistada, vajutage  ja valige Kontaktid > 
Valikud > SIM-kontaktid > Lubatud numbrid. Liikuge 
vastavale kontaktile ja valige Valikud > Muuda. 
Valiknumbrite muutmiseks tuleb tõenäoliselt PIN2 
sisestada.

Näpunäide. Tarkvarapaketi Nokia PC Suite abil 
saate kontakte sünkroonida ühilduva arvutiga. 
Vaadake seadme müügikomplekti kuuluvat CD-
ROM-i.

Helina lisamine kontaktile
Kui mõni kontakt või mõne rühma liige teile helistab, 
kasutab seade teie valitud helinat (eeldusel, et võrk on 
edastanud helistaja telefoninumbri ning seade on selle ära 
tundnud).

1 Kontaktandmekaard
avage rühmaloend j

2 Valige Valikud > He
3 Valige helin, mille so

või valitud rühmale.

Valitud helina eemaldam
Helin vaikimisi.

Rühmade loom
1 Rühmaloendi avami

juhtnuppu paremale
2 Valige Valikud > Uu
3 Sisestage rühma nim

(number) ja valige O
4 Avage rühm ja valig
5 Leidke kontakt ja va

juhtnuppu. Mitme li
samamoodi kõik soo

6 Kontaktide lisamisek

Rühma nime muutmise
sisestage uus nimi ja va

Liikmete eemald
1 Avage rühmaloendis
2 Liikuge vastavale ko

Eemalda grupist.
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3 Kontakti eemaldamiseks rühmast valige Jah.
Näpunäide. Kontakti rühmakuuluvuse vaatamiseks 
liikuge soovitud kontaktile ja valige Valikud > 
Kuuluvus gruppi.
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ikumatuna, hoidke telefoni kahe 

rvide seadmiseks valige Valikud > 
asakaal või Värvitoon. Vt ‘Värvide 
.
teet on madalam kui suumimata 

sul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub 
ture¾iimi. Pildistamise jätkamiseks 

ud 
valige Valikud > Kustuta.
ltimeedia abil, E-posti abil või 
ige Valikud > Saada. 
numite saatmine’ lk 51 ja 
us’ lk 87.
jal vestluskaaslasele mõne pildi 
likud > Saada MMS.

s sarivõttena kuus kaadrit järjest, 
rivõte . Sarivõttere¾iimi saata 
likuga Viitpäästik. Vt ‘Enda 
ästik’ lk 41. Pildid salvestatakse 
 Galerii. 
M
ee
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Meediumirakendused
Kaamera

Seade Nokia N91 toetab 1600 x 1200 pikslist piltide 
eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime 
võib näida teistsugune.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ootere¾iimis  ja 
valige Kaamera. Kaamera käivitub ning ekraanil 
kuvatakse pildistatav kaader.

Kui kaamera on Video re¾iimis, lükake Foto re¾iimi 
käivitamiseks juhtnuppu vasakule.

Pildid salvestatakse galeriisse automaatselt 
jpg-vormingus. Pilte saab saata multimeediumsõnumeis 
ja e-kirja manusena või Bluetooth-ühenduse kaudu. 

Pildistamine
Pildistamiseks vajutage juhtnuppu. Ärge liigutage seadet 
enne pildi salvestamist. Pilt salvestatakse automaatselt 
menüü Galerii kausta Pildid. Vt ‘Galerii’ lk 44.

Kui suumite pildistatud kaadrit, muudate selle eredust või 
kontrastsust, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

• Et kaamera püsiks li
käega.

• Enne pildistamist vä
Reguleeri > Värvust
reguleerimine’ lk 41

• Suumitud pildi kvali
pildil.

• Kui te mõne aja jook
kaamera energiasääs
vajutage juhtnuppu.

Pildistamisjärgsed valik
• Pildi kustutamiseks 
• Pildi saatmiseks Mu

Bluetooth'i abil val
Lisateavet vt ptk ‘Sõ
‘Bluetooth-ühenduv

• Käimasoleva kõne a
saatmiseks valige Va

Särire¾iimid
• Et kaamera pildistak

valige Valikud > Sa
kasutada ka koos va
pildistamine - viitpä
automaatselt kausta
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e reguleerimine
valige Valikud > Seaded. Seaded 
ni, kui neid ise muudate. Valige 

a, Tavaline, or Rahuldav. Mida 
 rohkem see mäluruumi võtab.

e kasutatav eraldusvõime. Mida 
 seda rohkem see mäluruumi 
liteet on madalam kui 

sisestage tehtud pildi nimi. Kui 
teks Rannas, nimetab kaamera 
01), Rannas(002) jne seni, kuni 

te pilti pärast pildistamist 
oovite kohe järgmise võtte teha, 

piltide salvestuskoht.

sed näidud.

) näitab, kuhu pildid praegu 
llu  või kõvakettale .

itu pilti hinnanguliselt seadme 
litud pildikvaliteedist.
Copyrig

Pärast pildistamise lõpetamist kuvatakse pildid 
põhiekraanil ruudustikuna. Pildi vaatamiseks vajutage 
juhtnuppu.

• Vähese valgustusega pildistamiseks valige Valikud > 
Ööre¾iim.

Enda pildistamine - viitpäästik
Et jõuaksite ka ise pildile, kasutage viitpäästikut. 
Viitpäästiku ajastuse määramiseks valige Valikud > 
Viitpäästik > 10 sekundit, 20 sekundit või 30 sekundit. 
Viitpäästiku aktiveerimiseks valige Aktiveeri. Kui aeg 
hakkab jooksma, siis viitpäästik ( ) vilgub ja seade 
piiksub. Kaamera pildistab pärast määratud viivitusaja 
möödumist. Valikut Viitpäästik saate kasutada ka 
sarivõttere¾iimis. Vt ‘Särire¾iimid’ lk 40.

Värvide reguleerimine
Et kaamera värve täpsemini jäädvustaks ning et piltidele 
või videotele efekte lisada, valige Valikud > Reguleeri. 
Edasi saate valida järgmiste funktsioonide seast:

Värvustasakaal - valige loendist tegelikele vastavad 
valgustingimused. See võimaldab kaameral värve 
täpsemini jäädvustada.

Värvitoon - valige loendist soovitud värviefekt.

Kuva muutub vastavalt muudetud seadetele ja näitab, 
kuidas muudatused pilti või videot mõjutavad.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded. 

Fotokaamera seadet
Põhiseadete muutmiseks 
püsivad muutumatuna se
järgmiste valikute seast.

Foto kvaliteet—Väga he
kvaliteetsem on pilt, seda

Foto eraldusvõime - valig
suurem on eraldusvõime,
võtab. Suumitud pildi kva
suumimata pildil.

Vaikimisi valitav nimi - 
määrate vaikenimeks näi
pildid vastavalt Rannas(0
seadet uuesti muudate.

Näita kaadrit - kui soovi
vaadata, valige Jah; kui s
valige Ei.

Kasutatav mälu - valige 

Kaadrinäidik
Kaadrinäidikus on järgmi

Kasutatava mälu tähis (1
salvestatakse: seadme mä

Kaadrinäidik (2) näitab, m
mällu mahub sõltuvalt va
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a. Portreede ja muude inimesi 
tamisel vältige pildistatavate 
ani taustal, mis võiks tähelepanu 
htida. Kui selliseid tingimusi teisiti 
amerat või pildistatavat. Paremate 
nge kaameraga pildistatavale 

isage oma pildile sügavust, 
bjektid esiplaanile. Esiplaani 
, kui see asub kaamerale liiga 

gevuse ja suuna muutmine võib 
lt muuta. Mõned tüüpilised 

pildistatava taga. Vältige 
ist suure valgusjõuga valgusallika 

s asub pildistatava taga, võib pilt 
e, liiga tume või soovimatute 

 pildistatav. Tugev külgvalgus lisab 
õib olla ka liiga tugev, mis 
t kontrastsust. 
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—Suumitähis 
(3) näitab 
suurendus-või 
vähendusastet. 
Suurendamiseks või 
vähendamiseks 
vajutage juhtnuppu 
üles või alla.

—tähis Ööre¾iim 
(4) näitab, et kaamera on 
seadistatud hämaras 
pildistamiseks.

—tähis Sarivõte (5) näitab, et kaamera on seadistatud 
sarivõtete pildistamiseks.

—viitpäästikutähis (6) näitab, et viitpäästik on 
aktiveeritud. Vt ‘Enda pildistamine - viitpäästik’ lk 41.

Nõuandeid heade fotode tegemiseks
Pildikvaliteet
Kasutage sobivat pildikvaliteeti. Kaameral on kolm 
pildikvaliteedi re¾iimi (Väga hea, Tavaline ja Rahuldav). 
Kui soovite, et kaamera teeks parima võimaliku 
kvaliteediga pilte, kasutage seadet Väga hea. Samas 
nõuab parem pildikvaliteet rohkem mälumahtu. 
Multimeediumsõnumite ja e-posti manuste tarbeks võib 
vaja minna seadeid Rahuldav või Tavaline. Kvaliteedi 
määramiseks valige Valikud > Seaded.

Taust
Kasutage lihtsat taust
kujutavate fotode pildis
kujutamist kirju tagapla
pildistatavailt eemale ju
luua ei saa, liigutage ka
portreede saamiseks mi
lähemale.

Sügavus
Maastike pildistamisel l
asetades pildistatavad o
objekt võib udune jääda
lähedal.

Valgustingimused
Valgusallika, valguse tu
fotot tähelepanuväärse
valgustingimused.
• Valgusallikas asub 

pildistatava paigutam
ette. Kui valgusallika
jääda vähekontrastn
valgusefektidega.

• Küljelt valgustatud
mõjusa efekti, aga v
põhjustab pildi liigse
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iseks valige Stopp. Videoklipp 
atselt menüü Galerii kausta 
ii’ lk 44.

itus

äitab, et mikrofon on välja 

 suurendus- või vähendusastet. 
 vähendamiseks vajutage 
lla.

amist
klipi vaatamiseks valige 

alige Valikud > Kustuta.
miseks ja uue video 
ge juhtnuppu.
e Valikud > Saada > 

posti abil või Bluetooth'i abil. 
umite saatmine’ lk 51 ja 
’ lk 87.

l vestluskaaslasele mõne 
valige Valikud > Saada MMS.

ahte tüüpi seadeid: ajutised ja 
tsuse, heleduse ja värvide 
e reguleerimine’ lk 41. Kaamera 
Copyrig

• Valgusallikas pildistatava ees. Tugev päikesevalgus 
võib panna pildistatavaid silmi kissitama. Samuti võib 
kujutis jääda liiga kontrastseks.

• Optimal lighting on õigustatud olukordades, kus on 
palju hajutatud ja pehmet valgust, näiteks muidu selge, 
kuid osaliselt pilvise ilmaga või päikesepaistelisel 
päeval puude varjus. 

Videote salvestamine
Kaamera sisselülitamiseks vajutage  ja valige Kaamera. 
Kaamera käivitub ning ekraanil kuvatakse pildistatav 
kaader.

Kui kaamera on re¾iimis Foto, avage videosalvestusre¾iim 
juhtnuppu paremale lükates. 

Enne video salvestamist valige Valikud > Reguleeri > 
Värvustasakaal või Värvitoon. Vt ‘Värvide 
reguleerimine’ lk 41.
1 Salvestuse alustamiseks vajutage juhtnuppu. Süttib 

punane salvestamistähis  ja kostab heli, mis annab 
filmitavale isikule märku, et toimub video salvestamine.

2 Salvestamise seiskamiseks valige Paus. Ekraanil hakkab 
vilkuma pausitähis . Salvestamine lõpeb 
automaatselt, kui tegevus on pausiga peatatud ning 
ühtegi klahvi pole minuti jooksul vajutatud.

3 Salvestamise jätkamiseks valige Jätka. 

4 Salvestamise lõpetam
salvestatakse automa
Videoklipid. Vt ‘Galer

Kaadrinäidiku tähiste selg

 - mikrofoni tähis (4) n
lülitatud.

- suumitähis näitab
Suurendamiseks või
juhtnuppu üles või a

Pärast videoklipi salvest
• Äsjasalvestatud video

Valikud > Esita.
• Video kustutamiseks v
• Kaadrinäidiku taasava

salvestamiseks vajuta
• Video saatmiseks valig

Multimeedia abil, E-
Lisateavet vt ptk ‘Sõn
‘Bluetooth-ühenduvus

• Käimasoleva kõne aja
videoklipi saatmiseks 

Video seaded
Videosalvesti tarbeks on k
vaikimisi seaded. Kontras
reguleerimiseks vt ‘Värvid
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tu ja üksusi märkida ning 
a lisada. Vt ‘Kaustad’ lk 45.

rammipaketti Nokia PC Suite 
e Nokia Phone Browser abil saate 
ilte arvutisse üle kanda. Vaadake 
plekti kuuluvat CD-ROM-i.

 juhtnuppu. Videoklipid, ram-failid 
atakse ja esitatakse RealPlayeris 
ayeris. Lisateavet vt ptk 
usikapleier‘,  p. 19 ja ‘Piltide ja 
’, lk 44. 

alige fail ja Valikud > Muuda 

dimiseks rakenduse Galerii 
Pildi laadimine või Video 
d või Heli allalaad.. Kui brauser 
i järjehoidja, kust soovite mõne 

lippide vaatamine
pid salvestatakse vastavalt menüü 
od ja Videoklipid. Pilte ja 
astu ka multimeediumsõnumiga, 

uetooth-ühendusega. Vastuvõetud 
 galeriis või meediumipleieris 
 eelnevalt salvestada.
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sulgemisel taastuvad seadistusmenüüs vaikeseaded, aga 
vaikeseaded jäävad samaks seni, kuni te neid uuesti 
muudate. Vaikeseadete muutmiseks valige menüüs 
Valikud > Seaded ja siis mõni järgmistest:

Pikkus: - videoklippide MMS-i jaoks optimeerimiseks 
valige Lühike.

Video eraldusvõime—Väga hea (CIF, 352 x 288), Tavaline 
(QCIF 176 x 144) või Rahuldav (SubQCIF 128 x 96). Mida 
suurem on eraldusvõime, seda rohkem see mäluruumi 
võtab.

Video vaikenimi: - sisestage tehtud video nimi. Valige 
Kuupäev või Tekst. Kui valite Tekst, on nimeks Video 
vormingu nimetus. Kui määrate vaikimisi nimetuseks 
näiteks Rannas, nimetab kaamera videoklipid vastavalt 
Rannas(01), Rannas(02) jne seni, kuni seadet muudate.

Galerii

Piltide, videoklippide, heliklippide, lugude loendite ja 
voogesituste linkide korraldamiseks vajutage ja valige 
Meedia > Galerii. Galerii avamiseks kaameras valige 
Valikud > Ava Galerii.
Avamiseks valige Fotod, Videoklipid, Lood, Heliklipid, 
Voogesituslingid, või Kõik failid ja vajutage juhtnuppu. 

Saate sirvida ja avada kaustu, märkida üksusi ning 
kopeerida või teisaldada neid teistesse kaustadesse. 

Samuti saate luua kaus
kaustadesse kopeerida j

Näpunäide. Prog
kuuluva rakendus
seadmes olevaid p
seadme müügikom

Faili avamiseks vajutage
ja voogesituse lingid av
ning heliklipid Music Pl
‘RealPlayer™’, lk 45, ‘Mu
videoklippide vaatamine

Faili nime muutmiseks v
nime.

Failide brauserist allalaa
põhikaustadesse valige 
allalaad., Muusikalingi
avaneb, valige selle said
objekti alla laadida.

Piltide ja videok
Tehtud fotod ja videokli
Galerii kaustadesse Fot
videoklippe saab võtta v
e-posti manusega või Bl
piltide või videoklippide
vaatamiseks tuleb need
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, kuhu soovite pildi või videoklipi 
ppu.

aldamiseks vajutage .

uusikapleier’ lk 19.

er™

eedia > RealPlayer. Rakenduse 
data videolõike või 
ena reaalajas. Voogesituse linki 
sel aktiveerida või salvestada 

ienditega .awb või .m4a, kuid 
tsioone. Näiteks võib .mp4 
hildu 3GPP-standardiga, ja neid 
a. 

kafailide ülekandmiseks 
le võib kasutada 
okia PC Suite. Vaadake seadme 

uluvat CD-ROM-i.
Copyrig

Avage kaust Fotod või Videoklipid rakenduses Galerii. 
Failide otsimiseks kerige üles või alla ja faili vaatamiseks 
vajutage juhtnuppu.

Pildi või videoklipi kustutamiseks vajutage . 

Esitlused
Esitlustega on võimalik vaadata SVG (mastaabitav 
vektorgraafika) faile, näiteks joonistusi ja maakaarte. 
SVG kujutiste välimus säilib erinevas mõõdus ja 
eraldusvõimega vaadates ning printides. SVG-failide 
vaatamiseks valige kaust Esitlused, leidke pilt ja valige 
Valikud > Esita. 

Suurendamiseks vajutage . Vähendamiseks 
vajutage .

Täisekraanvaate ja normaalvaate vahetamiseks vajutage *.

Kaustad
Kaustade abil saate mugavalt hallata oma pilte ja 
videoklippe.

Uue kausta loomiseks valige Valikud > Korrasta > Uus 
kaust. Sisestage kausta nimi ja valige OK.

Pildi või videoklipi lisamiseks galeriis asuvasse albumisse 
liikuge soovitud pildile või videoklipile ja valige Valikud > 
Korrasta > Kopeeri kõvakettale / Kopeeri telef. mällu või 
Teisalda kõvakettale / Teisalda telef. mällu. Avatakse 

kaustaloend. Valige kaust
lisada, ja vajutage juhtnu

Mõnest kaustast faili eem

Muusikapleier
Üksikasjalikku teavet vt ‘M

RealPlay

Vajutage  ja valige M
RealPlayer, abil saate vaa
meediumifaile voogesitus
saab veebilehtede sirvimi
kõvakettale.

RealPlayer toetab faile la
mitte kõiki vormigu varia
failides olla sisu, mis ei ü
faile ei ole võimalik avad

Näpunäide. Muusi
seadmest kõvaketta
programmipaketti N
müügikomplekti ku
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meediumsõnumi vahendusel. Enne 
 loob seade ühenduse sisusaidiga ja 
a. Sisu ei salvestata telefoni.

ete vastuvõtmine
eaded võite saada spetsiaalse 
eraatorilt või teenusepakkujalt. 
k 57. Lisateavet küsige 
enusepakkujalt.

 muutmine
d ja siis mõni järgmistest 

use reguleerimiseks ja selleks, et 
olõike pärast nende lõppu 

 kas telefon kasutab puhverserverit 
 muuta vaikepöörduspunkti ning 
rdid. Õigete seadete saamiseks 
ja poole.

lige Jah.

 sisestage puhverserveri IP-aadress.

r sisestage puhverserveri pordi 
M
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Video esitamine
1 Telefoni mällu või kõvakettale salvestatud 

meediumifailide esitamiseks valige Valikud > Ava. 
Seejärel valige järgmised funktsioonid.
Viimased klipid - ühe faili taasesitamiseks viimase 
kuue hulgast rakenduses RealPlayer.
Salvestatud klipp - kausta Galerii salvestatud faili 
esitamiseks. Vt ‘Galerii’ lk 44.

2 Leidke soovitud fail ja vajutage selle esitamiseks 
juhtnuppu.

Näpunäide. Videolõigu vaatamiseks täisekraanil 
vajutage . Tavaekraanile ümberlülitumiseks 
vajutage sama klahvi uuesti.

Sisu voogesitus reaalajas
Üldjuhul soovitavad teenusepakkujad valida 
vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). 
Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka 
WAP-pöörduspunkti.
Pöörduspunktid võib konfigureerida seadme esmakordsel 
sisselülitamisel.
Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt. 
Rakenduses RealPlayer saate avada rtsp:// URL-aadressi. 
RealPlayer tunneb ära ka ram-failide juurde viivaid 
http-linke.
Sisu voogesituseks reaalajas valige kausta Galerii 
salvestatud voogesituse veebilehe link või link, mis on 

saadud teksti- või multi
voogesituse käivitumist
hakkab sisu alla laadim

RealPlayeri sead
Rakenduse RealPlayer s
tekstisõnumina võrguop
Vt ‘Andmed ja seaded’ l
võrguoperaatorilt või te

RealPlayeri seadete
Valige Valikud > Seade
valikutest.

Video - video kontrasts
RealPlayer kordaks vide
automaatselt.

Ühendus - saate valida,
või mitte. Samuti saate
määrata kasutatavad po
pöörduge teenusepakku

Proksi seaded:
• Kasuta proksit - va

• Proksi serveri aadr.

• Proksi pordi numbe
number.
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eedia > Flash-pleier. Kerige 

h-faili esitamiseks liikuge 
 vajutage juhtnuppu.

peerimiseks valige Valikud > 
.

isaldamiseks valige Valikud > 
.

ailide korraldamise jaoks valige 
kaust.

ad erinevad olla.

 liikuge sellele ja vajutage 

amine
eedia > Flash-pleier. Kerige 
htnuppu.

i järgmistest võimalustest.

le kõikide Flash-failide puhul 

aus.
topp.

aldamine
Copyrig

Mõiste seletus. Puhverserver ehk proksi on vahelüli 
meediumiserveri ja kasutaja vahel. Mõni 
teenusepakkuja kasutab puhverservereid suurema 
turvalisuse ja heli- või videoklippidega 
veebilehtedele kiirema juurdepääsu andmiseks. 

Võrguseaded:
• Vaikimisi pöördusp. - liikuge Interneti-ühenduse 

loomisel kasutatava pöörduspunkti juurde ja vajutage 
juhtnuppu.

• Ühenduse aeg - määrake aeg, millal RealPlayer 
võrguga ühenduse katkestab, kui olete meediumilõigu 
esitamise peatanud. Selleks valige Vabalt valitav, 
seejärel vajutage juhtnuppu. Sisestage aeg ja 
valige OK.

• Madalaim UDP port - sisestage serveri pordivahemiku 
väikseim pordinumber. Väikseim väärtus on 6970.

• Kõrgeim UDP port - sisestage serveri pordivahemiku 
suurim pordinumber. Suurim väärtus on 32000.
Võrgusageduste muutmiseks valige Valikud > 
Täiendseaded.

FlashPlayer

Flashi pleieriga on võimalik vaadata, esitada ja juhtida 
mobiilseadmetele loodud Flash-faile.

Vajutage  ja valige M
paremale.

Kausta avamiseks või Flas
kerides soovitud failini ja

Flash-faili teise kausta ko
Haldus > Kopeeri kausta

Flash-faili teise kausta te
Haldus > Teisalda kausta

Kausta loomiseks Flash-f
Valikud > Haldus > Uus 

Saadaolevad valikud võiv

Flash-faili kustutamiseks
klahvi .

Flash-failide esit
Vajutage  ja valige M
Flash-failile ja vajutage ju

Valige Valikud ja siis mõn

Märkus. Need valikud ei o
kasutatavad.
• Esituse peatamiseks P
• Esituse seiskamiseks S

Flash-failide korr
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aadio. Saate kasutada rakendust 
, mille juurde kuulub automaatne 
ing nende asukohtade 
te raadiojaamu, mis pakuvad 
ate ekraanil paralleelselt kuvada 
ohta käiva visuaalse teabe. Teenus 
kettandmesidelahendusi 
iot saate kuulata paralleelselt 
amisega.

isual Radio juurdepääsu, ei pruugi 
operaatorid ja raadiojaamad seda 
riikides ja piirkondades ei pruugi 
 saadaval.

aate kõnesid vastu võtta ja 
 nagu tavaliselt. Käimasoleva kõne 

 sagedusala, võttes aluseks võrgust 
e teave pole saadaval, on võimalik, 
da oma asukohapiirkond. Samuti 
akenduse Visual Radio seadetes.
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• Esituse kvaliteedi valimiseks Kvaliteet.
Kui esitus on ebaühtlane või aeglane, valige seade 
Kvaliteet väärtuseks Tavaline või Madal.

• Faili esitamiseks tervel ekraanil valige Täisekraan. 
Normaalvaate taastamiseks valige Tavaekraan.
Täisekraanvaates ei kuvata klahvifunktsioone, kuid 
ekraani all olevad klahvid on siiski kasutatavad.

• Faili esitamiseks originaalmõõdus pärast selle 
suumimist Ekraanisuuruseks.

• Juhtnupuga ekraanil liikumiseks pärast suumimist 
valige Nihutusre¾iim sisse.

Saadaolevad valikud võivad erinevad olla.

Salvesti

Telefonivestluste ja häälmemode salvestamiseks vajutage 
 ja valige siis Meedia > Salvesti. Kui salvestate 

telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie 
sekundi järel piiksu.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või 
GPRS-ühenduse ajal.

Raadio

Vajutage  ja valige R
tavapärase FM-raadiona
raadiojaamade otsing n
salvestamine. Kui kuula
teenust Visual Radio, sa
kuulatava raadiosaate k
Visual Radio kasutab pa
(võrguteenus). FM-raad
teiste rakenduste kasut

Kui teil pole teenusele V
teie piirkondlikud võrgu
teenust toetada. Kõigis 
teenus Visual Radio olla

Raadio kuulamise ajal s
telefonilt välja helistada
ajal lülitub raadio välja.

Raadio valib kasutatava
saadud riigiteabe. Kui se
et teil palutakse ise vali
saate piirkonna valida r

• Helitugevuse muutmiseks Helitugevus. Helitugevuse 
muutmiseks kasutage seadme vasakul küljel olevat 
külgmist helitugevuse klahvi.
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tamine
hinna ja tellimise kohta saate 
orilt või teenusepakkujalt.
visuaalse sisu vaatamiseks 
 Käivita visuaalteenus. Kui 
el jaama jaoks salvestatud, 
lige ID otsimiseks jaamade 
a (võrguteenus).

ühendus loodud, kuvatakse 
e sisu.
sseadete muutmiseks valige 
.

ad
uni 20 raadiojaama. Jaamade 
alikud > Jaamad.
a kuulamiseks valige Valikud > 

isual Radio toetava raadiojaama 
alige Valikud > Jaam > Käivita 

 muutmiseks valige Valikud > 
Copyrig

Vajutage  ja valige Raadio. Jaamaotsingu 
käivitamiseks valige  või  ja vajutage juhtnuppu. 
Sageduse muutmiseks käsitsi valige Valikud > 
Käsitsihäälestus.

Kui soovite kuulata eelnevalt salvestatud raadiojaamu, 
valige järgmise või eelmise salvestatud jaama valimiseks 
ekraanil  või  ja vajutage juhtnuppu, või vajutage 
vastavat numbriklahvi, et valida jaama asukoht mälus.
Helitugevuse muutmiseks hoidke all seadme vasakul küljel 
paiknevaid klahve  või . Raadio kuulamiseks 
valjuhääldi abil valige Valikud > Valjuhääldi sisse.
Saadaolevate jaamade vaatamiseks asukoha järgi valige 
Valikud > Jaamade kataloog (võrguteenus).
Väljaotsitud raadiojaama salvestamiseks jaamade 
loendisse valige Valikud > Salvesta jaam. Salvestatud 
raadiojaamade loendi avamiseks valige Valikud > Jaamad.
Kui soovite naasta ootere¾iimi ning jätta FM-raadio 
taustal mängima, valige Valikud > Mängi taustal.

Visuaalse sisu vaa
Teenuse kättesaadavuse, 
teavet oma võrguoperaat
Väljaotsitud raadiojaama 
valige  või Valikud >
visuaalteenuse ID pole ve
sisestage see nüüd või va
kataloogist käsk Laadi all
Kui visuaalteenusega on 
ekraanil jooksev visuaaln
Visuaalsisu vaate kuvami
Valikud > Ekraaniseaded

Salvestatud jaam
Raadio saab salvestada k
loendi avamiseks valige V
Mis tahes salvestatud jaam
Jaam > Kuula. Teenust V
visuaalsisu vaatamiseks v
visuaalteenus.
Raadiojaama üksikasjade
Jaam > Muuda.

Raadio kuulamine
Võtke arvesse, et raadioülekannete kvaliteet sõltub 
raadiojaama levialast igas konkreetses piirkonnas.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme 
antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb 
seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu 
lisaseade.
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Praegune asukoht valige oma asukohapiirkond. See seade 
kuvatakse ainult juhul, kui seade asus rakenduse 
käivitamisel väljaspool võrgu levipiirkonda.

Seaded
Valige Valikud > Seaded ja siis mõni järgmistest 
valikutest.
Käivitussignaal - valige juhul, kui rakenduse käivitamisel  
kostab helisignaal.
Automaatkäivitus valige Jah, kui soovite, et teenus Visual 
Radio käivituks automaatselt, kui valite kuulamiseks mõne 
visuaalteenust pakkuva raadiojaama.
Pöörduspunkt valige sideühenduseks kasutatav 
pöörduspunkt. Pöörduspunkti pole vaja, kui kasutate 
rakendust tavapärase FM-raadiona.
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at ‘Seaded kategoorias 

st ootavad sõnumid.

igutatakse kausta Saatmiseks, 
spool võrgu levipiirkonda. Saate 

id saadetaks ära siis, kui te 
riga ühenduse loote.

eda, et võrk saadaks teile teie 
või multimeediumsõnumite 
raporti (võrguteenus). Teatud 

tusaruandeid (saateraporteid) 
d multimeediumsõnumite 

ni vaikekaust on avatud, saab 
 liikuda klahvi paremale või 

USSD-käskude), näiteks 
iskäskude sisestamiseks ja 
eks valige menüü Sõnumid 
nuse juhtimine.

d (võrguteenus) saate vastu 
atorvõrguteavet, näiteks ilma- ja 
e teemad ja nende numbrid 
alt. Valige menüü Sõnumid 
Copyrig

Sõnumite saatmine
Vajutage  ja valige Sõnumid. Menüüs Sõnumid saate 
koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja 
korraldada tekstisõnumeid, multimeediumsõnumeid, 
e-kirju ja andmeid sisaldavaid erilisi tekstisõnumeid. Lisaks 
sellele saab sõnumeid ja andmeid vastu võtta 
BluetoothHühenduse kaudu. Samuti on võimalik võtta 
vastu veebipõhiseid teenuseteateid ja kärjeteateid ning 
saata võrku taotlusi teenuste sisselülitamiseks.

Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu 
võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega 
seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt 
vastuvõtvast seadmest.

Kui avate menüü Sõnumid, kuvatakse funktsioon Uus 
sõnum ja järgmised kaustad.

 Saabunud vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja 
kärjeteated). E-kirjad salvestatakse kausta Postkast.

 Minu kaustad saate sõnumeid kaustadesse paigutada.

 Postkast saate luua ühenduse kaugpostkastiga, 
laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasre¾iimis varem 
allalaaditud e-kirju. Vt ‘E-post’ lk 63.

 Mustandid siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 Saadetud - siia on salvestatud 20 viimati saadetud 
sõnumit (v.a Bluetooth- või infrapunaühenduse kaudu 
saadetud sõnumid). Talletatavate sõnumite arvu 

muutmiseks vaadake teem
Muu’ lk 65.

 Saatmiseks - saatmi

Näide. Sõnumid pa
kui seade asub välja
määrata, et sõnum
järgmine kord serve

 Raportid saate taotl
saadetud tekstisõnumite 
edastusaruande ehk saate
juhtudel ei edastata edas
e-posti aadressile saadetu
kohta.

Näpunäide. Kui mõ
ühest kaustast teise
vasakule vajutades.

Teenusejuhtimiskäskude (
võrguteenuste aktiveerim
teenusepakkujale saatmis
põhivaates Valikud > Tee
Funktsiooniga Kärjeteate
võtta mitmesugust opera
liiklusteateid. Kärjeteadet
saate oma teenusepakkuj
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rjavahemärgid leiate klahvi  alt. 
rgi leidmiseks vajutage korduvalt 

amiseks vajutage klahvi . 
vajutage juhtnuppu ja soovitud 
li.
 vajutage . Kursori viimiseks 
tage kolm korda .

t teise lülitumiseks vajutage .

 
sõnastik
a ühe klahvivajutusega. 
isestus tugineb sisseehitatud 
 ka uusi sõnu lisada. 
isestuse kasutamisel kuvatakse 
es nurgas tähis  .

tage 
 

õhise 
s 
.

ge 
tede sisestamisel vajutage iga 
Sõ
nu

m
it

e 
sa

at
m

in
e

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

põhivaates Valikud > Kärjeteated. Põhivaates kuvatakse 
teema olek, teema number, nimi ja see, kas teema on 
lipukesega ( ) järeltegevuseks märgitud.

UMTS-võrgus ei saa kärjeteateid vastu võtta. 
Pakettandmeside ühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist 
takistada.

Teksti sisestamine
Valitud tähere¾iimi näitab ABC, abc ja Abc. Numbrire¾iimi 
näitab 123.

Tavaline tekstisisestus
Kui kasutusel on tavaline tekstisisestus, kuvatakse ekraani 
ülemises parempoolses nurgas tähis .
• Vajutage korduvalt numbriklahvi (  ), kuni vajalik 

märk ekraanile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem 
märke kui klahvil näha.

• Numbri sisestamiseks vajutage vastavat numbriklahvi 
ja hoidke seda all. 

• Tähe- ja numbrire¾iimi vahetamiseks vajutage klahvi 
 ja hoidke seda all.

• Kui järgmine täht asub praegu sisestatuga samal 
klahvil, oodake kursori ilmumist (või lükake ooteaja 
lõpetamiseks juhtnuppu kiirelt paremale) ja sisestage 
täht.

• Ühe märgi kustutamiseks vajutage . Mitme märgi 
kustutamiseks vajutage klahvi  ja hoidke seda all.

• Enamkasutatavad ki
Vajaliku kirjavahemä
klahvi .
Erimärkide loendi av
Loendis liikumiseks 
märgi valimiseks Va

• Tühiku sisestamiseks
järgmisele reale vaju

• Ühest märgire¾iimis

Sõnastikupõhine
tekstisisestus -
Kõiki tähti saab sisestad
Sõnastikupõhine tekstis
sõnastikule, kuhu saate
Sõnastikupõhise tekstis
ekraani paremas ülemis
1 Sõnastikupõhise 

tekstisisestuse 
aktiveerimiseks vaju

 ja valige Kasuta
sõnastikku. Valik 
aktiveerib sõnastikup
tekstisisestuse kõigi
seadme redaktorites

2 Soovitud sõna 
kirjutamiseks vajuta
klahve   . Täh
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 vajutage . Mitme märgi 
lahvi  ja hoidke seda all.

eks vajutage klahvi .

 erimärgi samaaegseks 
age märgi valimisel .

hemärgid leiate klahvi  alt. 
idmiseks vajutage  ja siis 

ikupõhine sisestus üritab ära 
ahemärki kasutada (.,?!‘). 
rjekord ja valik sõltub sõnastiku 

 ükshaaval vaatamiseks vajutage 

miseks vajutage  Sõnastik ja 

ata oma klahvivajutustele 

e lisada sõna sõnastikku, 
isestust. Kui sõnastik saab täis, 
 sõna uuega.

eerimiseks tavalises 
 on saadaval, kui sõna on 
).
Copyrig

klahvi ainult üks kord. Näiteks selleks, et kirjutada sõna 
"Nokia" ingliskeelse sõnastiku abil, vajutage tähe "N" 
jaoks klahvi , "o" jaoks klahvi , "k" jaoks klahvi 

, "i" jaoks klahvi  ja "a" jaoks klahvi .
Ekraanil pakutav sõna muutub pärast iga 
klahvivajutust.

3 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja ekraanil 
kuvatud sõna on õige, kerige selle kinnitamiseks 
paremale või vajutage tühiku lisamiseks klahvi .
Kui sõna pole õige, vajutage sõnade ükshaaval 
vaatamiseks korduvalt klahvi , või vajutage  ja 
valige Sõnastik > Vasted.
Kui sõna järel on ?, pole sõnastikus sõna, mida soovisite 
kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige Kirjuta, 
sisestage soovitud sõna tavalise tekstisisestusega ja 
valige siis OK. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik 
saab täis, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

4 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Näpunäide. Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või 
väljalülitamiseks vajutage kaks korda kiiresti 
klahvi .

Näpunäiteid teksti sisestamiseks
Numbri sisestamiseks tähere¾iimis vajutage vastavat 
numbriklahvi ja hoidke seda all.

Ühest märgire¾iimist teise lülitumiseks vajutage .

Ühe märgi kustutamiseks
kustutamiseks vajutage k

Erimärkide loendi avamis

Näpunäide. Mitme
sisestamiseks vajut

Enamkasutatavad kirjava
Vajaliku kirjavahemärgi le
korduvalt .

Näpunäide. Sõnast
arvata, millist kirjav
Kirjavahemärkide jä
keelest.

Sõnastikust leitud sõnade
korduvalt klahvi .

Järgmiste valikute kasuta
kerige paremale.

Vasted - kui soovite vaad
vastavaid sõnu.

Sisesta sõna - kui soovit
kasutades tavalist tekstis
asendatakse kõige vanem

Muuda sõna - sõna redig
sisestusre¾iimis. See valik
aktiveeritud (allajoonitud
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ks ehk märkimiseks hoidke all 
al lükake juhtnuppu üles või alla.
kumendist kustutamiseks 

utamine ja saatmine
multimeediumsõnumit algselt 
nevalt kuvada.

d piltide, muusika (k.a helinad) ja 
uutmine, edastamine ja 

 takistatud.

meid saab koostada igas 
idub valik Saada. Valige esmalt fail 
lle soovite sõnumile lisada. Seejärel 
Saada.

umi koostamist või e-kirja 
lema häälestatud õiged 
 ‘MMS- ja e-posti seadete 
E-post’ lk 63.

ata MMS-sõnumi suurust. 
d pilt ületab selle piiri, võib seade 
 oleks võimalik saata 

 siis mõni järgmistest võimalustest.
numi saatmine.
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Näpunäide. Kui vajutate , kuvatakse ekraanil 
järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisre¾iimist): 
Sõnastik (sõnastikupõhine sisestus), Tähere¾iim 
(tavaline tekstisisestus), Numbrire¾iim, Lõika (kui 
tekst on valitud), Kopeeri (kui tekst on valitud), 
Kleebi (kui tekst on enne lõigatud või kopeeritud), 
Lisa number, Lisa sümbol ja Sisestuskeel: (muudab 
sisestuskeelt kõigis telefoni redaktorites).

Liitsõnade kirjutamine
Kirjutage liitsõna esimene osa ja kinnitage see, lükates 
juhtnuppu paremale. Kirjutage liitsõna teine osa. Liitsõna 
kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage .

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine
Et lõpetada sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine 
kõigis telefoni redaktorites, vajutage  ja valige 
Sõnastik > Välja lülitatud.

Teksti kopeerimine lõikelauale
1 Tähtede ja sõnade valimiseks vajutage klahvi  ja 

hoidke seda all. Samal ajal lükake juhtnuppu vasakule 
või paremale. Valitud tekstiosa tõstetakse esile.

2 Teksti kopeerimiseks lõikelauale ehk puhvrisse valige 
Kopeeri, hoides samal ajal endiselt all klahvi .

3 Teksti lisamiseks dokumenti vajutage klahvi  ja 
hoidke seda all ning valige siis Kleebi või vajutage 
klahvi  ja valige Kleebi. 

Tekstiridade valimise
klahvi . Samal aj
Valitud tekstiosa do
vajutage .

Sõnumite kirj
Vastuvõttev seade võib 
saadetuga võrreldes eri

Autoriõigustega kaitstu
muu sisu kopeerimine, m
edasisaatmine võib olla

Näpunäide. Sõnu
rakenduses, kus le
(pilt või tekst), mi
valige Valikud > 

Enne multimeediumsõn
kirjutamist peavad teil o
ühenduseseaded. Vt ptk
vastuvõtmine’ lk 56 ja ‘

Mobiilsidevõrk võib piir
Kui sõnumisse sisestatu
pilti vähendada, et seda
MMS-sõnumis.

1 Valige Uus sõnum ja
Lühisõnum—tekstisõ
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e 

isa 
 või 
e 

iseks valige Valikud > Lisa > 
klipp või Märge. E-kirja manust 

 soovite manusena saata mõnda 
pole heliklipp ega märge, avage 
 ja valige Saada > E-posti abil 
 saadaval).
lige Valikud > Saada või 

ite saatmist, mille märkide arv 
ikemad sõnumid saadetakse 
umina. Teenuspakkuja võib teile 
tuleb tasuda iga sõnumi eest. 
i muud mõnele keelele, nt hiina 
rgid, võtavad rohkem ruumi ning 
Copyrig

Multimeediasõnum—multimeediumsõnumi (MMS) 
saatmine.
E-kiri—e-posti saatmiseks. Kui te pole veel e-posti 
kontot häälestanud, palutakse teil seda teha. E-posti 
seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige Alusta.

2 Kontaktide seast adressaatide või rühmade valimiseks 
või adressaadi telefoninumbri või e-posti aadressi 
sisestamiseks vajutage Saaja väljal juhtnuppu. 
Eraldage adressaadid semikooloniga (;), mille 
sisestamiseks vajutage . Numbri või aadressi võib 
sisestada ka kopeerides ja kleepides. 

Näpunäide. Leidke kontakt ja vajutage selle 
märkimiseks juhtnuppu. Korraga saab valida mitu 
adressaati.

3 Sisestage MMS-i või e-kirja pealkiri väljale Teema. 
Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige Valikud > või 
Aadressiväljad.

4 Sõnumiväljale liikumiseks ja sõnumi kirjutamiseks 
lükake juhtnuppu alla. Malli kasutamiseks valige 
Valikud > Sisesta või Lisa objekt > Mall.

5 Meediumiobjekti lisamiseks MMS-sõnumisse valige 
Valikud > Lisa objekt > Foto, Heliklipp, või 
Videoklipp. Heli lisamisel kuvatakse ekraanil 
tähis .
Võimalik, et multimeediumsõnumiga ei saa saata 
mp4-vormingus salvestatud videoklippe. Videote 
salvestusvormingu muutmiseks vaadake teemat ‘Video 
seaded’ lk 43.

6 MMS-sõnumi jaoks uu
foto tegemiseks või 
heli-või videoklipi 
salvestamiseks valige L
uus > Foto, Heliklipp
Videoklipp. Sõnumiss
uue slaidi lisamiseks 
valige Slaid.
Et vaadata, kuidas 
multimeediumsõnum 
välja näeb, valige 
Valikud > Eelvaatlus.

7 E-kirjale manuse lisam
Foto, Heliklipp, Video
näitab tähis .

Näpunäide. Kui
muud faili, mis 
vastav rakendus
(kui see valik on

8 Sõnumi saatmiseks va
vajutage .

Seade toetab tekstisõnum
sõnumis ei ole piiratud. P
järjest kahe või enama sõn
arve esitada, mille alusel 
Rõhumärkidega tähed võ
keelele iseloomulikud mä
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, mis näitavad, et sõnum on 
ad, et sõnum on saadetud teie 
ikeskuse numbrile. See ei kinnita 
 soovitud sihtkohta. 
 kohta saate lisateavet 
t.

i seadete vastuvõtmine
usepakkuja võib saata teile 
õnumina. Vt ‘Andmed ja 

imisteabe ja muu teabe saate 
enusepakkujalt. Järgige 
d juhiseid.
ine käsitsi

ge Vahendid > Seaded > 
punkt ning sisestage 
i seaded. Vt ‘Ühendus’ lk 98.
 Sõnumid > Valikud > Seaded > 
> Eelistatud pöördusp. ja 
öörduspunkt, mida soovite 
asutada. (vt ka ptk 
mid’ lk 62);

, vastuvõtmist, allalaadimist, 
ende edasisaatmist tehke järgmist.
neti-pöörduspunkt (IAP). Vt 
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ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem. 
Navigeerimisribal näete sõnumi pikkuse indikaatorit, mis 
näitab, kui palju märke sõnumisse veel mahub. Näiteks 
10 (2) tähendab, et teksti saatmiseks kahe sõnumina võite 
lisada veel 10 märki.

E-kirjad salvestatakse enne saatmist automaatselt kausta 
Saatmiseks. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb e-kiri kausta 
Saatmiseks.

Näpunäide. Samuti saab menüü Sõnumid kaudu 
koostada esitlusi ning neid multimeediumsõnumina 
laiali saata. Valige multimeediumsõnumi redaktori 
vaates Valikud > Koosta esitlus (kuvatakse vaid 
juhul, kui funktsiooni MMSi loomisre¾iim seadeks 
on Hoiatustega või Vaba). Vt 
‘Multimeediumsõnumid’ lk 62.

Näpunäide. Kui saadate multimeediumsõnumi 
e-posti aadressile või seadmesse, mis toetab suurte 
piltide vastuvõtmist, valige suurem pildiformaat. 
Kui te ei tea, kas vastuvõttev seade ja võrk toetavad 
suuremaid faile, on soovitatav kasutada väiksemat 
pildiformaati ning heliklippe, mille pikkus ei ületa 
15 sekundit. Seade muutmiseks valige menüü 
Sõnumid põhivaates Valikud > Seaded > 
Multimeediasõnum > Foto suurus.

Märkus. Tähised
saadetud, näitav
seadmest sõnum
sõnumi jõudmist
Sõnumiteenuste
teenusepakkujal

MMS- ja e-post
Võrguoperaator või teen
vajalikud seaded tekstis
seaded’ lk 57. 

Andmesideteenuste tell
võrguoperaatorilt või te
teenusepakkujalt saadu
MMS-seadete sisestam
1 Vajutage  ja vali

Ühendus > Pöördus
MMS-pöörduspunkt

2 Vajutage , valige
Multimeediasõnum
valige enda loodud p
ühenduse loomisel k
‘Multimeediumsõnu

Enne e-kirjade saatmist
kirjadele vastamist ja n
• Konfigureerige Inter

‘Ühendus’ lk 98.
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 on saabunud MMS-sõnum, mis 
iumsõnumite keskuses. Sõnumi 
jaliku pakettandmeside seansi 
> Lae.

) avamisel võib telefon näidata 
 sõnum on heliga, kuvatakse 
 videoga, siis tähis . Heli või 
astav tähis.

diumiobjekte 
ldab, avage sõnum ja valige 

eediumesitlus, kuvatakse 
e esitamiseks valige vastav tähis.

d
ta mitmesuguseid andmetega 

õib võtta vastu võrguoperaatori, 
se infoosakonna saadetud 
Seadete salvestamiseks valige 

miseks kausta Kontaktid valige 
kaart. Visiitkaardile lisatud 
i salvestata.

tamiseks valige Valikud > 
Copyrig

• Määratlege oma e-posti seaded. Kui valisite menüü 
Sõnumid põhivaates Postkast, kuid pole veel e-posti 
kontot häälestanud, palub telefon seda teha. E-posti 
seadete loomiseks postkastijuhendi abil, valige Alusta. 
Vt ‘E-post’ lk 63.
Vajate eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja 
Interneti-teenusepakkuja juhiseid.

Kaust “Saabunud” - vastuvõetud 
sõnumid
Saabunud kaustal on järgmised tähised:

 - lugemata tekstisõnumid.

 - lugemata MMS-sõnumid.

 - Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed.

Kui teile saabub sõnum, kuvatakse ootere¾iimi ekraanil 
ja teade 1 uus sõnum. Sõnumi avamiseks valige Näita. 

Sõnumi avamiseks kaustas Saabunud kerige soovitud 
sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Saabunud sõnumile vastuste saatmiseks valige Valikud > 
Vastussõnum.

Multimeediumsõnumid
NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. 
Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada 
viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie 
seadet või arvutit.

Võite saada teate, et teile
on salvestatud multimeed
seadmesse laadimiseks va
loomiseks valige Valikud
Multimeediumsõnumi (
pilti ja sõnumi teksti. Kui
ekraanil tähis  ja kui
video esitamiseks valige v

Et vaadata, milliseid mee
multimeediumsõnum sisa
Valikud > Objektid.

Kui sõnumis on ka multim
ekraanil tähis . Esitlus

Andmed ja seade
Teie seade võib vastu võt
sõnumeid.

Konfig.sõnum - telefon v
teenusepakkuja või asutu
konfiguratsioonisõnumi. 
Valikud > Salvesta kõik.

Visiitkaart teabe salvesta
Valikud > Salvesta visiit
sertifikaate või helifaile e

Helina toon helina salves
Salvesta.
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 pole veel e-posti kontot 
fon seda teha. E-posti seadete 
ndi abil, valige Alusta. (vt ka ptk 

näete menüü Sõnumid põhivaates 
uue postkasti nime. Postkaste võib 

ne
i, küsib telefon, kas soovite 
ua (Võtan ühenduse 

omiseks ja uute e-kirjade päiste 
iseks valige Jah. Kui vaatate kirju 
ndusega), on telefonil serveri 
us. (vt ka ptk ‘Ühendus’ lk 98);

rjade vaatamiseks vallasre¾iimis 
ge Ei. E-kirjade vallasre¾iimis 
erveri postkastiga sideühenduses.

dimine
iimis, valige serveri postkastiga 
likud > Loo ühendus.
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Võrgu logo kui soovite, et ootere¾iimis kuvataks 
operaatorvõrgu nime asemel logo, valige Valikud > 
Salvesta.

Kalendrikirje kutse salvestamiseks valige Valikud > Salv. 
kalendrisse.

Veebisõnum järjehoidja salvestamiseks veebijärjehoidjate 
loendisse valige Valikud > Lisa järjehoidja. Kui sõnum 
sisaldab nii pöörduspunkti seadeid kui ka järjehoidjaid, 
valige andmete salvestamiseks Valikud > Salvesta kõik. 

Tuli e-kiri annab teada, mitu uut e-kirja on serveri 
postkastis. Pikem teateversioon võib sisaldada 
üksikasjalikumat teavet.

Veebipõhised teenuseteated
Veebipõhised teenuseteated ( ) on lühiteated (näiteks 
uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või 
linki. Lisa- ja tellimisteavet saate teenusepakkujalt.

Minu kaustad
Menüüs Minu kaustad saate sõnumeid kaustadesse 
paigutada ning kaustu luua, kustutada ja ümber 
nimetada.

Näpunäide. Korduvate sõnumite kirjutamisel võite 
kasutada mallide kausta salvestatud tekste.

Postkast
Kui valite Postkast, kuid
häälestanud, palub tele
loomiseks postkastijuhe
‘E-post’ lk 63);

Kui loote uue postkasti, 
valiku Postkast asemel 
olla kuni kuus.

Postkasti avami
Kui avate oma postkast
postkastiga ühenduse lu
postkastiga?).

Postkastiga ühenduse lo
või sõnumite allalaadim
sidusre¾iimis (võrguühe
postkastiga pidev ühend

Varem allalaaditud e-ki
(võrguühenduseta), vali
vaatamisel pole seade s

E-kirjade allalaa
Kui telefon on vallasre¾
ühenduse loomiseks Va
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tes Manused saab manuseid alla 
 või eemaldada. Manuseid saab 

duse kaudu.

stkast kasutab protokolli IMAP4, 
ditavate kirjade arvu ning 
 laaditakse alla koos manustega 
OP3-protokolli puhul on 
ed, Suuruse piirang või Kirjad & 

atne allalaadimine
astuvõtmiseks valige Valikud > 
. ülekanne > Päise ülekanne > 
uvõrgus ja määratlege, millal ja 
akse.

alaadimine võib suurendada 
eedastuse maht kasvab.

mine
s seadmest nii, et see jääks siiski 
lige Valikud > Kustuta. Valige 
valik Ainult telefonist.

levate e-kirjade päiseid täpselt 
. E-kirja päis jääb seadmesse 
tamisel. Kui soovite ka päised 
esmalt kustutada serveri 
Copyrig

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. 
E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või 
kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1 Kui postkastiga on ühendus loodud, valige Valikud > 
E-posti ülekanne ja üks järgmistest:
Uued uute e-kirjade laadimiseks.
Valitud - ainult märgitud e-kirjade allalaadimiseks.
Kõik - postkastist kõigi e-kirjade allalaadimiseks.
E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige Tühista.

2 Kui olete e-kirjad alla laadinud, võite neid vaatama 
hakata sidusre¾iimis või valida ühenduse 
katkestamiseks Valikud > Katkesta ühendus ja 
vaadata e-kirju vallasre¾iimis.
E-kirjade olekutähised:

 uus e-kiri (sidus- või vallasre¾iimis) ei ole 
seadmesse alla laaditud.

uus e-kiri on seadmesse laaditud.
 e-kiri on loetud ja ei ole seadmesse alla laaditud.
 e-kiri on loetud.
 loetud e-kirja päis ja kirja sisu on seadmest 

kustutatud.
3 E-kirja avamiseks vajutage juhtnuppu. Kui e-kirja pole 

alla laaditud ning seade on vallasre¾iimis, küsib telefon 
luba kirja postkastist allalaadimiseks.

E-kirja manuse vaatamiseks avage manusetähisega 
sõnum ja valige Valikud > Manused. Kui manuse 

tähis on tuhm, pole manust seadmesse laaditud; valige 

Valikud > Kanna üle. Vaa
laadida, avada, salvestada
saata ka Bluetooth-ühen

Näpunäide. Kui po
saate valida allalaa
määrata, kas kirjad
või ilma nendeta. P
valikud Ainult päis
manused.

E-kirjade automa
E-kirjade automaatseks v
E-posti seaded > Autom
Alati ühenduses või Kod
kui sageli kirju alla laadit

E-kirjade automaatne all
telefoniarveid, kuna andm

E-kirjade kustuta
E-kirja sisu kustutamisek
serveri postkasti alles, va
kuval Kustutan sõnumi: 

Seade näitab postkastis o
nii, nagu need on serveris
alles ka e-kirja sisu kustu
kustutada, tuleb e-kirjad 
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e vallasre¾iimis
 kausta Postkast ning soovite 
e-kirju vallasre¾iimis, vastake 
duse postkastiga? "Ei". Saate 
ud e-kirjade päiseid, allalaaditud 
amuti saate kirjutada uusi e-kirju 
 vastata või neid edasi saata, kui 
tkastiga ühenduse.

iseks” - saatmist 
mid
itakse saatmist ootavaid sõnumeid 

Saatmiseks on:

dud ja sõnumit just saadetakse.

 - sõnum saadetakse pärast 
õnumite saatmist.

llaaeg) seade proovib sõnumit 
i saata. Kui soovite kohe proovida 
da.

na kaustas Saatmiseks olevad 
uge saadetavale sõnumile ja valige 
tmine. 
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postkastist ning luua siis seadmest serveri postkastiga 
uuesti ühendus, et postkasti olekut uuendada.

E-kirja seadmest ja serveri postkastist kustutamiseks 
valige Valikud > Kustuta. Valige kuval Kustutan sõnumi: 
valik Tel-st ja serverist.

Kui olete vallasre¾iimis, kustutatakse e-kiri esmalt 
seadmest. Kui järgmine kord serveri postkastiga ühenduse 
loote, kustutatakse kiri automaatselt ka serverist. 
POP3-protokolli kasutamisel kustutatakse 
märgitud e-kirjad alles pärast postkastiga ühenduse 
katkestamist.

Kui soovite kirja kustutamise nii seadmest kui ka serverist 
tühistada, liikuge järgmise ühenduse ajal kustutatavaks 
märgitud e-kirjale ( ) ja valige Valikud > Ennista.

Postkastiga ühenduse katkestamine
Postkastiga pakettandmeside seansi lõpetamiseks valige 
sidusre¾iimis Valikud > Katkesta ühendus.

Näpunäide. Võite jätta ühenduse postkastiga 
avatuks ja uued e-kirjad (vaikimisi Ainult päised) 
laaditakse serveri postkastist seadmesse 
automaatselt (ainult juhul, kui server toetab 
funktsiooni IMAP IDLE). Kui soovite 
sõnumirakenduse taustal avatuks jätta, vajutage 
kaks korda . Ühenduse säilitamine võib 
suurendada telefoniarveid, kuna andmeedastuse 
maht kasvab.

E-kirjade vaatamin
Kui avate järgmine kord
vaadata ja lugeda oma 
küsimusele Võtan ühen
lugeda varem allalaadit
e-kirju või mõlemaid. S
ning saabunud kirjadele
loote järgmine kord pos

Kaust “Saatm
ootavad sõnu
Kaustas Saatmiseks ho
ajutiselt.

Sõnumite olek kaustas 

Saadan ühendus on loo

Ootel / Saatmise ootel
eelmiste sarnast tüüpi s

Saadan uuesti kell  (ke
teatud aja pärast uuest
uuesti saata, valige Saa

Edasilükatud võite pan
dokumendid ootele. Liik
Valikud > Katkesta saa
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õrguoperaator võib teie 
tu pöörduspunkti või muud 
oomine, redigeerimine või 
õimalik olla.

numid > Valikud > Seaded > 
kud on järgmised.

se kõigi määratud 

sõnumikeskus, mille kaudu 
ata.

ite saatmine ja vastuvõtmine 
sti lüüsi ja e-posti 
e.

e teisendamiseks teise 
 kasutatav, valige Osaline tugi.

, et võrk saadaks sõnumite kohta 
raporti (võrguteenus).

, kui kaua jätkab sõnumikeskus 
ui esimene katse ebaõnnestub 
i kehtivusaja vältel ei 
stada, kustutatakse see sõnum 

 seda seadet ainult siis, kui olete 
aab teie sõnumeid teise 
Copyrig

Ebaõnnestus seade on tagajärjetult ära kasutanud kõik 
saatmiskatsed. Saatmine ebaõnnestus. Kui üritasite saata 
tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi 
saatmisseadeid.

Näide. Sõnumid paigutatakse kausta Saatmiseks 
näiteks siis, kui seade asub väljaspool võrgu 
levipiirkonda. Saate määrata, et sõnumid saadetaks 
ära siis, kui te järgmine kord serveriga ühenduse 
loote.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine
SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need seadmes 
esmalt mõnda kausta kopeerida.
1 Rakenduse Sõnumid põhivaates valige Valikud > 

SIM-kaardi sõnumid.
2 Sõnumite märkimiseks valige Valikud > Vali/Tühista 

valik > Vali või Vali kõik.
3 Valige Valikud > Kopeeri. Avatakse kaustaloend.
4 Kopeerimise alustamiseks valige kaust ja vajutage OK. 

Sõnumi vaatamiseks avage kaust.

Sõnumiseaded
Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga Tuleb määratleda 
või mille juures on punane tärnike. Järgige 
teenusepakkujalt saadud juhiseid. Võite seaded saada oma 
teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumi teel.

Teie teenusepakkuja või v
seadmesse salvestada mi
seadet, mille muutmine, l
eemaldamine ei tarvitse v

Tekstisõnumid
Vajutage  ja valige Sõ
Lühisõnum, edasised vali

Sõnumikeskused kuvatak
sõnumikeskuste loend.

Kasutatav keskus valige 
soovite tekstisõnumeid sa

SMS e-kiri - tekstisõnum
e-posti aadressidelt, e-po
sõnumikeskuse sisestamin

Märgikodeering - märkid
koodisüsteemi, kui see on

Saateraport saate valida
edastusaruande ehk saate

Sõnumi kehtivus - valige
sõnumi uuesti saatmist, k
(võrguteenus). Kui sõnum
õnnestunud sõnumit eda
sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming muutke
kindel, et sõnumikeskus s
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numid
Sõnumid > Valikud > Seaded > 
asised valikud on järgmised.

e MMS-sõnumisse lisatava foto 
vatakse vaid juhul, kui funktsiooni 
deks on Hoiatustega või Vaba), 

ui valite Hoiatustega, annab seade 
te saata sõnumit, mida vastuvõtja 
. Kui valite Piiratud, ei luba seade 
i toetata.

alige millist pöörduspunkti tuleks 
ga ühenduse loomiseks kasutada.

ge, kuidas soovite MMS-sõnumeid 
s MMS-sõnumite automaatseks 
oduvõrgus autom. Väljaspool 
e teate, et teile on saabunud 
e MMS-sõnumite keskusest alla 

duvõrgu levipiirkonda, võib 
e ja vastuvõtmine olla tavalisest 

uvõtt > Alati automaatne, loob 
iseks automaatselt aktiivse 

use sõltumata sellest, kas viibite 
onnas või mitte.
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vormingusse teisendada. Pöörduge oma võrguoperaatori 
poole.

Eelistatud ühendus - valige tekstisõnumi saatmise 
ühendus. GSM-võrk või pakettandmeside, kui võrk 
võimaldab pakettandmesidet. Vt ‘Ühendus’ lk 98.

Vastuse edast. sama valige, kas soovite et vastussõnum 
saadetaks sama sõnumikeskuse numbri kaudu 
(võrguteenus).

Uue sõnumikeskuse lisamine ja muutmine
Pidage meeles, et SIM-kaardi vahetamisel uuendatakse 
kasutatavate sõnumikeskuste nimekirja vastavalt uuel 
SIM-kaardil olevale sõnumikeskuste nimekirjale. Ka 
võivad sõnumikeskused olla teenusepakkuja poolt teie 
seadmesse salvestatud ning nende loomine, redigeerimine 
või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.
1 Valige Sõnumikeskused > Valikud > Uus 

sõnumikeskus või Muuda.
2 Vajutage juhtnuppu, sisestage sõnumikeskuse nimi ja 

valige OK.
3 Kerige alla, vajutage juhtnuppu ja sisestage 

sõnumikeskuse number. Numbri saate oma 
teenusepakkujalt.

4 Valige OK.
5 Uute seadete kasutamiseks avage uuesti seadete 

vaade. Liikuge valikule Kasutatav keskus ja valige uus 
sõnumikeskus.

Multimeediumsõ
Vajutage  ja valige 
Multimeediasõnum, ed

Foto suurus määratleg
suurus. Algupärane (ku
MMSi loomisre¾iim sea
Väike või Suur.

MMSi loomisre¾iim - k
hoiatusteate, kui proovi
seade ei pruugi toetada
saata sõnumeid, mida e

Eelistatud pöördusp. v
MMS-sõnumite keskuse

Multim. vastuvõtt vali
vastu võtta. Koduvõrgu
vastuvõtmiseks valige K
koduvõrku viibides saat
MMS-sõnum, mille võit
laadida.

Kui viibite väljaspool ko
MMS-sõnumite saatmin
kallim.

Kui valite Multim. vast
seade sõnumi allalaadim
pakettandmeside ühend
oma koduvõrgu levipiirk
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e, millist postkasti soovite 
ada.

alige postkasti vaates Valikud > 

 muutmiseks valige Saabuvad 
õni alljärgnevatest 

eenusepakkujalt saadud 

ool. Kui jätate selle välja tühjaks, 
erveri postkastiga ühenduse 

tage e-kirju vastuvõtva 
i hostinimi.

rneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 

postkasti nimi.

ostkasti teenusepakkuja 
kolli. Valikud on POP3 ja IMAP4. 
aid üks kord ning kui olete selle 
tkasti seadetest väljunud, ei saa 
 kasutate protokolli POP3, ei 
iimis automaatselt. Uute 
eb ühendus katkestada ning siis 
us luua.
Copyrig

Anonüümsed lubatud valige kas soovite keelduda 
sõnumitest, mille saatja on anonüümne.

Reklaami vastuvõtt määrake, kas soovite MMS-sõnumina 
saadetud reklaame vastu võtta või mitte.

Saateraport valige, kas soovite, et logis kuvataks saadetud 
sõnumi olek (võrguteenus). Teatud juhtudel ei edastata 
edastusaruandeid (saateraporteid) e-posti aadressile 
saadetud multimeediumsõnumite kohta.

Keeldu raportist valige, kui te ei soovi, et seade teavitaks 
teid MMS-sõnumi kohaletoimetamisest.

Sõnumi kehtivus - valige, kui kaua jätkab sõnumikeskus 
sõnumi uuesti saatmist, kui esimene katse ebaõnnestub 
(võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud 
sõnumit edastada, kustutatakse see sõnum 
sõnumikeskusest.

Näpunäide. Teenusepakkuja võib saata teile 
MMS-sõnumite ja e-posti seaded 
konfiguratsioonisõnumina. Täiendavat teavet saate 
teenusepakkujalt. Vt ‘Andmed ja seaded’ lk 57.

E-post
Vajutage  ja valige Sõnumid > Valikud > Seaded > 
E-post, edasised valikud on järgmised.

Postkastid - valige soovitud postkast, mille puhul saate 
muuta järgmisi seadeid: Ühendusseaded, Kasutajaseaded, 
Allalaadimisseaded ja Autom. ülekanne.

Kasutatav postkast valig
e-kirjade saatmisel kasut

Uue postkasti loomiseks v
Uus postkast.

Ühendusseaded
E-posti vastuvõtu seadete
e-kirjad. Seejärel valige m
funktsioonidest.

Kasutajanimi sisestage t
kasutajanimi.

Parool sisestage oma par
peate parooli sisestama s
loomisel.

Sisset. posti server sises
meiliserveri IP-aadress võ

Pöörduspunkt valige Inte
‘Ühendus’ lk 98.

Postkasti nimi sisestage 

Postkasti tüüp määrab p
soovitatava e-posti proto
Seda seadet saab valida v
seade salvestanud või pos
te seda enam muuta. Kui
uuendata e-kirju sidusre¾
e-kirjade vaatamiseks tul
postkastiga uuesti ühend
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ake, kuidas teie seadmest e-kirju 
oks funktsiooni Kirjade saatmine 

enduse, valige Kohe. Valiku Järgm. 
takse e-kiri postkastiga ühenduse 

alige, kas soovite e-kirja koopia 
asti ja saata valikus Minu e-posti 
essile.

kas soovite e-kirjadele lisada 

lige, kas telefon peaks teatama või 
dma uue e-kirja saabumisest teie 

ärake, missugused e-kirja osad 
päised, Suuruse piirang, Kirjad 
i Kirjad & manused.

ake, mitu e-kirja postkasti vastu 

ult IMAP4 puhul) määrake 
de tee.

ult IMAP4 puhul) määrake välise 
ke vastu nende kaustade sisu.
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Turvalisus (pordid) valige turvaseaded, mida kasutatakse 
välise postkasti ühenduse turvalisuse tagamiseks.

Port sisestage ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 jaoks) kasutatakse 
protokolli POP3 puhul e-posti serveris asuva 
postkastiga ühenduse loomisel edastatavate paroolide 
krüptimiseks.

E-posti saatmise seadete muutmiseks valige Väljuvad 
e-kirjad. Seejärel valige mõni alljärgnevatest 
funktsioonidest.

Minu e-posti aadress - sisestage teenusepakkuja antud 
e-posti aadress. Sellel aadressil saabuvad ka teie kirjade 
vastused.

Väljuva posti server - sisestage e-kirju vastuvõtva 
meiliserveri IP-aadress või hostinimi. Mõnel juhul saate 
kasutada üksnes oma võrguoperaatori e-posti serverit. 
Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Pöörduspunkt valige Interneti-pöörduspunkt (IAP). Vt 
‘Ühendus’ lk 98.

Funktsioonide Kasutajanimi, Parool, Turvalisus (pordid) 
ja Port seaded on samad, mis menüüs Saabuvad e-kirjad.

Kasutajaseaded
Minu nimi sisestage oma nimi. Kui adressaadi seade seda 
funktsiooni toetab, kuvatakse e-posti aadressi asemel teie 
nimi.

Kirjade saatmine määr
saadetakse. Et telefon lo
valimisel postkastiga üh
ühendusel puhul saade
loomisel.

Saada endale koopia v
salvestada serveri postk
aadress määratud aadr

Koos allkirjaga valige, 
allkirja.

Uued e-kirja teated va
helisignaaliga märku an
postkasti.

Allalaadimisseaded
Laaditav osa kirjast mä
vastu võetakse: Ainult 
(ainult IMAP4 puhul) võ

Laad. kirjade arv määr
võetakse.

IMAP4 kausta tee (ain
registreeritavate kausta

Kaustade tellimine (ain
postkasti kaustad ja võt
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s seade otsib automaatselt uusi 
estab uued nimeta numbrid 

ias Muu
numid > Valikud > Seaded > 
 järgmised.

ge, kas seade peaks salvestama 
i, MMS-sõnumi ja e-kirja koopia 
e.

ärake saadetud sõnumite arv, 
Saadetud. Vaikimisi 
umit. Kui määratud arv saab täis, 
 sõnum.

älu, kuhu sõnumid salvestatakse: 
etas.
Copyrig

Autom. ülekanne
Päise ülekanne valige, kas soovite et seade võtaks e-kirjad 
automaatselt vastu. Saate määrata, millal ja kui tihti kirju 
alla laaditakse.

E-kirjade automaatne allalaadimine võib suurendada 
telefoniarveid, kuna andmeedastuse maht kasvab.

Veebipõhised teenuseteated
Vajutage  ja valige Sõnumid > Valikud > Seaded > 
Teenuse teade. Valige, kas telefon peaks teenuseteateid 
vastu võtma või mitte. Kui soovite, et seade aktiveeriks 
teenuseteate saabumisel automaatselt brauseri, looks 
võrguühenduse ja laadiks sisu alla, valige Lae alla > 
Automaatne.

Kärjeteated
Kontrollige kärjeteadete teemasid ja nende numbreid oma 
teenusepakkujaga. Vajutage  ja valige Sõnumid > 
Valikud > Seaded > Kärjeteated, edasised valikud on 
järgmised.

Vastuvõtt valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või 
mitte.

Keel valige, missuguses keeles soovite sõnumeid vastu 
võtta: Kõik, Valitud või Muu.

Teematuvastus valige ka
teemanumbreid ning salv
teemaloendisse.

Seaded kategoor
Vajutage  ja valige Sõ
Muu, edasised valikud on

Salv. saadet. sõnum vali
iga saadetud tekstisõnum
kausta Saadetud või mitt

Sõnumite talletusarv mä
mis salvestatakse kausta 
salvestatakse kuni 20 sõn
kustutatakse kõige vanem

Kasutatav mälu valige m
Telefoni mälu või Kõvak
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da paljudel lehtedel olevaid 
leid. Brauseri veebikanalite 
ajale ka sellest, kui veebisaidil on 

ide ja -valikute kohta lisateabe 
at ‘Teenused’, lk 81.

ed

 vajutage  ja valige siis Minu 
meid saate saata ka teistesse 
sse ning salvestada vastuvõetud 
us) kausta Märkmik.

 sõnumside - 

inu asjad > Vestlus.

uteenus) võimaldab suhelda 
 vahendusel ning liituda 
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Kaust Minu asjad
Veeb

Vajutage klahvi  ja valige Minu asjad > Veeb 
täiendava veebibrauseri avamiseks, mis on optimeeritud 
algselt mobiilseadmetes sirvimiseks mittemõeldud 
veebisaitide jaoks. 

Veeb säilitab lehe algse paigutuse. 

Lehel lihtsalt liikumiseks kerige lehel suvalises suunas. 
Kuvatakse väiksem pilt lehest, milles on punane raam, mis 
näitab praegu kuvatud ala.

Praeguse lehe pisipildi vaatamiseks võite ka valida 
Valikud > Lisad > Lehevaade. Liigutage punast raami 
juhtnupu abil ja vajutage normaalvaatesse naasmiseks 
juhtnuppu.

Hiljuti külastatud veebilehtede vaatamiseks pisipiltidena 
valige Valikud > Brauseritoimingud.

Hüpikakende blokeerimiseks valige Valikud > Seaded > 
Keela hüpikaknad.

Reaalajas teksti otsimiseks valige Valikud > Otsi ja 
hakake otsisõna sisestama. Sobiv sõna kuvatakse teksti 
sisestamise ajal.

Veebikanalid: Võite telli
uudiste- ja blogidekana
funktsioon teatab kasut
saadaval kanalilinke.

Muude veebifunktsioon
saamiseks vaadake teem

Märkm

Märkmete kirjutamiseks
asjad > Märkmik. Märk
ühilduvatesse seadmete
tekstifaile (txt-vorming

Vahetu
vestlus

Vajutage  ja valige M

Vahetu sõnumside (võrg
inimestega kiirsõnumite
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nus ja parool ning vajutage 
ppu. Vestlusserveri 
rooli annab teenusepakkuja.
 Valikud > Logi välja.

uutmine
> Vestluse seaded ja siis mõni 

kse juhul, kui server toetab 
 sisestamiseks valige Jah.

õnumite vastuvõtmise 

ie vestluskontaktide 
iseks valige Ainult vestl.kont. 
uskontakt, et kutsuda teid 
ga.

te sõnumite kuvamiskiiruse 

skontaktide salvestusviisi valik: 
 järgi.

äramaks, kuidas uuendatakse 
avet selle kohta, kas kontakt on 
utomaatne või Käsitsi.

valige, kas vallasolekuga 
se vestluskontaktide nimekirjas.
Copyrig

temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud 
kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse 
vestlusserverisse. Teenusepakkujad võivad funktsioone 
erinevalt toetada.

Vestluskaaslasega vestluse alustamiseks või jätkamiseks 
valige Vestlused; sõnumside kontaktide loomiseks, 
muutmiseks või nende võrguoleku vaatamiseks valige 
Vestl. kont-d; mitme IM-kasutajaga rühmavestluse 
alustamiseks või jätkamiseks valige Vestlusgrupid ning 
eelmise salvestatud IM-sideseansi logi vaatamiseks valige 
Salv. vestlused.

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole 
ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, kasutamisjuhiste ja 
tariifide kohta.

Sõnumsideseadete vastuvõtmine
Konkreetse teenuse kasutamiseks tuleb salvestada selle 
teenuse seaded. Võrguoperaator või sõnumsideteenuse 
pakkuja võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt 
‘Andmed ja seaded’ lk 57. Seaded saab ka käsitsi sisestada. 
Vt ‘Vestlusserveri seaded’ lk 70.

Ühenduse loomine sõnumsideserveriga
1 Vestlusserveriga ühendumiseks ava Vestlus ja vali 

Valikud > Logi sisse. Kasutatava serveri vahetamise ja 
uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat 
‘Vestlusserveri seaded’ lk 70.

2 Sisestage kasutajatun
sisselogimiseks juhtnu
kasutajatunnuse ja pa

3 Väljalogimiseks valige

Vestlusseadete m
Valige Valikud > Seaded
järgmistest valikutest.

Kasuta tavanime (kuvata
vestlusgruppe) varjunime

Sõnumid lubatud kõigi s
lubamiseks valige Kõik.

Kutsed lubatud ainult te
vestluskutsete vastuvõtm
Vestluskutse saadab vestl
liituma oma vestlusgrupi

Sõnumi sirvimiskiirus uu
valimiseks.

Järjesta kontaktid vestlu
Tähestiku järgi või Oleku
Kättesaadav. uuend. mä
kontakti olekuteavet, st te
võrgus või mitte, valige A
Autonoom. kontaktid - 
vestluskontakte näidatak



68

sgrupiga, saate vaadata 
etatud sõnumeid ning ka ise 

stage sõnumiredaktorisse sõnumi 
ppu.

tmiseks valige Valikud > Saada 

s valige vastav sõnum ning seejärel 

aktide kutsumiseks vestlusgruppi 
 kutse.

õnumite vastuvõtu teatud 
ud > Blokeerimisvalikud ning 
t.

ine
lusgrupis vahetatud sõnumite 
alikud > Salvesta vestlus. 
 valige Valikud > Lõpeta 
estluste vaatamiseks põhivaates 
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Oma sõnumite värv - saadetavate kiirsõnumite värvi 
valimine.

Vastuv. sõnumite värv - saabuvate kiirsõnumite värvi 
valimine.

Vestlussõnumi signaal - uue kiirsõnumi saabumisel 
kõlava märguande muutmine.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing
Gruppide otsimiseks vaates Vestlusgrupid valige 
Valikud > Otsi. Gruppe saab otsida järgmiste tunnuste 
põhjal: Grupi nimi, Teema ja Liikmed (kasutajatunnused).

Kasutajate otsimiseks vaates Vestl. kont-d valige 
Valikud > Uus vestluskontakt > Otsi serverist. 
Kasutajaid saab otsida järgmiste tunnuste alusel: 
Kasutaja nimi, Kasutaja ID, Telefoninumber ja E-posti 
aadress.

Vestlusgruppidega liitumine
Avage kuva Vestlusgrupid, et vaadata salvestatud 
vestlusgruppe või gruppe, millega olete praegu liitunud.

Vestlusgrupiga liitumiseks vajutage juhtnuppu.

Et liituda grupiga, mida loendis pole, kuid mille tunnus on 
teile teada, valige Valikud > Liitu uue grupiga.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige Valikud > Lahku 
vestl.gr-st.

Vestlus
Kui olete liitunud vestlu
grupiliikmete vahel vah
sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sise
tekst ja vajutage juhtnu

Osalejale erasõnumi saa
erasõnum.

Erasõnumile vastamisek
Valikud > Vasta.

Sidusolekus vestluskont
valige Valikud > Saada

Kui soovite blokeerida s
osalejatelt, valige Valik
seejärel soovitud varian

Vestluste salvestam
Vestluse käigus või vest
salvestamiseks valige V
Salvestuse lõpetamiseks
salvestus. Salvestatud v
valige Salv. vestlused.
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alige Valikud > Uus 
 käsitsi. Täitke väljad Hüüdnimi 
alige Valmis.

erveri loendist allalaaditud 
 Uus vestluskontakt > Teisalda 

eks valige Valikud > Vaheta 

seast.

 või jätkata vestlust selle 

e annaks märku, kui 
nda olekut (läheb võrgusolekust 
e või vastupidi).

vaadata gruppe, millega kontakt 

- et uuendada kasutaja 
õrguühenduseta). Kontakti 
e kõrval kuvatav olekutähis. See 
 funktsiooni Kättesaadav. 
nis Automaatne on Vestluse 

aldamine
stlusgruppe või gruppe, millega 
ge aken Vestlusgrupid. 
Copyrig

Vestluste vaatamine ja alustamine
Et vaadata vestluses osalejaid, kellega teil on 
pooleliolevaid vestlusi, avage Vestlused. Pooleliolevad 
vestlused suletakse automaatselt, kui väljute menüüst 
Vestlus.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage 
juhtnuppu.

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage 
juhtnuppu.

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust 
sulgemata valige Tagasi. Vestluse sulgemiseks valige 
Valikud > Lõpeta vestlus.

Uue vestluse alustamiseks valige Valikud > Uus vestlus.

Vestleja salvestamiseks vestluskontaktidesse valige 
Valikud > Lisa vestluskontakt.

Saabunud sõnumitele automaatsete vastuste saatmiseks 
valige Valikud > Autom. vastus sisse. Sõnumite 
vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestluskontaktid
Vaates Vestl. kont-d saate vestluskontaktide loendit 
serverist alla laadida või loendisse uusi vestluskontakte 
lisada. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt 
alla viimatikasutatud vestluskontaktide loend.

Uue kontakti loomiseks v
vestluskontakt > Sisesta
ja Kasutajatunnus ning v

Kontakti teisaldamiseks s
loendisse valige Valikud >
mujalt.

Kontaktiloendi vahetamis
loend.

Valige järgmiste valikute 

Ava vestlus - et alustada
vestluskontaktiga.

Jälgimine sisse - et sead
vestluskontakt muudab e
võrguühenduseta olekuss

Kuulub gruppidesse - et 
on liitunud.

Uuenda kasutajate olek 
olekuteavet (võrgus või v
olekuteavet tähistab nim
valik ei ole kasutatav, kui
uuend. seadeks funktsioo
seaded.

Vestlusgruppide h
Et vaadata salvestatud ve
olete praegu liitunud, ava



70

äärake vestlusgrupi liikmed, kellel 
 kutsuda teisi grupiga liituma ning 

ete gruppi lisamine ja grupist 

 määrata isikud, kellel on keelatud 

 saate lubada sõnumite saatmise 
el. 

- grupi kasutajatunnus luuakse 
 saa muuta.

mine ja grupist 

pi valige Vestlusgrupid, leidke 
 Valikud > Grupp > Seaded > 
 valitud või Kõik.

s grupist leidke soovitud liige ja 
a. Kõikide liikmete eemaldamiseks 
ta kõik.

aded
d > Serveri seaded. 
lusteenuse pakkuja võib saata teile 
umis. Kasutajatunnuse ja parooli 
eile teenuse registreerimisel. Kui te 
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Leidke grupp ja valige Valikud > Grupp, seejärel kasutage 
alltoodud valikuid.

Salvesta - et salvestada grupp, millega olete praegu 
liitunud, kui see grupp on eelnevalt salvestamata.

Vaata osalejaid - et vaadata grupiga liitunud vestlejaid.

Andmed - grupi tunnuse, teema, liikmete, haldurite ja 
blokeeritud liikmete vaatamiseks (kaks viimast valikut 
kuvatakse vaid juhul, kui olete ise grupihaldur) ning 
erasõnumite saatmise võimalikkuse kontrollimiseks.

Seaded - grupiseadete vaatamiseks ja muutmiseks. Vt 
‘Uue vestlusgrupi koostamine’ lk 70.

Uue vestlusgrupi koostamine
Valige Vestlusgrupid > Valikud > Uus vestlusgrupp. 
Määrake grupi seaded.

Vestlusgrupi seadeid saab muuta isik, kellel on grupi 
haldamise õigus. Isikule, kes loob uue grupi, antakse 
automaatselt selle grupi haldamisõigus.

Grupi nimi, Grupi teema ja Tervitustekst - selliste 
andmete lisamine, mida osalejad grupiga liitudes näevad.

Grupi suurus - et määrata grupi liikmete maksimaalne 
arv. 

Otsing lubatud - et määrata, kas teised leiavad otsingul 
selle vestlusgrupi.

Õiguste muutmine - m
on õigus gruppi hallata,
muuta grupi seadeid. 

Grupi liikmed - vt ‘Liikm
eemaldamine’ lk 70.

Keelatute loend - saate
grupiga liituda. 

Isikl. sõnum. lubatud -
vaid teatud liikmete vah

Grupi kasutajatunnus 
automaatselt ja seda ei

Liikmete gruppi lisa
eemaldamine
Liikmete lisamiseks grup
soovitud grupp ja valige
Grupi liikmed > Ainult

Liikmete eemaldamisek
valige Valikud > Kustut
valige Valikud > Kustu

Vestlusserveri se
Valige Valikud > Seade
Võrguoperaator või vest
seaded erilises tekstisõn
annab teenusepakkuja t
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inu asjad > Raadiosaatja.

s inimene ja teised kuulavad 
ääldi kaudu. Helistajad räägivad 
una korraga saab rääkida ainult 
oru kestus piiratud. Üks osaleja 
 sekundit. Infot kõnevooru 
operaatorilt või 

se ajal asetage seade enda ette, 
e. Kõnet kuulatakse valjuhääldi 
 heli kuulamine võib kahjustada 

kõnedel on PTT-funktsioonide 

ti määratlemine
usepakkujad valida 
rneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni 
utada ka WAP-pöörduspunkti. 
eenusepakkujalt.

st võtke ühendust oma 
dse külastuse kohta abi saamiseks 
w.nokia.com/phonesettings.

eaded
inu asjad > Raadiosaatja > 
rake järgmised andmed.
Copyrig

oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge 
teenusepakkuja poole.

Serverid avab määratletud vestlusserverite loendi.

Vaikeserver ühenduseks kasutatava vestlusserveri 
muutmine.

Vestlusse logimisviis rakenduse Vestlus käivitamisel 
automaatseks sisselogimiseks valige Rakend. avamisel.

Serveri lisamiseks vestlusserverite loendisse valige 
Serverid > Valikud > Uus server. Määrake järgmised 
seaded.

Serveri nimi vestlusserveri nimi

Kasutatav pöördusp. pöörduspunkt serveri jaoks

Veebiaadress vestlusserveri URL-aadress.

Kasutajatunnus kasutajatunnus

Parool parool.

PTT-funktsioon 
(võrguteenus) 

PTT on GSM/GPRS võrgus kasutatav IP-kõne. PTT 
võimaldab IP-kõnesid ühe klahvivajutusega alustada. 
PTT abil on võimalik rääkida nii ühe inimese kui grupiga. 

Enne PTT kasutamist tuleb määratleda PTT pöörduspunkt ja 
PTT seaded. Võrguoperaator või PPT-teenuse pakkuja võib 
saata teile seaded vastavas tekstisõnumis.

Vajutage  ja valige M
PPT-side puhul räägib ük
kõnet sisseehitatud valjuh
üksteisega kordamööda. K
üks grupi liige, on kõnevo
saab tavaliselt rääkida 30
kestuse kohta saate võrgu
teenusepakkujalt.

Hoiatus! Rääkimi
mitte kõrva juurd
kaudu. Pidev valju
kuulmist.

Tavalistel telefoni
suhtes alati eelisõigus.

PTT pöörduspunk
Üldjuhul soovitavad teen
vaikepöörduspunktiks Inte
teenusepakkuja lubab kas
Täiendavat teavet saate t

Kui teil ei ole WAP-ühendu
teenusepakkujaga esmakor
või külastage aadressi ww

PTT-funktsiooni s
Vajutage  ja valige M
Valikud > Settings. Mää
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i soovite oma olekut näidata, 
vi seda näidata, valige Ei.

nusepakkujalt saadud 

isestage PTT pöörduspunkti 
e on vaja ühenduse loomiseks 

age oma teenusepakkujalt saadud 
õi domeeninimi.

e teenusepakkujalt saadud 

vajadusel andmesideühenduse 
 tavaliselt teenusepakkujalt ja 
uur- ja väiketähti.

utamiseks 

inu asjad > Raadiosaatja. 
TT-teenuse käivitamisel 

tub, ühendub PPT-funktisoon 
a, mis olid aktiivsed enne 
enduse katkemisel püüab seade ise 
 PPT-rakenduse sulgete.
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Kasutajaseaded:

Saabuvad PTT-kõned - kui soovite saada teateid 
sissetulevate kõnede kohta, valige Anna märku. Kui 
soovite PPT-kõnedele automaatselt vastata, valige 
Automaatne vastuvõtt. Kui soovite PPT-kõnedele 
vastamisest automaatselt keelduda, valige Pole lubatud.

PTT-kõne märguanne - kui soovite, et sissetulevate 
PTT-kõnede teavitusseaded vastaksid teie profiili 
seadetele, valige Profiilipõhine. Kui helisignaalid on 
näiteks välja lülitatud, lülitub PTT-funktsioon „mitte 
segada” (do not disturb, DND) olekusse ja teie telefoni 
saab jätta ainult tagasihelistamise palveid.

Helistamisnõude heli - valige tagasihelistamise palvete 
helisignaal.

Rakenduse avamisel - valige, kas soovite seadme 
sisselülitamisel PTT teenusesse sisse logida.

Vaikimisi hüüdnimi - sisestage oma hüüdnimi (kuni 
20 märki), mida teistele kasutajatele näidatakse. Teie 
teenusepakkuja võib selle valiku teie seadmes blokeerinud 
olla. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

Näita minu PTT-aadr. - valige Vahetu kõne puhul, 
Grupikõne puhul, Kõigi kõnede puhul või Mitte kunagi. 
Teie teenusepakkuja võib selle valiku teie seadmes 
blokeerinud olla. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

Näita minu olekut - Ku
valige Jah või kui ei soo

Ühenduse seaded

Domeen - sisestage tee
domeeninimi.

Pöörduspunkti nimi - S
nimi. Pöörduspunkti nim
GSM-/GPRS-võrguga. 

Serveri aadress - sisest
PTT-serveri IP-aadress v

Kasutajanimi - sisestag
kasutajatunnus.

PTT-parool - sisestage 
parool. Parool saadakse
selles eristatakse tihti s

PTT-teenuse kas
sisselogimine
Vajutage  ja valige M
Sisselogimine toimub P
automaatselt.

Kui sisselogimine õnnes
automaatselt gruppideg
rakenduse sulgemist. Üh
uuesti sisse logida, kuni
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kõnesid ja grupikõnesid saab 
 Kontaktid. Valige Valikud > 

ee PTT-grupikõne.

ge Valikud > PTT-kontaktid, 
grupikõne, tähistage kontaktid, 

ja vajutage .

lekuteabe tellimine
sutajate olekuteabe tellimiseks 
ontaktid, valige kontakt ja 
gimisolekut või Peida 

 palve saatmine
ktid otsitavale nimele ja valige 
isnõue.

lvele vastamine
tamise palve saadab, ilmub 
us tagasihelistamisnõue. 
miseks vajutage Näita. Vahetu 
kontakt ja valige Valikud > 
Copyrig

PTT-rakenduse sulgemine
Valige Valikud > Välja. Ekraanile ilmub Lülitan rakenduse 
sulgemise järel Raadiosaatja välja? Et rakendust taustal 
aktiivsena hoida, valige Jah, väljalogimiseks ja sulgemiseks 
vajutage Ei.

Mitme aktiivse rakenduse korral saate neid vahetada, 
vajutades ja hoides all klahvi .

Vahetu kõne
Valige Valikud > PTT-kontaktid.

Valige loendist kontaktisik, kellega soovite vestelda, ja 
valige Valikud > Vahetu kõne. 

Vajutage klahvi  ja hoidke seda kogu kõne vältel all. 
Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage klahv .

Enne järgmise kõne helistamist tuleb vahetu kõne 
lõpetada. Valige Lõpeta või vajutage .

Näpunäide. PTT-kõne ajal hoidke telefoni enda ees, 
et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni suunas ja ärge 
katke valjuhääldit käega kinni.

Privaatkõnele vastamine
Privaatkõne alustamiseks vajutage  või kõnest 
keeldumiseks vajutage .

Näpunäide. Privaat
alustada ka kaustas
Vahetu kõne või T

Grupikõne
Grupile helistamiseks vali
valige Valikud > Tee PTT-
kellele soovite helistada, 

Teiste osalejate o
Teiste PTT-funktsiooni ka
vajutage Valikud > PTT-k
valige Valikud > Näita lo
logimisolek.

Tagasihelistamise
Kerige kaustas PTT-konta
Valikud > Saada helistam

Tagasihelistamise pa
Kui keegi teile tagasihelis
ootere¾iimis ekraanile 1 u
Tagasihelistamiskast ava
kõne alustamiseks valige 
Vahetu kõne. 
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stus, ilmub ekraanile küsimus, kas 
 saata. Kanalikutsed on 

e sisselogimist kanaliga rääkida, 
 juurdepääsu kinnitavat tooni.

 kõne vältel all. Kui olete rääkimise 
ahv . 

 kanalile vastata teise liikme kõne 
i Oota. Vabastage klahv , 
n rääkimise lõpetanud, ja vajutage 
ahvi  all hoida ja oodata, kuni 

kimise, saab rääkimisõiguse 
  vajutas.

tanud, valige Lõpeta või 

e vaatamiseks aktiivse kõne ajal 
sed liikmed.

 uusi liikmeid kutsuda, valides 
, et avada kutse vaade. Uusi 
inult erakanali omanik. 
numid.
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Kanalid
Võite ühendust võtta eelkonfigureeritud kanaliga. 
Avalikke kanaleid saavad kasutada kõik, kes kanali URL-i 
teavad. 

Kui olete kanaliga ühenduses ja räägite, kuulevad teie 
häält kõik kanaliga liitunud inimesed. Üheaegselt võib 
aktiveeritud olla kuni viis kanalit. Mitme aktiivse kanali 
korral kasutage kanali vahetamiseks valikut Vaheta. 

Valige Valikud > PTT-kanalid.

Avaliku eelkonfigureeritud kanaliga esmakordse ühenduse 
saamiseks valige Valikud > Uus kanal > Lisa olemasolev. 
Eelkonfigureeritud kanaliga liitumiseks peate sisestama 
kanali URL-i.

Oma kanali loomine
Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige Valikud > 
Uus kanal > Loo uus. 

Võite luua oma avaliku kanali, valida kanali nime ja 
sellesse liikmeid kutsuda. Kutsutud liikmed võivad 
avalikku kanalisse uusi liikmeid kutsuda. 

Ühtlasi võite erakanaleid luua. Erakanaliga saavad liituda 
ainult kanali omaniku poolt kutsutud kasutajad.

Määratlege iga kanali puhul järgmised andmed: Kanali 
nimi, Kanali privaatsus, Hüüdnimi kanalis ja Kanali 
pisipilt (valikuline). 

Kui kanali loomine õnne
soovite osalemiskutseid
tekstisõnumid.

Kanaliga rääkimine
Et pärast PTT-teenusess
vajutage . Kuulete

Hoidke klahvi  kogu
lõpetanud, vabastage kl

Kui püüate klahviga 
ajal, ilmub ekraanile kir
oodake kuni teine liige o
uuesti . Võite ka kl
ekraanile ilmub Räägi.

Kui lõpetate kanalil rää
inimene, kes esimesena

Kui olete PTT-kõne lõpe
vajutage . 

Kanali aktiivsete liikmet
valige Valikud > Aktiiv

Kanalile on võimalik ka
Valikud > Saada kutse
liikmeid saab kutsuda a
Kanalikutsed on tekstisõ
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 kõnede ning valitud 
seks vajutage  ja valige Minu 
kõned. Seade registreerib 
 kõned ainult siis, kui teie 
a funktsiooni, seade on sisse 
 teeninduspiirkonnas.

tere¾iimi ekraanil on teade 
hta, vajutage vastamata kõnede 
 Näita. Tagasihelistamiseks 
mbrile või nimele ja 

ede loendite tühjendamiseks 
hivaates Valikud > Kustuta 
tutada mõne kindla kõneloendi, 
 Valikud > Kustuta loetelu. 
amiseks avage vastav loend, 
 või nimele ja vajutage .
Copyrig

Kanaliga liitumise kutsele vastamine
Saadud liitumiskutse salvestamiseks valige Valikud > 
Salvesta kanal. Kanal lisatakse teie PTT-kontaktide kanali 
vaatele.

Kui olete liitumiskutse salvestanud, ilmub küsimus, kas 
soovite kanaliga ühendust võtta. PTT-kõne vaate 
avamiseks valige Jah. Seade logib teenuse kasutamiseks 
sisse, kui seda pole veel tehtud.

Kui keeldute kutsest või kustutate selle, salvestatakse 
kutse saabunud sõnumite kausta. Kanaliga hiljem 
liitumiseks avage kutse sõnum ja nõustuge sellega.

PTT logi vaatamine
Vajutage  ja valige Minu asjad > Raadiosaatja > 
Valikud > PTT-logi. Logis on järgmised kaustad: 
Vastamat. PTT, Vastuvõetud PTT ja Algatatud PTT.

Vahetuid kõnesid saab alustada kaustas PTT-logi, 
vajutades .

Logi

Viimased kõned 
Vastamata ja vastuvõetud
telefoninumbrite vaatami
asjad > Logi > Viimased 
vastamata ja vastuvõetud
kasutatav võrk toetab sed
lülitatud ning asub võrgu

Näpunäide. Kui oo
vastamata kõne ko
loendi vaatamiseks
liikuge vajalikule nu
vajutage .

Kõikide registreeritud kõn
valige viimaste kõnede põ
viimased. Kui soovite kus
avage see loend ja valige
Mõne üksiku kõne kustut
liikuge soovitud numbrile
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esündmused.

ritud häälkõnede, tekstisõnumite ja 
lgimiseks vajutage  ja Minu 
amiseks vajutage juhtnuppu 
itud kirje juures kuvatakse saatja 
inumber ning teenusepakkuja või 
logi saab filtreerida nii, et seade 
i andmeid, samuti on võimalik logi 
taktandmekaarte koostada. 

oovite aktiivse kõne ajal näha 
 kestust, valige Valikud > 
õne kestvust > Jah.

etud sõnumite loendi vaatamiseks 
alige Sõnumid > Saadetud.

s mitmes osas saadetud 
andmeside ühendused, 
a sissekandena. Sideühendused 
mite keskusega või veebilehtedega 
side ühendustena.

e Valikud > Filter. Seejärel valige 

ste kõnede registri ja sõnumite 
amatuks kustutamiseks valige 
. Kinnitamiseks valige Jah.
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Kõne kestvus 
Sissetulnud ja helistatud kõnede umbkaudse kestuse 
vaatamiseks vajutage  ja valige Minu asjad > Logi > 
Kestvus.

Määramaks, et telefon näitaks aktiivse kõne ajal kõne 
kestust, Minu asjad > Logi > Valikud > Seaded > Näita 
kõne kestvust. Valige Jah või Ei.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõneaeg 
sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest 

jne.

Kõneajaloendurite nullimiseks valige Valikud > 
Loendurite nullimine. Seade küsib lukukoodi (vt teemat 
‘Turvameetmed’, ‘Telefon ja SIM-kaart’ lk 102).

Pakettside
Pakettandmeside vahendusel saadetud ja vastuvõetud 
andmemahu vaatamiseks vajutage  ja valige Minu 
asjad > Logi > Pakettside. Pakettandmeside ühenduse 
maksumust võidakse arvestada saadetud ja vastuvõetud 
andmemahtude järgi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine
Tähised menüüs Logi:

  sissetulnud;

  väljunud;
  vastuvõtmata sid

Kõigi seadmes registree
andmesideühenduste jä
asjad > Logi. Üldlogi av
paremale. Iga registreer
või saaja nimi ja telefon
pöörduspunkti nimi. Üld
näitaks ainult ühte tüüp
andmete baasil uusi kon

Näpunäide. Kui s
põhiekraanil kõne
Seaded > Näita k

Näpunäide. Saad
vajutage  ja v

Alamsündmused, näitek
tekstisõnumid ja pakett
registreeritakse üheains
postkastiga, MMS-sõnu
kuvatakse pakettandme

Logi filtreerimiseks valig
filter.

Logi sissekannete, viima
edastusaruannete taast
Valikud > Kustuta logi
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Copyrig

Kui soovite määrata seade Logi talletusaeg, valige 
Valikud > Seaded > Logi talletusaeg. Logi sissekandeid 
hoitakse telefoni mälus teatud arv päevi, seejärel kustutab 
telefon need mäluruumi vabastamiseks automaatselt. Kui 
valisite Logi ei talletata, kustutab seade alaliselt kõik logi 
sissekanded, viimaste kõnede loendi ja sõnumite 
edastusaruanded.

Täpsema teabe saamiseks mõne sidesündmuse kohta 
liikuge üldlogis soovitud sündmuse sissekandele ja 
vajutage juhtnuppu.

Näpunäide. Üksikasjavaates saate telefoninumbri 
kopeerida lõikelauale ehk puhvrisse ja kleepida siis 
näiteks lühisõnumisse. Valige Valikud > Kopeeri 
number.

Pakettandmeside loendur ja ühendusetaimer: kui soovite 
vaadata ülekantud andmemahtu (kilobaitides) ning kindla 
pakettandmeside seansi kestust, liikuge vastava 
sissetulnud või väljunud sideühenduse kirjele, mida 
tähistab Pak. Valige Valikud > Vaata täpsustusi
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 ülesannete ja tähtpäevade 
ülitatud ning liikuge allapoole, 
i kellaaeg ja Alarmi kuupäev. 

stab alarmi.
emale, et kalendrikanne korduks 
kse ).
määrata kirje kordamise 

drikirje sünkroonimist näete seda 
teised, kel on sidusjuurdepääs selle 
s. 
et näevad kõik, kellel on luba teie 
ata. 
ünkroonimisel ei kopeerita seda 

 valige Valmis.

kme helisignaali, valige Vaigista, et 
etada. Ekraanil kuvatakse 
 helisignaali väljalülitamiseks 
li edasilükkamiseks valige Hiljem.

 ühilduvasse telefoni valige 
isõnumi abil, Multimeedia abil, 
oth'i abil.
Ka
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Kalender
Näpunäide. Varundage telefoni kogunenud teavet 
regulaarselt Nokia PC Suite'i abil. Teatud andmeid 
(nt kalendrikirjeid) saate hiljem telefoni taastada.

Kalendrikirjete koostamine
Otsevalik: kuu-, nädala- ja päevavaates vajutage 
( — ). Avaneb koosoleku kirje ja teie 
sisestatavad märgid lisatakse väljale Teema. 
Ülesannete vaates avaneb uus ülesandekirje.

1 Vajutage  ja valige Minu asjad > Kalender > 
Valikud > Uus kanne, edasised valikud on järgmised: 
Koosolek - valige see, kui soovite, et telefon tuletaks 
meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvat 
koosolekut. 
Meeldetuletus - saate salvestada kindlale päevale 
üldisemat laadi meeldetuletuse.
Tähtpäev - valige see, kui soovite, et telefon tuletaks 
meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva 
meeldetuletus kordub igal aastal.
Ülesanne - valige see, kui soovite, et telefon tuletaks 
meelde kindlale kuupäevale ja kellaajale määratud 
ülesannet.

2 Täitke väljad.

Alarm (koosolekute,
jaoks)-valige Sisse l
et täita väljad Alarm

päevavaates tähi
Kordus - liikuge par
(päevavaates kuvata
Korda kuni - saate 
lõppkuupäeva.
Sünkroniseerimine:
Isiklik - pärast kalen
vaid teie, kuid mitte 
kalendri vaatamisek
Avalik - kalendrikirj
võrgukalendrit vaad
Puudub - kalendri s
kirjet arvutisse.

3 Kirje salvestamiseks

Kui kalender annab mär
kalendri helisignaal lõp
meeldetuletus. Kalendri
valige Stopp. Helisignaa

Kalendrikirje saatmiseks
Valikud > Saada > Lüh
E-posti abil või Blueto
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kuupäevad tähistatud väikese 
es paremas nurgas. 
äevad kuvatakse nädalavaates 
kella 8:00). Kuu-, nädala-, päeva 
tamiseks vajutage .

eta.

ks valige Valikud > Mine 
upäev ja valige OK.

ajutage .

esannete loendi haldamiseks 
 siis Minu asjad > Kalender > 
evaade.

age suvalist numbriklahvi. 
jale Teema ülesannet kirjutama.

iseks liikuge väljale Tähtaeg ja 

iseks funktsioonis Ülesanded 
a valige prioriteet. 
õrge) ja  (Madal). Prioriteedil 
ist.
Copyrig

Näpunäide. YProgrammipaketiga Nokia PC Suite 
saab kanda kalendrikirjeid ja ülesandeid teistest 
Nokia mobiiltelefonidest teie telefoni ning 
sünkroonida kalendrit ja ülesannete loendit ühilduva 
arvutiga. Vaadake telefoni müügikomplekti kuuluvat 
CD-ROM-i.

Kalendri helisignaali seadmine
Kohtumiste ja tähtpäevade meeldetuletamiseks saab seada 
helisignaali.
1 Avage kirje, millele soovite helisignaali määrata, ja 

valige Alarm > Sisse lülitatud.
2 Määrake Alarmi kellaaeg ja Alarmi kuupäev.
3 Signaali kordumissageduse valimiseks liikuge allapoole 

valikule Kordus ja kerige paremale.
4 Valige Valmis.

Helisignaali eemaldamiseks avage helisignaaliga 
kalendrikirje ja valige Alarm > Välja lülitatud. 

Kalendrivaated
Näpunäide. Nädala alguspäeva või kalendri avamisel 
kuvatava vaate muutmiseks valige Valikud > 
Seaded.

Brauserivaatesse naasmiseks valige Valikud > 
Kuu esitus / Ülesannete ülevaade.

Kuuvaates on kannetega 
kolmnurgaga kirje alumis
Meeldetuletused ja tähtp
kõige ülemisel real (enne 
ja ülesannete vaate vahe

Päevavaate tähised

 Meeldetuletus
 Tähtpäev

Koosolek on ilma eritähis

Kindla kuupäeva avamise
kuupäevale, kirjutage ku

Tänase päeva avamiseks v

Ülesannete vaade
Märkuste lisamiseks ja ül
vajutage  ning valige
Valikud > Ülesannete ül

Märkuse lisamiseks vajut
Seejärel saate hakata väl

Ülesande tähtaja määram
sisestage kuupäev.

Märkuse tähtsuse määram
kerige väljale Prioriteet j
Prioriteeditähised on  (K
Keskmine pole eraldi täh
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simese päeva muutmiseks kerige 
utage juhtnuppu.

ge Nädala number või Nädala 
le Nädal algab esmaspäeva, ei saa 
tada.

 vajutage Tagasi. 
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Ülesande märkimiseks sooritatuks liikuge sellele 
ülesandele loendis Ülesanded ning valige siis Valikud > 
Märgi tehtud.

Ülesande taastamiseks liikuge soovitud ülesandele loendis 
Ülesanded ja valige siis Valikud > Märgi tegemata.

Kalendrikirjete eemaldamine
Kaustast Kalender vanade kirjete eemaldamisega 
säästate telefoni mäluruumi.

Rohkem kui ühe kirje eemaldamiseks avage kuuvaade, 
valige Valikud > Kustuta kanne, seejärel valige üks 
järgmistest.

Enne kuupäeva - määratud kuupäevast varasemate 
kalendrikirjete kustutamiseks.

Kõik kanded - kõikide kalendrikirjete kustutamiseks.

Kalendriseaded
Kerige järgmistele seadetele ja vajutage muutmiseks 
juhtnuppu:

Kalendri signaal - helisignaali muutmiseks leidke vastav 
signaal ja vajutage juhtnuppu.

Esitus vaikimisi - kalendri avamisel kuvatava vaate 
muutmiseks kerige vastavale vaatele ja vajutage 
juhtnuppu.

Nädal algab - nädala e
vastavale päevale ja vaj

Nädala esitusviis - vali
kuup.. Kui te ei vali välja
kirjeldatud seadeid kasu

Seadete salvestamiseks
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itsi
 Vahendid > Seaded > 
nkt, ning sisestage 

. Järgige teenusepakkujalt 
hendus’ lk 98.
 Teenused > Valikud > 
isa järjehoidja. Sisestage 
iivse pöörduspunkti jaoks 
adress.
i seadmiseks 
 rakenduses valige Valikud > 
kt.

de
 kui avate Teenused.

. Järjehoidja sisaldab 
kohustuslik), järjehoidja nime, 
 kui veebileht seda nõuab, siis ka 
rooli.

alvestatud järjehoidjaid, mis ei 
 rühma. Neil veebilehtedel pole 
st. Selliste lehtede avamisel 
sas rakendada samasuguseid 
eebisaidi avamisel.
Copyrig

Teenused
Paljud teenusepakkujad haldavad veebilehti, mis on 
suunatud just mobiilseadmete kasutajaile. Sellistel 
lehtedel kasutatakse märgistuskeelt WML (Wireless 
Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language) või HTML (Hypertext Markup Language).

Pöörduge oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole 
ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide 
kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid teenuste 
kasutamiseks. 

Vajutage  ja valige Teenused.

Otsevalik: ühenduse loomiseks hoidke ootere¾iimis 
all klahvi .

Teenuste pöörduspunktid
Veebilehtedele juurdepääsuks vajate kasutatava lehe 
teenuse seadeid. Võrguoperaator või veebilehe pakkuja 
võib saata teile seaded erilises tekstisõnumis. Vt ‘Andmed 
ja seaded’ lk 57. Lisateavet küsige võrguoperaatorilt või 
teenusepakkujalt.

Näpunäide. Vajalikud seaded võivad saadaval olla 
võrguoperaatori või teenusepakkuja veebisaidil.

Seadete sisestamine käs
1 Vajutage  ja valige

Ühendus > Pöörduspu
pöörduspunkti seaded
saadud juhiseid. Vt ‘Ü

2 Vajutage  ja valige
Järjehoid. haldur > L
järjehoidja nimi ja akt
määratud veebilehe a

3 Loodud pöörduspunkt
vaikepöörduspunktiks
Seaded > Pöörduspun

Järjehoidjavaa
Järjehoidjavaade avaneb,

Mõistete seletused
Interneti-aadressi (
pöörduspunkti ning
kasutajanime ja pa

Mõnikord on seadmesse s
kuulu Nokia veebilehtede
Nokia garantiid ega toetu
tuleb turvalisuse ja sisu o
meetmeid kui mis tahes v
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mine
dusseaded on salvestatud, saate 
.
i sisestage väljale ( ) soovitud 
estamisel kuvatakse välja kohal 
oidjad. Sobiva järjehoidja 
s.
 vajutage juhtnuppu.

lisus
raanil turvalisuse tähis , on 
a marsruuteri või seadme ja serveri 

i tähenda, et andmeedastus lüüsi 
uressurssi talletava serveri) vahel 

 sisuserveri vahelise 
use eest kannab hoolt 

ku ning serveri ja kasutaja 
tamiseks valige Valikud > Info > 

s pangateenuste kasutamisel 
nktsioonide kasutamist. Selliste 
turvasertifikaate. Lisateabe 
nusepakkuja poole. Vt ka 
k 104.
Te
en
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Järjehoidjavaate tähised

 vaikepöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui 
kasutate veebi sirvimiseks mõnda teist 
vaikepöörduspunkti, on ka avaleht teine.

 automaatsete järjehoidjate kaust sisaldab veebi 
sirvimisel automaatselt kogutud järjehoidjaid ( ). Selles 
kaustas asuvad järjehoidjad on reastatud domeeninimede 
järgi.

 suvaline järjehoidja, mille puhul näidatakse nime või 
Interneti-aadressi.

Järjehoidja lisamine käsitsi
1 Valige järjehoidjavaates Valikud > Järjehoid. 

haldur > Lisa järjehoidja.
2 Alustage väljade täitmist. Ainult URL-välja täitmine on 

kohustuslik. Kui teist pöörduspunkti ei valita, 
määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. 
Erimärkide, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage 

. Märkide kustutamiseks vajutage .
3 Järjehoidja salvestamiseks valige Valikud > Salvesta.

Järjehoidja saatmine
Leidke soovitud järjehoidja ja valige Valikud > Saada > 
Lühisõnumi abil. Saatmiseks vajutage . Korraga saab 
saata mitu järjehoidjat.

Ühenduse loo
Kui kõik vajalikud ühen
veebilehti sirvima asuda
1 Valige järjehoidja võ

aadress. Aadressi sis
alternatiivsed järjeh
valimiseks kerige üle

2 Lehe allalaadimiseks

Ühenduse turva
Kui ühenduse ajal on ek
andmeedastus seadme j
vahel krüpteeritud.

Turvaikooni olemasolu e
ja sisuserveri (või päring
oleks turvaline. Lüüsi ja
andmeedastuse turvalis
teenusepakkuja.

Ühenduse, krüptimisole
autentimisandmete vaa
Turvalisus.

Teatud teenuste, näitek
võidakse nõuda turvafu
ühenduste jaoks vajate 
saamiseks pöörduge tee
‘Sertifikaatide haldur’, l
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lehe salvestamiseks valige 
Salvesta lehekülg. Veebilehti 
e mällu kui kõvakettale ning 

da. Nende veebilehtede 
rige järjehoidjavaates paremale, 
d leheküljed.

miseks valige Valikud > 
ne aadressile.

 ja toimingute loendi avamiseks 
> Teenuse valikud.

, mida ei näidata (nt helinaid, 
ogosid, teemasid (kujundusi) ja 
jekti allalaadimiseks leidke 
htnuppu. 

 näidatakse käimasoleva seansi 
ulejõudnud allalaadimiste 
ata ka valides Valikud > Lisad > 

levate allalaadimiste 
 või tühistamiseks ning 
iste avamiseks, salvestamiseks 
 loendis soovitud üksusele ja 

akse vastavate rakenduste abil. 
laaditud pildid kausta Galerii.

asutage vaid selliseid rakendusi 
rinevad viirusliku tarkvara eest 
Copyrig

Sirvimine
NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis 
on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest 
kaitstud.

Lehe allalaadimiseks valige järjehoidja või sisestage väljale 
( ) soovitud aadress.

Veebilehe uued lingid on alla joonitud ja sinist värvi; lingid, 
mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte 
ümbritseb sinine raam.

Lingi avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Otsevalik: lehe lõppu liikumiseks vajutage  ning 
lehe algusse liikumiseks .

Veebilehtede sirvimisel eelmise lehe avamiseks valige 
Tagasi. Kui valik Tagasi puudub, valige Valikud > 
Brauseritoimingud > Ajalugu ja vaadake sama seansi ajal 
külastatud veebilehtede kronoloogilist loendit. Seansi 
lõpetamisel tühjendatakse loend.

Lehe värskendamiseks serverist valige Valikud > 
Brauseritoimingud > Lae uuesti.

Järjehoidja salvestamiseks valige Valikud > 
Järjehoidjad > Salvesta.

Näpunäide. Järjehoidjavaate avamiseks hoidke 
sirvimisel juhtnuppu all. Brauseri taasavamiseks 
valige Valikud > Tagasi leheküljele.

Sirvimise ajal mõne veebi
Valikud > Lisavalikud > 
saab salvestada nii seadm
hiljem vallasre¾iimis sirvi
hilisemaks vaatamiseks ke
et avada aken Salvestatu

Uue URL-aadressi sisesta
Brauseritoimingud > Mi

Avatud veebilehe käskude
valige võimalusel Valikud

Alla saab laadida ka faile
pilte, võrguoperaatorite l
videoklippe). Soovitud ob
vastav link ja vajutage ju

Allalaadimise alustamisel
aktiivsete, seisatud ja lõp
loendit. Loendit saab vaad
Allalaadimised. Käimaso
seiskamiseks, jätkamiseks
lõpulejõudnud allalaadim
või kustutamiseks liikuge
valige Valikud. 

Allalaaditud objekte avat
Näiteks salvestatakse alla

NB! Installige ja k
ja tarkvara, mis pä
kaitstud allikaist.
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e). Need objektid võivad olla 
id võivad olla ka tasulised. 

ldab seadmes vastav rakendus; 
salvestatakse kausta Galerii.

kasutage vaid selliseid rakendusi ja 
rinevad viirusliku tarkvara eest 
.

laadimiseks leidke vastav link ja 

alik käsk või nupp.
oolikalt läbi.
iseks valige Nõus. Allalaadimise 

tage Tühista.

ohta lugege ‘Muusikapoodi 

d piltide, muusika (k.a helinad) ja 
uutmine, edastamine ja 

 takistatud.

etamine
ks ja veebilehe vaatamiseks 
likud > Lisavalikud > Katkesta 
te ühenduse lõpetada ja brauseri 
> Välja.
Te
en

us
ed
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Näpunäide. Brauser kogub järjehoidjaid veebi 
sirvimisel automaatselt. Järjehoidjad salvestatakse 
automaatsete järjehoidjate kausta ( ) ning 
reastatakse automaatselt domeeninimede järgi. (vt 
ka ptk ‘Teenused seaded’ lk 85);

Salvestatud lehtede vaatamine
Kui vaatate sageli lehti, mille sisu muutub harva, võite 
lehe salvestada ja vaadata seda edaspidi vallasre¾iimis. 
Salvestatud veebilehtede vaates saate veebilehtede 
salvestamiseks ise uusi kaustu juurde luua.

Salvestatud lehtede vaate avamiseks kerige 
järjehoidjavaates paremale. Salvestatud veebilehe ( ) 
avamiseks salvestatud lehtede vaates vajutage juhtnuppu.

Sirvimise ajal mõne veebilehe salvestamiseks valige 
Valikud > Lisavalikud > Salvesta lehekülg. 

Ühenduse loomiseks veebiteenusega ja soovitud veebilehe 
viimase versiooni allalaadimiseks valige Valikud > Lae 
uuesti. Kui veebileht on uuesti laaditud, jääb seade 
sidusre¾iimi.

Objektide allalaadimine ja 
ostmine
Internetist saate alla laadida mitmesuguseid objekte (nt 
helinaid, fotosid, võrguoperaatorite logosid, teemasid 

(kujundusi) ja videoklipp
saadaval vabavarana, ku
Allalaaditud objekte ha
näiteks allalaetud foto 

NB! Installige ja 
tarkvara, mis pä
kaitstud allikaist

1 Soovitud objekti alla
vajutage juhtnuppu.

2 Valige ostmiseks vaj
3 Lugege kogu teave h

Allalaadimise jätkam
katkestamiseks vaju

Muusika allalaadimise k
sisenemine’ lk 21.

Autoriõigustega kaitstu
muu sisu kopeerimine, m
edasisaatmine võib olla

Ühenduse lõp
Ühenduse katkestamise
vallasre¾iimis valige Va
ühendus. Kui aga soovi
sulgeda, valige Valikud
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e, kas veebi sirvimisel kuvatakse 
oovite hiljem siiski pilte vaadata, 
ud > Näita fotosid.

a teksti kirja suuruse.

i märke ei kuvata õigesti, saate 
õne muu kodeeringu.

idjate automaatsalvestuse 
 lülitatud. Kui soovite 
lvetust jätkata, kuid 
usta mitte näidata, valige Varja 

ida, kuidas sirvimisel vaadet 
likuklahvid või Täisekraan.

ta veebilehe, mis avaneb siis, kui 
õi sirvimise ajal 
a otsinguleht.

bilehe küljendus kuvataks 
ikult täpselt, valige Kvaliteetne. 
skaadlaadistikke alla laadida, 

te vastuvõtmise ja saatmise 

. Präänikud võimaldavad 
da veebisisu kasutajaid ja nende 
Copyrig

Vahemälu tühjendamine
Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade 
teabe vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. 
Kui olete juurde pääsenud paroolkaitsega salajastele 
andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda 
alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud 
teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige 
Valikud > Lisavalikud > Kustuta vahemälu.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei 
kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole 
Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb 
turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid 
kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Teenused seaded
Valige Valikud > Seaded ja seejärel mõni järgmistest 
valikutest.

Pöörduspunkt - kui soovite vaikepöörduspunkti muuta, 
vajutage pöörduspunktide loendi avamiseks juhtnuppu. Vt 
‘Ühendus’ lk 98. Teie teenusepakkuja või võrguoperaator 
võib teie seadmesse salvestada mitu pöörduspunkti, mille 
muutmine, loomine, redigeerimine või eemaldamine ei 
tarvitse võimalik olla.

Koduleht - avalehe määramiseks.

Laadi pilte ja heli—valig
pilte. Kui valisite Ei, kuid s
valige sirvimise ajal Valik

Tähe suurus - saate valid

Algsed koodid - kui tekst
olenevalt keelest valida m

Aut. järjehoidjad järjeho
lõpetamiseks valige Välja
järjehoidjate automaatsa
järjehoidjavaates seda ka
kaust.

Ekraani suurus saate val
kuvatakse. Valige Vaid va

Otsinguleht saate määra
valite järjehoidjavaates v
Brauseritoimingud > Av

Esitus kui soovite, et vee
re¾iimis Pisivaade võimal
Kui te ei soovi väliseid ka
valige Kiire.

Präänikud saate prääniku
keelata või lubada.

Mõistete seletused
sisutarnijail tuvasta
eelistusi.
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Java-/ECMA-skript - saate skriptide kasutamise sisse või 
välja lülitada.

Turvahoiatused saate valida, kas turvahoiatusi varjata või 
kuvada.

DTMF saatmine - saate valida, kas telefon peaks teid 
kõne ajal DTMF-toonsignaalide saatmisest teavitama või 
mitte. (vt ka ptk ‘Valikud kõne ajal’ lk 35);
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seks kasutage Nokia 
udeli jaoks mõeldud 

 teada, kas teine seade ühildub 
 selle seadme tootja poole.

iil vastab teenusele või 
ääratletakse, kuidas erinevad 
teks Handsfree Profile'i 
kse vabakäeseadme ja telefoni 
ed peavad ühildumiseks 

 Bluetooth-tehnoloogia 
 Pöörduge täpsustamiseks 
i oma teenusepakkuja poole.

õhinevate funktsioonide 
tamine taustal, kasutades samal 
one, suurendab energiatarvet 
saega.

a kasutada, kui seade on 
dme lukustamise kohta vt ptk 

e > Bluetooth. Rakenduse 
utakse teil määrata seadmele 
Copyrig

Ühenduvus
Bluetooth-ühenduvus

Juhtmeta Bluetoothi vahendusel saab ühilduvate 
seadmetega luua traadita sideühenduse. Ühilduvad 
seadmed võivad olla mobiiltelefonid, arvutid ja tarvikud, 
näiteks peakomplekt või autokomplekt. Bluetoothi 
vahendusel saab saata pilte, videoklippe, muusikat ja 
heliklippe ning märkmeid, samuti luua juhtmeta 
sideühenduse ühilduva arvutiga (näiteks failide 
ülekandmiseks).

Kuna Bluetooth-seadmed kasutavad sideühenduse 
loomiseks raadiolaineid, siis ei pea teie seadme ja teise 
Bluetooth-seadme vahel olema otsenähtavust Küll aga on 
tingimuseks, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 
10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ühendatud 
seadmete vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste 
seadmete tekitatavad häired.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 
1.2 ning toetab järgmisi profiile: Basic Printing Profile, 
Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up 
Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, 
Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File 
Transfer Profile, Basic Imaging Profile ja SIM Access 
profile. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete 

koostalitlusvõime tagami
heakskiiduga ning selle m
lisaseadmeid. Kui soovite
teie seadmega, pöörduge

Mõistete seletused. Prof
funktsioonile ja sellega m
seadmed ühenduvad. Näi
(vabakäeprofiili) kasutata
ühenduse loomisel. Seadm
toetama samu profiile.

Teatud piirkondades võib
kasutamine olla piiratud.
kohalike ametkondade võ

Bluetooth-tehnoloogial p
kasutamine või nende töö
ajal seadme teisi funktsio
ning lühendab aku kasutu

Bluetooth-ühendust ei sa
lukustatud. Lisateavet sea
‘Turvameetmed’ lk 102.

Seaded
Vajutage  ja valige Sid
esmakordsel avamisel pal
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ud, mida näitab ka 
 ning teil ei ole võimalik kasutada 

ga mobiilsidevõrku nõudvaid 
re¾iimi ajal on raadiokohtvõrgu 

SIM-re¾iimis ei saa helistada (ega 
tta), välja arvatud kindlatele 

ele, ega kasutada muid 
 nõuavad võrguühendust. 
leb esmalt kaug-SIM-re¾iim 
de on lukus, sisestage lukukood.

miseks vajutage toitenuppu ja 
.

tusel, valige Bluetooth > Välja 
foni leitavus > Varjatud.

jatud re¾iimis on turvalisem, kuna 
n väiksem.

dmatu seadmega. Ärge kinnitage 
luetooth-ühenduse nõudeid.

ine 
duse kaudu
ga mitu aktiivset 
iteks saate faile teise ühilduvasse 
Üh
en
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nimi. Kui Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ning 
funktsiooni Minu telefoni leitavus seadeks on valitud 
Kõigile leitav, näevad teised Bluetoothi kasutajad oma 
seadmetes teie seadet ja selle nime.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth - valige Sisse lülitatud or Välja lülitatud. 
Ühilduva seadmega juhtmeta side loomiseks seadke 
kõigepealt Bluetooth-ühenduse seadeks Sisse lülitatud ja 
looge siis ühendus.

Minu telefoni leitavus - et seade oleks teiste 
Bluetooth-seadmete jaoks leitav, valige Kõigile leitav. 
Teiste seadmete eest peitmiseks valige Varjatud.

Minu telefoni nimi - saate muuta oma seadme nime.

Kaug-SIM-re¾iim - teie seadmes oleva SIM-kaardi 
kasutamiseks teise seadme, näiteks autokompekti 
ühendamiseks võrguga valige Sisse lülitatud.

Kaug-SIM-re¾iim
Kaug-SIM-re¾iimi kasutamiseks lülitage Bluetooth sisse ja 
deblokeerige oma seadme kaug-SIM-re¾iim. Enne re¾iimi 
aktiveerimist tuleb kaks seadet omavahel siduda ja 
sidumine teisest seadmest käivitada. Sidumisel kasutage 
16-kohalist parooli ja andke volitus teisele seadele. Vt 
‘Seadmete sidumine’ lk 89. Kaug-SIM-re¾iim 
aktiveeritakse teisest seadmest.

Kui teie Nokia N91 kaug-SIM-re¾iim on sees, ilmub 
ootere¾iimil telefonile tekst Kaug-SIM. Mobiilsidevõrgu 

ühendus on välja lülitat
signaalitugevuse näit 
SIM-kaardi teenuseid e
funktsioone. Kaug-SIM-
ühendus siiski aktiivne.

Hoiatus! Kaug-
kõnesid vastu võ
hädaabinumbrit
funktsioone, mis
Helistamiseks tu
sulgeda. Kui sea

Kaug-SIM-re¾iimi sulge
valige Lõpeta kaug-SIM

Turvanõuanded
Kui Bluetooth pole kasu
lülitatud või Minu tele
Telefoni kasutamine var
viirusliku tarkvara oht o

Ärge siduge telefoni tun
tundmatute seadmete B

Andmete saatm
Bluetooth-ühen
Seadmel võib olla korra
Bluetooth-ühendust. Nä
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aadetud ei salvestata 
ndusel saadetud sõnumeid.

ete otsingul võivad teatud 
nult seadmele omaseid aadresse 
Kui soovite oma seadme aadressi 
ge ootere¾iimis kood *#2820#.

ne
vamiseks ( ) kerige 
le.

ääsukood (1-16-kohaline) ning 
adme omanikul kasutada sama 
eadmetel on tehases 
ood. Seda pääsukoodi 
rd.

 Valikud > Uus seotud seade. 
dita Bluetooth-tehnoloogiat 

takse ekraanile. Valige soovitud 
ood. Sama pääsukood tuleb 
es. Pärast sidumist salvestatakse 
te loendisse.

akse seadmeotsingus 

õnda seadet tunnustada või 
dist soovitud seade ja valige 
Copyrig

seadmesse üle kanda ka siis, kui telefon on juba 
peakomplektiga ühendatud.

Bluetooth-ühenduse tähised
• Kui ootere¾iimis kuvatakse tähis , on 

Bluetooth-ühendus sees.
• Kui  tähis vilgub, püüab seade teise seadmega 

ühendust luua.
• Kui  tähis pidevalt põleb, toimub andmevahetus 

Bluetooth-ühenduse abil.
Näpunäide. Teksti saatmiseks Bluetooth-ühenduse 
abil avage Märkmik, sisestage tekst ja valige 
Valikud > Saada > Bluetooth'i abil.

1 Avage rakendus või kaust, kuhu on salvestatud objekt, 
mida soovite saata. Näiteks pildi saatmiseks teise 
ühilduvasse seadmesse avage Galerii.

2 Valige üksus ja Valikud > Saada > Bluetooth'i abil. 
Ekraanile ilmub seadme ikoon, seadme nimi, seadme 
tüüp või läheduses olevate Bluetooth-seadmete 
lühinimetused.
Seadmete tähised:  arvuti,  telefon, audio-või 
videoseade ja  muu seade.
Otsingu katkestamiseks vajutage Stopp.

3 Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
4 Kui teine seade nõuab enne andmeedastust 

seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning 
seade küsib pääsukoodi. Vt ‘Seadmete sidumine’ lk 89.

5 Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade 
Saadan andmeid.

Menüü Sõnumid kausta S
Bluetooth-ühenduse vahe

Näpunäide. Seadm
seadmed näidata ai
(seadme aadresse). 
teada saada, sisesta

Seadmete sidumi
Seotud seadmete vaate a
Bluetooth vaates parema

Enne sidumist koostage p
paluge teise Bluetooth-se
koodi. Kasutajaliideseta s
programmeeritud pääsuk
kasutatakse ainult üks ko

Telefoni sidumiseks valige
Tööpiirkonnas olevad traa
kasutavad seadmed kuva
seade ja sisestage pääsuk
sisestada ka teises seadm
see seade seotud seadme

Seotud seadmeid tähistat
tähisega .

Saate ise määrata, kas m
mitte. Selleks leidke loen
järgmiste valikute seast.
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duse väljalülitamine
ljalülitamiseks valige Bluetooth > 

ekaabel

alik ühendada telefon ühilduva 
a ühendades on võimalik kasutada 
mmi ning üle kanda arvuti ja 
 või muid faile, näiteks pilte. 
stamise kohta vt ‘Muusika 

ide > Andmekaabel > 
lige muusika ülekandmiseks 
 PC Suite’i kasutamiseks PC Suite 
ndmiseks Andmeedastus. Et seade 
i ühenduse otstarvet küsiks, valige 

vutiga
rvuti võrgu- ja 
rkvara Nokia PC Suite abil saate 
va arvuti vahel näiteks varundada 
 digitaalõiguste haldussüsteemi 
Üh
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Tunnustatuks sideühenduse loomine teie seadme ja selle 
seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja 
selleks eraldi nõusolekut anda. Kasutage seda väärtust 
teile endale kuuluvate seadmete (nt ühilduv peakomplekt 
või arvuti) või mõne muu seadme puhul, mille omanikku 
te usaldate.  tähistab seotud seadmete vaates volitatud 
seadmeid.

Mittetunnustatuks - seadme sideühenduse taotlusele 
tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Sidumise tühistamiseks leidke loendist seade ja valige 
Valikud > Kustuta. Kui soovite kõik sidumised tühistada, 
valige Valikud > Kustuta kõik.

Näpunäide. Kui kustutate sidumise seadmega, 
millega olete aktiivses ühenduses, siis rakendub see 
käsk kohe: sidumine kustutatakse ja ühendus 
katkestatakse.

Andmete vastuvõtmine 
Bluetooth-ühenduse kaudu
Kui teile saadetakse Bluetoothi vahendusel andmeid, 
kostab heli ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu 
võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ja objekt 
salvestatakse menüü Saabunud kausta Sõnumid. 
Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumeid 
tähistatakse tähisega . Vt 
‘Kaust “Saabunud” - vastuvõetud sõnumid’ lk 57.

Bluetooth-ühen
Bluetooth-ühenduse vä
Välja lülitatud.

Andm

USB-kaabli abil on võim
arvutiga. Andmekaablig
Nokia PC Suite'i progra
seadme vahel muusikat
Lisateavet seadme luku
edastamine’ lk 21.

Vajutage  ja valige S
Andmekaablire¾iim. Va
Meediumipleier, Nokia
või muude failide üleka
kaabli ühendamisel alat
Küsi ühendumisel.

Ühendused ar
Seade toetab paljusid a
andmesiderakendusi. Ta
oma seadme ning ühildu
ja taastada seadeid ning
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utate tarkvara Nokia PC Suite 
eadme ja ühilduva arvuti vahel 
s ja paketti Nokia PC Suite 
mide kasutamiseks, võtke appi 
endamise viisard Get Connected. 
lekti kuuluvat CD-ROM-i.

aldur

 või UMTS-võrgus, võib seadmes 
mesideühendust. Vajutage  

ld. Et vaadata 
t või katkestada GSM- ja 
rgu ühendused, valige Akt. 
rkude otsimiseks valige 

gud.

used
tes on võimalik näha avatud 

esidekõned ( ), 
sed (  või ) ja 
ed ( ).

akkuja arvel näidatud 
rgu omadustest, arvete 
.

Copyrig

objekte, sünkroonida kontaktandmeid, kalendrit ja 
ülesandeid ning üle kanda pilte. 4 GB mahuga kõvaketta 
tõttu on teil võimalik seadmesse salvestada tuhandeid 
pilte ja muusikapalasid.

Seadme ja arvuti andmete sünkroonimiseks looge ühendus 
alati arvutist.

Lisateavet programmipaketi Nokia PC Suite installimise 
kohta (ühildub operatsioonisüsteemiga Windows 2000 ja 
Windows XP) leiate juhendist "User's Guide for Nokia PC 
Suite" (Nokia PC Suite'i kasutusjuhend) ning CD-lt Nokia 
PC Suite'i spikriteemast "Install".

CD-ROM
Kui CD-ROM on ühilduva PC-arvuti CD-seadmesse 
sisestatud, peaks see automaatselt käivituma. Kui 
CD-lugeja ei käivitu, toimige nii: avage Windows Explorer, 
paremklõpsake CD-seadet, kuhu sisestasite CD, ja valige 
automaatesitus (AutoPlay).

Seadme kasutamine modemina
Seadet saab kasutada modemina e-kirjade saatmiseks ja 
vastuvõtmiseks ning Bluetooth- või kaabelühenduse 
vahendusel Interneti-ühenduse saamiseks ühilduvalt 
arvutilt. Põhjalikud installijuhised leiate CD-lt juhendi 
"User's Guide for Nokia PC Suite" teemast "Modem 
options" (Modemivalikud).

Näpunäide. Kui kas
esmakordselt oma s
ühenduse loomisek
kuuluvate program
Nokia PC Suite'i üh
Uurige müügikomp

Ühendush

Kui kasutate seadet GSM-
olla mitu samaaegset and
ja valige Side > Ühen.ha
andesideühenduste oleku
UMTS-võrkude ja LAN-võ
ühendused. Raadiokohtvõ
Kasutatavad WLAN-võr

Andmesideühend
Aktiivsete ühenduste vaa
andmesideühendusi: andm
pakettandmeside ühendu
raadiokohtvõrgu ühendus

Märkus. Teenusep
kõneaeg sõltub võ
ümardamisest jne
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 (WLAN)

tes näidatakse piirkonnas olevaid 
e võrgure?iimi (Infrastruktuur või 
signaali tugevust. Krüpteeritud 
bol  ja kui seade on võrguga 
.

tamiseks valige Valikud > 

htvõrgu lühikoodi vaatamiseks 
ed.

rduspunkti loomiseks valige 
usp.. Lisateavet WLAN-i kohta vt 

imine

ide > Sünkron.. Sünkron., et 
rkmeid, kalendri- ja kontaktikirjeid 
adressiraamaturakendustega 
ternetis.

kasutab SyncML-tehnoloogiat. 
se kohta annab selle kalendri- või 

use tarnija, millega soovite oma 
onida.
Üh
en
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Mõlema ühenduse lõpetamiseks valige Valikud > 
Katkesta. Kõikide ühenduste sulgemiseks valige 
Valikud > Katkesta kõik.

Ühenduse andmete vaatamiseks valige Valikud > 
Andmed. Kuvatavad andmed sõltuvad ühenduse tüübist.

Andmesideühenduse üksikasjade 
vaatamine
Sideühenduse üksikasjade vaatamiseks leidke ühendus ja 
valige Valikud > Andmed.

Nimi - kasutusel oleva Interneti-pöörduspunkti nimi (kui 
kasutate sissehelistusühendust, siis modemiühenduse 
nimi).

Kandja - andmesideühenduse tüüp: Andmekõne, Kiire 
andmes. (GSM) või Pakettside.

Olek - sideühenduse olek: Ühendan, Ühnd. (ootel), 
Ühend. (akt.), Ootel, Katkestan või Katkestatud.

Vastuv. - vastuvõetud andmemaht baitides.

Saadet. - saadetud andmemaht baitides.

Kestus - ühenduses oldud aeg.

Kiirus - andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus 
kilobaitides sekundis

Sissehel. - kasutatud sissehelistusnumber.

Jagatud (kui ühendus pole jagatud, siis seda valikut ei 
kuvata) - sama ühendust kasutavate rakenduste arv.

Raadikohtvõrk
Raadiokohtvõrk
Raadiokohtvõrkude vaa
raadioarvutivõrke, nend
Juhuvõrk (Ad-hoc)) ja 
võrgu korral ilmub süm
ühendatud, sümbol 

Ühenduse andmete vaa
Andmed.

MAC-aadressi raadioko
valige Valikud > Andm
Võrgu abil Interneti pöö
Valikud > Määra pöörd
‘Raadiokohtvõrk’ lk 13.

Sünkroon

Vajutage  ja valige S
sünkroonida telefoni mä
erinevate kalendri- ja a
ühilduvas arvutis või In

Sünkroonimisrakendus 
Teavet SyncML ühilduvu
aadressiraamaturakend
telefoni andmeid sünkro
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sestage e-posti serveri ID 
veri versioon seadeks on 1.2).
ige ühenduse tüüp: Internet või 

atakse ainult siis, kui 
eks on Internet) - valige 
e pöörduspunkt.
ss hostserveri IP-aadress.
 number (kuvatakse, kui 
eks on Internet).
kroonimisserveri 

misserveri parool.
tud - serveri algatatavate 
ide lubamiseks valige Jah.
i soovite, et seade küsiks 

s sünkroonimiseks teie kinnitust, 

 (kuvatakse, kui Andmekandja 
t) - võrgu kasutaja nime ja 
ks valige Jah. Kasutajanime ja 
ade kuvamiseks kerige allapoole.
s ja põhivaatesse naasmiseks 

nimine
tes kuvatakse 
ünkroonitavad andmerühmad.
Copyrig

Sünkroonimisseaded võidakse teile saata spetsiaalse 
tekstisõnumiga. Vt ‘Andmed ja seaded’ lk 57. 

Uue sünkroonimisprofiili koostamine
1 Kui ühtegi profiili pole salvestatud, pakub seade uue 

profiili koostamist. Valige Jah.
Uue profiili lisamiseks valige Valikud > Uus sünkr. 
profiil. Valige, kas teie seade kasutab vaikeseadeid või 
kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid 
uue profiili koostamisel mallina.

2 Määratlege järgmised andmed.
Sünkr. profiili nimi - sisestage profiili nimi.
Rakendused - valige rakendus, et seda profiili 
sünkroonida; näiteks Kontaktid ja Kalender. Kerige 
rakendustele ja vajutage sünkroonimiseks juhtnuppu:
• Kaasa sünkroonimisse - valitud andmebaasi 

sünkroonimiseks valige Jah.
• Sisestage väljale Serveri andmebaas kalendri, 

aadressiraamatu või märkmete tee kaugserveris.
• Valige Sünkroonimistüüp: Tavaline (kahepoolne 

sünkroonimine), Ainult serveriga või Ainult 
telefoniga.

Ühendusseaded - määratlege järgmised andmed. 
Vajalikud andmed saate teenusepakkujalt või 
süsteemiülemalt.
• Serveri versioon - valige SyncML versioon, mida 

sünkroonimisserver kasutab. E-posti 
sünkroonimiseks peate valima 1.2.

• Serveri tunnus - si
(näidatakse, kui Ser

• Andmekandja - val
Bluetooth.

• Pöörduspunkt (kuv
Andmekandja sead
andmesideühendus

• Kaugserveri aadre
• Port - serveri pordi

Andmekandja sead
• Kasutajanimi - sün

kasutajatunnus.
• Parool - sünkrooni
• Sünkr.kutsed luba

sünkroonimisseanss
• Autoriseeritud - ku

serveri algatatavak
valige Ei.

• Võrgu autentimine
seadeks on Interne
parooli sisestamise
parooli sisestusvälj

3 Seadete salvestamisek
valige Tagasi.

Andmete sünkroo
Menüü Sünkron. põhivaa
sünkroonimisprofiilid ja s



94

 konfiguratsiooniserveri nimi.

onfiguratsiooniserveri 

ge parool, mille alusel server teie 

pöörduspunkt, mida telefon 
e loomiseks.

age serveri URL-aadress.

ordinumber.

- sisestage kasutajanimi ja parool.

rist konfiguratsiooniseadete 
ah.

i soovite, et seade küsiks enne 
 vastuvõtmist teie kinnitust, 

alige, kas kasutatakse võrgu 
Üh
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1 Valige sünkroonimisprofiil ja seejärel Valikud > 
Sünkroniseeri. Ekraani alumisel real näidatakse 
sünkroonimisolekut.
Sünkroonimise katkestamiseks valige Tühista.

2 Kui sünkroonimine on lõpetatud, antakse sellest 
märku. Kui sünkroonimine on läbi, valige Valikud > 
Vaata logi, et avada logifail, mis näitab 
sünkroonimisolekut (Valmis või Mittetäielik) ning 
lisatud, uuendatud, kustutatud või kõrvalejäetud 
(sünkroonimata jäänud) märkmete ja kalendri- või 
kontaktikirjete arvu seadmes või serveris.

Seadmehaldur

Vajutage ja valige Side > Sead.hald.. Telefon võib 
võtta vastu võrguoperaatori, teenusepakkuja või asutuse 
infoosakonna saadetud profiili või 
konfiguratsioonisõnumi. Konfiguratsioonisõnum võib 
sisaldada andmesideühenduse pöörduspunkti seadeid või 
muid seadeid. 

Ühenduse loomiseks serveriga ja konfiguratsiooniseadete 
vastuvõtmiseks valige Valikud > Alusta konfig..

Serveriprofiili seaded
Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja 
poole.

Serveri nimi - sisestage

Serveri ID - sisestage k
kasutajatunnus.

Serveri parool - sisesta
seadme ära tunneb.

Pöörduspunkt - valige 
kasutab serveriühendus

Serveri aadress - sisest

Port sisestage serveri p

Kasutajanimi ja Parool

Konfig. lubatud - serve
vastuvõtmiseks valige J

Kõik autom. lubat. - ku
konfiguratsiooniseadete
valige Ei.

Võrgu autentimine - v
autentimist.
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ja

ühikud) teisendamiseks ühest 
ter) vajutage  ning valige 

ooni Teisendaja täpsus on 
ida ümardamisvead.
 vajutage mõõtühikute 
u. Liikuge soovitud mõõtühikule 

ale Ühik ja vajutage juhtnuppu. 
ite teisendada, ja vajutage OK. 
Ühik ja valige ühik,  millesse 

ale Kogus ja sisestage 
eisendatud väärtus kuvatakse 
ljal Kogus.
age ; 
tuuri puhul) ja E (eksponent) 

e .
endussuuna muutmiseks 
s teisele väljale Kogus. Tulemus 
sel väljal Kogus.
Copyrig

Vahendid
Kalkulaator

Liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks, 
ruutjuure või protsendi leidmiseks vajutage  ja valige 
Vahendid > Arvuti.

Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on 
mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Arvu salvestamiseks mällu (seda tähistab M) valige 
Valikud > Mälu > Salvesta. Arvu mälust toomiseks valige 
Valikud > Mälu > Otsi. Arvu mälust kustutamiseks valige 
Valikud > Mälu > Tühjenda.

Protsentide arvutamine
1 Sisestage arv, millest soovite protsenti arvutada.
2 Valige , ,  või .
3 Sisestage protsent.
4 Valige .

Teisenda

Mõõtude (näiteks Pikkus
ühikust (Jard) teise (Mee
Vahendid > Teisendaja.

Pidage meeles, et funktsi
piiratud ning võivad tekk
1 Liikuge väljale Tüüp ja

vaatamiseks juhtnupp
ja valige OK.

2 Liikuge esimesele välj
Valige ühik, mida soov
Liikuge teisele väljale 
soovite teisendada.

3 Liikuge esimesele välj
teisendatav väärtus. T
automaatselt teisel vä
Koma lisamiseks vajut
märkide +, - (tempera
sisestamiseks vajutag

Näpunäide. Teis
sisestage väärtu
kuvatakse esime
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jutage , seejärel valige 
idke soovitud seadete rühm ja 
s juhtnuppu. Leidke seade, mida 
ge juhtnuppu.

ekstide keele muutmisel muutub ka 
tusviis ning numbrite eraldajad (nt 
e valib keele SIM-kaardil oleva 
anitekstide keele muutmist lülitub 
uesti sisse.

ide Telefoni keel või Sisestuskeel 
ju seadme kõikidele 
ääb kehtima seni, kuni selle ise ära 

tmine muudab teksti kirjutamiseks 
rimärke ning sõnastikupõhise 

sõnastikupõhise tekstisisestuse 
i Välja lülitatud kõigi redaktorite 

tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.
Va
he

nd
id
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Põhivaluuta ja vahetuskursside 
määramine
Valuuta konverteerimiseks peate esmalt määrama 
põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kurss 
on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade 
vahetuskursid.
1 Valige Teisendaja > Valikud > Valuutakursid. 

Kuvatakse valuutade loend, mille alguses on 
põhivaluutaks valitud ühik.

Näpunäide. Valuuta nimetuse muutmiseks 
minge vahetuskursside vaatesse, liikuge 
soovitud valuutale ja valige Valikud > Teine 
valuuta.

2 Põhivaluuta muutmiseks liikuge soovitud valuutale ja 
valige Valikud > Pane põhivaluutaks.

3 Vahetuskursside lisamiseks liikuge soovitud valuutale 
ja sisestage uus vahetuskurss (st kui mitu selle valuuta 
ühikut vastab ühele põhivaluuta ühikule).

Valuutateisendusteks tuleb esmalt sisestada kõik 
vajalikud vahetuskursid.

Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada 
uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid 
nullitakse. 

Seaded

Seadete muutmiseks va
Vahendid > Seaded. Le
vajutage selle avamisek
soovite muuta, ja vajuta

Telefon
Üldine
Telefoni keel—ekraanit
kuupäeva ja kellaaja esi
arvutustes). Automaatn
teabe alusel. Pärast ekra
seade välja ja seejärel u

Kui muudate funktsioon
seadeid, avaldab see mõ
funktsioonidele. Seade j
muudate.

Sisestuskeel  keele muu
kasutatavaid märke ja e
re¾iimi sõnastikku.

Sõnastik - võite valida 
seade Sisse lülitatud võ
jaoks. Sõnastikupõhine 
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eid saab kasutada ainult 
ere¾iim väljalülitamise järel.

uvatakse juhul, kui 
astu võetud ja salvestatud. Võite 
ri logo kuvatakse või mitte.

redust suurendada või 

ani pimenduspilt aktiveeritakse 
l.

ige aeg, mille möödudes ekraani 
takse.

guteenus)  saate määrata, kas 
uspartnerile näidatakse (Jah) või 
võib vastavalt teie tellimusele 
or või teenusepakkuja 

kui koputus on aktiveeritud, 
leva kõne ajal uuest sissetulnud 
et saata võrku koputuse 
hista, et saata võrku koputuse 
i Vaata olekut, et vaadata, kas 
õi mitte.
Copyrig

Tervitustekst ja logo  seadme sisselülitamisel kuvatakse 
hetkeks ekraanile tervitustekst või logo. Vaikepildi 
kasutamiseks valige Vaikimisi, tervitusteksti kirjutamiseks 
(kuni 50 tähte) Tekst; või valige Foto, et valida kaustast 
Galerii foto või pilt.

Telefoni algseaded—saate taastada teatud funktsioonide 
algseaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt 
‘Turvameetmed’, ‘Telefon ja SIM-kaart’ lk 103. Pärast 
seadete nullimist võib seade aeglasemalt käivituda. 
Dokumente ega faile seadete taastamine ei mõjuta.

Ootere¾iim
Aktiivne ootere¾iim - saate kasutada ootere¾iimist 
rakendustesse viivaid ekraani otsevalikuid. Vt ‘Aktiivne 
ootere¾iim’ lk 30.

Vasak valiku klahv  vasakpoolsele valikuklahvile 
otsevaliku määramiseks ootere¾iimis valige loendist 

soovitud rakendus.

Parem valiku klahv  vasakpoolsele valikuklahvile 
otsevaliku määramiseks ootere¾iimis valige loendist 

soovitud rakendus.

Akt. ootere¾. rakend. - aktiivses ootere¾iimis ilmuvate 
rakenduste otseteede valimiseks valige rakendused 
loendist. See seade on saadaval, kui Aktiivne ootere¾iim 
on aktiveeritud.

Otseteid on võimalik valida juhtnupuga tehtavatele 
liigutustele. Valige loendist igale liigutusele vastav 

rakendus. Juhtnupu otset
funktsiooni Aktiivne oot

Operaatori logo  seade k
võrguoperaatori logo on v
valida, kas võrguoperaato

Ekraan
Heledus - saate ekraani e
vähendada.

Akusäästja ooteaeg ekra
määratud aja möödumise

Valgustuse ooteaeg - val
taustvalgustus välja lülita

Kõne seaded
Saada minu number (võr
teie telefoninumbrit vestl
mitte (Ei). Selle väärtuse 
määrata ka võrguoperaat
(Lepingujärgne).

Koputus (võrguteenus) - 
teavitab võrk teid poolelio
kõnest. Valige Aktiveeri, 
sisselülitamise taotlus; Tü
väljalülitamise taotlus, võ
koputus on aktiveeritud v
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liini vahetamiseks hoidke 
ahvi .

nus) - liini valimise keelamiseks 
ra luba (kui teie SIM-kaart seda 

utmiseks vajate PIN2-koodi.

ed ja pöörduspunktid
meside ühendusi ( ), näiteks 
dust.

ed. GPRS kasutab tehnoloogiat, kus 
e mobiilsidevõrku lühiajaliste 
a.

miseks on vaja pöörduspunkti. 
ki pöörduspunkte, näiteks: 
e multimeediumsõnumite 

rduspunkte WML- ja 
amiseks,
nkte (IAP) e-kirjade saatmiseks ja 

pakkujaga ja tehke kindlaks, millist 
utada. Pakettandmeside 

uudki teavet saate 
enusepakkujalt.
Va
he

nd
id

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 

Keeldu kõnest SMS-iga - valige Jah, et saata helistajale 
tekstisõnum, milles annate teada kõnest keeldumise 
põhjuse. Vt ‘Kõne vastuvõtmine ja kõnest 
keeldumine’ lk 34.

Sõnumi tekst  kirjutage teade, mis saadetakse 
tekstisõnumiga, kui keeldute kõnest.

Aut.kordusvalimine - valige Sisse lülitatud, ning seade 
helistab veel kümme korda numbrile, millega teil ei 
õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise 
peatamiseks vajutage .

Kõnejärgne info  aktiveerige see funktsioon, kui soovite, 
et seade näitaks pärast kõne lõppu hetkeks kõne kestust.

Kiirvalimine - valige Sisse lülitatud ja kiirklahvidele 
määratud numbritele (  - ) saab helistada klahvi all 
hoides. (vt ka ptk ‘Telefoninumbri kiirvalimine’ lk 33);

Vasta suvaklahviga  valige Sisse lülitatud, ja saate 
vastata saabuvale kõnele ükskõik millise klahviga 
liugklapi all.

Kasutatav liin  see seade (võrguteenus) ilmub menüüsse, 
kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte 
kõneliini. Valige, kummalt liinilt väljuvad kõned ja 
tekstisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata 
valitud kõneliinist. Kui valisite Liin 2, kuid te pole seda 
võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on 
liin 2, kuvatakse ootere¾iimi ekraanil tähis .

Näpunäide. Kõne
ootere¾iimis all kl

Liini vahetus (võrgutee
valige Liini vahetus > Ä
toetab). Selle seade mu

Ühendus
Andmesideühendus
Seade toetab pakettand
GSM-võrgu GPRS-ühen

Mõistete seletus
andmed paisataks
andmepakettiden

Andmesideühenduse loo
Saate määrata mitut lii
• MMS-pöörduspunkt

edastamiseks,
• veebirakenduste pöö

XHTML-lehtede vaat
• Interneti-pöörduspu

vastuvõtmiseks.

Võtke ühendust teenuse
pöörduspunkti tuleb kas
tellimisega seotud ja m
võrguoperaatorilt või te
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õrguoperaator võib teie 
tu pöörduspunkti, mille 
eerimine või eemaldamine ei 
tähistab kaitstud pöörduspunkti. 
 vajalikud seaded ka 
‘Andmed ja seaded’ lk 57.

S- ja e-posti seadete 
, ‘E-post’ lk 63 ja ‘Teenuste 
81.

ide pöörduspunkti ja 
örduspunkti.

seks vajutage  ja valige 
> Ühendus > Pöörduspunkt > 
unkt.

saadud juhiseid.

hendusele nimi.

alik sõltub valitud 
itke väljad, mis on tähistatud 
 või mille juures on punane 
ja pole teisiti määranud, võib 
 jätta.

a vaid siis, kui operaatorvõrk 
 ning on teie SIM-kaardi 
Copyrig

Pakettandmeside ühendused GSM- ja 
UMTS-võrkudes
GSM- ja UMTS-võrke kasutades võivad aktiivsed olla ja 
pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. 
UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede 
ajal aktiivseks. Aktiivsete andmesideühenduste kohta vt 
ptk ‘Ühendushaldur’ lk 91.

Signaalitugevuse tähise all võib telefon kuvada järgmisi 
tähiseid (sõltuvalt kasutatavast võrgust):

  GSM-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.

  GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, 
toimub andmete ülekanne.

  GSM-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on 
aktiivsed.

  GSM-võrk; pakettandmeside ühendus on ootel (nt 
tavakõne ajal).

  UMTS-võrk; võrk võimaldab pakettandmesidet.

  UMTS-võrk; pakettandmeside ühendus on aktiivne, 
toimub andmete ülekanne.

  UMTS-võrk; mitu pakettandmeside ühendust on 
aktiivsed.

  UMTS-võrk; pakettsideühendus on ootel.

Pöörduspunkt
Teie teenusepakkuja või v
seadmesse salvestada mi
muutmine, loomine, redig
tarvitse võimalik olla.  
Teenusepakkuja võib teile
tekstisõnumina saata. Vt 

Näpunäide. Vt ‘MM
vastuvõtmine’ lk 56
pöörduspunktid’ lk 

 näitab pakettandmes
raadioarvutivõrgu pö

Uue pöörduspunkti loomi
Vahendid > Seaded

Valikud > Uus pöördusp

Järgige teenusepakkujalt 

Ühenduse nimi  pange ü

Andmekandja - väljade v
andmesideühendusest. Tä
kirjaga Tuleb määratleda
tärnike. Kui teenusepakku
ülejäänud väljad täitmata

Andmesidet saab kasutad
toetab andmesideteenust
vastavalt aktiveerinud.
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 DNS-aadress, Teisene DNS 
 oma Interneti-teenuse pakkujalt.

ed. Domeeni nimeserveri teenus 
i-teenus, mis muudab sellised 
 nagu www.nokia.com 
t 192.100.124.195).

isestage puhverserveri aadress.

sisestage puhverserveri pordi 

 Protocol, seansialustusprotokoll) 
te SIP-i kasutavate võrguteenuste, 
mise jaoks. Võrguoperaator või 
ata teile vajalikud seaded 
ina. Neid seadeprofiile saate 
ua valiku SIP seaded kaudu.

utavad kõiki GSM-i andmekõnet 
kte.

 andmekõnede seadistamine 
le pärast ajalõppu, kui mingeid 

pu sisestamiseks valige Määra ise  
es. Kui valite Piiramatu, siis 
tselt ei katkestata.
Va
he

nd
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Pakettandmeside

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

Pöörduspunkti nimi (ainult pakettandmeside puhul)  
pöörduspunkti nime on vaja ühenduse saamiseks 
pakettandmeside- ja UMTS-võrguga. Pöörduspunkti nime 
annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

Kasutajanimi  andmesideühenduse loomisel tuleb 
tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud 
kasutajanimi. Kasutajanimed on tavaliselt tõstutundlikud, 
st seal eristatakse suur- ja väiketähti.

Küsi parooli  kui peate serverisse sisenemisel sisestama 
alati parooli või kui te ei taha parooli seadmesse 
salvestada, valige Jah.

Parool  andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt 
sisestada teenusepakkujalt saadud parool. Üldjuhul on 
paroolid tõstutundlikud, st seal eristatakse suur- ja 
väiketähti.

Autentimine - valige Tavaline or Turvaline.

Avaleht - sõltuvalt ühendusest, mida häälestate, 
sisestage veebiaadress või MMS-sõnumikeskuse aadress. 
Juurdepääsu täpsemaks määratlemiseks täitke 
Lisaseaded:

Võrgutüüp  valige kasutatav Interneti-protokoll: IPv4 või 
IPv6. Teised seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (IPv4 jaoks) - sisestage seadme 
IP-aadress. 

DNS-aadress— Esmane
server:. Aadresse küsige

Mõistete seletus
(DNS) on Internet
domeeniaadressid
IP-aadressideks (n

Proksi serveri aadr. - s

Proksi pordi number - 
number.

SIP-i seaded

SIP-i (Session Initiation
seadeid on vaja teatava
näiteks video ühisvaata
teenusepakkuja võib sa
spetsiaalse tekstisõnum
vaadata, kustutada ja lu

Andmekõne

Andmekõne seaded mõj
kasutavaid pöörduspun

Ühend. hoidmise aeg -
automaatsele katkemise
tegevusi ei toimu. Ajalõ
ja sisestage aeg minutit
andmekõnesid automaa
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võti (valitud vormingus 

rvaseaded:

entimisviis: EAP laiendatava 
) plugina või Eelmääratud võti 
tke vastavad seaded:

ult EAP puhul) - sisestage 
seaded.

 Eelmääratud võti 
Raadiokohtvõrgu 
estada sama parool.

e, kas kasutatakse ajalise 
li (TKIP).

miseks.

ded ja siis mõni järgmistest 

-aadress (seadme IP-aadress), 
õrgu IP-aadress), Vaikelüüs 
isestage esmase ja teisese 

. Aadresse küsige oma 
lt.

ess - valige Automaatne, 

rk (Ad-hoc) puhul) - sisestage 
ige Määra ise.
Copyrig

Raadiokohtvõrk

Järgige teenusepakkujalt saadud juhiseid.

WLAN-võrgu nimi - valige Sisesta käsitsi or Otsi 
võrkude nimesid. Kui valite olemasoleva võrgu, 
määratakse WLAN-võrgu re¾iim ja WLANi turvare¾iim 
selle pöörduspunkti seadetega.

WLAN-võrgu re¾iim - valige Juhuvõrk (Ad-hoc), et luua 
ad-hoc võrk ning võimaldada seadmetele andmete otsest 
saatmist ja vastuvõttu; raadiokohtvõrgu pöörduspunkti 
seade ei ole vajalik.

WLANi turvare¾iim - valige kasutatav krüptimismeetod: 
WEP, 802.1x (mitte ad hoc võrkudele) või WPA/WPA2. 
Kui valite Avatud võrk, krüptimist ei kasutata. WEP, 
802.1x ja WPA funktsioone saab samuti kasutada üksnes 
võrgutoe olemasolul.

WLANi turvaseaded - sisestage valitud turvare¾iimi 
seaded:

WEP turvaseaded:

Kasutatav WEP-võti - valige WEP-i kood. Saate luua kuni 
kuus WEP võtit. Raadiokohtvõrgu pöörduspunktile tuleb 
sisestada samad seaded.

Autentimise tüüp - seadme ja raadioarvutivõrgu vahelise 
autentimise tüübiks valige Avatud või Jagatud.

WEP-võtme seaded - sisestage  WEP-krüpteering 
(võtme pikkus), WEP-võtme vorming (ASCII või 

16-süsteemne) ja WEP-
WEP võti).

802.1x ja WPA/WPA2 tu

WPA-re¾iim - valige aut
autentimisprotokolli (EAP
parooli kasutamiseks. Täi

EAP-plugina seaded (ain
teenusepakkujalt saadud 

Eelmääratud võti (ainult
jaoks) - sisestage parool. 
pöörduspunktile tuleb sis

TKIP-krüpteering - valig
võtmetervikluse protokol

Avaleht - avalehe määra

Valige Valikud > Lisasea
valikutest.

IPv4 seaded: Telefoni IP
Alamvõrgu mask (alamv
(lüüs) ja DNS-aadress - s
DNS-serveri IP-aadressid
Interneti-teenuse pakkuja

IPv6 seaded > DNS-aadr
Tavaline või Määra ise.

Juhukanal (ainult Juhuvõ
kanali number (1-11), val
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äev

d peatükis ‘Üldine’ lk 96.

rt
ee on aktiveeritud, küsitakse 
seadme sisse lülitate. Mõni 
IN-koodi küsimist välja lülitada. Vt 
istete seletused’ lk 103.

ja Lukukood - saate muuta luku-, 
did võivad sisaldada üksnes 

PIN- ja lukukoodide mõistete 

daabinumbrile helistamist, ärge 
 hädaabinumbrite 

ud, võtke ühendust 

l on võimalik määrata aeg, mille 
ub; avamiseks tuleb sisestada õige 
 minutites või valige 
alülitamiseks valik Puudub.

tage lukukood.
Va
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Proksi serveri aadr. - sisestage puhverserveri aadress.

Proksi pordi number - sisestage puhverserveri pordi 
number.

Pakettside
Pakettandmeside häälestus mõjutab kõiki 
pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettside ühendus - kui valite Võimaluse korral ja olete 
ühenduses võrguga, mis toetab pakettandmesidet, 
registreerub seade pakettandmeside võrku. Nii saate palju 
kiiremini käivitada aktiivse pakettandmeside ühenduse 
näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite 
Vajadusel, kasutab seade pakettandmesidet ainult siis, kui 
käivitate kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda 
kasutab. Kui pakettandmeside antud võrgus ei toimi ja 
valisite Võimaluse korral, proovib seade perioodiliselt 
pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt  pöörduspunkti nime vajatakse, kui seadet 
kasutatakse pakettandmeside modemina.

Konfiguratsioonid
Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata teile 
usaldusserveri seaded konfiguratsioonisõnumis. Ka võivad 
seaded olla salvestatud SIM- või USIM-kaardile. Võite 
need seaded seadmesse salvestada või neid menüü 
Konfiguratsioonid kaudu vaadata või kustutada.

Kellaaeg ja kuup
Vt ‘Kella seaded’ lk 16.

Vaadake ka keeleseadei

Turvameetmed
Telefon ja SIM-kaa
PIN-koodi päring  kui s
PIN-koodi iga kord, kui 
SIM-kaart ei võimalda P
‘PIN- ja lukukoodide mõ

PIN-kood, PIN2-kood 
PIN- ja PIN2-koodi. Koo
numbreid 0 kuni 9. Vt ‘
seletused’ lk 103.

Et vältida juhuslikku hä
valige kasutuskoodideks
kombinatsioone.

Kui olete koodi unustan
teenusepakkujaga.

Aeg lukustamiseni  tei
möödudes seade lukust
lukukood. Sisestage aeg
automaatlukustuse välj

Seadme avamiseks sises
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e järjestikust vale PIN-koodi 
keerub ning te ei saa seda 

on jälle avatud. Vaadake samas 
levat teavet.

akse anda koos USIM-kaardiga.  
i parendatud versioon. Seda 

efonid. UPIN-kood kaitseb 
sutamise eest.

IM-kaardid on varustatud selle 
ääseda juurde seadme teatud 

- seda koodi (5 numbrit) saab 
miseks lubamatu kasutamise 
rammeeritud lukukood on 
u kasutamise ärahoidmiseks 
e uut koodi salajases ja kindlas 
di.

 Key) ja PUK2 - need koodid 
blokeerunud PIN- ja PIN2-koodi 
nud neid koode koos 
aardi väljastanud 

 numbrit) läheb vaja 
muutmiseks. Kui te ei saanud 
ardiga, pöörduge kaardi 
ori poole.
Copyrig

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada 
seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Näpunäide. Seadme lukustamiseks käsitsi vajutage 
. Avaneb käskude loend. Valige Lukusta telefon. 

Lukulüliti kohta lugege ‘Klahvistiku lukustus 
(klahvilukk)’, lk 18.

Lukusta, kui uus SIM - saate valida, kas seade peaks 
küsima lukukoodi, kui seadmesse sisestatakse tundmatu 
SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis 
võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.

Piiratud grupp (võrguteenused) - võimaldab määrata 
inimeste rühmi, kellele saate helistada ja kes saavad 
helistada teile.

Kui kasutusel on suletud grupid (rühmad), võib siiski olla 
võimalik helistada seadmesse programmeeritud 
hädaabinumbrile.

Kinnita SIM-teenused (võrguteenus)  võite sisse lülitada 
seadme ja võrgu vahelise andmevahetuse kuvamise 
SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

PIN- ja lukukoodide mõistete seletused

Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust 
teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) - see kood 
kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. 
PIN-kood (4-8 numbrit) antakse tavaliselt koos 

SIM-kaardiga. Pärast kolm
sisestamist, SIM-kaart blo
kasutada enne, kui kaart 
peatükis PUK-koodi käsit

UPIN-kood - see kood võid
USIM-kaart on SIM-kaard
toetavad UMTS-mobiiltel
USIM-kaarti lubamatu ka

PIN2-kood - mõningad S
koodiga (4-8 märki), et p
funktsioonidele.

Lukukood (ka turvakood) 
kasutada seadme lukusta
vältimiseks. Tehases prog
12345. Seadme lubamat
muutke seda koodi. Hoidk
kohas ning seadmest eral

PUK (Personal Unblocking
(8 numbrit) on vajalikud 
muutmiseks. Kui te ei saa
SIM-kaardiga, pöörduge k
võrguoperaatori poole.

UPUK-kood  seda koodi (8
blokeerunud UPIN-koodi 
neid koode koos USIM-ka
väljastanud võrguoperaat
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kaatide olemasolu vähendab 
dimise ja tarkvara installimisega 
ab turvalisuse siiski vaid 
rrektne kasutamine. Sertifikaadi 
i taga veel mingit turvalisust. 
endamiseks peab sertifikaatide 
 korrektseid ja autentseid 
olitussertifikaate. Sertifikaatidel 
tusaeg. Kui sertifikaat peaks olema 
anile ilmub teade, et Aegunud 
ertifikaat ei ole veel kehtiv, 
me kuupäeva ja kellaaja õigsust.

mine - autentsuse kontrollimine

e kindlad olla ainult siis, kui 
ja ja kehtivust on kontrollitud. 

ne või kui seadmes puudub vastav 
kse ekraanile vastav teade.

atamiseks leidke see sertifikaat ja 
ikaadi info. Sertifikaadiandmete 
ifikaatide haldur selle sertifikaadi 
 võidakse kuvada alltoodud teated.
saldusväärne  te ei ole ühtegi 
fikaadiga sidunud. Vt 
utmine’ lk 105.
t  valitud sertifikaadi kehtivusaeg 
Va
he

nd
id
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Sertifikaatide haldur
Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri andmete 
turvalisust. Neid kasutatakse tarkvara päritolu 
kontrollimiseks.

Mõistete seletused. Digitaalseid sertifikaate 
kasutatakse installitud tarkvara ja XHTML- ning 
WML-lehtede päritolu kontrollimiseks. 
Sertifikaatide usaldusväärsuses saab kindel olla vaid 
siis, kui nende päritolu on tõestatud. 

Sertifikaatide halduri põhivaates kuvatakse seadmesse 
salvestatud turvasertifikaatide loend. Isiklike 
sertifikaatide vaatamiseks lükake juhtnuppu paremale.

Digitaalseid sertifikaate tuleb kasutada, kui loote 
sideühenduse Interneti-panga või muude saitidega ja 
serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid 
tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et 
allalaaditud ja installitud programmid pärinevad 
autentsetest allikatest ja on viirusevabad.

NB! Kuigi sertifi
tunduvalt allalaa
seotud riske, tag
sertifikaatide ko
olemasolu üksi e
Turvalisuse suur
haldur sisaldama
sertifikaate või v
on piiratud kasu
kehtiv, kuid ekra
sertifikaat või S
kontrollige sead

Sertifikaadi info vaata

Serveri autentsuses võit
serverisertifikaadi allkir

Kui server ei ole autent
turvasertifikaat, kuvata

Sertifikaadi andmete va
valige Valikud > Sertif
avamisel kontrollib sert
kehtivust ning ekraanile
• Sertifikaat ei ole u

rakendust selle serti
‘Usaldusseadete mu

• Aegunud sertifikaa
on läbi.
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 installitud EAP-pluginaid 
erneti-pöörduspunktid, mis 
u andmekandjana, ja WPA 
tentimise jaoks pluginaid.

 olemas) vaatamiseks või 
moodul kaudu liikuge sellele ja 
amooduli kohta täpsema teabe 
e ja valige Valikud > 

õimaldab saabuvaid kõnesid 
 või teisele numbrile. Lisateavet 

 Vahendid > Seaded > 

ad kõned: Telefonikõned, 
sikõned.
sviis. Kõnede ümbersuunamiseks 
kinni või kui kõnest keeldute, 

k sisse (Aktiveeri) või välja 
ge ümbersuunamisolekut (Vaata 
ib aktiveeritud olla mitu 
Copyrig

• Sertifikaat ei ole veel kehtiv  sertifikaat ei ole veel 
kehtima hakanud.

• Sertifikaat on rikutud  sertifikaat on 
kasutuskõlbmatu. Võtke ühendust sertifikaadi 
väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema 
veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning 
et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Leidke volitussertifikaat ja valige Valikud > 
Usaldusseaded. Avaneb rakenduste loend, mis võivad seda 
sertifikaati kasutada. Näide.
• Symbian install: Jah  - sertifikaadi abil saab tõendada 

uute Symbiani operatsioonisüsteemi rakenduste 
päritolu.

• Internet: Jah  - sertifikaadi abil saab tõendada 
servereid. 

• Rakenduse install: Jah  - sertifikaadi abil saab 
tõendada uute Java rakenduste päritolu.

Väärtuste muutmiseks valige Valikud > Muuda volitatuid.

Jälita kaitstud obj.
Mõned autoriõigustega kaitstud muusikafailid võivad 
sisaldada tehingu identifikaatorit. Valige, kas soovite 
identifikaatori koos failiga saata. Muusikafailide tarnija 
võib identifikaatori abil failide liikumist jälgida.

EAP-pluginad
Saate vaadata seadmesse
(võrguteenus). Mõned Int
kasutavad raadiokohtvõrk
turvare¾iim kasutavad au

Turvamoodul
Turvamooduli (kui see on
muutmiseks valiku Turva
vajutage juhtnuppu. Turv
vaatamiseks liikuge sellel
Turvaandmed.

Suunamine
Funktsioon Suunamine v
ümber suunata kõneposti
saate võrguoperaatorilt.
1 Vajutage  ja valige

Suunamine.
2 Valige ümbersuunatav

Andmekõned või Fak
3 Valige ümbersuunami

juhul, kui number on 
valige Kui kinni.

4 Lülitage suunamisvali
(Tühista), või kontrolli
olekut). Üheaegselt võ
suunamisvalikut.
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k valida. Kui seadmel kaob käsitsi 
stab helisignaal ning seade palub 
 valite võrgu käsitsi, peab valitud 
ing teie koduvõrguga, st 

 SIM-kaardi väljastanud 

ed. Rändlusleping on vastastikuste 
se leping kahe või enama 
ahel, mis võimaldab ühe 
lientidel kasutada teise 
eenuseid.

sse lülitatud, et seade teavitaks 
põhineva võrgu kasutamisest ning 
ete vastuvõtt.

ed
 tähised on järgmised. 
datud peakomplekt. 

miseks valige Peakomplekt või 

imiseks, mis aktiveerub tarviku 
elt. Vt ‘Profiilid- helinatoonide 

eade vastaks saabuvale kõnele viie 
tomaatselt. Kui helinatüübi 
i Hääletu, pole automaatne 
ud.
Va
he

nd
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Kui kõik kõned suunatakse ümber, kuvatakse ootere¾iimis 
tähis .

Kõnepiirang
Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab seada piirangu 
seadmest väljuvatele ja vastuvõetavatele kõnedele. Seade 
muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujalt saadud 
piiranguparool. Valige sobiv piiranguvalik ja lülitage see 
sisse (Aktiveeri) või välja (Tühista) või kontrollige, kas 
valik on aktiveeritud (Vaata olekut). Kõnepiirang 
mõjutab kõiki kõnesid, sealhulgas ka andmekõnesid.

Kõnepiirangu puhul võib siiski olla võimalik helistada 
kindlatele hädaabinumbritele.

Võrk
Käesolev seade kasutab GSM- ja UMTS-võrku; 
võrguvahetus toimub automaatselt. GSM-võrku tähistab 
tähis  ootere¾iimi ekraanil. UMTS-võrku tähistab 
tähis .

Võrgure¾iim (kuvatakse ainult võrgu toetuse korral)  
valige kasutatav võrk. Kui valite Kahere¾iimiline, valib 
seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt 
võrguparameetritest ning võrguoperaatorite vahel 
sõlmitud rändluslepingutest. Lisateavet saate 
võrguoperaatorilt.

Operaatori valimine - valige Automaatne, et seade 
otsiks ja valiks ise ühe võimaldatud võrkudest, või Käsitsi, 

et ise võrguloendist võr
valitud võrguga side, ko
võrgu uuesti valida. Kui
võrgul olema rändluslep
seadmesse paigaldatud
operaatorvõrguga.

Mõistete seletus
teenuste osutami
võrguoperaatori v
teenusepakkuja k
võrguoperaatori t

Kärjetunnus - valige Si
teid MCN-tehnoloogial 
et aktiveerida kärjetead

Lisatarviku sead
Ootere¾iimis kuvatavad

 seadmega on ühen

Alltoodud valikute luba
Bluetooth-vabakäe.

Vaikeprofiil  profiili val
ühendamisel automaats
seadmine’ lk 29. 

Autom. vastuvõtt  et s
sekundi möödumisel au
seadeks on Üks piiks võ
vastuvõtmine aktiveerit
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onavigation Plan) kohaselt. 
 halb satelliitgeomeetria. 
a kvaliteeti võivad mõjutada teie 
ikud pinnavormid ja 
võtjat tohib GPS-signaalide 
 vaid väljas. GPS-i tuleks 
 kindlakstegemise abivahendina. 
dmete täpsus pole absoluutne, 
koha kindlakstegemisel kunagi 

andmetele.

eenuselt teie asukohaandmete 
enusepakkujad võivad pakkuda 
el teavet kohalikel teemadel, 
de kohta. 

, kuvatakse teade, milles 
enus päringu saatis. Valige 
asukohaandmete saatmist või 
tamisest keelduda.

rgid

hendid > Maamärgid. Valiku 
lvestada konkreetsete kohtade 
dmesse. Salvestatud asukohad 
 kategooriatesse (näiteks 

uud teavet (näiteks aadresse). 
Copyrig

Asukoht

Vajutage  ja valige Vahendid > Asukoht. Valiku 
Asukoht kaudu saate aktiveerida ühe või mitu asukoha 
määramise meetodit, et ühilduvad rakendused saaksid 
vastu võtta teie seadme jooksva asukoha andmeid. Kui 
aktiveerite mingi asukoha määramise meetodi, saate 
näiteks salvestada oma jooksva asukoha andmed 
kaustadesse Maamärgid ja Navigaator.

Asukoha määramise meetodid võivad olla võrgupõhised 
(võrguteenus) või nõuda teilt ühilduva GPS-i vastuvõtja 
kasutamist. Asukoha määramise meetodi aktiveerimiseks 
liikuge soovitud meetodile ja valige Valikud > Lülita sisse.

Et hakata asukoha määramiseks kasutama ühilduvat GPS-i 
vastuvõtjat Bluetoothi ühenduse kaudu, liikuge valikule 
Bluetooth GPS ja valige Valikud > Lülita sisse . Vastava 
küsimuse korral valige leitud Bluetoothi ühendusega 
seadmete hulgast oma GPS-i vastuvõtja ja siduge seadmed 
omavahel. Vt “Seadmete sidumine” lk 89. 

Ülemaailmne positsioneerimissüsteem
Ülemaailmset positsioneerimissüsteemi (GPS) opereerib 
USA valitsus, kes ainuisikuliselt vastutab süsteemi veatu 
töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib 
mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, 
mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku 
GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni 

arengukava (Federal Radi
Täpsust võib mõjutada ka
GPS-signaalide tugevust j
asukoht, hooned, loodusl
ilmastikuolud. GPS-vastu
vastuvõtmiseks kasutada
kasutada üksnes asukoha
GPS-i positsioneerimisan
seetõttu ärge toetuge asu
ainuüksi GPS-vastuvõtja 

Võimalik, et saate võrgut
vastuvõtmise päringu. Te
teie seadme asukoha alus
näiteks ilma- ja liiklusolu

Kui saate asukohapäringu
näidatakse, missugune te
Nõustun, et lubada oma 
Keeldun, et päringule vas

Maamä

Vajutage  ja valige Va
Maamärgid abil saate sa
asukohaandmed oma sea
saab jagada erinevatesse
tööalane) ja lisada neile m
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lused

lkäsklustega. Käesoleva seadme 
tatud häälkäskluste kohta vt 

e avamiseks mõeldud häälkäskluste 
akenduse Häälkäsklused kaust 
ja valige Vahendid > Häälkäsk. > 
kenduste ja profiilide häälkäsklusi. 
iustatud häälkäsklusi, vajutades 
a valikuklahvi ( ) ja öeldes 
us on loendis kuvatud rakenduse 

oendisse valige Valikud > Uus 
ivitamiseks teise häälkäskluse 

dusele ja valige Valikud > Muuda 
s häälkäsklus tekstina. Vältige väga 
eid ja akronüüme.

uutmiseks valige Valikud > 
ator > Välja, et tunnussõnu ja 
alitud keeles esitav süntesaator 
stuse õppimise eemaldamiseks, kui 
utaja on vahetunud, valige Taasta 
Va
he
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Salvestatud maamärke saate kasutada ühilduvates 
navigatsioonirakendustes, näiteks teie Nokia N91 
rakenduses Navigaator.

Uue maamärgi loomiseks valige Valikud > Uus maamärk. 
Kui seade on ühendatud ühilduva GPS-vastuvõtjaga, 
saate teha oma hetkeasukoha koordinaatide kohta 
asukohapäringu. Asukohaandmete allalaadimiseks valige 
Praegune asukoht. Asukohaandmete käsitsi sisestamiseks 
valige Sisesta käsitsi.

Teabe (näiteks aadressi) lisamiseks salvestatud 
maamärgile või lisatud teabe muutmiseks liikuge 
maamärgile ja vajutage juhtnuppu. Liikuge soovitud 
väljale ja sisestage andmed.

Maamärke saab jagada eelnevalt määratud 
kategooriatesse. Samuti saab luua uusi kategooriaid. 
Maamärgikategooriate muutmiseks ja uute kategooriate 
loomiseks liikuge menüüs Maamärgid paremale ja valige 
Valikud > Muuda kategooriaid.

Maamärgi lisamiseks kategooria alla liikuge vastavale 
maamärgile ja valige Valikud > Lisa kategooriasse. 
Liikuge igale kategooriale, kuhu soovite maamärki lisada 
ja vajutage juhtnuppu, et see valida.

Ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse 
seadmesse valige Valikud > Saada. Teie poolt vastu 
võetud maamärgid paigutatakse menüü Sõnumid kausta 
Saabunud.

Häälkäsk

Seadet saab juhtida hää
puhul toetatavate täius
‘Häälvalimine’ lk 33. 

Rakenduste või profiilid
aktiveerimiseks avage r
Profiilid. Vajutage  
Profiilid. Seade loob ra
Nüüd saate kasutada tä
ootere¾iimis alla parem
häälkäskluse. Häälkäskl
või profiili nimi.

Rakenduste lisamiseks l
rakendus. Rakenduse kä
lisamiseks liikuge raken
käsklust ja sisestage uu
lühikesi nimesid, lühend

Häälkäskluste seadete m
Seaded. Valige Süntesa
käsklusi seadme jaoks v
välja lülitada. Hääletuva
näiteks seadme põhikas
kohandused.
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rkvara installimine
uste installimiseks võite alati 
ipaketi Nokia PC Suite 
plication Installer. Vaadake 
lekti kuuluvat CD-ROM-i.

rgmised:

elikult installitud.

asutage vaid selliseid rakendusi 
rinevad viirusliku tarkvara eest 

ilmas järgmist.
iooni numbri, turvasertifikaadi 
ja või tootja vaatamiseks valige 
t.
li, mis sisaldab tarkvarauuendust 
e seadmes olemasolevale 
gse programmi taastada vaid 
llifaili või eemaldatud 
 varukoopia abil. Algse 
ks eemaldage programm ja 
asutades algset installifaili või 
Copyrig

Rakendushaldur

Vajutage  ja valige Vahendid > Rak. haldur. Seadmesse 
saab installida kahte tüüpi rakendusi ja programme:
• J2ME™ rakendusi, mis põhinevad Java™ tehnoloogial 

ning mille faililaiend on .jad või .jar ( ). 
• Operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad muud 

rakendused ja programmid ( ). Installifailide laiend 
on .sis. Installige üksnes seadme Nokia N91 jaoks 
loodud tarkvara. Tarkvaratootjad viitavad sageli toote 
ametlikule mudelinumbrile Nokia N91-1.

Installifaile saab seadmesse kanda ka ühilduvast arvutist, 
laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi 
või e-kirja manusega või Bluetooth-ühendusega. 
Rakenduste installimiseks seadme mällu võite kasutada 
programmipaketi Nokia PC Suite rakendust Nokia 
Application Installer. Kui kasutate faili ülekandmiseks 
Microsoft Windows Explorerit, paigutage fail kõvakettale 
(kohalik ketas).

Näide. Kui teile saadeti installifail e-kirja manusena, 
avage oma postkastist see kiri, avage manuste aken, 
leidke sealt installifail ning vajutage installimise 
käivitamiseks juhtnuppu.

Rakenduste ja ta
Näpunäide. Rakend
kasutada programm
rakendust Nokia Ap
seadme müügikomp

Rakenduste tähised on jä

 - .sis-rakendus

 - Java-rakendus

  - rakendus ei ole täi

NB! Installige ja k
ja tarkvara, mis pä
kaitstud allikaist.

Enne installimist pidage s
• Rakenduse tüübi, vers

andmete ja edasimüü
Valikud > Vaata info

• Kui installite mõne fai
või -parandust mõnel
programmile, saate al
programmi algse insta
tarkvarapaketi täieliku
programmi taastamise
installige see uuesti, k
varukoopiat.



11

ttide ja installimise või 
iseks valige Valikud > Vaata logi.

lienditoele, et sealsed töötajad 
n installitud ja eemaldatud, valige 
 Lühisõnumi abil või E-posti abil 
-post on häälestatud).

arkvara eemaldamine
kvarapakett ja valige Valikud > 
 valige Jah.

, peab teil selle taasinstallimiseks 
kett või selle täielik varukoopia. Kui 
ldatud, ei pruugi seade enam avada 
atud dokumente.

me, mis sõltuvad otseselt 
st, võivad need programmid 
vet leiate installitud tarkvarapaketi 

ed
d ja siis mõni järgmistest 

alige enne rakenduse installimist 
llimiseks.

tifikaatide kontrollimise 
Va
he
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• Java-rakenduste installimiseks on vaja jar-faili. Kui see 
puudub, võib seade paluda faili allalaadimist. Kui 
rakendusel ei ole määratud pöörduspunkti, palutakse 
valida pöörduspunkt. Serveriühenduse loomiseks ja 
jar-faili allalaadimiseks võib telefon küsida 
kasutajanime ja parooli. Viimased saate rakenduse 
tarnijalt või tootjalt.

Rakenduste ja tarkvara installimine:
1 Avage Rak. haldur ja leidke vajalik installifail. Samuti 

võite otsida installifaili seadme mälust või kõvakettalt, 
kasutades menüüd Failihaldur, või avades kaustast 
Sõnumid > Saabunud installifaili sisaldava sõnumi.

2 Valige rakendus ja installi alustamiseks vajutage 
juhtnuppu.

Näpunäide. Veebi sirvimisel võib installifaili alla 
laadida ja installida ilma ühendust 
katkestamata.

Installimisel kuvab seade teavet installimisprotsessi 
kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel 
puudub digitaalallkiri või sertifikaat, annab seade 
vastava hoiatuse. Jätkake installimist vaid juhul, kui 
teate, millisest allikast rakendus pärineb.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke see menüüs ja 
vajutage juhtnuppu.

Andmesideühenduse loomiseks ja rakenduse kohta 
täiendava teabe vaatamiseks otsige see rakendus üles ja 
valige Valikud > Mine aadressile (kui valik on kuvatud).

Installitud tarkvarapake
eemaldamise aja vaatam

Installilogi saatmiseks k
saaksid vaadata, mida o
Valikud > Saada logi >
(saadaval vaid siis, kui e

Rakenduste ja t
Otsige üles soovitud tar
Eemalda. Kinnitamiseks

Kui eemaldate tarkvara
olema algne tarkvarapa
tarkvarapakett on eema
selles rakenduses koost

Kui seadmes on program
eemaldatud programmi
töötamise lõpetada. Tea
dokumentatsioonist.

Rakenduste sead
Valige Valikud > Seade
valikutest.

Sertif. kontr. veebis  v
veebisertifikaadi kontro

Vaikeaadress  võrguser
vaikeaadress.
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aitstud andmete taastamiseks 

s valige Valikud > Vorminda 
amine või Täielik 
likuks tühjendamiseks kasutage 
ine. See võib-olla vajalik, kui 

legi teisele ja soovite esmalt kõik 
da.  Kasutage valikut Täielik 
ui teil on probleeme kõvaketta 
te sektorite leidmisel eraldab 
asiste probleemide 
rid. Kui soovite lihtsalt varem 
su kiiresti kustutada, kasutage 
e.

% turvaline viis 
te hävitamiseks. Standardsel 
istatakse vormindatud ala vaba 

failide ülesleidmiseks vajalikud 
aastevahendite ja -tarkvara abil 
rmindatud või isegi ülekirjutatud 

DRM-i) tehnoloogia võib 
 andmete taastamist. Teie 
tatava DRM-i kohta saate 
kkujalt.
Copyrig

Mõned Java-rakendused võivad lisaandmete või 
täiendavate komponentide allalaadimiseks nõuda 
helistamist, sõnumi saatmist või kindla pöörduspunkti 
kasutamist. Leidke vastav rakendus rakenduse Rak. haldur 
põhivaates ja selle rakendusega seotud seadete 
muutmiseks valige Valikud > Vali seaded.

Mälu - kõvaketas

Seadme kõvaketta vaba ja kasutatud mälumahu 
vaatamiseks vajutage  ja valige Vahendid > 
Kõvaketas. Eri rakenduste ja andmetüüpide poolt hõivatud 
kettaruumi vaatamiseks valige Valikud > Mälukasutus.

Kõvaketta nime muutmiseks valige Valikud > 
Kõvaketta nimi.

Kõvaketta vormindamine
Kõvaketta vormindamisel suureneb aku koormus. Ärge 
kasutage seadet kõvaketta vormindamise ajal millekski 
muuks, samuti ärge kasutage laadijat.

Vormindamine kustutab kõvakettalt jäädavalt kõik 
andmed. Enne kõvaketta vormindamist varundage oma 
andmed. Tarkvara Nokia PC Suite abil saate andmetest 
varukoopia luua ühilduvas arvutis. Kui teie seadet on vaja 
parandada või asendada, on digitaalsete õiguste halduse 

(DRM) tehnoloogia abil k
vaja varukoopiat.

Kõvaketta vormindamisek
kõvaketas > Kiirvormind
vormindamine. Ketta täie
valikut Täielik vormindam
annate oma seadme kelle
isiklikud andmed kustuta
vormindamine ka juhul, k
vigaste sektoritega. Vigas
Täielik vormindamine ed
ärahoidmiseks need sekto
vormindatud kõvaketta si
valikut Kiirvormindamin

Vormindamine ei ole 100
konfidentsiaalsete andme
vormindamisel üksnes täh
ruumina ja kustutatakse 
aadressid. Spetsiaalsete t
võib siiski olla võimalik vo
andmed kätte saada. 

Digitaalõiguste halduse (
takistada osa varundatud
andmete kaitsmiseks kasu
lisateavet oma teenusepa
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sutada versioonidega WMDRM 10, 
RM 2.0 kaitstud andmeid. Kui 

i suuda andmeid kaitsta, võivad 
ada taotluse takistada juurdepääs 
etele selle tarkvara abil. 
e võib samuti teha võimatuks juba 
-iga kaitstud sisu uuendamise. 

e niisuguse DRM-tarkvara abil ei 
üpidega kaitstud ega DRM-iga 
ist.

DRM-iga kaitstud andmete 
iseks vajutage , seejärel valige 

 ja valige:

 või mitme meediumifailiga seotud 
ajaga võtmete vaatamine.

etute, meediumifaili kasutamise 
 kaitstud, kuid ilma võtmeta 
e vaatamine.

ed, millega pole seotud ükski 
meediumifail.

ja ostmiseks või pikendamiseks 
õti, seejärel valige Valikud > 
ipõhiste teenuseteadete vastuvõtt 
 kasutusvõtmeid uuendada. Vt 
ated’ lk 58.
Va
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DRM-iga kaitstud sisule on lisatud aktiveerimisvõti, mis 
määratleb teie õigused sisu kasutamiseks.

Kui teie seadmes on WMDRM-iga kaitstud sisu, lähevad 
seadme mälu vormindamisel kaduma nii 
aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Samuti võite kaotada 
aktiveerimisvõtmed ja sisu seadmes olevate failide 
riknemisel. Aktiveerimisvõtmete või sisu kaotsiminek võib 
piirata teie võimet seadmes sama sisu uuesti kasutada. 
Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui teie seadmes leidub OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis 
on ainuke viis nii aktiveerimisvõtmete kui ka tegeliku sisu 
varundamiseks kasutada Nokia PC Suite'i 
varundusfunktsiooni. Muud edastusmeetodid ei pruugi 
kanda üle aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada koos 
sisuga, et teil oleks võimalik jätkata OMA DRM-iga 
kaitstud sisu kasutamist pärast seadme mälu 
vormindamist. Samuti võib aktiveerimisvõtmete 
taastamine olla vajalik seadmes olevate failide riknemisel.

Digiõiguste haldus

Andmete omanikud võivad oma intellektuaalse omandi 
(sh autoriõiguse) kaitsmiseks kasutada erinevat tüüpi 
digitaalõiguste haldustehnoloogiaid (DRM). Selles 
seadmes kasutatakse DRM-i abil kaitstud andmetele 
juurdepääsuks mitmesugust tüüpi tarkvara. 

Selle seadmega saate ka
OMA DRM 1.0 ja OMA D
teatud DRM-tarkvara e
andmete omanikud esit
DRM-iga kaitstud andm
Juurdepääsu takistamin
teie seadmes oleva DRM
Juurdepääsu takistamin
mõjuta teiste DRM-i tü
kaitsmata sisu kasutam

Seadmesse salvestatud 
kasutusvõtmete vaatam
Vahendid > Kasut.võti

Kehtivad võtmed - ühe
ja käivitamata kehtivus

Vigased võtmed - keht
kehtivusaja ületanud ja
meediumifailide võtmet

Kasutud võtmed - võtm
seadmesse salvestatud 

Meediumifaili kasutusa
valige kehtetu kasutusv
Aktiveeri sisu. Kui veeb
on välja lülitatud, ei saa
‘Veebipõhised teenusete
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Lisaandmete, näiteks võtme kehtivusaja ja faili 
edastusseadete vaatamiseks valige vastav kasutusvõti ja 
vajutage juhtnuppu.
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kse teade Sõnumi allalaadimine. 
dab? 

numit multimeediumsõnumite 
õtta.
ajalikud multimeediumsõnumi 
umbrid ja aadressid on õiged. Valige 
ud > Seaded > Multimeediasõnum.

nestu kontaktikirjet valida?
udub telefoninumber või e-posti 
e puuduvad andmed 
ardile menüüs Kontaktid.

määrdunud" moega?
amera objektiivi kaitsev aknake oleks 

numbrid puuduvad?
dri seadetest nädala alguspäevaks 
a, vaid mõne muu päeva, siis 
id ei näidata.

kuvatakse järgmine teade: Kehtiv 
on määramata. Määra 
Teenuseseadetes.? 
Tõ
rk

eo
ts
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g
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Tõrkeotsing
Küsimused ja vastused
Bluetooth-ühenduvus
Küsimus. Miks mu telefon ei suuda leida teist 

Bluetooth-seadet?

Vastus. Kontrollige, kas mõlemal seadmel on 
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud.
Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei 
ületaks kümmet meetrit ning et nende vahele ei jääks 
takistusi, näiteks seinu vms.
Kontrollige, kas teine seade pole varjatud re?iimis.
Kontrollige, kas seadmed on ühilduvad.

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

Vastus. Kui teie telefoniga on ühendatud teine seade, 
saate ühenduse lõpetada teise seadme või 
Bluetooth-ühenduse sulgemisega. Valige Side > 
Bluetooth > Välja lülitatud.

Multimeediumsõnumid
Küsimus. Mida teha, kui telefon teatab, et ei saa 

multimeediumsõnumit vastu võtta, kuna mälu on 
vähe?

Vastus. Vajalik mäluhulk on tõrketeates ära toodud: Sõnumit 
ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta 
mõned andmed. Et vaadata salvestatud andmeid ja 
eri liiki andmete mahtu, valige Failihaldur > 
Valikud > Mälukasutus.

Küsimus. Hetkeks kuvata
Mida see tähen

Vastus. Telefon üritab sõ
keskusest vastu v
Kontrollige, kas v
seaded, telefonin
Sõnumid > Valik

Sõnumid
Küsimus. Miks mul ei õn
Vastus. Kontaktikirjel pu

aadress. Sisestag
kontaktandmeka

Kaamera
Küsimus. Miks on fotod "
Vastus. Kontrollige, et ka

puhas. 

Kalender
Küsimus. Miks nädalate 
Vastus. Kui valisite kalen

mitte esmaspäev
nädalate numbre

Veebiteenused
Küsimus. Mida teha, kui 

pöörduspunkt 
pöörduspunkt 



Tõ
rk

eo
ts

in
g

115ht © 2006 Nokia. All rights reserved.

 12345. Kui olete oma lukukoodi 
ge telefoni müünud kauplusse või 

 või PUK-koodi unustanud või kui 
dki, võtke ühendust 
.
rduge oma pöörduspunkti haldaja, 
eenust pakkuva ettevõtte, 
i võrguoperaatori poole.

kendust, mis ühelegi käsule ei 

ümberlülitamise aken, hoides all 
 soovitud rakendusele ja sulgege 
.

aanile kuvatakse sisselülitamisel 
ud või eredad täpikesed?

 ekraanide puhul tavaline. Ekraanil 
i punkte, mis jäävad kas sisse- või 
 on normaalne nähe, mitte rike. 

lefoni mälumaht on liiga väike?

älu täitumist, soovitame 
ada järgmisi andmeid:
aabunud, Mustandid ja Saadetud 

salvestatud e-kirju;
Copyrig

Vastus. Sisestage õiged veebiseaded. Juhiste saamiseks 
pöörduge teenusepakkuja poole. 

Logi

Küsimus. Miks on logi tühi?

Vastus. Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri, kuid filtri 
sideühendusi pole registreeritud. Kõigi sissekannete 
vaatamiseks valige Minu asjad > Logi. Liikuge 
paremale ja valige Valikud > Filter > Kõik 
sideseansid.

Küsimus. Kuidas logi andmeid kustutada?

Vastus. Valige Minu asjad > Logi > Valikud > Kustuta logi 
või avage Seaded > Logi talletusaeg > Logi ei 
talletata. See kustutab logi sisu, viimativalitud 
telefoninumbrite loendi ja sõnumite edastusaruanded 
(saateraportid) jäädavalt.

Ühendamine arvutiga

Küsimus. Miks mul ei õnnestu telefoni arvutiga ühendada?
Vastus. Kontrollige, et arvutisse oleks installitud 

programmipakett Nokia PC Suite ning et see oleks 
käivitatud. Vaadake Nokia PC Suite'i kasutusjuhendit, 
mis asub CD-ROM-il. Kui programmipakett Nokia PC 
Suite on installitud ja käivitatud, saate arvutiga 
ühenduse loomiseks kasutada Nokia viisardit Get 
Connected. Lisateavet programmipaketi Nokia PC 
Suite kasutamise kohta vaadake Nokia PC Suite'i 
spikrist või veebisaidilt www.nokia.com.

Kasutuskoodid

Küsimus. Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja 
PUK-kood?

Vastus. Algne lukukood on
unustanud, pöördu
esindusse.
Kui olete oma PIN-
te pole neid saanu
võrguoperaatoriga
Paroolide asjus pöö
näiteks Interneti-t
teenusepakkuja võ

Rakendus ei reageeri

Küsimus. Kuidas sulgeda ra
reageeri?

Vastus. Avage rakenduste 
klahvi . Liikuge
see, vajutades 

Telefoni ekraan

Küsimus. Miks telefoni ekr
hajutatud, värvit

Vastus. See on antud tüüpi
võib olla piksleid võ
väljalülitatuks. See

Mälu on vähe

Küsimus. Mida teha, kui te

Vastus. Selleks et vältida m
regulaarselt kustut

• sõnumeid kaustadest S
menüüs Sõnumid

• allalaaditud ja telefoni 
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• salvestatud veebilehti;
• pilte ja fotosid menüüst Galerii

Kui soovite kustutada kontaktandmeid, kalendrimärkmeid, 
kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või 
muid andmeid, tehke seda vastavast rakendusest. Kui üritate 
kustutada korraga palju andmeid, kuvatakse teade: Toimingu 
sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed. või 
Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed., püüdke failid 
ühekaupa kustutada (alustades väiksemast).

Küsimus. Mil viisil saan andmeid enne kustutamist talletada?

Vastus. Valige endale sobiv talletusviis:

• kasutage programmipaketti Nokia PC Suite ja varundage 
telefoni kogunenud andmed arvutisse.

• saatke pildid oma e-posti aadressile, seejärel salvestage 
need arvutisse.

• saatke andmed Bluetooth-ühenduse abil mõnda teise 
ühilduvasse seadmesse.

• teisaldage andmed seadme mälust seadme kõvakettale.
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või külma kohta, näiteks suletud 
hendab see aku tööiga ja 
kut temperatuurivahemikus 15 °C 
). Kui aku on liiga kuum või külm, 
etud aku korral ajutiselt töötamast 
e aku töökindlus garanteeritud.

ise teel - aku võib plahvatada. Aku 
 seda vigastada. Aku hävitamisel 
est tulenevaid nõudeid. Kui 
jäätmete kogumispunkti. Ärge 
a.

kia originaalaku 
iseks
ge alati üksnes Nokia 
el selles, et kasutate originaalakut, 
 edasimüüjalt, veenduge, et 
ltarviku logo (Nokia Original 
llige alltoodud juhendite järgi 

evas punktis toodud nõuetele, ei 
rantiid aku autentsuse kohta. Kui 
htsuses, tuleks selle kasutamisest 
 lähima Nokia teeninduspunkti 
Copyrig

Akuteave
Täis- ja tühjakslaadimine
Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab 
täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja 
tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu 
kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui 
kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja 
vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning 
laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud 
käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja 
seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga 
ühendatuks -ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. 
Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul 
ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar 
minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist 
akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese 
(nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku 
pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) 
See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. 
Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat 
eset.

Kui jätate aku liiga kuuma 
autosse suvel või talvel, vä
mahtuvust. Püüdke hoida a
kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F
võib seade isegi täielikult la
lakata. Miinuskraadidel pol

Ärge hävitage akut põletam
võib plahvatada ka siis, kui
järgige kohalikest määrust
võimalik, viige aku ohtlike 
visake akut olmeprügi hulk

Juhtnöörid No
kindlakstegem
Ohutuse tagamiseks kasuta
originaalakusid. Et olla kind
ostke aku Nokia ametlikult
pakendil on Nokia originaa
Enhancements) ning kontro
hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgn
anna see siiski täielikku ga
teil on alust kahelda aku e
loobuda ning näidata akut
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se koodi 
uktsioone 

rycheck.

s sisestage 
s 
, ja saatke 
00276.

ahvusvaheliste operaatorite 

le saabuma sõnum, milles teatatakse, 
nestus.

rollimisel selgus, et see pole ehtne?

 varustatud aku ehtsust ei 
leks selle kasutamisest loobuda. 
ia teeninduspunkti töötajatele või 
 edasimüüjale. Tootja poolt 
mine võib olla ohtlik ning rikkuda 

ud. Samuti võivad kaotada kehtivuse 
 ja garantii.

ta leiate täiendavat teavet aadressilt 
Ak
ut

ea
ve
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töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia 
ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses 
kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu 
tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine
1 Hologrammi ühe nurga alt 

vaadates peaksite nägema Nokia 
ühendatud käte märki ning teise 
nurga alt vaadates Nokia 
originaaltarviku logo 
(Nokia Original Enhancements).

2 Pöörates hologrammi vasakule, 
paremale, alla ja üles, peaksite 
hologrammi servadel nägema 
vastavalt ühte, kahte, kolme või 
nelja täppi.

3 Kraapige hologrammi 
serva - nähtavale ilmub 
20-kohaline kood, näiteks 
12345678919876543210. 
Pöörake akut nii, et numbrid 
paikneksid vertikaalselt suunaga 
üles. 20-kohalise koodi algus on 
ülemisel ning lõpp alumisel real.

4 Kontrollige 20-kohali
õigsust, järgides instr
aadressil 
www.nokia.com/batte

Tekstsõnumi koostamisek
20-kohaline kood, näitek
12345678919876543210
see numbrile +44 7786 2

Rakenduvad kohalike ja r
teenustasud.

Mõne aja pärast peaks tei
kas koodi autentimine õn

Mida teha, kui aku kont

Kui Nokia hologrammiga
õnnestunud tõendada, tu
Näidake akut lähima Nok
Nokia toodete ametlikule
heakskiitmata aku kasuta
seadme ja selle lisatarvik
seadmele seatud nõuded

Nokia originaalakude koh
www.nokia.com/battery. 
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eakskiiduga või komplektis olevat 
antennide, modifikatsioonide ja 
 seadme rikkuda ja olla vastuolus 
estatud normidega.
s siseruumides.

eskusesse saatmist tehke 
, mida soovite säilitada (kontakt-ja 

d kehtivad võrdselt nii 
 laadija ja teiste lisaseadmete 
atud seadme töös esineb häireid, 
 teeninduskeskuse poole.
Copyrig

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu 
tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad 
säilitada seadmele antud garantiid.
• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud 

sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida 
elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja 
laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku 
tagasi.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud 
kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja 
elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib 
lühendada elektronseadmete eluiga, 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 käesolevas juhendis 
toodud juhendite järgi.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. 
Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada 
sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi 
kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate 
osade vahele ja takistada selle tööd.

• Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja 
valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja 
kuiva riidelappi.

• Kasutage ainult tootja h
vahetusantenni. Teiste 
lisade kasutamine võib
raadioaparatuurile keht

• Kasutage laadijat üksne
• Enne seadme hooldusk

varukoopiad andmetest
kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäite
mobiilsidevahendi kui aku,
kohta. Kui mis tahes nimet
pöörduge lähima volitatud
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erige arsti või meditsiinilise 
meditsiiniasutuse siseeeskiri seda 
ja. Haiglates ja meditsiiniasutustes 
 olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatori võimaliku häire 
imulaatorite tootjad hoida 
mulaatorist vähemalt 15,3 cm 
 vastab Wireless Technology 
mustele. Südamestimulaatoriga 

ks südamestimulaatorile lähemal kui 

innataskus;
idma seadet stimulaatorist 
a ääres vältimaks võimalikku häiret.

laatori töö on häiritud, lülitage seade 
le.

d digitaalsed mobiilsidevahendid 
uuldeaparaatide töös. Häirete korral 
akkujaga.

äirida valesti paigaldatud või 
lektroonikasüsteemide tööd 

 elektrooniline kütuse 
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Täiendav ohutusalane teave
Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja 
lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või 
kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. 
Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel 
normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 
cm (5/8 in) 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 ja sõnumite saatmine eeldab head 
võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või 
sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud 
parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei 
asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete 
vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu 
kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni 
selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Ärge hoidke 
pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme 
vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed 
võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise 

aparatuuri töös. Konsulte
aparatuuri tootjaga. Kui 
nõuab, lülitage seade väl
kasutatav aparatuur võib

Südamestimulaatorid 
vältimiseks soovitavad st
mobiiltelefoni südamesti
kaugusel. Antud soovitus
Researchi uuringute tule
inimesed:
• jälgige, et seade ei asu

15,3 cm;
• ei tohi kanda seadet r
• peaks helistamisel ho

kaugemale jääva kõrv

Kui teile tundub, et stimu
välja ja asetage kaugema

Kuuldeaparaadid Mõne
võivad tekitada häireid k
võtke ühendust teenusep

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad h
ebapiisavalt varjestatud e
mootorsõidukeis (näiteks
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 lõhkamistööde piirkonnas. 
ad on tavaliselt, kuid mitte alati, 
ulka kuuluvad laevade autotekid, 
oiustamisega tegelevad asutused, 
n) töötavad sõidukid ning 

b kemikaale või aineosakesi, 
sakesi või metallitolmu.

iiltelefonid, kasutab ka see seade 
laineid, mobiilsidevõrku, 
 kasutaja aktiveeritud funktsioone. 
i ole ühenduse saamine igas 
ritud. Seepärast ärge lootke väga 
des, näiteks meditsiiniliste 
ral, ainuüksi mobiiltelefoni 

tud, lülitage see sisse. Kontrollige 

et seadmesse oleks õigesti 
-kaart.
 ja seadme viimiseks 
ge vajalik arv kordi klahvi 

htiv hädaabinumber. 
rkonniti erinevad.
õne alustus] / [saada].

irjeldage olukorda võimalikult 
võib olla ainuke sidevahend 
Copyrig

sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, 
turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse 
paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid 
kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib 
olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige 
regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos 
oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke 
mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes 
autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke 
aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi 
avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse 
monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle 
lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on 
autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel 
tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki 
pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi 
kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida 
mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning 
järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike 
piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul 
soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas 
võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille 
tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. 
Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. 
Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid 
kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide 

lähedal, keemiatehastes ja
Plahvatusohtlikud piirkonn
selgelt tähistatud. Nende h
kemikaalide transpordi ja h
vedelgaasil (propaan, butaa
piirkonnad, kus õhk sisalda
näiteks teravilja- ja tolmuo

Hädaabikõned
NB! Nagu kõik mob
töötamiseks raadio
traatsidevõrku ning
Sellest tulenevalt e
olukorras garantee
kriitilistes olukorda
hädaabijuhtude kor
olemasolule.

Hädaabi väljakutse
 1 Kui seade on välja lülita

signaali tugevust. 
Mõni võrk võib nõuda, 
paigaldatud kehtiv SIM

2 Ekraani tühjendamiseks
helistamisre¾iimi vajuta

[kõne lõpetus]. 
3 Sisestage piirkonnas ke

Hädaabinumbrid on pii
4 Vajutage klahvi  [k

Hädaabiväljakutset tehes k
täpselt. Teie mobiiltelefon 
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te. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide 
urim võimalik väärtus kõrva ääres 

 kasutamine võib muuta SAR-i 
 sõltuvad riiklikest nõuetest, 
rgu sagedusalast. SAR-i kohta võite 
oteinfo lehelt aadressil 

ujundatud ka vastavalt Föderaalse 
dustry Canada raadiosagedusliku 
õuded määravad SAR-i piirmääraks 
tatud 10 grammile koele. Käesoleva 
lle standardi alusel mõõdetud SAR-i 
imise ajal seadme kasutamisel 

/kg ja keha läheduses kantuna on 
eadmemudeli kohta saate 
w.fcc.gov/oet/fccid, otsides seadme 
 FCC ID: QEYRM-43.
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õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on 
luba antud.

Hoiatus! Autonoomses profiilis ei saa helistada (ega 
kõnesid vastu võtta), välja arvatud kindlatele 
hädaabinumbritele, ega kasutada muid funktsioone, 
mis nõuavad võrguühendust.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev seade vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku 
kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme 
konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud 
raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. 
Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu 
teadusorganisatsioon ICNIRP ning sisaldavad 
turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse 
sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on 
SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i 
poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm 2,0 vatti kilogrammi 
kohta (W/kg), mis on keskmistatud 10 grammile koele. 
Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab 
kõikidel testitud sagedusaladel oma 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 paludest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal 

te võrgu baasjaamale asu
järgi on seadme SAR-i su
kasutamisel 0,48 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute
väärtust. SAR-i väärtused
kontrolltingimustest ja võ
täiendavat teavet leida to
www.nokia.com.

Teie mobiilsideseade on k
Sidekomisjoni (USA) ja In
kiirguse nõuetele. Need n
1,6 W/kg, mis on keskmis
telefonimudeli suurim se
väärtus toote sertifitseer
normaalasendis on 0,74 W
0,58 W/kg. Teavet selle s
veebiaadressilt http://ww
autoriseerimissüsteemist
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vt rakendused.
järjehoidjad 81

K
kaamera

fotokaamera seadete 
reguleerimine 41

pildiseadistuse seaded 41
piltide saatmine 40
sarivõte 40
valguse ja värvi 

seadmine 40, 41, 43
videoklippide salvestamine 43
videosalvesti seaded 43
viitpäästik 41

Kaamera 40
kalender

helisignaal 78

kannete loomine 78
sünkroonimine PC Suite'i abil 79

kasutusvõtmed 112
Kaug-SIM-re¾iim 88
kbps 27
kell 16

helisignaal 16
seaded 16

kellaaeg 16
kiirvalimine 33
kontaktandmekaardid 36

DTMF-toonsignaalide 
salvestamine 35

piltide lisamine 36
saatmine 36

konverentskõne 32
koodekid 27
koodid 102

lukukood
PIN2-kood 103
PIN-kood 103
turvakood 103

kopeerimine
kontaktikirjed SIM-kaardilt seadme 

mällu ja vastupidi 38
tekst 54

kordus 16
kuupäev 16

kõn

kõn

kõn

kõn
kõv

L
log

log
loo

luk
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o 48
okohtvõrk 13
IAP-i loomine 13
pöörduspunkti seaded 101
dused

installimine 109
Java 109

ine
kontaktandmekaardid, visiitkaardid 

36
pildid 40
d

algseaded 97
andmesideühendused 98
Bluetooth-ühendus 87
ekraan 97
kalender 79
kasutuskoodid 102
keel 96
kellaaeg ja kuupäev 102
kõnepiirang 106
lukukood 103
peakomplekt 106
pimenduspilt 97
PIN-kood 103
pöörduspunktid 99
Copyrig

lühisõnumid 54

M
meediumifailid

failivormingud 19, 45
meeldetuletus

vt kalender, helisignaal
multimeediumsõnumid 55
muusika

failivormingud 19
helinaks 27
plaadiümbris 27
üksikasjad 26
ülekandmine 21

muusikapleier
esitusloendid 23

Muusikapleier 19
ekvalaiser 20
esitusre¾iimid 20
failivormingud 19
nupud 19
tähised 20
valikud 25

Muusikapood 21
mälu

mälukasutuse vaatamine 12, 111
tühjendamine 75, 76

O
ootere¾iim 29
otseteed

Interneti-ühendus 81

P
pakettandmeside ühendused

GPRS, mõiste selgitus 98
seaded 102

PC Suite
kalendrikirjed 79
meediumifailide ülekanne 13
piltide edastamine arvutisse 44
sünkroonimine 90
telefoni mälukasutuse vaatamine 

18
PC-ühendused

Bluetoothi ja USB-kaabli 
vahendusel 90

peakomplekti seaded 106
PIN-kood 103
postkast 58

automaatne allalaadimine 59
profiilid 29
pöörduspunktid 98

loomine 99
seaded 99

R
raadi
raadi

raken

S
saatm

seade
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gkuuljate lisaseadme seaded 106
emälu, tühjendamine 85
iknumbrid 37
juhääldi 17
ta suvaklahviga 98
b
pöörduspunktid, vt pöörduspunktid

tlus
vt sõnumside

eoklipid 44
eopleier

Vaadake teemat RealOne Player
mindamine 111

 27
b
brauser 81

ual Radio 48
sisu vaatamine 49
visuaalteenuse ID 49

nduseseaded 98
endushaldur 91
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sertifikaadid 104
telefoni isikupärastamine 29
UPIN-kood 103
UPUK-kood 103
vaegkuuljate lisaseade 106
vahetu sõnumside 67, 70
ümbersuunamine 105

sertifikaadid 104
serveri postkast 58
SIM-kaart

nimed ja numbrid 37
nimede ja numbrite kopeerimine 

telefoni 38
sõnumid 61

SIS-fail 109
SMS-keskus, tekstisõnumeid vahendav 

keskus 62
svg-failid 45
sõnumid

e-post 55
lühisõnumid 54
multimeediumsõnumid 55

sõnumite saatmine 51
sõnumside 66

blokeerimine 68
grupid 69
kiirsõnumi saatmine 68
sõnumite salvestamine 68

ühenduse loomine serveriga 67
sünkroonimine 92

T
tarkvara

faili ülekanne seadmesse 109
teemad 30
teenusejuhtimiskäsud 51
teksti kleepimine 54
teksti lõikamine 54
tekstisõnumeid vahendav keskus

uue lisamine 62
telefoniraamat

vt kontaktandmekaardid
tunnussõnad 108

helistamine 33
turvakood

vt lukukood
tähised 14
tühi ekraan

Vaadake teemat Ootere¾iim

U
UPIN-kood 103
UPUK-kood 103
USB-kaabel 90
USSD-käsud 51
vabakäeseadmed

vt valjuhääldi

vae
vah
val
val
vas
vee

ves

vid
vid

vor

V
VBR
Vee

Vis

Ü
ühe
Üh


