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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Niniejszym, NOKIA CORPORATION, 
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pozosta³ymi stosownymi postanowieniami 

Dyrektywy 1999/5/WE. Kopiê “Deklaracji zgodno¶ci” znajdziesz pod adresem
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 2002/96/
WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i 
elektronicznym symbolem przekre¶lonego kontenera na odpady. 
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Szczegó³owe dane dotycz±ce masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na 
stronie internetowej: www.nokia.com.pl
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ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST "TAK JAK JEST - AS IS". NIE 
UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRANYCH JAK I 
DOROZUMIANYCH, W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE OGRANICZAJ¡C TEGO DO, 
JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ LUB 
PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE S¡ 
PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO 
DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM 
CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. 
Szczegó³y mo¿na uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.
Kontrola eksportowa
Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologiê, i (lub) oprogramowanie 
wyeksportowane z USA zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym kraju przepisami. 
Odstêpstwa od tych przepisów s± zabronione.
FCC / INDUSTRY CANADA NOTICE
Telefon mo¿e powodowaæ zak³ócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV 
(g³ównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Je¶li takich zak³óceñ nie da siê 
wyeliminowaæ, FCC/Industry Canada mo¿e za¿±daæ zaprzestania korzystania z tego 
telefonu. Pomocy w eliminacji zak³óceñ udzieli personel lokalnego serwisu. 
Urz±dzenie to spe³nia warunki ujête w czê¶ci 15 przepisów FCC. Oznacza to, ¿e nie 
zak³óca ono dzia³ania innych urz±dzeñ radiowych.
Wydanie 1 PL, 9252659
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Z¡DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ 
CIE 
 wszystkich ograniczeñ. Urz±dzenia 
we mog± byæ ¼ród³em zak³óceñ w 

Z¡DZENIE, GDY TANKUJESZ 

rz±dzenia na stacjach 
h. Nie u¿ywaj go te¿ w pobli¿u 
w i chemikaliów.

Z¡DZENIE W REJONIE 
ADZANIA WYBUCHÓW 
 wszystkich ograniczeñ. Nie u¿ywaj 
 rejonie odpalania ³adunków 
h. 

Z¡DZENIA Z ROZWAG¡ 
u¿ywaj w normalnej pozycji i 
o dokumentacj±. Nie dotykaj bez 
eny urz±dzenia.

ALNY SERWIS 
 naprawiaæ ten produkt mo¿e 
ykwalifikowany personel.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Dla w³asnego bezpieczeñstwa
Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu w skrócie 
wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek mo¿e 
byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej 
informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ 
Nie w³±czaj telefonu w miejscach, w których 
zabrania siê korzystaæ z telefonów 
komórkowych, ani wtedy, gdy mo¿e to 
spowodowaæ zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO 
W RUCHU DROGOWYM 
Stosuj siê do wszystkich lokalnie 
obowi±zuj±cych przepisów. Prowadz±c 
samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W 
trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze 
bezpieczeñstwo na drodze.

ZAK£ÓCENIA 
Wszystkie urz±dzenia bezprzewodowe mog± 
byæ podatne na zak³ócenia, które z kolei mog± 
wp³ywaæ na jako¶æ po³±czeñ.

WY£¡CZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ 
NA TERENIE SZPITALA 
Przestrzegaj wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz 
urz±dzenie w pobli¿u aparatury medycznej.

WY£¡CZ UR
W SAMOLO
Przestrzegaj
bezprzewodo
samolocie.

WY£¡CZ UR
PALIWO 
Nie u¿ywaj u
benzynowyc
sk³adów pali

WY£¡CZ UR
PRZEPROW
Przestrzegaj
urz±dzenia w
wybuchowyc

U¯YWAJ UR
Urz±dzenia 
zgodnie z jeg
potrzeby ant

PROFESJON
Instalowaæ i
wy³±cznie w
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rz±dzeniu
rz±dzenie bezprzewodowe 
u¿ytku w sieciach 
az UMTS 2100. Aby uzyskaæ 
ch komórkowych, skontaktuj siê 

 urz±dzenia, stosuj siê do 
ch przepisów i szanuj 
ione prawa innych osób. 

torskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
ie, przesy³anie i przekazywanie 

(w tym d¼wiêków dzwonka) i 

tujesz zdjêcia lub nagrania 
tkich obowi±zuj±cych przepisów 
ch obyczajów i s³usznych praw 

tkie funkcje tego urz±dzenia, 
j± dopiero po jego w³±czeniu. 

dzenia, je¶li mo¿e to 
ia lub inne zagro¿enia.

ba mieæ dostêp do us³ug 
wców us³ug bezprzewodowych. 
go urz±dzenia zale¿y od 
Copyrigh

BATERIE I AKCESORIA 
U¿ywaj jedynie zatwierdzonych do u¿ytku 
baterii i akcesoriów. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNO¦Æ 
To urz±dzenie nie jest wodoodporne. Chroñ je 
przed wilgoci±.

KOPIE ZAPASOWE 
Pamiêtaj o robieniu zapasowych kopii 
wszystkich zapisywanych w telefonie wa¿nych 
informacji lub prowad¼ ich pisemny zapis.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ 
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, 
zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i 
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.

TELEFONY ALARMOWE 
Upewnij siê, ¿e funkcja telefonu w urz±dzeniu 
jest w³±czona i ¿e telefon ma kontakt z sieci± 
komórkow±. Naci¶nij  tyle razy, ile 
potrzeba, aby usun±æ z wy¶wietlacza wszystkie 
wprowadzone znaki i wróciæ do trybu 
gotowo¶ci. Wprowad¼ numer alarmowy i 
naci¶nij . Podaj miejsce pobytu. Nie 
przerywaj po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na 
to zgody.

Informacje o u
Opisane w tej instrukcji u
zosta³o zatwierdzone do 
EGSM 900/1800/1900 or
wiêcej informacji o siecia
ze swoim us³ugodawc±.

Korzystaj±c z funkcji tego
wszystkich obowi±zuj±cy
prywatno¶æ oraz uzasadn

Funkcja ochrony praw au
kopiowanie, modyfikowan
niektórych zdjêæ, muzyki 
innych materia³ów.

Gdy robisz albo wykorzys
wideo, stosuj siê do wszys
oraz przestrzegaj lokalny
innych osób.

Ostrze¿enie: wszys
poza budzikiem, dzia³a
Nie w³±czaj tego urz±
spowodowaæ zak³ócen

Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trze
¶wiadczonych przez dosta
Dzia³anie wielu funkcji te
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terie i ³adowarki
 baterii nale¿y urz±dzenie wy³±czyæ 
rki. 

y³±czeniem urz±dzenia mo¿e 
ie danych na dysku twardym.

i nale¿y sprawdziæ numer jej 
go urz±dzenia (³adowania baterii) 
rki DC-4, AC-3 i AC-4 oraz 
 ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, 
t u¿ywany adapter ³adowarki 

 przeznaczona jest bateria BL-5C.

ystaj wy³±cznie z baterii, ³adowarek 
zatwierdzonych przez firmê Nokia 
¶nie modelem urz±dzenia. 
ów innego typu mo¿e uniewa¿niæ 
enie i byæ równie¿ niebezpieczne 

zonych do u¿ytku akcesoriów 
cy. Od³±czaj±c przewód 
riów, chwytaj za wtyczkê — nie za 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne 
us³ugi sieciowe mog± nie byæ dostêpne we wszystkich 
sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z us³ug 
sieciowych mo¿e byæ uwarunkowane zawarciem 
w³a¶ciwej umowy z us³ugodawc±. O sposobie korzystania 
z us³ug sieciowych i zwi±zanych z nimi op³atach mo¿na 
siê dowiedzieæ od us³ugodawcy. W niektórych sieciach 
mog± obowi±zywaæ ograniczenia wp³ywaj±ce na sposób 
korzystania z us³ug sieciowych. Niektóre sieci mog± na 
przyk³ad nie udostêpniaæ pewnych us³ug lub 
specyficznych dla danego jêzyka znaków.

Us³ugodawca mo¿e zablokowaæ pewne funkcje lub 
uniemo¿liwiæ ich w³±czenie w urz±dzeniu. Takie funkcje 
nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. 
Urz±dzenie mo¿e te¿ byæ specjalnie skonfigurowane. Taka 
konfiguracja mo¿e polegaæ na zmianie hase³ w menu i ich 
kolejno¶ci oraz na zmianie wygl±du ikon. Wiêcej na ten 
temat mo¿na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy.

Urz±dzenie to korzysta z protoko³ów WAP 2.0 (HTTP i SSL), 
które bazuj± na protoko³ach TCP/IP. Niektóre funkcje tego 
urz±dzenia, takie jak wiadomo¶ci MMS, przegl±danie 
wiadomo¶ci e-mail i pobieranie tre¶ci za pomoc± 
przegl±darki lub wiadomo¶ci MMS, dzia³aj± tylko wtedy, 
gdy sieæ komórkowa udostêpnia potrzebne do tego 
technologie.

W sprawie dostêpno¶ci i sposobu korzystania z us³ug karty 
SIM skontaktuj siê ze sprzedawc± tej karty. Mo¿e nim byæ 
us³ugodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Akcesoria, ba
Przed ka¿dym wyjêciem
i od³±czyæ je od ³adowa

Wyjêcie baterii przed w
spowodowaæ uszkodzen

Przed u¿yciem ³adowark
modelu. Do zasilania te
przeznaczone s± ³adowa
³adowarki AC-1, ACP-7,
LCH-9 i LCH-12, gdy jes
CA-44.

Do zasilania urz±dzenia

Ostrze¿enie: korz
i innych akcesoriów 
do u¿ytku z tym w³a
Stosowanie akcesori
gwarancjê na urz±dz
dla u¿ytkownika.

O dostêpno¶ci zatwierd
dowiesz siê od sprzedaw
któregokolwiek z akceso
przewód.
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one, nie wolno zdejmowaæ tylnej 

anu pamiêci
 podczas korzystania z innych 
zebowanie na energiê baterii i 
by zamkn±æ aplikacje dzia³aj±ce 
aj  w celu wy¶wietlenia 
¿ aplikacjê, naci¶nij  i 
ierdzenia.

h zapisanych w urz±dzeniu i 
 przez ró¿ne dane, naci¶nij  i 
k twardy. Wybierz Opcje > 
iñ w dó³ do pozycji Pamiêæ 
¶æ wolnej pamiêci w urz±dzeniu.

 wolna pamiêæ
miêci, pojawia siê odpowiedni 
artej przegl±darce zaczyna 
±darka jest automatycznie 
nia pewnej ilo¶ci pamiêci.
Copyrigh

Urz±dzenie Nokia N91 8GB
Numer modelu: Nokia N91-2

Nazywany w dalszej czê¶ci dokumentu Nokia N91.

Gratulujemy zakupu telefonu Nokia N91. Urz±dzenie 
umo¿liwia s³uchanie stereofonicznego d¼wiêku, zapisanie 
w pamiêci nawet 6000 utworów muzycznych, 
bezprzewodowe pobieranie muzyki, korzystanie ze zbiorów 
muzycznych i ³±czenie funkcji smartfonu z ³±czno¶ci± 
bezprzewodow± i aparatem o rozdzielczo¶ci dwóch 
megapikseli.

Dysk twardy
Urz±dzenie jest wyposa¿one w dysk twardy o pojemno¶ci 8 
GB, umo¿liwiaj±cy przechowywanie wielu plików ró¿nego 
rodzaju. Dziêki czujnikom umieszczonym w urz±dzeniu 
dysk twardy przestaje pracowaæ, gdy temperatura pracy 
jest zbyt niska lub zbyt wysoka, urz±dzenie zostanie 
upuszczone lub zostanie zdjêta tylna pokrywa. Dyski 
twarde s± delikatnymi sk³adnikami i nale¿y siê z nimi 
ostro¿nie obchodziæ. Wstrz±sy, wibracje, uderzenie, 
upuszczenie i niew³a¶ciwe obchodzenie siê z urz±dzeniem, 
a tak¿e wysokie temperatury, wilgotno¶æ i ciecze mog± 
doprowadziæ do awarii dysku twardego oraz uszkodzenia 
lub utraty zapisanych na nim danych.

Gdy urz±dzenie jest w³±cz
pokrywy.

Sprawdzanie st
Aplikacje dzia³aj±ce w tle
funkcji zwiêkszaj± zapotr
skracaj± jej ¿ywotno¶æ. A
w tle, naci¶nij i przytrzym
otwartych aplikacji, wska
wybierz Tak w celu potw

Aby sprawdziæ typy danyc
ilo¶æ pamiêci zajmowanej
wybierz Narzêdzia > Dys
Przegl±d pamiêci i przew
wolna, aby wy¶wietliæ ilo

Brak pamiêci —
Gdy zaczyna brakowaæ pa
komunikat. Je¶li przy otw
brakowaæ pamiêci, przegl
zamykana w celu zwolnie
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— telefon jest u¿ywany w sieci 
4.

dbiorcza w menu Wiadom. 
iêcej nieprzeczytanych 

ce pocztowej znajduje siê nowa 

adawcza znajduj± siê wiadomo¶ci 
. Patrz ‘Skrzynka 
oczekuj±ce na wys³anie’, s. 54.

ne po³±czenia. Patrz ‘Po³±czenia 

Rodzaj dzwonka jest ustawiony na 
ru wiad., Sygna³ czatu oraz Alert 
 Nie. Patrz ‘Profile — Ustawienia 

t zablokowana. Patrz ‘Blokada 

ony. Patrz ‘Zegar’, s. 16.

ga linia telefoniczna. Patrz 
 114.

czenia s± przekazywane na inny 
ch telefonicznych wska¼nikiem 

drugiej .
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Aby zwolniæ pamiêæ urz±dzenia, przenie¶ dane na dysk 
twardy, korzystaj±c z aplikacji Men. plik.. Zaznacz pliki do 
przeniesienia, wybierz Opcje > Przenie¶ do folderu > 
Dysk tw. i wybierz folder.

 Wskazówka: aby zwolniæ pamiêæ w urz±dzeniu, u¿yj 
aplikacji Image Store dostêpnej w pakiecie Nokia PC 
Suite i za jej pomoc± przenie¶ zdjêcia i pliki wideo do 
kompatybilnego komputera. Wiêcej informacji mo¿na 
znale¼æ na dysku CD-ROM dostarczonym w zestawie.

Aby usun±æ dane w celu zwolnienia pamiêci, u¿yj aplikacji 
Men. plik. lub przejd¼ do odpowiedniej aplikacji. Mo¿esz 
na przyk³ad usun±æ nastêpuj±ce dane: 
• Wiadomo¶ci z folderów Sk. odbiorcza, Robocze i 

Wys³ane w menu Wiadom.
• Pobrane wiadomo¶ci e-mail (pamiêæ telefonu)
• Zapisane strony internetowe
• Zapisane zdjêcia, pliki wideo i audio
• Informacje o kontaktach
• Notatki kalendarza
• Pobrane aplikacje. Patrz te¿ ‘Mened¿er aplikacji’, 

s. 127.
• Inne zbêdne ju¿ dane

Najwa¿niejsze wska¼niki
 — telefon jest u¿ywany w sieci GSM.

 (us³uga sieciowa) 
UMTS. Patrz ‘Sieæ’, s. 12

 — w folderze Sk. o
znajduje siê jedna lub w
wiadomo¶ci. 

 — w zdalnej skrzyn
wiadomo¶æ e-mail.

 — w folderze Sk. n
oczekuj±ce na wys³anie
nadawcza-wiadomo¶ci 

 — masz nieodebra
g³osowe’, s. 34.

 — wy¶wietlany, gdy 
Milcz±cy i Sygna³ odbio
e-mail s± ustawione na
d¼wiêków’, s. 31.

 — klawiatura jes
klawiatury’, s. 18.

 — budzik jest w³±cz

 — w u¿yciu jest dru
‘Ustawienia rozmów’, s.

 — wszystkie po³±
numer. Przy dwóch linia
pierwszej jest , a 
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wiadomo¶æ e-mail, która czeka 

n± wiadomo¶æ e-mail, która 
fonu.

zna firmy Nokia w 

ww.nokia.com/support lub 
w± firmy Nokia. Znajdziesz tam 
ej instrukcji, dodatkowe 
nia, a tak¿e us³ugi zwi±zane z 

irmy Nokia.

ne w pomoc kontekstow±. 
 uzyskiwaæ z aplikacji lub z menu 

a, w celu uzyskania pomocy 
oku wybierz Opcje > Pomoc.

o¿esz prze³±czaæ siê miêdzy 
plikacj±, naciskaj±c i 
Copyrigh

 — do telefonu jest pod³±czony zestaw s³uchawkowy.

 — jest aktywna transmisja danych. 

 — po³±czenie pakietowe GPRS lub EDGE jest dostêpne.

 — po³±czenie pakietowe GPRS lub EDGE jest aktywne. 

 — po³±czenie pakietowe GPRS lub EDGE jest 
zawieszone. Te ikony s± wy¶wietlane w trybie gotowo¶ci 
zamiast wska¼nika mocy sygna³u (w lewym górnym rogu 
wy¶wietlacza). Patrz ‘Po³±czenia pakietowe w sieciach 
GSM i UMTS’, s. 116. 

 — po³±czenie pakietowe UMTS jest dostêpne.

 — po³±czenie pakietowe UMTS jest aktywne.

 — po³±czenie pakietowe UMTS jest zawieszone.

 — komunikacja Bluetooth ma stan W³±czony.

 — trwa transmisja danych przez po³±czenie 
Bluetooth. Patrz ‘Po³±czenie Bluetooth’, s. 101.

 — urz±dzenie szuka bezprzewodowych sieci LAN i 
bezprzewodowa sieæ LAN jest dostêpna. Patrz 
‘Bezprzewodowa sieæ LAN’, s. 107.

 — po³±czenie z bezprzewodow± sieci± LAN jest 
aktywne w sieci z szyfrowaniem.

 — po³±czenie z bezprzewodow± sieci± LAN jest 
aktywne w sieci bez szyfrowania.

 — po³±czenie USB jest aktywne.

 — masz przeczytan± 
na pobranie do telefonu.

 — masz nieprzeczyta
czeka na pobranie do tele

Pomoc technic
internecie
Odwied¼ witrynê http://w
lokaln± witrynê interneto
najnowsz± wersjê niniejsz
informacje, pliki do pobra
posiadanym produktem f

Pomoc

Urz±dzenie jest wyposa¿o
Dostêp do pomocy mo¿na
g³ównego.

Gdy jest otwarta aplikacj
dotycz±cej bie¿±cego wid

Czytaj±c tekst pomocy, m
pomoc± a otwart± w tle a
przytrzymuj±c .
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æ minut, po up³ywie których 
Mo¿esz tak zrobiæ maksymalnie 

osta³ ustawiony alarm, urz±dzenie 
zy siê ono samoczynnie i zacznie 
u. Gdy wybierzesz Stop, pojawi siê 
zyæ urz±dzenie w celu korzystania 

efonicznych. Wybierz Nie, aby 
b Tak, aby umo¿liwiæ 
nie po³±czeñ. Nie wybieraj Tak, gdy 
e powodowaæ zak³ócenia lub 

ybierz Zegar > Opcje > Usuñ 

ra
 zegara, wybierz Zegar > Opcje > 

ietlany w trybie gotowo¶ci, 
 Typ zegara > Analogowy lub 

owanie godziny, daty i strefy 
(us³uga sieciowa), przewiñ w dó³ i 
 sieci > Autoaktualizacja. W celu 

ia Czas operatora sieci telefon 
onownie.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Aby otworzyæ pomoc z menu g³ównego, wybierz 
Narzêdzia > Pomoc. Wybierz ¿±dan± aplikacjê, aby 
przejrzeæ tematy pomocy. Aby wyszukaæ tematy pomocy 
przy u¿yciu s³ów kluczowych, wybierz Opcje > Szukaj wg 
s³owa.

Aby podczas czytania tekstu pomocy przejrzeæ inne 
tematy pokrewne, przewijaj w prawo lub w lewo za 
pomoc± joysticka.

Samouczek

Samouczek zawiera informacje na temat niektórych 
funkcji urz±dzenia. Aby otworzyæ samouczek w menu, 
naci¶nij  i wybierz Osobiste > Samouczek, a nastêpnie 
wska¿ fragment, który chcesz przejrzeæ.

Zegar

Naci¶nij  i wybierz Osobiste >Zegar. 

Aby ustawiæ nowy alarm, wybierz Opcje > Ustaw alarm. 
Wprowad¼ godzinê alarmu i wybierz OK. Gdy alarm jest 
aktywny, widoczny jest znak .

Aby wy³±czyæ alarm, wybierz Stop. Gdy urz±dzenie 
emituje sygna³ alarmu, wybierz opcjê Drzemka, aby 

wstrzymaæ alarm na piê
odezwie siê ponownie. 
piêæ razy.

Je¶li w czasie, na który z
bêdzie wy³±czone, w³±c
emitowaæ sygna³y alarm
pytanie, czy chcesz w³±c
z niego do po³±czeñ tel
wy³±czyæ urz±dzenie, lu
nawi±zywanie i odbiera
telefon komórkowy mo¿
niebezpieczeñstwo.

Aby anulowaæ alarm, w
alarm.

Ustawienia zega
Aby zmieniæ ustawienia
Ustawienia.

Aby zmieniæ zegar wy¶w
przewiñ w dó³ i wybierz
Cyfrowy.

Aby umo¿liwiæ aktualiz
czasowej w urz±dzeniu 
wybierz Czas operatora
uaktywnienia ustawien
zostanie uruchomiony p
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ala rozmawiaæ przez telefon na 
kim stole czy biurku. Aplikacje 
zystaj± z g³o¶nika.

aj muzyki na umiarkowanym 
u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶nej 
waæ uszkodzenie s³uchu. Gdy 

 nie trzymaj urz±dzenia przy 
ki mog± byæ bardzo g³o¶ne.

a temat umiejscowienia 
i czê¶ci” w Skróconej instrukcji 

orzystaæ z g³o¶nika, nawi±¿ 
je > W³±cz g³o¶nik.

akcie aktywnego po³±czenia lub 
z Opcje > W³±cz mikrotelefon.

za zestawu s³uchawkowego 
z±dzenie inne ni¿ oryginalne 
taw poziom g³o¶no¶ci poni¿ej 
 zniekszta³cenia d¼wiêku lub 
ewnêtrznego. Pó¼niej mo¿esz 

 g³o¶no¶ci.

zestawów s³uchawkowych 
æ tylko za pomoc± klawiszy 
 klawiszy g³o¶no¶ci urz±dzenia 
¶ci dopiero po od³±czeniu 
Copyrigh

Aby zmieniæ d¼wiêk alarmu, przewiñ w dó³ i wybierz 
Melodia alar. zegara.

Czas w miastach ¶wiata
Otwórz Zegar i przewiñ w prawo, aby otworzyæ widok 
zegara ¶wiatowego. W tym widoku pokazane s± godziny w 
ró¿nych miastach na ¶wiecie.

Aby dodaæ miasta do listy, wybierz Opcje > Dodaj miasto. 
Wprowad¼ pierwsze litery nazwy miasta. Pojawi siê pole 
wyszukiwania i zostan± wy¶wietlone miasta pasuj±ce do 
wzorca. Wybierz miasto. Do listy mo¿esz dodaæ 
maksymalnie 15 miast.

Aby ustawiæ miasto swojego pobytu, wska¿ je, a nastêpnie 
wybierz Opcje > Moje miasto pobytu. Miasto to jest 
pokazane w g³ównym widoku aplikacji Zegar, a godzina w 
telefonie zmienia siê w zale¿no¶ci od wybranego miasta. 
Sprawd¼, czy godzina i strefa czasowa s± prawid³owo 
ustawione.

Regulacja g³o¶no¶ci i g³o¶nika
W trakcie aktywnego po³±czenia lub s³uchania muzyki 
naci¶nij i przytrzymaj klawisz  lub  z lewej strony 
urz±dzenia, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ poziom g³o¶no¶ci 
d¼wiêku.

Wbudowany g³o¶nik pozw
przyk³ad le¿±cy na poblis
d¼wiêkowe domy¶lnie kor

 Ostrze¿enie: s³uch
poziomie g³o¶no¶ci. D³
muzyki mo¿e spowodo
g³o¶nik jest w³±czony,
uchu, poniewa¿ d¼wiê

Aby uzyskaæ informacje n
g³o¶nika, patrz „Klawisze 
obs³ugi.

Aby podczas po³±czenia k
po³±czenie i wybierz Opc

Aby wy³±czyæ g³o¶nik w tr
s³uchania muzyki, wybier

Zanim pod³±czysz do z³±c
urz±dzenia Nokia N91 ur
s³uchawki firmy Nokia, us
po³owy skali, aby unikn±æ
uszkodzenia urz±dzenia z
dowolnie ustawiaæ poziom

W przypadku niektórych 
g³o¶no¶æ mo¿na regulowa
g³o¶no¶ci zestawu. U¿ycie
spowoduje zmianê g³o¶no
zestawu s³uchawkowego.
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rto¶æ pamiêci urz±dzenia i dysku 
¶wietliæ przy u¿yciu programu 
r z pakietu Nokia PC Suite. 
 na dysku CD-ROM dostarczonym 

atury
lewo prze³±cznik blokady u góry 
za wy³±cznika. Je¶li prze³±cznik 
y przesuwana pokrywa jest 

awisze s± zablokowane. Po 
okrywy wszystkie klawisze s± 

uñ prze³±cznik w prawo.

est zablokowana, mo¿na siê 
aprogramowanym w urz±dzeniu 

prowad¼ numer alarmowy i 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Wiele funkcji telefonu u¿ywa pamiêci do przechowywania 
danych. Do funkcji tych nale¿± kontakty, wiadomo¶ci, 
zdjêcia i d¼wiêki dzwonka, notatki kalendarza i listy 
zadañ, dokumenty oraz pobrane aplikacje. Dostêpna ilo¶æ 
wolnej pamiêci zale¿y od ilo¶ci danych zapisanych ju¿ w 
pamiêci telefonu.

Aby przegl±daæ pliki i foldery w pamiêci urz±dzenia lub na 
dysku twardym, naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Men. 
plik.. Przewiñ w prawo, aby wy¶wietliæ zawarto¶æ dysku 
twardego.

W celu przeniesienia lub skopiowania plików do folderu 
naci¶nij jednocze¶nie  i joystick, aby zaznaczyæ plik, a 
nastêpnie wybierz Opcje > Przenie¶ do folderu lub 
Kopiuj do folderu.

Pliki w wielu ró¿nych formatach mo¿na otworzyæ 
bezpo¶rednio w aplikacji Mened¿er plików. Jednak aby w 
pe³ni skorzystaæ z pliku, nale¿y otworzyæ go za pomoc± 
odpowiedniej aplikacji.

Ikony w widoku Men. plik.:
 Folder
 Folder zawieraj±cy podfoldery

Aby znale¼æ plik, wybierz Opcje > Znajd¼, wybierz miejsce 
wyszukiwania i wprowad¼ tekst pasuj±cy do nazwy pliku.

 Wskazówka: zawa
twardego mo¿na wy
Nokia Phone Browse
Szczegó³y znajdziesz
w zestawie.

Blokada klawi
Blokowanie: przesuñ w 
urz±dzenia, obok klawis
zostanie przesuniêty, gd
zamkniêta, wszystkie kl
otwarciu przesuwanej p
aktywne.

Odblokowywanie: przes

Nawet gdy klawiatura j
po³±czyæ z oficjalnym, z
numerem alarmowym. W
naci¶nij .
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niego widoku, ponownie naci¶nij 

ie wybraæ wiêcej utworów do 
cje > Id¼ do menu Muzyka.

æ do nastêpnego utworu. Aby 
rzodu, naci¶nij i przytrzymaj ten 

wróciæ do pocz±tku utworu. Aby 
ego utworu, naci¶nij ten klawisz 
 rozpoczêcia utworu. Aby 
ci¶nij i przytrzymaj ten przycisk.

jszyæ g³o¶no¶æ. Przycisk znajduje 
nia.

szyæ g³o¶no¶æ. Przycisk znajduje 
nia.

e klawisze urz±dzenia, przesuñ 
rnej czê¶ci urz±dzenia.
Copyrigh

Odtwarzacz muzyczny
Odtwarzacz muzyczny obs³uguje pliki z rozszerzeniami 
AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, MP4, M4A i DCF. Nie 
oznacza to jednak, ¿e Odtwarzacz muzyczny obs³uguje 
wszystkie funkcje okre¶lonego formatu pliku lub wszystkie 
odmiany formatów plików.  

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o odtwarzaczu, wybierz 
Opcje > Pomoc w celu wy¶wietlenia pomocy 
kontekstowej.

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) i 
innych materia³ów.

Odtwarzanie utworu
1 Naci¶nij  i wybierz Muzyka. 
2 Rusz joystickiem, aby przej¶æ do preferowanego 

utworu, wykonawcy lub innej kategorii, a nastêpnie 
naci¶nij joystick, aby otworzyæ listy kategorii. 

3 Naci¶nij klawisz  Odtwórz/Pauza, aby odtworzyæ 
wybrany utwór lub ich listê.

Aby otworzyæ widok Odtwarzanie odtwarzacza z innego 
widoku, naci¶nij  klawisz dostêpu do muzyki. 

Aby powróciæ do poprzed
ten klawisz.

Aby w widoku Odtwarzan
odtwarzania, wybierz Op

Sterowanie
 — naci¶nij, aby przej¶

szybko przewin±æ plik do p
przycisk.

 — naci¶nij raz, aby po
przeskoczyæ do poprzedni
w ci±gu dwóch sekund od
przewin±æ plik do ty³u, na

 — naci¶nij, aby zmnie
siê z lewej strony urz±dze

 — naci¶nij, aby zwiêk
siê z lewej strony urz±dze

Aby zablokowaæ wszystki
prze³±cznik blokady w gó
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. W widoku Odtwarzanie ikona 
ia  w prawym górnym rogu 
lub ukryta. 

warzania
orzyæ bie¿±cy utwór, wszystkie 
czyæ tê funkcjê, wybierz Opcje > 

kie lub Odtwórz ponownie utwór. 
nie ikona powtarzania wszystkich 

dnego utworu  w prawym 
yæ widoczna lub ukryta. 

ie brzmienia

ienie odtwarzanej muzyki, wybierz 

o z ustawieñ korekcji, wska¿ je za 
ierz opcjê Uaktywnij. Ka¿da 
ienie 8-pasmowego korektora 
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y  Wskazówka: do sterowania urz±dzeniem mo¿esz 
tak¿e u¿yæ klawiszy pilota. Prze³±cznik blokady (z boku 
pilota zdalnego sterowania) s³u¿y tylko do 
zablokowania klawiszy pilota.

Wska¼niki
Ikony w widoku 
Odtwarzacz muzyczny:

  — powtarzanie 
jednego utworu

 — powtarzanie 
wszystkich utworów

 — odtwarzanie 
losowe

 — g³o¶nik wyciszony 
(informacja wy¶wietlana 
w dodatkowym oknie g³o¶no¶ci)

Tryby odtwarzania

Odtwarzanie losowe
1 Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ odtwarzanie losowe, 

wybierz Opcje > Odtwarzanie losowe. 

2 Wybierz Nie lub Tak
losowego odtwarzan
mo¿e byæ widoczna 

Powtarzanie odt
1 Aby ponownie odtw

utwory lub aby wy³±
Powtarzanie. 

2 Wybierz Nie, Wszyst
W widoku Odtwarza
utworów  lub je
górnym rogu mo¿e b

Modyfikowan

Korektor
Aby zmodyfikowaæ brzm
Opcje > Korektor.

Aby skorzystaæ z jedneg
pomoc± joysticka i wyb
korekcja ma inne ustaw
graficznego.
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uzycznego
stêpnie okre¶lone i ich 

mo¿liwe.

, musisz mieæ dzia³aj±ce 
iêcej informacji znajdziesz w 

’, s. 116.

wieñ sklepu muzycznego mo¿e 

uzycznego nale¿y tak¿e okre¶liæ 

dres internetowy sklepu 
zyka wybierz Opcje > Przejd¼ do 
czny mo¿e byæ tak¿e dostêpny 

lderze Operator).

bierz Opcje > Ustawienia. 
nty:

s internetowy us³ugi sklepu 

 okre¶l, czy po³±czenie ma byæ 
znie, czy na ¿±danie. Funkcja 
LAN.

prowad¼ nazwê u¿ytkownika 
to pole pozostanie puste, 
Copyrigh

Modyfikowanie ustawieñ korekcji
1 Aby utworzyæ now± korekcjê, wybierz Opcje> Nowa 

korekcja. Aby zmodyfikowaæ istniej±c± korekcjê, 
wybierz Opcje > Edytuj.

2 Aby dostosowaæ ustawienia czêstotliwo¶ci, poruszaj 
joystickiem w lewo lub w prawo w celu wybrania 
niskich, ¶rednich lub wysokich czêstotliwo¶ci oraz w 
dó³ lub w górê w celu zwiêkszenia lub zmniejszenia 
g³o¶no¶ci wybranego pasma czêstotliwo¶ci.

3 Aby przywróciæ pierwotne ustawienia, wybierz Opcje > 
Przywróæ domy¶ln±.

Aby usun±æ korekcjê, wska¿ j± i naci¶nij . Domy¶lnych 
korekcji nie mo¿na usun±æ.

Ustawienia audio
Aby zmodyfikowaæ balans kana³ów lub efekt stereo albo 
wzmocniæ niskie tony, wybierz Opcje > Ustawienia audio. 

Przejd¼ do sklepu muzycznego
1 W Menu Muzyka wybierz Opcje > Przejd¼ do Sklepu 

muz.. (Opcja nie jest dostêpna, je¶li nie okre¶lono 
adresu internetowego us³ugi muzycznej. Patrz 
‘Ustawienia sklepu muzycznego’, s. 21).

2 Wybierz jedn± z opcji dostêpnych na ekranie, aby 
wyszukaæ, przegl±daæ lub wybraæ d¼wiêki dzwonka.

Ustawienia sklepu m
Ustawienia te mog± byæ w
edytowanie mo¿e byæ nie

Aby korzystaæ z tej us³ugi
po³±czenie internetowe. W
rozdziale ‘Punkty dostêpu

Dostêpno¶æ i wygl±d usta
siê ró¿niæ.

W ustawieniach sklepu m
jego adres internetowy.

Aby zmieniæ lub okre¶liæ a
muzycznego, w menu Mu
Sklepu muz.. (Sklep muzy
jako oddzielny skrót w fo

W Sklepie muzycznym wy
Okre¶l nastêpuj±ce eleme

Adres: — wprowad¼ adre
muzycznego.

Domy¶lny punkt dost.: —
nawi±zywane automatyc
dostêpna tylko w sieci W

Nazwa u¿ytkownika: — w
sklepu muzycznego. Je¶li 
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uter z obs³ug± po³±czeñ Bluetooth

ch z komputera
w mo¿na skorzystaæ z jednej z 

 wykrywane przez komputer jako 
ardy, na który mo¿na przesy³aæ 
y nawi±zaæ po³±czenie za pomoc± 
ji Bluetooth. Je¶li u¿ywasz kabla 
todê po³±czenia wybierz Transfer 
zapewnia pe³n± kontrolê nad tym, 
oszone, ale nie pozwala wy¶wietliæ 
ji o plikach. Przesy³anie materia³ów 
ed kopiowaniem mo¿e byæ 
wie¿yæ Fonotekê po 
ekcji utworów w urz±dzeniu, 
uzyka i wybierz Opcje > Od¶wie¿ 

æ utwory z programem Windows 
z kabel USB i jako metodê 
dtwarzacz multimedialny. Ta 

ê podczas synchronizowania 
stkich plików muzycznych miêdzy 
puterem a urz±dzeniem.
ikacji Nokia Music Manager z 
ite, pod³±cz kabel USB DKE-2 i jako 

ybierz PC Suite.
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y konieczne mo¿e byæ wprowadzanie nazwy u¿ytkownika 
podczas logowania.

Has³o: — wprowad¼ has³o do sklepu muzycznego. Je¶li to 
pole pozostanie puste, konieczne mo¿e byæ wprowadzenie 
has³a podczas logowania.

Przesy³anie utworów muzycznych
Muzykê mo¿na przesy³aæ z kompatybilnego komputera PC 
lub innego kompatybilnego urz±dzenia przy u¿yciu kabla 
USB lub po³±czenia Bluetooth. Szczegó³owe informacje o 
pod³±czaniu urz±dzenia mo¿na znale¼æ w rozdziale 
‘Komunikacja’, s. 101.

 Wymagania dla komputera:
• System operacyjny Windows® XP (lub nowszy) 
• Kompatybilna wersja programu Windows Media® 

Player. Szczegó³owe informacje na temat 
kompatybilno¶ci programu Windows Media Player 
mo¿na znale¼æ w witrynie internetowej firmy Nokia, w 
czê¶ci po¶wiêconej urz±dzeniu N91.

• Aplikacja Nokia PC Suite 6.7 lub nowsza. 
Oprogramowanie mo¿na zainstalowaæ, korzystaj±c z 
dysku CD-ROM dostarczonego w zestawie.

Sposób po³±czenia: 
• Kabel USB DKE-2 do transmisji danych 

(miniUSB — USB)

• Kompatybilny komp

Przesy³anie dany
W celu przes³ania plikó
trzech metod:
• Aby urz±dzenie by³o

zewnêtrzny dysk tw
dowolne dane, nale¿
kabla lub komunikac
USB DKE-2, jako me
danych. Ta metoda 
co i dok±d jest przen
wszystkich informac
zabezpieczonych prz
niemo¿liwe. Aby od¶
zaktualizowaniu kol
przejd¼ do Menu M
Fonotekê.

• Aby zsynchronizowa
Media Player, pod³±c
po³±czenia wybierz O
metoda sprawdza si
niektórych lub wszy
kompatybilnym kom

• Aby skorzystaæ z apl
pakietu Nokia PC Su
metodê po³±czenia w
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otowano na podstawie 
aktualnie dostêpnej, 
ramu Windows Media Player. 

ormacje zawarte w instrukcjach 
alizacji i nazewnictwa opcji) 
lec zmianie. Wiêcej aktualnych 
 w odpowiednich instrukcjach i 
u Windows Media Player.

a
a do kompatybilnego komputera 
 Player wybierze synchronizacjê 
miêci urz±dzenia wynosi mniej 
 niej wystarczaj±co du¿o 
³± bibliotekê. Korzystaj±c z 
o¿na wybraæ utwory i listy 
, skopiowania lub usuniêcia.  

niu urz±dzenia nale¿y 
 bêdzie u¿ywana w programie 

liki rêcznie:
s Media Player jest po³±czony z 
i, w okienku nawigacji wybierz 

 albumy do okienka listy w celu 
hronizacji. Aby usun±æ utwory 
ozycjê z listy i kliknij Remove 
Copyrigh

Po³±czenie przy u¿yciu kabla USB
Po³±cz kablem USB DKE-2 kompatybilny komputer i 
urz±dzenie. Je¶li u¿ywasz systemu operacyjnego 
Windows XP, urz±dzenie zostanie automatycznie 
rozpoznane jako zewnêtrzny dysk twardy. Wszystkie 
aplikacje w urz±dzeniu zostaj± zamkniête i telefon 
przechodzi do trybu offline. 

Aby zsynchronizowaæ utwory z programem Windows 
Media Player, jako metodê po³±czenia wybierz Odtwarzacz 
multimedialny. Skorzystaj z joysticka, aby wybraæ tryb 
po³±czenia. 

Aby zmieniæ domy¶lny tryb po³±czenia USB, naci¶nij , 
wybierz £±cza > Kabel danych i jedn± z opcji ustawienia 
Tryb kabla danych.

Przesy³anie muzyki
Program Windows Media Player i aplikacja Nokia Music 
Manager z pakietu Nokia PC Suite zosta³y 
zoptymalizowane na potrzeby przenoszenia plików 
muzycznych. Wiêcej informacji na temat przenoszenia 
muzyki za pomoc± aplikacji Nokia Music Manager mo¿na 
znale¼æ w podrêczniku u¿ytkownika pakietu Nokia PC Suite 
na dysku CD-ROM dostarczonym z urz±dzeniem Nokia 
N91.

Poni¿sze instrukcje przyg
informacji o najnowszej, 
kompatybilnej wersji prog
Niektóre szczegó³owe inf
(zw³aszcza dotycz±ce lok
mog± byæ niedok³adne i u
informacji mo¿na znale¼æ
systemie pomocy program

Synchronizacja rêczn
Po pod³±czeniu urz±dzeni
program Windows Media
rêczn±, gdy pojemno¶æ pa
ni¿ 8 GB lub gdy nie ma w
miejsca, aby pomie¶ciæ ca
synchronizacji rêcznej, m
utworów do przeniesienia

Przy pierwszym pod³±cze
wprowadziæ nazwê, która
Windows Media Player.

Aby przenie¶æ wybrane p
1 Je¶li program Window

wieloma urz±dzeniam
swoje urz±dzenie. 

2 Przeci±gnij utwory lub
przeprowadzenia sync
lub albumy, wybierz p
from list.
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 (playlisty)

utworów
rów:

wórz listê utworów widoku Listy 

ty utworów i wybierz OK lub 

wê wykonawcy, aby znale¼æ 
 do³±czyæ do listy utworów.  

y dodaæ utwory.  Aby wy¶wietliæ 
azw± wykonawcy, rusz joystickiem 
 listê utworów, porusz joystickiem 

w, wybierz Gotowe.

rów do listy
 do istniej±cej listy lub utworzyæ 

ybierz Opcje > Dodaj utwory.
wê wykonawcy, aby znale¼æ 
 do³±czyæ do listy utworów.  

y dodaæ utwory.  Aby wy¶wietliæ 
azw± wykonawcy, rusz joystickiem 
 listê utworów, porusz joystickiem 
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y 3 Sprawd¼, czy w okienku listy znajduj± siê pliki, które 
chcesz zsynchronizowaæ, i czy pozwala na to 
pojemno¶æ pamiêci urz±dzenia. Kliknij Start Sync., 
aby rozpocz±æ synchronizacjê.

Synchronizacja automatyczna
Aby zmieniæ domy¶ln± opcjê przenoszenia plików w 
programie Windows Media Player, kliknij strza³kê 
znajduj±c± siê pod opcj± Sync, wybierz urz±dzenie i kliknij 
Set up Sync.. Wyczy¶æ lub zaznacz pole wyboru Sync this 
device automatically. 

Po zaznaczeniu polu wyboru Sync this device 
automatically i pod³±czeniu urz±dzenia N91 biblioteka 
muzyczna zostanie automatycznie zaktualizowana na 
podstawie list utworów wybranych w programie Windows 
Media Player. 

Je¶li nie wybrano ¿adnych list utworów, ca³a biblioteka 
muzyczna na komputerze zostanie wybrana do 
synchronizacji. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e biblioteka 
muzyczna na komputerze mo¿e zawieraæ wiêcej plików 
ni¿ zmie¶ci siê na dysku twardym urz±dzenia Nokia N91. 
Wiêcej informacji mo¿na znale¼æ w pomocy programu 
Windows Media Player. 

Listy utworów znajduj±ce siê w urz±dzeniu nie s± 
synchronizowane z listami utworów w programie 
Windows Media Player. 

Listy utworów

Tworzenie listy 
Aby utworzyæ listê utwo
1 Wybierz Opcje > Ut

odtwarzania.
2 Wprowad¼ nazwê lis

naci¶nij joystick.
3 Rozwiñ lub zwiñ naz

utwory, które chcesz
Naci¶nij joystick, ab
listê utworów pod n
w prawo.  Aby ukryæ
w lewo.

4 Po wybraniu utworó

Dodawanie utwo
Utwory mo¿na dodawaæ
now± listê utworów.
1 Na li¶cie utworów w
2 Rozwiñ lub zwiñ naz

utwory, które chcesz
Naci¶nij joystick, ab
listê utworów pod n
w prawo.  Aby ukryæ
w lewo.
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ierdziæ. Spowoduje to usuniêcie 
worów, a nie z urz±dzenia.

 z widoków do listy 

 Muzyka mo¿na dodawaæ do 
ist utwory, albumy, 
zyczne i kompozytorów.

idoku otwartym w Menu 

j do listy odtw. > Zapisana lista 
a lista odtwarzania.
 Nowa lista odtwarzania, 

 wybierz OK. Je¿eli wybrana 
 odtwarzania, wybierz j± i 

tórych widokach mo¿na 
rów, wybieraj±c Opcje > 
 Zaznacz.

 utworów mo¿na dodaæ obecnie 
Copyrigh

3 Po wybraniu utworów, wybierz Gotowe.
 Wskazówka: Utwory mo¿na nawet dodawaæ do 

obecnie odtwarzanej listy utworów. 
Aby wyszukaæ utwór, rozpocznij wpisywanie nazwy za 
pomoc± klawiatury.

Porz±dkowanie utworów
1 W widoku listy odtwarzania wybierz Opcje > Porz±dkuj 

listê.
2 Wybrany utwór jest gotowy do przeniesienia. Przewiñ 

w górê lub w dó³, aby przenie¶æ plik lub pozostawiæ go 
w dotychczasowym miejscu.  

3 Wybierz Upu¶æ.
4 Wska¿ utwór do przeniesienia. 
5 Wybierz Chwyæ.
6 Przewiñ do nowej lokalizacji.
7 Wybierz Upu¶æ.
8 Po uporz±dkowaniu listy wybierz Gotowe.

 Wskazówka: Aby chwyciæ i przenie¶æ obiekt, mo¿esz 
tak¿e nacisn±æ joystick.

Usuwanie utworów z listy
Mo¿liwe jest usuwanie utworów z listy.
1 Wska¿ utwór z listy utworów.
2 Wybierz Opcje > Usuñ z listy odtwarz..

3 Wybierz Tak, aby potw
utworu tylko z listy ut

Dodawanie plików
utworów
Z ró¿nych widoków Menu
istniej±cych lub nowych l
wykonawców, gatunki mu
1 Wybierz element w w

Muzyka. 
2 Wybierz Opcje > Doda

odtwarzania lub Now
3 Je¿eli wybrana zosta³a

wprowad¼ jej nazwê i
zosta³a Zapisana lista
wybierz OK.
 Wskazówka: w niek

zaznaczyæ wiele utwo
Zaznacz/Usuñ zazn. >

 Wskazówka: Do listy
odtwarzany utwór.
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je
twarzacza muzycznego jako opcje 
e elementy.

 — otwiera widok z informacjami o 
 utworze

. — nawi±zuje po³±czenie 
pem internetowym, w którym 
egl±daæ i kupowaæ utwory 

tualizuje zasoby fonoteki, skanuj±c 
aniu nowych utworów i usuwaj±c 

egó³y listy odtw./Szczegó³y 
nformacje o wybranym elemencie

cjê pomocy

— otwiera widok umo¿liwiaj±cy 
utworów

s³anie zaznaczonego elementu do 
 urz±dzenia

ony element po zatwierdzeniu. 
any z dysku twardego.

a nazwê wybranego elementu
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W widoku Listy odtwarzania wybierz Opcje > Szczegó³y 
listy odtw.. Wy¶wietlane s± nastêpuj±ce informacje:

Nazwa — nazwa listy utworów

Utwory — bie¿±ca liczba utworów na li¶cie

Lokalizacja — lokalizacja listy utworów na dysku twardym

Data — data ostatniej modyfikacji listy utworów

Godzina — godzina ostatniej modyfikacji listy utworów

Automatyczne listy utworów
Nastêpuj±ce listy utworów s± automatycznie 
umieszczane w widoku listy utworów:

Czêsto odtwarzane — 40 najczê¶ciej odtwarzanych 
utworów, pocz±wszy od ostatnio odtwarzanych

Ostatn. odtwarzane — 40 ostatnio odtwarzanych 
utworów uporz±dkowanych w kolejno¶ci odwrotnej 
(ostatnio odtwarzany utwór znajduje siê na koñcu).

Ostatnio dodane — utwory dodane do fonoteki w ci±gu 
ostatniego tygodnia.

Dostêpne opc
W ró¿nych widokach Od
dostêpne s± nastêpuj±c

Przejd¼ do Teraz odtw.
aktualnie odtwarzanym

Przejd¼ do Sklepu muz
bezprzewodowe ze skle
mo¿na wyszukiwaæ, prz
muzyczne

Od¶wie¿ Fonotekê — ak
dysk twardy w poszukiw
przerwane ³±cza

Szczegó³y utworu/Szcz
Fonoteki — wy¶wietla i

Pomoc — otwiera aplika

Utwórz listê utworów 
utworzenie nowej listy 

Wy¶lij — umo¿liwia wy
innego kompatybilnego

Usuñ — usuwa zaznacz
Utwór jest trwale usuw

Zmieñ nazwê — zmieni
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k, w którym mo¿na dostosowaæ 
i d¼wiêku.

iera widok, w którym mo¿na 
efekt stereo i natê¿enie niskich 

istê dostêpnych wizualizacji.

lementów
riê Wykonawca, Album, Rodzaj 

ñ nazwê. 
ê i wybierz OK. Aktualizowane 

rzypisane do wybranego 
gatunku muzycznego lub 

 edytowanie 
worach

z Opcje > Szczegó³y utworu. 
têpuj±ce informacje, które 

tworu

konawcy
Copyrigh

Dodaj do listy odtw. — dodaje wybrany element do 
istniej±cej lub nowej listy utworów

Ok³adka albumu — otwiera widok, w którym wy¶wietlana 
jest ok³adka do³±czona do wybranego albumu lub utworu. 
Ok³adkê albumu mo¿na zmieniaæ lub dodaæ, korzystaj±c ze 
zdjêæ zapisanych w telefonie.

Zaznacz/Usuñ zazn. — umo¿liwia zaznaczenie kilku 
elementów w celu przeprowadzenia akcji

Ustaw jako dzwonek — wybiera zaznaczony utwór jako 
d¼wiêk dzwonka aktywnego profilu. Utwory muzyczne z 
dysku twardego wybrane jako d¼wiêki dzwonka mog± nie 
dzia³aæ z powiadomieniem wibracyjnym. Aby zapewniæ 
optymalne dzia³anie, nale¿y zapisywaæ d¼wiêki dzwonków 
w pamiêci urz±dzenia. 

Porz±dkuj listê — porz±dkuje utwory na li¶cie utworów

Opcje dostêpne tylko w widoku Teraz 
odtwarzane
Id¼ do menu Muzyka — otwiera widok Menu Muzyka

Odtwarzanie losowe — w³±cza lub wy³±cza tryb 
odtwarzania losowego. W trybie odtwarzania losowego 
utwory s± odtwarzane w przypadkowej kolejno¶ci.

Powtarzanie — powtarza utwór lub wszystkie utwory z 
obecnie odtwarzanej listy utworów.

Korektor — otwiera wido
ustawienia czêstotliwo¶c

Ustawienia audio — otw
zmieniæ balans kana³ów, 
tonów.

Wizualizacja — otwiera l

Zmiana nazw e
1 Wybierz z listy katego

lub Kompozytor.
2 Wybierz Opcje > Zmie
3 Wprowad¼ now± nazw

s± wszystkie utwory p
wykonawcy, albumu, 
kompozytora.

Wy¶wietlanie i
informacji o ut
W widoku utworu wybier
Wy¶wietlone zostan± nas
mo¿na edytowaæ.

Tytu³ utworu — nazwa u

Wykonawca — nazwa wy
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woru jako d¼wiêku 

t. jako d¼w. dzw.. Wybrany utwór 
o d¼wiêk dzwonka aktywnego 

nie wybierz Opcje > Wizualizacja. 
têpnych wizualizacji.
mknij, aby wróciæ do widoku 

ki albumu

³adka albumu.
ieñ.
alerii telefonu i wybierz Wybierz:.
otn± ok³adkê albumu, wybierz 

dkê.
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y Album — nazwa albumu, z którego pochodzi utwór

Numer utworu — miejsce utworu w albumie, z którego on 
pochodzi

Rok — rok wydania albumu

Gatunek — kategoria stylu, do którego nale¿y utwór

Kompozytor — nazwisko kompozytora utworu

Komentarz — inne informacje o utworze

Aby wy¶wietliæ informacje dotycz±ce Format, D³ugo¶æ 
utworu i Prawa autorskie, wybierz Opcje > Przejrzyj 
szczeg. pliku w widoku Szczegó³y utworu.

Szczegó³y fonoteki
W Menu Muzyka wybierz Opcje > Szczegó³y Fonoteki. 
Wy¶wietlane s± nastêpuj±ce informacje:

Utwory — obecna liczba utworów w fonotece

Czas trwania — ³±czny czas trwania wszystkich utworów

U¿ywane — ³±czny rozmiar plików w fonotece

Dostêpne — dostêpne miejsce na dysku twardym (w GB)

Od¶wie¿ona — data ostatniej modyfikacji biblioteki 
muzycznej

Ustawianie ut
dzwonka
1 Wybierz utwór.
2 Wybierz Opcje > Us

zosta³ ustawiony jak
profilu.

Wizualizacja
1 W widoku Odtwarza
2 Wybierz jedn± z dos
3 Naci¶nij przycisk Za

Odtwarzanie.

Zmiana ok³ad
1 Wybierz utwór.
2 Wybierz Opcje > Ok
3 Wybierz Opcje > Zm
4 Przejrzyj zdjêcia w g
5 Aby przywróciæ pierw

Przywróæ oryg. ok³a
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o¿e zale¿eæ od potrzeb 
 s³uchawek i otaczaj±cego 
atu MP3 szybko¶æ transmisji 

Kb/s zazwyczaj zapewnia wynik 
ia w urz±dzeniu muzyki 
A i AAC zapewniaj± jako¶æ 
 przy szybko¶ci transmisji 
 (od 96 do 160 Kb/s). Niektóre 
kie jak AAC+ i udoskonalony 
pewniaj± jako¶æ d¼wiêku 
 p³yty CD przy szybko¶ci 
 Kb/s. Muzyka klasyczna i 
 wymaga zastosowania wy¿szej 
 ni¿ muzyka popularna.

ch ¼róde³ d¼wiêku, dla których 
 wa¿na ni¿ ilo¶æ zajêtego miejsca 
szybko¶ci transmisji od 8 do 64 
 z regu³y sprawdzaj± siê lepiej 
h transmisji bitów ni¿ format 
Copyrigh

Informacje o kodowaniu plików 
d¼wiêkowych
Aplikacje, takie jak Windows Media Player i Nokia Audio 
Manager, koduj± pliki d¼wiêkowe za pomoc± koderów-
dekoderów (np. WMA lub MP3), aby oszczêdziæ miejsce na 
dysku. Kodowanie polega na usuniêciu tych sk³adników 
sygna³u d¼wiêkowego, które s± nies³yszalne lub prawie 
nies³yszalne dla ludzkiego ucha. 

Niezale¿nie od jako¶ci kodera i kodera-dekodera plik 
wynikowy ma jako¶æ gorsz± od orygina³u. 

Podstawowymi koderami-dekoderami obs³ugiwanymi 
przez to urz±dzenie to s± formaty AAC, WMA i MP3. Maj± 
one ró¿ne odmiany. 

Szybko¶æ transmisji bitów (bitrate)
W przypadku kodowania d¼wiêku jako¶æ wynikowego pliku 
d¼wiêkowego zale¿y od u¿ytej czêstotliwo¶ci próbkowania 
i szybko¶ci transmisji bitów. Czêstotliwo¶æ próbkowania 
jest wyra¿ona w tysi±cach próbek na sekundê (kHz), a w 
przypadku muzyki z jako¶ci± p³yty CD ma sta³± warto¶æ 
44,1 kHz. Szybko¶æ transmisji bitów jest wyra¿ona w 
kilobitach na sekundê (Kb/s). Im wiêksza szybko¶æ 
transmisji danych, tym lepsza jako¶æ d¼wiêku.

¯±dany poziom jako¶ci m
u¿ytkownika, u¿ywanych
szumu. W przypadku form
bitów miêdzy 128 a 192 
wystarczaj±cy do s³uchan
popularnej.  Formaty WM
podobn± do formatu MP3
obni¿onej o jeden poziom
odmiany formatu AAC, ta
format AAC+ (eAAC+), za
porównywaln± do jako¶ci
transmisji bitów rzêdu 48
wyrafinowana zazwyczaj
szybko¶ci transmisji bitów

W przypadku mowy i inny
jako¶æ d¼wiêku jest mniej
na dysku, mo¿na u¿ywaæ 
Kb/s. Formaty WMA i AAC
przy ni¿szych szybko¶ciac
MP3.
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y Zmienna szybko¶æ transmisji bitów
Urz±dzenie obs³uguje tak¿e zmienn± szybko¶æ transmisji 
bitów (variable bitrate, VBR). Zmienna szybko¶æ transmisji 
bitów oznacza, ¿e szybko¶æ transmisji zmienia siê wraz ze 
z³o¿ono¶ci± kodowanego materia³u. Kodowanie VBR jest 
optymalizowane w celu zachowania sta³ej jako¶ci 
d¼wiêku w ca³ym utworze — w przeciwieñstwie do 
kodowania ze sta³± szybko¶ci± (constant bitrate, CBR), w 
przypadku którego jako¶æ bardziej z³o¿onych fragmentów 
jest zmniejszana.
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na dysku twardym s± oznaczone 
konaniem wyboru mo¿esz 
chaæ zapisane na niej d¼wiêki. 
ie d¼wiêku, naci¶nij dowolny 

i¶nij Pobieranie d¼w., aby 
o¿esz wybraæ zak³adkê i 

ernetow±, aby pobraæ z niej 

owiadania opisu abonenta, gdy 
dzenia, wybierz Opcje > 
Powiedz, kto dzwoni na 
 nale¿y zapisaæ w menu 

l, wybierz Opcje > Utwórz nowy.

uzyki przy w³±czonym profilu 
hodz±ce s± sygnalizowane 
elkie pozosta³e sygna³y s± 

korzystanie z pewnych funkcji 
iê z sieci± komórkow±. Gdy 
, po³±czenie urz±dzenia z sieci± 
Copyrigh

Przystosowywanie urz±dzenia
Us³ugodawca mo¿e zablokowaæ pewne funkcje lub 
uniemo¿liwiæ ich w³±czenie w urz±dzeniu. Takie funkcje 
nie bêd± wówczas dostêpne w menu urz±dzenia. Ponadto 
urz±dzenie mo¿e byæ skonfigurowane zgodnie z 
konkretnymi wymaganiami us³ugodawcy. Taka 
konfiguracja mo¿e polegaæ na zmianie hase³ w menu i ich 
kolejno¶ci oraz na zmianie wygl±du ikon. Wiêcej na ten 
temat mo¿na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy.

Profile — Ustawienia 
d¼wiêków

Aby dostosowaæ d¼wiêki dzwonka, d¼wiêki sygnalizuj±ce 
odbiór wiadomo¶ci i inne sygna³y d¼wiêkowe odpowiednio 
do ró¿nych sytuacji, warunków i grup abonentów, naci¶nij 

 i wybierz Narzêdzia > Profile. Je¶li aktualnie wybrany 
jest profil inny ni¿ Ogólny, nazwa profilu widnieje u góry 
wy¶wietlacza w trybie gotowo¶ci.

Aby zmieniæ profil, w trybie gotowo¶ci naci¶nij . Wska¿ 
profil, który chcesz uaktywniæ, i wybierz OK.

Aby zmodyfikowaæ profil, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Profile. Wska¿ ¿±dany profil i wybierz 
Opcje > Przystosuj. Wska¿ ustawienie, które chcesz 
zmieniæ, i naci¶nij joystick, aby otworzyæ listê mo¿liwo¶ci. 

D¼wiêki przechowywane 
symbolem . Przed do
przejrzeæ ca³± listê i ods³u
Aby zatrzymaæ odtwarzan
klawisz.

Po wybraniu d¼wiêku nac
otworzyæ listê zak³adek. M
po³±czyæ siê ze stron± int
d¼wiêki.

Aby w³±czyæ funkcjê wyp
rozlega siê dzwonek urz±
Przystosuj i ustaw opcjê 
W³±czone. Opis abonenta
Kontakty.

Aby utworzyæ nowy profi

W przypadku s³uchania m
Muzyka po³±czenia przyc
krótkim d¼wiêkiem, a wsz
wy³±czone.

Profil Offline
Profil Offline umo¿liwia 
urz±dzenia bez ³±czenia s
uaktywnisz profil Offline
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line, naci¶nij  i wybierz 
ka¿ inny profil, a nastêpnie wybierz 
ak. Urz±dzenie po³±czy siê z sieci± 
ej sygna³u bêdzie wystarczaj±ca. 
th by³o aktywne przed w³±czeniem 
 ono wy³±czone. Po³±czenie 
matycznie przywrócone po wyj¶ciu 
‘Ustawienia’, s. 102.

wygl±du urz±dzenia

¶wietlacza, na przyk³ad tapetê i 
ierz Narzêdzia > Tematy. Aktywny 
mbolem . W menu Tematy 

enty z innych tematów oraz 
u Galeria, aby wybrany temat 
waæ do w³asnych potrzeb. Tematy 
dym s± oznaczone symbolem .

e przegl±darki i pobraæ wiêcej 
r. tematów.

ska¿ go i wybierz Opcje > 
 temat przed jego uaktywnieniem, 
d.

ska¿ go i wybierz Opcje > Edytuj, 
 Tapeta i Wygaszacz.
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a zostanie przerwane, co bêdzie sygnalizowane przez 

wska¼nik mocy sygna³u sieci . Wymiana sygna³ów 
miêdzy urz±dzeniem a sieci± zostanie zablokowana. 
Wysy³ane wiadomo¶ci bêd± umieszczane w skrzynce 
nadawczej, z której bêdzie mo¿na je wys³aæ pó¼niej.

Po uaktywnieniu profilu Offline mo¿na korzystaæ z 
bezprzewodowej sieci LAN (je¶li jest dostêpna), na 
przyk³ad w celu czytania wiadomo¶ci e-mail lub 
przegl±dania stron internetowych. Nale¿y pamiêtaæ o 
przestrzeganiu odpowiednich wymogów bezpieczeñstwa 
podczas nawi±zywania po³±czenia z bezprzewodow± 
sieci± LAN oraz korzystania z niego. Patrz 
‘Bezprzewodowa sieæ LAN’, s. 107.

Ostrze¿enie: Maj±c w³±czony profil Offline, nie 
mo¿na nawi±zywaæ (ani odbieraæ) ¿adnych po³±czeñ, z 
wyj±tkiem okre¶lonych po³±czeñ alarmowych, ani te¿ 
u¿ywaæ innych funkcji, które wymagaj± kontaktu z 
sieci± komórkow±. Aby zatelefonowaæ, trzeba najpierw 
uaktywniæ funkcjê telefonu przez zmianê profilu. Je¶li 
urz±dzenie zosta³o zablokowane, nale¿y wprowadziæ 
kod blokady.

Ostrze¿enie: Aby mo¿na by³o korzystaæ z profilu 
Offline, urz±dzenie musi byæ w³±czone. Nie w³±czaj 
urz±dzenia w miejscach, w których zabrania siê 
korzystaæ z telefonów komórkowych, ani tam, gdzie 
mo¿e ono spowodowaæ zak³ócenia lub inne 
zagro¿enia.

Aby wy³±czyæ profil Off
Narzêdzia > Profile, ws
Opcje > Uaktywnij > T
komórkow±, o ile moc j
Je¶li po³±czenie Bluetoo
profilu Offline, zostanie
Bluetooth zostanie auto
z profilu Offline. Patrz 

Zmiana 

Aby zmieniæ wygl±d wy
ikony, naci¶nij  i wyb
temat jest oznaczony sy
mo¿esz grupowaæ elem
wybieraæ zdjêcia z men
jeszcze lepiej przystoso
zapisane na dysku twar

Aby otworzyæ po³±czeni
tematów, wybierz Pobie

Aby uaktywniæ temat, w
Zastosuj. Aby przejrzeæ
wybierz Opcje > Podgl±

Aby edytowaæ temat, w
aby zmieniæ ustawienia
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róty aplikacji, naci¶nij , 
wienia > Telefon > Tryb 
w. tr. got., a nastêpnie naci¶nij 

 sta³e i nie mo¿na ich zmieniaæ.
Copyrigh

Aby przywróciæ oryginalne ustawienia wybranego tematu, 
podczas jego modyfikowania wybierz Opcje > Przywr. 
oryg. temat.

Aktywny tryb gotowo¶ci
Szybki dostêp do najczê¶ciej u¿ywanych aplikacji mo¿na 
uzyskaæ z wy¶wietlacza w trybie gotowo¶ci. Aktywny tryb 
gotowo¶ci jest domy¶lnie w³±czony.

Naci¶nij , wybierz Narzêdzia > Ustawienia > 
Telefon > Tryb gotowo¶ci > Aktywny tryb gotow., a 
nastêpnie naci¶nij joystick, aby w³±czyæ lub wy³±czyæ 
aktywny tryb gotowo¶ci.

Pojawi siê wy¶wietlacz w 
aktywnym trybie gotowo¶ci. 
Domy¶lne aplikacje znajduj± 
siê u góry ekranu, a 
kalendarz, lista spraw i 
odtwarzacz — u do³u.

Wska¿ aplikacjê lub 
zdarzenie i naci¶nij joystick.

Po w³±czeniu aktywnego 
trybu gotowo¶ci nie mo¿na 
korzystaæ ze standardowych 
skrótów joysticka dostêpnych 
w trybie gotowo¶ci.

Aby zmieniæ domy¶lne sk
wybierz Narzêdzia > Usta
gotowo¶ci > Apl. w akty
joystick.

Niektóre skróty mog± byæ
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akoñczyæ po³±czenie, gdy nie 
chawkowego, naci¶nij  
a nastêpnie zamknij pokrywê w 
mkniêcie pokrywy podczas 
ie spowoduje zakoñczenia 

ie z numerem znajduj±cym siê w 
ij  i wybierz Kontakty. Wska¿ 
pisz w polu wyszukiwania kilka 
ntaktu. Pojawi siê lista pasuj±cych 

, aby nawi±zaæ po³±czenie. 

waæ po³±czenie w ten sposób, 
aæ kontakty z karty SIM do folderu 
anie kontaktów’, s. 41.

t± g³osow± (us³uga sieciowa), w 
ij i przytrzymaj . Patrz te¿ 
ñ’, s. 123.

mieniæ numer telefonu swojej 
i¶nij  i wybierz Narzêdzia > 

> Zmieñ numer. Wprowad¼ numer 
dawcy) i wybierz OK.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Po³±czenia g³osowe
 Wskazówka: aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o¶no¶æ 

w trakcie po³±czenia, nale¿y naciskaæ klawisze z lewej 
strony urz±dzenia. 

1 W trybie gotowo¶ci wprowad¼ numer telefonu wraz z 
numerem kierunkowym. Aby usun±æ numer, naci¶nij 

. 
Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe, naci¶nij 

 dwa razy, aby wprowadziæ znak + 
(miêdzynarodowy kod dostêpu), a nastêpnie wprowad¼ 
numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy 
miejscowo¶ci (bez pocz±tkowego zera) i numer 
telefonu.

2 Aby po³±czyæ siê z wprowadzonym numerem, 
naci¶nij .

3 Aby siê roz³±czyæ lub zrezygnowaæ z próby po³±czenia, 
naci¶nij .
 Wskazówka: do odbierania i koñczenia po³±czeñ 

mo¿esz tak¿e u¿yæ klawisza  na pilocie zdalnego 
sterowania.

Naci¶niêcie  zawsze koñczy po³±czenie, nawet je¶li 
jest aktywna inna aplikacja.

 Wskazówka: Aby z
u¿ywasz zestawu s³u
podczas po³±czenia, 
ci±gu 15 sekund. Za
u¿ywania telefonu n
po³±czenia.

Aby nawi±zaæ po³±czen
menu Kontakty, naci¶n
w³a¶ciwy kontakt lub w
pierwszych liter opisu ko
kontaktów. Naci¶nij 

Aby mo¿na by³o zainicjo
najpierw nale¿y skopiow
Kontakty. Patrz ‘Kopiow

Aby po³±czyæ siê z pocz
trybie gotowo¶ci naci¶n
‘Przekazywanie po³±cze

 Wskazówka: aby z
poczty g³osowej, nac
Pocz. g³os. > Opcje 
(uzyskany od us³ugo
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nika z konferencji, wybierz 
> Od³±cz uczestnika, wska¿ 
i wybierz Od³±cz. 
enie konferencyjne, naci¶nij 

 numeru telefonu
bieranie, naci¶nij  i wybierz 
 Rozmowy > Proste 

fonu do jednego z klawiszy 
- ), naci¶nij  i wybierz 
Przewiñ do klawisza, do którego 
elefonu, a nastêpnie wybierz 
  jest zarezerwowany dla 

, w trybie gotowo¶ci naci¶nij 
nia i .

we
onalone funkcje poleceñ 
ceñ g³osowych nie zale¿y od 

wiêc u¿ytkownik nie musi 
ów g³osowych. Urz±dzenie 
aki g³osowe odpowiadaj±ce 
równuje z nimi znaki g³osowe 
Copyrigh

Aby siê po³±czyæ z ostatnio wybranym numerem, w trybie 
gotowo¶ci naci¶nij . Zostanie otwarta lista 20 
numerów, z którymi ostatnio nawi±zano po³±czenie lub 
próbowano siê po³±czyæ. Przewiñ do ¿±danego numeru i 
naci¶nij , aby siê z nim po³±czyæ.

Nawi±zywanie po³±czenia 
konferencyjnego
1 Po³±cz siê z pierwszym uczestnikiem.
2 Aby po³±czyæ siê z drugim uczestnikiem, wybierz 

Opcje > Nowe po³±czenie. Pierwsze po³±czenie 
zostanie zawieszone.

3 Po nawi±zaniu drugiego po³±czenia w³±cz do rozmowy 
pierwszego uczestnika, wybieraj±c Opcje > 
Konferencja.
Aby przy³±czyæ do konferencji nastêpn± osobê, powtórz 
krok 2 i wybierz Opcje > Konferencja > Dod. do 
konferencji. To urz±dzenie umo¿liwia po³±czenia 
konferencyjne z udzia³em maksymalnie sze¶ciu osób.
Aby przeprowadziæ poufn± rozmowê z jednym z 
uczestników, wybierz Opcje > Konferencja > 
Rozmowa poufna. Wska¿ uczestnika i wybierz Poufna. 
Po³±czenie konferencyjne w Twoim urz±dzeniu zostanie 
zawieszone. Pozostali uczestnicy nadal bêd± mogli ze 
sob± rozmawiaæ. Aby po zakoñczeniu rozmowy poufnej 
przej¶æ do po³±czenia konferencyjnego, wybierz 
Opcje > Konferencja > Dod. do konferencji.

Aby wykluczyæ uczest
Opcje > Konferencja
¿±danego uczestnika 

4 Aby zakoñczyæ po³±cz
.

Proste wybieranie
Aby uaktywniæ proste wy
Narzêdzia> Ustawienia >
wybieranie > W³±czone.

Aby przypisaæ numer tele
prostego wybierania (
Narzêdzia > Pr. wybier.. 
chcesz przypisaæ numer t
Opcje > Przypisz. Klawisz
poczty g³osowej. 

Aby nawi±zaæ po³±czenie
klawisz prostego wybiera

Wybieranie g³oso
Urz±dzenie oferuje udosk
g³osowych. Dzia³anie pole
g³osu osoby mówi±cej, a 
wcze¶niej nagrywaæ znak
automatycznie tworzy zn
pozycjom kontaktów i po
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z opis lub pseudonim zapisany na 

y w wybranym jêzyku 
 g³osowy rozpoznanego kontaktu 
opis i numer. Po 1,5 sekundy 
mer.

ie rozpoznany nieprawid³owo, 
by przejrzeæ inne pasuj±ce 
ij, aby anulowaæ wybieranie 

 jest zapisanych kilka numerów, 
mer domy¶lny, o ile jest on 
ym razie urz±dzenie wybierze 
er spo¶ród nastêpuj±cych: Tel. 
(dom), Tel. kom. (praca), Telefon, 
n (praca).

drzucanie po³±czeñ
, naci¶nij  lub otwórz 

wonka sygnalizuj±cego po³±czenie 
ycisz.

bierania i koñczenia po³±czeñ 
lawisza  na pilocie zdalnego 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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rozpoznawanie poleceñ g³osowych, funkcja 
rozpoznawania g³osu w urz±dzeniu przystosowuje siê do 
g³osu u¿ytkownika g³ównego.

Znak g³osowy kontaktu to jego opis lub pseudonim 
zapisany na karcie kontaktu. Aby ods³uchaæ 
syntezatorowy znak g³osowy, otwórz kartê kontaktu i 
wybierz Opcje > Odtwórz znak g³os..

Nawi±zywanie po³±czenia przy u¿yciu znaku 
g³osowego

Uwaga: u¿ycie znaku g³osowego mo¿e byæ 
utrudnione w ha³a¶liwym otoczeniu lub w sytuacji 
alarmowej. Nie nale¿y zatem polegaæ wy³±cznie na 
g³osowym wybieraniu numerów we wszystkich 
okoliczno¶ciach.

Przy wybieraniu g³osowym jest u¿ywany g³o¶nik. 
Wypowiadaj±c znak g³osowy, trzymaj urz±dzenie w 
niewielkiej odleg³o¶ci.
1 Aby uruchomiæ wybieranie g³osowe, naci¶nij i 

przytrzymaj prawy klawisz wyboru . Je¶li 
u¿ywasz kompatybilnego zestawu s³uchawkowego, 
wybieranie g³osowe mo¿esz uruchomiæ przez 
naci¶niêcie i przytrzymanie klawisza tego zestawu.

2 Zostanie wyemitowany krótki d¼wiêk, a na 
wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat Teraz mów. 

Wyra¼nie wypowied
karcie kontaktu.

3 Urz±dzenie odtworz
syntezatorowy znak
oraz wy¶wietli jego 
zostanie wybrany nu
Je¶li kontakt zostan
wybierz Nastêpny, a
kontakty, lub Przerw
g³osowe.

Je¶li pod jednym opisem
urz±dzenie wybierze nu
ustawiony. W przeciwn
pierwszy dostêpny num
komórkowy, Tel. kom. 
Telefon (dom) i Telefo

Odbieranie i o
Aby odebraæ po³±czenie
przesuwan± obudowê.

Aby wyciszyæ d¼wiêk dz
przychodz±ce, wybierz W

 Wskazówka: do od
mo¿esz tak¿e u¿yæ k
sterowania.
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czekuj±ce, naci¶nij . 
nie zawieszone.

y dwoma po³±czeniami, wybierz 
 Przen. po³±czenie, aby zwi±zaæ 
lub zawieszone z po³±czeniem 
 obu po³±czeñ. Aby zakoñczyæ 
¶nij . Aby zakoñczyæ oba 
e > Zakoñcz wszystkie.

 trakcie po³±czenia 

w trakcie po³±czenia g³osowego 
cie po³±czenia wybierz Opcje, 

ektórych spo¶ród nastêpuj±cych 
yc., Odbierz, Odrzuæ, Zamieñ, 
z mikrotelefon, W³±cz g³o¶nik 

. (je¶li jest pod³±czony 
hawkowy Bluetooth), Zakoñcz 
wszystkie, Nowe po³±czenie, 
±czenie. Wybierz nastêpuj±ce 

 aktywne po³±czenie i odebraæ 

ci UMTS) — aby wys³aæ do 
 wideo w wiadomo¶ci 
s³aniem wiadomo¶ci mo¿esz j± 
Copyrigh

Je¶li nie chcesz odebraæ po³±czenia, naci¶nij , aby je 
odrzuciæ. Je¶li zosta³a uaktywniona funkcja przekazywania 
po³±czeñ Ust. przek. po³. > Gdy zajêty, odrzucenie 
po³±czenia spowoduje przekazanie go pod inny numer. 
Patrz ‘Przekazywanie po³±czeñ’, s. 123.

Po odrzuceniu po³±czenia przychodz±cego mo¿esz wys³aæ 
do osoby, która dzwoni³a, wiadomo¶æ z informacj± o 
przyczynie odrzucenia po³±czenia, wybieraj±c Wy¶lij wiad. 
tekst.. Przed wys³aniem mo¿esz edytowaæ tekst 
wiadomo¶ci. Informacje, jak skonfigurowaæ tê opcjê i jak 
napisaæ standardowy tekst wiadomo¶ci, znajdziesz w 
rozdziale ‘Ustawienia rozmów’, s. 114.

Po³±czenie oczekuj±ce (us³uga 
sieciowa)
W trakcie trwania innego po³±czenia mo¿esz odbieraæ 
rozmowy, je¶li w menu Ustawienia > Rozmowy > Po³±cz. 
oczekuj±ce zosta³a wybrana funkcja Po³±cz. oczekuj±ce.

 Wskazówka: informacje o przystosowywaniu 
d¼wiêków urz±dzenia do ró¿nych sytuacji i warunków 
(na przyk³ad gdy nie chcesz, ¿eby telefon dzwoni³) 
znajdziesz w rozdziale ‘Profile — Ustawienia d¼wiêków’, 
s. 31.

Aby odebraæ po³±czenie o
Pierwsze po³±czenie zosta

Aby prze³±czaæ siê miêdz
Zamieñ. Wybierz Opcje >
po³±czenie przychodz±ce 
aktywnym i wycofaæ siê z
aktywne po³±czenie, naci
po³±czenia, wybierz Opcj

Opcje dostêpne w
g³osowego
Wiele z opcji dostêpnych 
to us³ugi sieciowe. W trak
aby uzyskaæ dostêp do ni
opcji: Wycisz lub Wy³. w
Zawie¶ lub Wznów, W³±c
lub W³. tryb g³o¶nomów
kompatybilny zestaw s³uc
po³. aktyw. lub Zakoñcz 
Konferencja i Przen. po³
opcje: 

Zamieñ — aby zakoñczyæ
oczekuj±ce.

Wy¶lij MMS (tylko w sie
rozmówcy zdjêcie lub plik
multimedialnej. Przed wy
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aby wys³aæ plik do kompatybilnego urz±dzenia (us³uga 
sieciowa).

Wy¶lij DTMF — pozwala wys³aæ ³añcuch sygna³ów DTMF 
reprezentuj±cy na przyk³ad has³o. Wprowad¼ ³añcuch 
DTMF lub znajd¼ go w menu Kontakty. Aby wprowadziæ 
znak oczekiwania (w) lub pauzy (p), naciskaj . Wybierz 
OK, aby wys³aæ sygna³.

 Wskazówka: sygna³y DTMF mo¿esz dodaæ do pola 
Numer telefonu lub DTMF na karcie kontaktu. 
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któw w menu Kontakty, wska¿ 
waæ, i wybierz Opcje > Edytuj.

u z menu Kontakty, wybierz 
. Aby usun±æ kilka kart 

naci¶nij i przytrzymaj , a 
k, aby zaznaczyæ ka¿dy kontakt, 
¶nij , aby usun±æ zaznaczone 

ntaktów mo¿na dodawaæ i 
aplikacji Nokia Contacts Editor 

okia PC Suite. Szczegó³y 
D-ROM dostarczonym z 

ntaktu miniaturowe zdjêcie, 
ybierz Opcje > Edytuj > 
. W chwili nadej¶cia po³±czenia 
iê zdjêcie dzwoni±cej osoby.

ybieranie to szybki sposób 
¿ywanych numerów. Mo¿esz 
stego wybierania o¶miu 
atrz ‘Proste wybieranie numeru 
Copyrigh

Kontakty (spis telefonów)
Naci¶nij  i wybierz Kontakty. W menu Kontakty mo¿na 
dodaæ do karty kontaktu osobisty d¼wiêk dzwonka lub 
miniaturowe zdjêcie. Mo¿na tak¿e utworzyæ grupy 
kontaktów, które umo¿liwiaj± wysy³anie wiadomo¶ci 
tekstowych lub wiadomo¶ci e-mail do wielu odbiorców 
jednocze¶nie. W kontaktach mo¿esz zapisywaæ odebrane 
informacje o kontaktach (wizytówki). Patrz ‘Dane i 
ustawienia’, s. 50. Informacje o kontaktach mo¿na wysy³aæ 
i odbieraæ tylko przy u¿yciu kompatybilnych urz±dzeñ.

Wskazówka: informacje zapisane w urz±dzeniu nale¿y 
regularnie archiwizowaæ. W pó¼niejszym czasie 
informacje te (np. kontakty) mo¿na bêdzie przywróciæ. 
Kopie zapasowe kontaktów mo¿na tworzyæ za pomoc± 
pakietu Nokia PC Suite, zapisuj±c je na kompatybilnym 
komputerze. Szczegó³y znajdziesz na dysku CD-ROM 
dostarczonym z urz±dzeniem.

Zapisywanie opisów i numerów 
telefonów
1 Wybierz Opcje > Nowy kontakt.
2 Wype³nij odpowiednie pola i wybierz Gotowe.

Aby edytowaæ karty konta
kartê, któr± chcesz edyto

Aby usun±æ kartê kontakt
¿±dan± kartê i naci¶nij 
kontaktów jednocze¶nie, 
nastêpnie naci¶nij joystic
który chcesz usun±æ. Naci
kontakty.

Wskazówka: karty ko
edytowaæ za pomoc± 
dostêpnej w pakiecie N
znajdziesz na dysku C
urz±dzeniem.

Aby do³±czyæ do karty ko
otwórz kartê kontaktu i w
Opcje > Dodaj miniaturê
na wy¶wietlaczu pojawi s

Wskazówka: proste w
wywo³ywania czêsto u
przypisaæ klawisze pro
numerom telefonów. P
telefonu’, s. 35.
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 inne us³ugi SIM
i sposobu korzystania z us³ug karty 
rzedawc± tej karty. Mo¿e nim byæ 
sieci lub inny sprzedawca.

ontakty > Opcje > Kontakty 
y wy¶wietliæ nazwy i numery 
 W katalogu karty SIM mo¿na 
 kopiowaæ numery do kontaktów, a 
czenia.

erów wybierania ustalonego, 
kty SIM > Kontakty wyb. ustal.. 
ietlane tylko wtedy, gdy karta SIM 

.

nia z w³asnego urz±dzenia do 
lefonów, wybierz Opcje > W³. 
odaæ nowe numery do listy 
talonego, wybierz Opcje > Nowy 
tania z tych funkcji jest potrzebny 

ybieranie ustalone uniemo¿liwia 
 pakietowych. Ograniczenie to nie 
stowych wysy³anych przez 
ednak w takim przypadku na li¶cie 
usi znajdowaæ siê zarówno numer 

ntrum wiadomo¶ci.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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) Wskazówka: aby wys³aæ dane kontaktu, wybierz 
¿±dan± kartê kontaktu. Wybierz Opcje > Wy¶lij > 
Przez SMS, Przez MMS, Przez e-mail lub Przez 
Bluetooth. Patrz ‘Wiadomo¶ci’, s. 43, i ‘Wysy³anie 
danych przez po³±czenie Bluetooth’, s. 103.

Aby dodaæ kontakt do grupy, wybierz Opcje > Dodaj do 
grupy: (opcja wy¶wietlana tylko w przypadku utworzenia 
grupy). Patrz ‘Tworzenie grup kontaktów’, s. 41.

Aby wy¶wietliæ liczbê kontaktów i grup oraz dostêpn± 
pamiêæ, wybierz Kontakty > Opcje > Dane kontaktów.

Domy¶lne numery i adresy
Do karty kontaktu mo¿na przypisaæ domy¶lne numery lub 
adresy. Dziêki temu w przypadku kontaktu zawieraj±cego 
kilka numerów lub adresów mo¿na ³atwo nawi±zaæ 
po³±czenie z wybranym numerem lub wys³aæ wiadomo¶æ 
na okre¶lony adres. Domy¶lny numer jest tak¿e u¿ywany 
przy wybieraniu g³osowym.
1 Wska¿ kontakt w widoku kontaktów i naci¶nij joystick.
2 Wybierz Opcje > Domy¶lne.
3 Wybierz domy¶lne pole, do którego chcesz dodaæ 

numer lub adres, a nastêpnie wybierz Przypisz.
4 Wybierz numer lub adres, który ma byæ u¿ywany jako 

domy¶lny.

Domy¶lny numer lub adres bêdzie podkre¶lony na karcie 
kontaktu.

Katalog SIM i
W sprawie dostêpno¶ci 
SIM skontaktuj siê ze sp
us³ugodawca, operator 

Naci¶nij  i wybierz K
SIM > Katalog SIM, ab
zapisane na karcie SIM.
dodawaæ, edytowaæ lub
tak¿e nawi±zywaæ po³±

Aby wy¶wietliæ listê num
wybierz Opcje > Konta
Ustawienie to jest wy¶w
mo¿e z niego korzystaæ

Aby ograniczyæ po³±cze
wybranych numerów te
wybier. ustalone. Aby d
numerów wybierania us
kontakt SIM. Do korzys
kod PIN2.

Korzystanie z funkcji W
nawi±zywanie po³±czeñ
dotyczy wiadomo¶ci tek
po³±czenie pakietowe. J
wybierania ustalonego m
odbiorcy, jak i numer ce
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iêków dzwonka do 

 od kontaktu lub cz³onka grupy, 
 dzwonka (je¶li numer telefonu 
 po³±czeniem i rozpoznawany 

otworzyæ kartê kontaktu, lub 
 wybierz grupê kontaktów.
iêk dzwonka. Pojawi siê lista 

nka, który chcesz przypisaæ do 
ktu lub do grupy kontaktów.

nka z listy d¼wiêków dzwonka, 
y.

 kontaktów
esuñ joystick w prawo, aby 

a grupa. 
b u¿yj nazwy domy¶lnej Grupa  
 i wybierz OK. 
z Opcje > Dodaj cz³onków.
nij joystick, aby go zaznaczyæ. 
ków naraz, powtarzaj tê 
 z ¿±danych kontaktów.
Copyrigh

Gdy jest w³±czona funkcja wybierania ustalonego, mo¿liwe 
jest po³±czenie z oficjalnym numerem alarmowym 
zaprogramowanym w urz±dzeniu.

Kopiowanie kontaktów
Aby skopiowaæ opisy i numery z karty SIM do

urz±dzenia, naci¶nij  i wybierz Kontakty > Opcje > 
Kontakty SIM > Katalog SIM. Wska¿ opisy, które chcesz 
skopiowaæ, i wybierz Opcje > Kopiuj do Kontakt..

Aby skopiowaæ kontakty na kartê SIM, naci¶nij  i 
wybierz Kontakty. Wska¿ opisy, które chcesz skopiowaæ, i 
wybierz Opcje > Kopiuj > Do katalogu SIM. Z kart 
kontaktów s± kopiowane tylko pola rozpoznawane przez 
kartê SIM. 

Aby zmodyfikowaæ numer telefonu, z którym dozwolone 
jest nawi±zywanie po³±czeñ z danego urz±dzenia, naci¶nij 

 i wybierz Kontakty > Opcje > Kontakty SIM > 
Kontakty wyb. ustal.. Wska¿ kontakt i wybierz Opcje > 
Edytuj. W celu zmodyfikowania numerów wybierania 
ustalonego mo¿e byæ konieczne podanie kodu PIN2.

Wskazówka: mo¿esz synchronizowaæ kontakty z 
kompatybilnym komputerem, korzystaj±c z pakietu 
Nokia PC Suite. Szczegó³y znajdziesz na dysku CD-ROM 
dostarczonym z urz±dzeniem.

Dodawanie d¼w
kontaktów
Gdy nadejdzie po³±czenie
us³yszysz wybrany d¼wiêk
abonenta jest wysy³any z
przez urz±dzenie).
1 Naci¶nij joystick, aby 

przejd¼ do listy grup i
2 Wybierz Opcje > D¼w

d¼wiêków dzwonka.
3 Wybierz d¼wiêk dzwo

indywidualnego konta

Aby usun±æ d¼wiêk dzwo
wybierz D¼wiêk domy¶ln

Tworzenie grup
1 W menu Kontakty prz

otworzyæ listê grup.
2 Wybierz Opcje > Now
3 Wpisz nazwê grupy lu

(numeru domy¶lnego)
4 Otwórz grupê i wybier
5 Wska¿ kontakt i naci¶

Aby dodaæ kilku cz³on
czynno¶æ dla ka¿dego
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) 6 Wybierz OK, aby dodaæ wybrane kontakty do grupy.

Aby zmieniæ nazwê grupy, wybierz Opcje > Zmieñ nazwê, 
wprowad¼ now± nazwê i wybierz OK.

Usuwanie cz³onków z grupy
1 Z listy grup otwórz tê, któr± chcesz zmodyfikowaæ.
2 Wska¿ kontakt i wybierz Opcje > Usuñ z grupy.
3 Wybierz Tak, aby usun±æ kontakt z grupy.

Wskazówka: aby sprawdziæ, do jakich grup nale¿y 
kontakt, wska¿ go i wybierz Opcje > Nale¿y do grup.
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ie wcze¶niej pobranych 
ine. Patrz ‘E-mail’, s. 57.

ywane s± tu wiadomo¶ci, które 

nio wys³anych wiadomo¶ci 
nych przy u¿yciu po³±czenia 
eniæ liczbê zapisywanych 
w rozdziale ‘Inne ustawienia’, 

u tymczasowo przechowywane 
a wys³anie.

i s± umieszczane w skrzynce 
enie jest poza zasiêgiem sieci. 

e¿ ustawiæ tak, aby zosta³y 
m po³±czeniu ze skrzynk± 

e ¿yczenie mo¿esz otrzymywaæ 
nych wiadomo¶ci tekstowych i 
sieciowa). Odbiór raportu 
ultimedialnej wys³anej na adres 
iemo¿liwy.
Copyrigh

Wiadomo¶ci
Naci¶nij  i wybierz Wiadom.. W widoku Wiadom. 
mo¿esz tworzyæ, wysy³aæ, odbieraæ, wy¶wietlaæ, edytowaæ 
i organizowaæ wiadomo¶ci tekstowe, multimedialne, 
e-mail oraz specjalne wiadomo¶ci tekstowe z danymi. 
Mo¿na równie¿ odbieraæ wiadomo¶ci i dane, korzystaj±c z 
po³±czenia Bluetooth, odbieraæ wiadomo¶ci us³ug 
internetowych, wiadomo¶ci sieciowe, a tak¿e wysy³aæ 
zlecenia na us³ugi.

Uwaga: jedynie urz±dzenia z kompatybilnymi 
funkcjami wiadomo¶ci multimedialnych mog± odbieraæ 
i wy¶wietlaæ takie wiadomo¶ci. Wygl±d odebranej 
wiadomo¶ci mo¿e byæ zró¿nicowany w zale¿no¶ci od 
urz±dzenia odbieraj±cego.

Gdy otworzysz widok Wiadom., zobaczysz funkcjê Nowa 
wiadom. i nastêpuj±ce foldery:

 Sk. odbiorcza — przechowywane s± tu odebrane 
wiadomo¶ci z wyj±tkiem wiadomo¶ci e-mail i wiadomo¶ci 
sieciowych. Wiadomo¶ci e-mail s± zapisywane w folderze 
Skrz. pocztowa.

 Moje foldery — organizowanie wiadomo¶ci w foldery.

 Skrz. pocztowa — umo¿liwia pobranie nowych 
wiadomo¶ci e-mail po po³±czeniu ze zdaln± skrzynk± 

pocztow± lub przegl±dan
wiadomo¶ci w trybie offl

 Robocze — przechow
nie zosta³y wys³ane.

 Wys³ane — 20 ostat
oprócz wiadomo¶ci wys³a
Bluetooth. O tym, jak zmi
wiadomo¶ci, przeczytasz 
s. 59.

 Sk. nadawcza — s± t
wiadomo¶ci oczekuj±ce n

Przyk³ad: wiadomo¶c
nadawczej, gdy urz±dz
Wiadomo¶ci mo¿esz t
wys³ane przy nastêpny
pocztow±.

 Raporty — na w³asn
raporty dorêczenia wys³a
multimedialnych (us³uga 
dorêczenia wiadomo¶ci m
e-mail mo¿e okazaæ siê n
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da wpisywania tekstu
ym górnym rogu wy¶wietlacza 
dycyjnej metody wpisywania 

i klawisz numeryczny ( - ), a¿ 
ak. Nie wszystkie znaki, które 

danym klawiszem, s± na nim 

rê, naci¶nij i przytrzymaj 
numeryczny. 
stowy na numeryczny lub 
 przytrzymaj .
ajduje siê na tym samym klawiszu, 
owadzona, poczekaj na pojawienie 
ko rusz joystickiem w prawo, aby 
i wprowad¼ tê literê.
ci¶nij . Aby usun±æ kilka 
zytrzymaj .
 znaki interpunkcyjne s± dostêpne 
sza . Naciskaj , a¿ pojawi siê 
nkcyjny.
worzyæ listê znaków specjalnych. 
 li¶cie u¿ywaj joysticka. Naci¶nij 

æ ¿±dany znak.
cjê, naci¶nij . Aby przej¶æ 
ego wiersza, trzykrotnie 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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domy¶lnych mo¿na prze³±czaæ siê miêdzy folderami, 
poruszaj±c joystickiem w prawo lub lewo.

Aby wprowadzaæ i wysy³aæ do us³ugodawcy zlecenia na 
us³ugi (tzw. polecenia USSD), na przyk³ad polecenia 
uaktywnienia us³ug sieciowych, wybierz Opcje > Zlecenie 
us³ugi w g³ównym widoku Wiadom..
Funkcja Wiadomo¶ci sieciowe (us³uga sieciowa) 
umo¿liwia otrzymywanie od us³ugodawcy wiadomo¶ci o 
ró¿nej tematyce (np. o stanie pogody lub warunkach na 
drogach). O dostêpnych tematach i ich numerach dowiesz 
siê od us³ugodawcy. W g³ównym widoku Wiadomo¶ci 
wybierz Opcje > Wiadomo¶ci sieciowe. Zobaczysz wtedy 
status tematu, jego numer, nazwê i ewentualnie wska¼nik 
( ) tematu do kontynuacji.

Wiadomo¶ci sieciowych nie mo¿na odbieraæ w sieciach 
UMTS. Po³±czenie pakietowe mo¿e przeszkodziæ w 
odbiorze wiadomo¶ci sieciowych.

Wpisywanie tekstu
Wska¼niki ABC, abc i Abc oznaczaj± wybrany tryb 
znaków. Wska¼nik 123 oznacza tryb numeryczny.

Tradycyjna meto
Wska¼nik  w praw
oznacza, ¿e u¿ywasz tra
tekstu.
• Naciskaj odpowiedn

pojawi siê ¿±dany zn
mo¿na wprowadziæ 
widoczne.

• Aby wprowadziæ cyf
odpowiedni klawisz 

• Aby zmieniæ tryb tek
odwrotnie, naci¶nij i

• Je¶li kolejna litera zn
co litera w³a¶nie wpr
siê kursora (lub szyb
pojawi³ siê od razu) 

• Aby usun±æ znak, na
znaków, naci¶nij i pr

• Najczê¶ciej u¿ywane
po naci¶niêciu klawi
¿±dany znak interpu
Naci¶nij , aby ot
Do poruszania siê po
Wybierz, aby wybra

• Aby wprowadziæ spa
kursorem do nastêpn
naci¶nij .
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wo bêdzie poprawne, przewiñ w 
dziæ lub naci¶nij , aby 

oprawne, naciskaj , aby 
suj±ce s³owa lub naci¶nij  i 
ie tekstu > Odpowiedniki.
acza, ¿e takiego s³owa nie ma w 
³owo do s³ownika, naci¶nij 
wo metod± tradycyjn± i wybierz 
dane do s³ownika. Gdy 
¶æ s³ownika, najdawniej dodane 
ione przez nowo dodane.
jne s³owo.

czyæ lub wy³±czyæ metodê 
szybko naci¶nij .

e wprowadzania tekstu
prowadziæ cyfrê, naci¶nij i 

lawisz numeryczny.

, naciskaj .

j . Aby usun±æ kilka znaków, 
.

yæ listê znaków specjalnych.

tawiæ jednocze¶nie kilka znaków 
ybierania ka¿dego znaku 
Copyrigh

• Aby zmieniaæ tryb znaków, naciskaj .

S³ownikowa metoda wpisywania 
tekstu — Przewidywanie tekstu
Ka¿d± literê wprowadzisz jednym naci¶niêciem klawisza. 
S³ownikowa metoda wprowadzania tekstu jest oparta na 
wbudowanym s³owniku, do którego mo¿na dodawaæ nowe 
s³owa. Je¶li tekst jest wpisywany przy u¿yciu tej metody, w 
prawym górnym rogu wy¶wietlacza widoczny jest 
wska¼nik .
1 Aby u¿ywaæ metody 

s³ownikowej, naci¶nij i 
wybierz W³±cz przewid. 
tekstu. Uaktywni to 
metodê s³ownikow± we 
wszystkich edytorach 
urz±dzenia.

2 Aby wpisaæ ¿±dane s³owo, 
naciskaj klawisze - . 
Naci¶nij ka¿dy klawisz 
tylko raz dla danej litery. 
Aby na przyk³ad wpisaæ s³owo „Nokia”, gdy jest 
wybrany s³ownik angielski, naci¶nij  (N),  (o),  
(k),  (i) oraz  (a).
S³owo bêdzie siê zmieniaæ po ka¿dym naci¶niêciu 
klawisza.

3 Gdy wprowadzone s³o
prawo, aby je zatwier
wprowadziæ spacjê.
Je¿eli s³owo nie jest p
przejrzeæ wszystkie pa
wybierz Przewidywan
Znak ? za s³owem ozn
s³owniku. Aby dodaæ s
Literuj, wprowad¼ s³o
OK. S³owo zostanie do
wyczerpie siê pojemno
s³owo zostanie zast±p

4 Zacznij wpisywaæ kole

Wskazówka: aby w³±
s³ownikow±, dwukrotnie 

Wskazówki dotycz±c
Aby w trybie tekstowym w
przytrzymaj odpowiedni k

Aby zmieniaæ tryb znaków

Aby usun±æ znak, naci¶ni
naci¶nij i przytrzymaj 

Naci¶nij , aby otworz

Wskazówka: Aby ws
specjalnych, podczas w
naci¶nij .
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j (je¶li zaznaczono tekst), Kopiuj 
st), Wklej (je¶li najpierw wyciêto 
t), Wstaw liczbê, Wstaw symbol 
 (zmienia jêzyk wprowadzanych 
ich edytorach).

w z³o¿onych
yrazu z³o¿onego i zatwierd¼ j±, 
prawo. Wpisz drug± czê¶æ wyrazu 
yæ wprowadzanie, wstaw spacjê 

 s³ownikowej
³ownikow± we wszystkich 
i¶nij  i wybierz Przewidywanie 

tu do schowka
zaj przez naci¶niêcie i 
 tym samym czasie poruszaj 

ub prawo. Zaznaczany tekst bêdzie 
etlany.
 do schowka, nie puszczaj±c 

 dokumentu, naci¶nij i przytrzymaj 
z Wklej albo raz naci¶nij  i 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ci Najczê¶ciej u¿ywane znaki interpunkcyjne s± dostêpne po 

naci¶niêciu klawisza . Aby dotrzeæ do ¿±danego znaku 
interpunkcyjnego, naciskaj na przemian  i .

Wskazówka: mechanizm metody s³ownikowej sam 
próbuje odgadn±æ znak interpunkcyjny, jaki w danym 
momencie jest potrzebny (.,?!'). Dostêpne znaki 
interpunkcyjne i ich kolejno¶æ zale¿± od jêzyka 
wybranego w s³owniku.

Naciskaj , aby przejrzeæ wszystkie pasuj±ce s³owa 
znalezione w s³owniku.

Naci¶nij  i wybierz Przewidywanie tekstu, a nastêpnie 
przewiñ w prawo i wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Odpowiedniki — aby przejrzeæ listê s³ów 
odpowiadaj±cych naci¶niêtym klawiszom.

Wstaw s³owo — aby dodaæ do s³ownika s³owo, stosuj±c 
metodê tradycyjn±. Gdy wyczerpie siê pojemno¶æ 
s³ownika, najdawniej dodane s³owo zostanie zast±pione 
przez nowo dodane.

Edytuj s³owo — aby edytowaæ s³owo tradycyjn± metod± 
wprowadzania tekstu. Ta opcja jest dostêpna, gdy s³owo 
jest aktywne (podkre¶lone).

Wskazówka: po naci¶niêciu  stan± siê dostêpne 
nastêpuj±ce opcje (zale¿nie od trybu edycji): 
Przewidywanie tekstu (metoda s³ownikowa), Tryb 
alfanumerczny (metoda tradycyjna), Tryb 

numeryczny, Wytni
(je¶li zaznaczono tek
lub skopiowano teks
oraz Jêzyk tekstów:
tekstów we wszystk

Wpisywanie wyrazó
Wpisz pierwsz± czê¶æ w
ruszaj±c joystickiem w 
z³o¿onego. Aby zakoñcz
przez naci¶niêcie .

Wy³±czanie metody
Aby wy³±czyæ metodê s
edytorach telefonu, nac
tekstu > Wy³±czone.

Kopiowanie teks
1 litery i s³owa zaznac

przytrzymanie . W
joystickiem w lewo l
sukcesywnie pod¶wi

2 Aby skopiowaæ tekst
wybierz Kopiuj.

3 Aby wstawiæ tekst do
, po czym wybier

wybierz Wklej. 
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m. i u¿yj jednej z nastêpuj±cych 

¿liwia wys³anie wiadomo¶ci 

umo¿liwia wys³anie wiadomo¶ci 
).
ys³anie wiadomo¶ci e-mail. Je¶li 
 e-mail, pojawi siê wezwanie do 
nta. Aby rozpocz±æ tworzenie 
il przy u¿yciu przewodnika 
ybierz Start.
ystick, aby z kontaktów wybraæ 
dbiorców wiadomo¶ci. Numery 

e-mail mo¿esz te¿ wprowadzaæ 
 aby wstawiæ ¶rednik (;) 
w. Numer telefonu lub adres 
sz te¿ skopiowaæ ze schowka. 
a¿ kontakt i naci¶nij joystick, aby 
dnym razem mo¿esz zaznaczyæ 

ad¼ temat wiadomo¶ci 
adomo¶ci e-mail. Aby zmieniæ 
rz Opcje > Pola adresów.
, aby przej¶æ do pola wiadomo¶ci 
szablonu, wybierz Opcje > 
iekt > Szablon.
ultimedialnej dodaæ obiekt, 
w obiekt > Zdjêcie, Plik audio 
Copyrigh

Aby zaznaczyæ ca³y wiersz tekstu, naci¶nij i przytrzymaj 
. W tym samym czasie poruszaj joystickiem w górê 

lub w dó³.
Aby z dokumentu usun±æ zaznaczony tekst, 
naci¶nij .

Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci
Wygl±d wiadomo¶ci multimedialnej mo¿e zale¿eæ od 
urz±dzenia odbieraj±cego tak± wiadomo¶æ.

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) i 
innych materia³ów.

Wskazówka: wiadomo¶æ mo¿esz zacz±æ tworzyæ w 
dowolnej aplikacji, w której jest dostêpna opcja Wy¶lij. 
Wybierz plik (zdjêcie lub tekst), który chcesz dodaæ do 
wiadomo¶ci, a nastêpnie wybierz Opcje > Wy¶lij.

Aby mo¿na by³o tworzyæ wiadomo¶ci MMS i e-mail, musz± 
byæ prawid³owo skonfigurowane ustawienia po³±czeñ. 
Patrz ‘Odbiór ustawieñ e-mail i MMS’, s. 49, i ‘E-mail’, 
s. 57.

Rozmiar wiadomo¶ci MMS mo¿e byæ ograniczony przez 
sieæ komórkow±. Je¶li wstawione do wiadomo¶ci zdjêcie 
przekroczy ten limit, urz±dzenie mo¿e je pomniejszyæ tak, 
¿eby mo¿na je by³o wys³aæ przez MMS.

1 Wybierz Nowa wiado
opcji:
Wiadom. SMS — umo
tekstowej.
Wiadomo¶æ MMS — 
multimedialnej (MMS
E-mail — umo¿liwia w
nie masz jeszcze konta
utworzenia takiego ko
ustawieñ poczty e-ma
skrzynki pocztowej, w

2 W polu Do naci¶nij jo
odbiorców lub grupy o
telefonów lub adresy 
rêcznie. Naci¶nij ,
rozdzielaj±cy odbiorcó
e-mail kontaktu mo¿e

Wskazówka: Wsk
go zaznaczyæ. Za je
kilku odbiorców.

3 W polu Temat wprow
multimedialnej lub wi
widoczne pola, wybie

4 Przesuñ joystick w dó³
i wpisaæ j±. Aby u¿yæ 
Wstaw lub Wstaw ob

5 Aby do wiadomo¶ci m
wybierz Opcje > Wsta
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o¶æ, wybierz Opcje > Wy¶lij lub 

a wysy³anie wiadomo¶ci 
iczba znaków przekracza limit 
j wiadomo¶ci. D³u¿sze wiadomo¶ci 
lone na czê¶ci. Za ka¿d± z nich 

czyæ odpowiedni± op³atê. Znaki 
oraz znaki u¿ywane np. w jêzyku 
j miejsca, ograniczaj±c tym samym 
 mo¿e siê sk³adaæ pojedyncza 

awigacji widoczny jest odliczaj±cy 
ci wiadomo¶ci. Na przyk³ad 
na jeszcze wprowadziæ 10 znaków 
e wys³any w dwóch 

-mail jest automatycznie 
 Sk. nadawcza. Je¶li nie uda siê 
ail, pozostanie ona w folderze Sk. 

oku Wiadomo¶ci mo¿na te¿ 
 i wysy³aæ je w wiadomo¶ciach 
 widoku edytora wiadomo¶ci 
bierz Opcje > Utwórz prezentacjê 
¶li Tryb tworzenia MMS jest 

rukcj± lub Wolny). Patrz 
edialne’, s. 56.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ikona .
Plików wideo zapisanych w formacie .mp4 nie 
mo¿na wysy³aæ w wiadomo¶ciach multimedialnych. 
O tym, jak zmieniæ format zapisu nagrywanych 
plików wideo, przeczytasz w rozdziale ‘Ustawienia 
wideo’, s. 65.

6 Aby zrobiæ nowe zdjêcie 
albo nagraæ nowy plik 
audio lub wideo do 
wiadomo¶ci 
multimedialnej, wybierz 
Wstaw nowy > Zdjêcie, 
Plik audio lub Plik 
wideo. Aby do 
wiadomo¶ci wstawiæ 
nowy slajd, wybierz 
Slajd.
Aby sprawdziæ wygl±d 
wiadomo¶ci multimedialnej, wybierz Opcje > Podgl±d.

7 Aby do wiadomo¶ci e-mail dodaæ za³±cznik, wybierz 
Opcje > Wstaw > Zdjêcie, Plik audio, Plik wideo lub 
Notatka. O za³±czniku wiadomo¶ci e-mail informuje 
wska¼nik .

Wskazówka: aby jako za³±cznik wys³aæ obiekt 
inny ni¿ plik audio lub notatka, otwórz 
odpowiedni± aplikacjê i wybierz Wy¶lij > Przez 
e-mail (je¶li ta opcja jest dostêpna).

8 Aby wys³aæ wiadom
naci¶nij .

Urz±dzenie to umo¿liwi
tekstowych, w których l
ustalony dla pojedyncze
przed wys³aniem s± dzie
us³ugodawca mo¿e nali
akcentowane, symbole 
chiñskim zajmuj± wiêce
liczbê znaków, z których
wiadomo¶æ. Na pasku n
wstecz wska¼nik d³ugo¶
„10 (2)” oznacza, ¿e mo¿
do tekstu, który zostani
wiadomo¶ciach.

Wysy³ana wiadomo¶æ e
umieszczana w folderze
wys³aæ wiadomo¶ci e-m
nadawcza.

Wskazówka: w wid
tworzyæ prezentacje
multimedialnych. W
multimedialnych wy
(pozycja dostêpna, je
ustawiony na Z inst
‘Wiadomo¶ci multim
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stawieñ MMS:
nie wybierz Narzêdzia > 
nie > Punkty dostêpu i okre¶l 
 punktu dostêpu do wiadomo¶ci 
z ‘Po³±czenie’, s. 115.
nie wybierz Wiadomo¶ci > 
 MMS-y > Punkt dost. w 
rzony punkt dostêpu, który ma 
±czenie preferowane. Patrz te¿ 
dialne’, s. 56.

odbieraæ, pobieraæ i przekazywaæ 
a nie odpowiadaæ:

uj punkt dostêpu do internetu 
e’, s. 115.
stawienia e-mail. Je¶li 
towa w widoku g³ównym 
 jeszcze konta e-mail, pojawi siê 

nia takiego konta. Aby rozpocz±æ 
oczty e-mail przy u¿yciu 
pocztowej, wybierz Start. Patrz 

mieæ osobne konto poczty 
uj zgodnie z instrukcjami 
niaj±cych dostêp do internetu i 
rczej.
Copyrigh

Wskazówka: wysy³aj±c wiadomo¶æ multimedialn± pod 
adres e-mail lub do urz±dzenia, które mo¿e odbieraæ 
du¿e zdjêcia, u¿ywaj zdjêæ o wiêkszym rozmiarze. Je¶li 
nie znasz mo¿liwo¶ci urz±dzenia odbiorczego lub je¶li 
sieæ nie zezwala na przesy³anie du¿ych plików, u¿ywaj 
raczej mniejszych rozmiarów zdjêæ oraz plików audio, 
których d³ugo¶æ nie przekracza 15 sekund. Aby zmieniæ 
odpowiednie ustawienie, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Wiadomo¶æ MMS > Rozmiar zdjêcia w 
widoku g³ównym Wiadomo¶ci.

Uwaga: wska¼niki wys³ania informacji pokazuj±, ¿e 
wiadomo¶æ zosta³a wys³ana za pomoc± urz±dzenia pod 
zaprogramowany w nim numer centrum wiadomo¶ci. 
Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru 
wiadomo¶ci przez jej adresata. Wiêcej informacji o 
wysy³aniu i odbieraniu wiadomo¶ci uzyskasz od 
us³ugodawcy.

Odbiór ustawieñ e-mail i MMS
Ustawienia te mo¿esz otrzymaæ w wiadomo¶ci tekstowej 
od operatora sieci lub us³ugodawcy. Patrz ‘Dane i 
ustawienia’, s. 50. 

W sprawie dostêpno¶ci us³ug transmisji danych i 
warunków subskrypcji zwróæ siê do operatora sieci lub 
us³ugodawcy. Stosuj siê do wskazówek otrzymanych od 
us³ugodawcy.

Rêczne wprowadzanie u
1 Wybierz , a nastêp

Ustawienia > Po³±cze
ustawienia wybranego
multimedialnych. Patr

2 Naci¶nij , a nastêp
Opcje > Ustawienia >
u¿yciu i wybierz utwo
byæ u¿ywany jako po³
‘Wiadomo¶ci multime

Aby mo¿na by³o wysy³aæ, 
wiadomo¶ci e-mail oraz n
• Prawid³owo skonfigur

(IAP). Patrz ‘Po³±czeni
• Wybierz prawid³owe u

wybierzesz Skrz. pocz
Wiadom., ale nie masz
wezwanie do utworze
tworzenie ustawieñ p
przewodnika skrzynki 
‘E-mail’, s. 57.
Aby to zrobiæ, musisz 
elektronicznej. Postêp
us³ugodawców zapew
zdalnej skrzynki odbio
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¶ci do urz±dzenia, wybierz Opcje > 

o¶æ multimedialn± ( ), mo¿esz 
ytaæ jej tre¶æ. Wska¼nik  jest 

adomo¶ci do³±czony jest d¼wiêk, a 
e o do³±czonym pliku wideo. Aby 
ilm wideo, wybierz wska¼nik.

 obiekty s± zawarte w wiadomo¶ci 
 wiadomo¶æ i wybierz Opcje > 

a prezentacjê multimedialn±, 
nik . Aby odtworzyæ 
ka¼nik.

ia
raæ ró¿ne rodzaje wiadomo¶ci z 

yjna — ustawienia konfiguracji 
domo¶ci konfiguracyjnej od 
 lub z wydzia³u zarz±dzania 
 przedsiêbiorstwie. Aby zapisaæ te 

cje > Zapisz wszystko.

aæ informacje w menu 
je > Zapisz wizytówkê. Do³±czone 
y lub pliki audio nie zostan± 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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wiadomo¶ci
Folder Sk. odbiorcza udostêpnia nastêpuj±ce wska¼niki:

 — nieprzeczytana wiadomo¶æ tekstowa.

 — nieprzeczytana wiadomo¶æ multimedialna.

 — dane odebrane za po¶rednictwem po³±czenia 
Bluetooth.

Gdy nadejdzie wiadomo¶æ, w trybie gotowo¶ci pojawi siê 
symbol  i komunikat 1 nowa wiadomo¶æ. Aby 
otworzyæ wiadomo¶æ, wybierz Poka¿. Aby otworzyæ 
wiadomo¶æ z folderu Sk. odbiorcza, wska¿ j± i naci¶nij 
joystick.

Aby wys³aæ odpowied¼ na odebran± wiadomo¶æ, wybierz 
Opcje > Odpowiedz.

Wiadomo¶ci multimedialne
Wa¿ne: przy otwieraniu wiadomo¶ci nale¿y 

zachowaæ ostro¿no¶æ. Elementy wiadomo¶ci 
multimedialnej mog± zawieraæ destrukcyjne 
oprogramowanie lub w inny sposób byæ szkodliwe dla 
urz±dzenia lub komputera.

Mo¿esz otrzymaæ powiadomienie o wiadomo¶ci 
multimedialnej oczekuj±cej w centrum wiadomo¶ci 
multimedialnych. Aby nawi±zaæ po³±czenie pakietowe w 

celu pobrania wiadomo
Pobierz.

Gdy otworzysz wiadom
obejrzeæ zdjêcie i przecz
wy¶wietlany, gdy do wi
wska¼nik  informuj
odtworzyæ d¼wiêk lub f

Aby dowiedzieæ siê, jakie
multimedialnej, otwórz
Obiekty.

Je¶li wiadomo¶æ zawier
wy¶wietlany jest wska¼
prezentacjê, wybierz ws

Dane i ustawien
Urz±dzenie mo¿e odbie
danymi:

Wiadomo¶æ konfigurac
mo¿esz otrzymaæ w wia
operatora, us³ugodawcy
przep³ywem informacji w
ustawienia, wybierz Op

Wizytówka — aby zapis
Kontakty, wybierz Opc
do wizytówki certyfikat
zapisane.
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¿esz segregowaæ wiadomo¶ci w 
foldery oraz usuwaæ i zmieniaæ 
j±cych.

otowym tekstom 
olderze szablonów nie trzeba 
 czêsto wysy³anych wiadomo¶ci 

owa
krz. pocztowa, ale nie masz 
wi siê wezwanie do utworzenia 

cz±æ tworzenie ustawieñ poczty 
odnika skrzynki pocztowej, 
E-mail’, s. 57.

nkê pocztow±, jej nazwa zast±pi 
towa widoczn± w g³ównym 
zynek pocztowych mo¿esz mieæ 
).

ki pocztowej
nki pocztowej urz±dzenie 
 czy po³±czyæ siê ze skrzynk± 
rzynk± pocztow±?).
Copyrigh

D¼w. dzwon. — aby zapisaæ d¼wiêk dzwonka, wybierz 
Opcje > Zapisz.

Logo operat. — aby w trybie gotowo¶ci zamiast 
identyfikatora operatora sieci by³o wy¶wietlane jego logo, 
wybierz Opcje > Zapisz.

Poz. kalend. — aby zapisaæ zaproszenie, wybierz Opcje > 
Zapisz w Kalend..

Wiadom. Web — aby zapisaæ zak³adkê na li¶cie zak³adek w 
aplikacji Internet, wybierz Opcje > Dodaj do zak³adek. 
Je¶li wiadomo¶æ zawiera zarówno zak³adki, jak i 
ustawienia punktu dostêpu, to — aby zapisaæ takie 
dane-wybierz Opcje > Zapisz wszystko. 

Powiad. e-mail — notatka informuje o liczbie nowych 
wiadomo¶ci e-mail w zdalnej skrzynce pocztowej. 
Rozszerzone powiadomienia mog± zawieraæ wiêcej 
szczegó³ów.

Wiadomo¶ci us³ug internetowych
Wiadomo¶ci us³ug internetowych ( ) to powiadomienia 
(na przyk³ad nag³ówki doniesieñ prasowych), które mog± 
zawieraæ równie¿ tekst lub ³±cze. W sprawie dostêpno¶ci 
takiej us³ugi i mo¿liwo¶ci jej subskrybowania zwróæ siê 
us³ugodawcy.

Moje foldery 
W menu Moje foldery mo
folderach, tworzyæ nowe 
nazwy folderów ju¿ istnie

Wskazówka: dziêki g
przechowywanym w f
wielokrotnie wpisywaæ
o tej samej tre¶ci.

Skrzynka poczt
Je¶li wybierzesz pozycjê S
jeszcze konta e-mail, poja
takiego konta. Aby rozpo
e-mail przy u¿yciu przew
wybierz Start. Patrz te¿ ‘

Gdy utworzysz now± skrzy
ogóln± nazwê Skrz. pocz
widoku Wiadomo¶ci. Skr
kilka (maksymalnie sze¶æ

Otwieranie skrzyn
Podczas otwierania skrzy
wy¶wietli zapytanie o to,
pocztow± (Po³±czyæ ze sk
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anie wiadomo¶ci, wybierz Anuluj.
iadomo¶ci e-mail, mo¿esz je dalej 

online. Mo¿esz te¿ wybraæ Opcje > 
zyæ po³±czenie i przegl±daæ 

 trybie offline.
domo¶ci e-mail:
¶æ e-mail (tryb offline lub online) 
do urz±dzenia.
¶æ e-mail zosta³a pobrana do 

ail zosta³a przeczytana i nie 
urz±dzenia.
ail zosta³a przeczytana.
³ówek wiadomo¶ci e-mail, której 

ta z pamiêci urz±dzenia.
mo¶æ e-mail, naci¶nij joystick. Je¶li 

ail nie zosta³a jeszcze pobrana, a 
e, pojawi siê pytanie, czy chcesz 
æ ze skrzynki pocztowej.

i e-mail, otwórz wiadomo¶æ ze 
  i wybierz Opcje > Za³±czniki. 
 za³±cznika oznacza, ¿e za³±cznik 

rz±dzenia. Wybierz wówczas 
oku Za³±czniki mo¿esz pobieraæ, 
uwaæ za³±czniki. Za³±czniki mo¿esz 
o³±czenie Bluetooth.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ci Aby po³±czyæ siê ze skrzynk± pocztow± i pobraæ nowe 

wiadomo¶ci e-mail lub ich nag³ówki, wybierz Tak. Gdy 
przegl±dasz wiadomo¶ci w trybie online, po³±czenie 
pakietowe ze zdaln± skrzynk± jest ca³y czas aktywne. 
Patrz te¿ ‘Po³±czenie’, s. 115.

Aby w trybie offline przejrzeæ wcze¶niej pobrane 
wiadomo¶ci e-mail, wybierz Nie. Gdy przegl±dasz 
wiadomo¶ci e-mail w trybie offline, urz±dzenie nie jest 
po³±czone ze zdaln± skrzynk± pocztow±.

Pobieranie wiadomo¶ci e-mail
W trybie offline wybierz Opcje > Po³±cz, aby po³±czyæ siê 
ze zdaln± skrzynk± pocztow±.

 Wa¿ne: przy otwieraniu wiadomo¶ci nale¿y 
zachowaæ ostro¿no¶æ. Wiadomo¶ci e-mail mog± zawieraæ 
destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób byæ 
szkodliwe dla urz±dzenia lub komputera.

1 Maj±c po³±czenie ze zdaln± skrzynk± pocztow±, 
wybierz Opcje > Pobierz e-mail i u¿yj jednej z 
nastêpuj±cych opcji:
Nowe — umo¿liwia pobranie wszystkich nowych 
wiadomo¶ci e-mail
Wybrane — umo¿liwia pobranie tylko tych 
wiadomo¶ci e-mail, które zosta³y zaznaczone.
Wszystkie — umo¿liwia pobranie ze skrzynki 
wszystkich wiadomo¶ci.

Aby przerwaæ pobier
2 Gdy ju¿ pobierzesz w

przegl±daæ w trybie 
Roz³±cz, aby zakoñc
wiadomo¶ci e-mail w
Wska¼niki stanu wia

 Nowa wiadomo
nie zosta³a pobrana 

 Nowa wiadomo
urz±dzenia.

 Wiadomo¶æ e-m
zosta³a pobrana do 

 Wiadomo¶æ e-m
 Przeczytany nag

tre¶æ zosta³a usuniê
3 Aby otworzyæ wiado

dana wiadomo¶æ e-m
jeste¶ w trybie offlin
pobraæ tê wiadomo¶

Aby zobaczyæ za³±cznik
wska¼nikiem za³±cznika
Przyciemniony wska¼nik
nie zosta³ pobrany do u
Opcje > Pobierz. W wid
otwieraæ, zapisywaæ i us
równie¿ wysy³aæ przez p
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¿ nag³ówek wiadomo¶ci e-mail, 
ej skrzynki pocztowej, a 
z siê ze skrzynk±, aby uaktualniæ 

-mail z urz±dzenia i ze zdalnej 
rz Opcje > Usuñ. W opcji Usuñ 

 i serwer.
¶æ e-mail zostanie usuniêta 
uniêcie jej ze skrzynki 
atycznie podczas nastêpnego 
±. Je¶li u¿ywasz protoko³u POP3, 
o usuniêcia s± usuwane 
o³±czenia ze zdaln± skrzynk± 

wiadomo¶ci e-mail z urz±dzenia 
o¶æ zaznaczon± do usuniêcia 

czenia ( ) i wybierz Opcje > 

 skrzynk± pocztow±
bierz Opcje > Roz³±cz, aby 
ietowe ze zdaln± skrzynk± 

³±czaj siê ze skrzynk± pocztow±, 
 wiadomo¶ci e-mail by³y z niej 
ane do urz±dzenia (domy¶lnie 
lko nag³ówki). Z tej mo¿liwo¶ci 
Copyrigh

Wskazówka: je¶li skrzynka pocztowa u¿ywa protoko³u 
IMAP4, mo¿esz podaæ liczbê pobieranych za jednym 
razem wiadomo¶ci oraz zdecydowaæ o ewentualnym 
pobieraniu za³±czników. Dostêpne opcje protoko³u 
POP3 to: Tylko nag³ówki, Limit rozmiaru lub Wiad. i 
za³±czniki.

Automatyczne pobieranie wiadomo¶ci 
e-mail
Aby pobraæ wiadomo¶ci automatycznie, wybierz Opcje > 
Ustawienia e-mail > Automat. pobieranie > Pobieraj 
nag³ówki > Zawsze w³±czone lub Tylko w macierz., a 
nastêpnie okre¶l, kiedy i jak czêsto wiadomo¶ci maj± byæ 
pobierane.

Automatyczne pobieranie wiadomo¶ci e-mail mo¿e 
zwiêkszyæ koszty po³±czeñ z uwagi na wiêksz± ilo¶æ 
przesy³anych danych.

Usuwanie wiadomo¶ci e-mail
Aby usun±æ tre¶æ wiadomo¶ci e-mail z urz±dzenia, ale 
pozostawiæ j± w zdalnej skrzynce pocztowej, wybierz 
Opcje > Usuñ. W opcji Usuñ wiad. z: wybierz Tylko 
telefon.

W urz±dzeniu s± odzwierciedlane nag³ówki wiadomo¶ci 
e-mail znajduj±cych siê w zdalnej skrzynce pocztowej. 
Dlatego po usuniêciu tre¶ci wiadomo¶ci e-mail jej 
nag³ówek nadal pozostaje w pamiêci urz±dzenia. Aby z 

urz±dzenia usun±æ równie
najpierw usuñ j± ze zdaln
nastêpnie ponownie po³±c
jej stan.

Aby usun±æ wiadomo¶æ e
skrzynki pocztowej, wybie
wiad. z: wybierz Telefon
W trybie offline wiadomo
najpierw z urz±dzenia. Us
pocztowej nast±pi autom
po³±czenia siê z t± skrzynk
wiadomo¶ci zaznaczone d
dopiero po zakoñczeniu p
pocztow±.

Aby anulowaæ usuwanie 
i z serwera, wska¿ wiadom
podczas nastêpnego po³±
Cofnij usuwanie.

Roz³±czanie siê ze
Bêd±c w trybie online, wy
zakoñczyæ po³±czenie pak
pocztow±.

Wskazówka: Nie roz
je¶li chcesz, aby nowe
automatycznie pobier
jest aktywna opcja Ty
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 — wiadomo¶æ zostanie wys³ana po 
poprzedniej wiadomo¶ci 

dzina) — urz±dzenie ponowi próbê 
zinie. Aby od razu ponowiæ próbê 
lij.
„zawieszaæ” dokumenty w folderze 
elu wska¿ wysy³an± wiadomo¶æ i 
ymaj wys³anie. 

jêto ju¿ maksymaln± liczbê prób 
ie uda³o siê jej wys³aæ. Je¶li dotyczy 
ej, otwórz j± i sprawd¼, czy s± 
cje wysy³ania.

¶ci s± umieszczane w skrzynce 
wtedy, gdy urz±dzenie jest poza 
o¶ci mo¿esz te¿ ustawiæ tak, aby 

stêpnym po³±czeniu ze skrzynk± 

iadomo¶ci na 

¶ci zapisane na karcie SIM, musisz 
 w urz±dzeniu.
 Wiadom. wybierz Opcje > 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ci mo¿esz korzystaæ, je¶li serwer pocztowy udostêpnia 

funkcjê IMAP IDLE. Aby aplikacjê Wiadomo¶ci 
pozostawiæ otwart± w tle, naci¶nij dwukrotnie . 
Pamiêtaj jednak, ¿e d³u¿sze po³±czenie z poczt± mo¿e 
zwiêkszyæ ogólne koszty po³±czeñ z uwagi na 
przesy³anie danych.

Przegl±danie wiadomo¶ci e-mail w trybie 
offline
Gdy nastêpnym razem otworzysz folder Skrz. pocztowa, 
chc±c przeczytaæ wiadomo¶ci e-mail w trybie offline, 
odpowiedz Nie na pytanie Po³±czyæ ze skrzynk± 
pocztow±?. Mo¿esz wówczas przeczytaæ wcze¶niej 
pobrane nag³ówki wiadomo¶ci e-mail, tre¶æ pobranych 
wiadomo¶ci lub nag³ówki i tre¶æ. Mo¿esz równie¿ pisaæ 
nowe wiadomo¶ci, odpowiadaæ na wiadomo¶ci lub je 
przekazywaæ. Zostan± one wys³ane przy kolejnym 
po³±czeniu ze skrzynk± pocztow±.

Skrzynka nadawcza-wiadomo¶ci 
oczekuj±ce na wys³anie
Sk. nadawcza to folder wiadomo¶ci czekaj±cych na 
wys³anie.

Wiadomo¶ci w folderze Sk. nadawcza mog± mieæ 
nastêpuj±cy status:

Wysy³ana — zosta³o nawi±zane po³±czenie i wiadomo¶æ 
jest wysy³ana.

Oczekuj±ca / W kolejce
zakoñczeniu wysy³ania 
podobnego typu.

Wy¶lij ponownie o  (go
wys³ania o podanej god
wysy³ania, naci¶nij Wy¶
Wstrzymana — mo¿esz 
Sk. nadawcza. W tym c
wybierz Opcje > Wstrz

Nie powiod³o siê — pod
wys³ania wiadomo¶ci. N
to wiadomo¶ci tekstow
przyjête prawid³owe op

Przyk³ad: wiadomo
nadawczej na przyk³ad 
zasiêgiem sieci. Wiadom
zosta³y wys³ane przy na
pocztow±.

Przegl±danie w
karcie SIM
Aby przejrzeæ wiadomo
je skopiowaæ do folderu
1 W g³ównym widoku

Wiadomo¶ci SIM.
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aæ i odbieraæ wiadomo¶ci 
il, wprowad¼ bramê wiadomo¶ci 
o¶ci e-mail.

y korzystaæ, gdy to jest mo¿liwe, 
nego systemu kodowania, 
³uga.

rz, czy sieæ ma przysy³aæ raporty 
adomo¶ci (us³uga sieciowa).

okre¶l, jak d³ugo centrum 
e wysy³aæ wiadomo¶æ, je¿eli 
dzie siê (us³uga sieciowa). Je¶li 
pny w okresie wa¿no¶ci, 
iêta z centrum wiadomo¶ci.

ieñ tê opcjê tylko wówczas, gdy 
m wiadomo¶ci ma mo¿liwo¶æ 
¶ci tekstowych na inne formaty. 
ie z operatorem sieci.

ybierz po³±czenie u¿ywane do 
kstowych: sieæ GSM lub 
li jest obs³ugiwane przez sieæ. 

kre¶l, czy odpowiedzi na 
sy³ane przy u¿yciu tego samego 
o¶ci tekstowych (us³uga 
Copyrigh

2 Aby zaznaczyæ wiadomo¶ci, wybierz Opcje > 
Zaznacz / Usuñ zazn. > Zaznacz lub Zaznacz wszystko.

3 Wybierz Opcje > Kopiuj. Pojawi siê lista folderów.
4 Aby rozpocz±æ kopiowanie, zaznacz folder i wybierz 

OK. Aby wy¶wietliæ wiadomo¶ci, otwórz folder.

Ustawienia wiadomo¶ci
Wype³nij wszystkie pola oznaczone s³owami Nale¿y 
okre¶liæ lub czerwon± gwiazdk±. Stosuj siê do wskazówek 
otrzymanych od us³ugodawcy. Ustawienia te mo¿na tak¿e 
otrzymaæ od us³ugodawcy w wiadomo¶ci konfiguracyjnej.

Niektóre lub wszystkie centra wiadomo¶ci, punkty dostêpu 
i inne ustawienia mog³y zostaæ wstêpnie skonfigurowane 
przez us³ugodawcê lub operatora sieci i ich 
modyfikowanie, edytowanie lub usuwanie mo¿e byæ 
niemo¿liwe.

Wiadomo¶ci tekstowe
Naci¶nij  i wybierz Wiadom. > Opcje > Ustawienia > 
Wiadom. SMS, a nastêpnie wybierz:

Centra wiadomo¶ci — wy¶wietlenie listy wszystkich 
okre¶lonych centrów wiadomo¶ci.

Centr. wiad. w u¿yciu — wybranie centrum dorêczania 
wiadomo¶ci tekstowych.

SMS e-mail — aby wysy³
tekstowe z adresów e-ma
e-mail i centrum wiadom

Kodowanie znaków — ab
z konwersji znaków dla in
wybierz Uproszczona obs
Odbiór raportów — wybie
dorêczenia wys³anych wi

Wa¿no¶æ wiadomo¶ci — 
wiadomo¶ci ma ponowni
pierwsza próba nie powie
odbiorca nie bêdzie dostê
wiadomo¶æ zostanie usun

Wiad. wys³ana jako — zm
masz pewno¶æ, ¿e centru
przekszta³cania wiadomo
Skontaktuj siê w tej spraw

Preferowane po³±cz. — w
wysy³ania wiadomo¶ci te
po³±czenie pakietowe, je¶
Patrz ‘Po³±czenie’, s. 115.

Odp. przez to centr. — o
wiadomo¶ci maj± byæ wy
numeru centrum wiadom
sieciowa).



56

 je¶li wybierzesz Z instrukcj±, przy 
o¶ci, której adresat mo¿e nie byæ w 
enie wy¶wietli odpowiedni 
raniczony, aby w³±czyæ blokadê 
których adresaci mog± nie byæ w 

 wybierz punkt dostêpu u¿ywany 
zenie z centrum wiadomo¶ci 

— wybierz sposób odbioru 
lnych. Aby automatycznie odbieraæ 
lne w sieci macierzystej, wybierz 
dy bêdziesz poza sieci± 
 powiadomienie o nadej¶ciu 
lnej, któr± mo¿na pobraæ z 
ultimedialnych.

oru wiadomo¶ci multimedialnych 
 mog± byæ wy¿sze.

 odbioru MMS > Zawsze 
utomatycznie nawi±zuje 
 celu pobrania wiadomo¶ci 
zystej, jak i poza ni±.

 wybierz, czy chcesz odrzucaæ 
e od anonimowych nadawców.

¶l, czy chcesz odbieraæ 
¶ci reklamowe.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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tekstowych
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po zmianie karty SIM lista 
dostêpnych centrów wiadomo¶ci jest aktualizowana 
zgodnie z centrami zapisanymi na nowej karcie SIM. 
Centra wiadomo¶ci mog³y tak¿e zostaæ wstêpnie 
okre¶lone w urz±dzeniu przez us³ugodawcê i u¿ytkownik 
mo¿e nie mieæ mo¿liwo¶ci ich tworzenia, edytowania i 
usuwania.
1 Wybierz Centra wiadomo¶ci > Opcje > Nowe 

centrum wiad. lub Edytuj.
2 Naci¶nij joystick, wpisz nazwê centrum wiadomo¶ci i 

wybierz OK.
3 Przewiñ w dó³, naci¶nij joystick i wpisz numer centrum 

wiadomo¶ci tekstowych. Numer ten otrzymasz od 
us³ugodawcy.

4 Wybierz OK.
5 Aby u¿yæ nowych ustawieñ, wróæ do widoku ustawieñ. 

Przejd¼ do Centr. wiad. w u¿yciu i wybierz nowe 
centrum wiadomo¶ci.

Wiadomo¶ci multimedialne
Naci¶nij  i wybierz Wiadom. > Opcje > Ustawienia > 
Wiadomo¶æ MMS, a nastêpnie wybierz:

Rozmiar zdjêcia — wybierz rozmiar zdjêcia w wiadomo¶ci 
multimedialnej. Oryginalny (opcja wy¶wietlana tylko 
wtedy, gdy Tryb tworzenia MMS jest ustawiony na Z 
instrukcj± lub Wolny), Ma³y albo Du¿y.

Tryb tworzenia MMS —
próbie wys³ania wiadom
stanie odczytaæ, urz±dz
komunikat. Wybierz Og
wysy³ania wiadomo¶ci, 
stanie odczytaæ.

Punkt dost. w u¿yciu —
jako preferowane po³±c
multimedialnych.

Sposób odbioru MMS 
wiadomo¶ci multimedia
wiadomo¶ci multimedia
Aut. w macierzystej. G
macierzyst±, otrzymasz
wiadomo¶ci multimedia
centrum wiadomo¶ci m

Koszty wysy³ania i odbi
poza sieci± macierzyst±

Je¶li wybierzesz Sposób
automat., urz±dzenie a
po³±czenie pakietowe w
zarówno w sieci macier

Wiadom. anonimowe —
wiadomo¶ci pochodz±c

Odbiór og³oszeñ — okre
multimedialne wiadomo
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nkê pocztow±, wybierz Opcje > 
ównym widoku skrzynki 

 odbierania poczty e-mail, 
mail i wybierz jedn± z 

prowad¼ nazwê u¿ytkownika 
cy.

. Je¿eli to pole pozostanie puste, 
æ przy próbie po³±czenia siê ze 
±.

prowad¼ nazwê lub adres 
± byæ odbierane wiadomo¶ci 

wybierz punkt dostêpu do 
Access Point). Patrz ‘Po³±czenie’, 

wprowad¼ nazwê skrzynki 

re¶la protokó³ poczty e-mail 
cê udostêpniaj±cego zdaln± 
pne opcje to: POP3 i IMAP4. 
raæ tylko raz i nie mo¿na go 
wieñ skrzynki pocztowej ani po 

asz protoko³u POP3, wiadomo¶ci 
Copyrigh

Odbiór raportów — okre¶l, czy chcesz, aby stan wys³anej 
wiadomo¶ci by³ widoczny w rejestrze (us³uga sieciowa). 
Odbiór raportu dorêczenia wiadomo¶ci multimedialnej 
wys³anej na adres e-mail mo¿e okazaæ siê niemo¿liwy.

Odm. wysy³. raportów — wybierz, czy chcesz wy³±czyæ 
wysy³anie przez urz±dzenie raportów odbioru wiadomo¶ci 
multimedialnych.

Wa¿no¶æ wiadomo¶ci — okre¶l, jak d³ugo centrum 
wiadomo¶ci ma ponownie wysy³aæ wiadomo¶æ, je¿eli 
pierwsza próba nie powiedzie siê (us³uga sieciowa). Je¶li 
odbiorca nie bêdzie dostêpny w okresie wa¿no¶ci, 
wiadomo¶æ zostanie usuniêta z centrum wiadomo¶ci.

Wskazówka: ustawienia multimediów (us³ug MMS) i 
poczty e-mail mo¿esz otrzymaæ od us³ugodawcy w 
postaci wiadomo¶ci konfiguracyjnej. Wiêcej na ten 
temat mo¿na siê dowiedzieæ od us³ugodawcy. Patrz 
‘Dane i ustawienia’, s. 50.

E-mail
Naci¶nij  i wybierz Wiadom. > Opcje > Ustawienia > 
E-mail, a nastêpnie wybierz:

Skrzynki pocztowe — po wybraniu skrzynki pocztowej 
mo¿esz zmieniæ nastêpuj±ce ustawienia: Ustawienia 
po³±czeñ, Ustaw. u¿ytkownika, Ustawienia pobierania i 
Automat. pobieranie.

Skrzynka w u¿yciu — wybierz skrzynkê pocztow± do 
wysy³ania wiadomo¶ci e-mail.

Aby utworzyæ now± skrzy
Nowa sk. pocztowa w g³
pocztowej.

Ustawienia po³±czeñ
Aby edytowaæ ustawienia
wybierz Przych. wiad. e-
nastêpuj±cych opcji:

Nazwa u¿ytkownika — w
otrzyman± od us³ugodaw

Has³o — wprowad¼ has³o
has³o trzeba bêdzie poda
zdaln± skrzynk± pocztow

Serw. poczty przych. — w
IP serwera, z którego maj
e-mail.

U¿yw. punkt dostêpu — 
internetu (IAP — Internet 
s. 115.

Nazwa sk. pocztowej — 
pocztowej.

Typ skrz. pocztowej — ok
zalecany przez us³ugodaw
skrzynkê pocztow±. Dostê
Ustawienie to mo¿na wyb
zmieniæ po zapisaniu usta
wyj¶ciu z nich. Je¶li u¿yw
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 wybierz punkt dostêpu do 
t Access Point). Patrz ‘Po³±czenie’, 

 u¿ytkownika, Has³o, Zabezpiecz. 
e do ustawieñ opcji Przych. wiad. 

nika
wad¼ swoje nazwisko (lub inn± 
 tu wpiszesz, bêdzie w telefonie 
miast Twojego adresu e-mail, je¶li 
 tak± funkcjê.

re¶l sposób wysy³ania wiadomo¶ci 
bierz Natychmiast, aby urz±dzenie 
ocztow± w momencie wybrania 

mo¶æ. W przypadku wybrania opcji 
o¶æ e-mail zostanie wys³ana, gdy 
n± skrzynk± pocztow± stanie siê 

 okre¶l, czy chcesz zapisywaæ kopiê 
alnej skrzynce pocztowej oraz pod 
ustawieniu Mój adres e-mail.

, czy chcesz, aby do wiadomo¶ci 
dpis.

— okre¶l, czy chcesz otrzymywaæ 
 i notatka) o nowych 
w skrzynce pocztowej.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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online. Aby zobaczyæ najnowsze wiadomo¶ci, musisz siê 
roz³±czyæ, a nastêpnie ponownie po³±czyæ ze skrzynk± 
pocztow±.

Zabezpiecz. (porty) — wybierz opcje zabezpieczeñ 
wykorzystywane do zabezpieczenia po³±czenia ze zdaln± 
skrzynk± pocztow±.

Port — okre¶l port dla po³±czenia.

Zabezp. logow. APOP (tylko dla protoko³u POP3) — 
funkcja u¿ywana z protoko³em POP3 w celu szyfrowania 
has³a wysy³anego do zdalnego serwera poczty e-mail 
podczas ³±czenia ze skrzynk± pocztow±.

Aby edytowaæ ustawienia wysy³anej poczty e-mail, 
wybierz Wych. wiad. e-mail i wybierz jedn± z 
nastêpuj±cych opcji:

Mój adres e-mail — wprowad¼ otrzymany od 
us³ugodawcy adres poczty elektronicznej. Pod ten adres 
bêd± kierowane odpowiedzi na wys³ane wiadomo¶ci.

Serwer poczty wych. — wprowad¼ nazwê lub adres IP 
serwera, z którego maj± byæ wysy³ane wiadomo¶ci e-mail. 
Wybór mo¿e byæ ograniczony do serwera poczty 
wychodz±cej udostêpnianego przez operatora sieci. 
Wiêcej na ten temat mo¿na siê dowiedzieæ od 
us³ugodawcy.

U¿yw. punkt dostêpu —
internetu (IAP — Interne
s. 115.

Ustawienia opcji Nazwa
(porty) i Port s± podobn
e-mail.

Ustawienia u¿ytkow
Moje nazwisko — wpro
nazwê). Nazwisko, które
odbiorcy wy¶wietlane za
urz±dzenie odbiorcy ma

Wy¶lij wiadomo¶æ — ok
e-mail z urz±dzenia. Wy
³±czy³o siê ze skrzynk± p
polecenia Wy¶lij wiado
Przy nast. po³. wiadom
tylko po³±czenie ze zdal
dostêpne.

Wy¶l. kopiê do siebie —
wiadomo¶ci e-mail w zd
adresem okre¶lonym w 

Do³±cz podpis — okre¶l
e-mail by³ dodawany po

Alerty nowych e-mail 
powiadomienia (d¼wiêk
wiadomo¶ciach e-mail 
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iê z sieci± i pobra³o materia³y, 
o¶ci > Automatycznie.

owe
 powi±zanych numerach 
s³ugodawcy. Naci¶nij  i 
pcje > Ustawienia > 
nastêpnie wybierz:

kre¶l, czy chcesz odbieraæ 

 którym chcesz odbieraæ 
ybrane lub Inne.

e¶l, czy urz±dzenie ma 
aæ nowe numery tematów i 
 na li¶cie.

iadomo¶ci > Opcje > 
têpnie wybierz:

okre¶l, czy w folderze Wys³ane 
ie wys³anych wiadomo¶ci 
ultimedialnych lub wiadomo¶ci 

kre¶l, ile wys³anych wiadomo¶ci 
ych w folderze Wys³ane. 
Copyrigh

Ustawienia pobierania
E-mail do pobrania — okre¶l czê¶ci wiadomo¶ci e-mail do 
pobrania: Tylko nag³ówki, Limit rozmiaru, Wiadomo¶ci 
(tylko dla protoko³u IMAP4) lub Wiad. i za³±czniki.

Liczba pobieranych — okre¶l, ile nowych wiadomo¶ci 
e-mail jest pobieranych do skrzynki pocztowej.

¦cie¿ka fold. IMAP4 (tylko dla protoko³u IMAP4) — okre¶l 
¶cie¿kê do subskrybowania folderów.

Subskrypcje folderów (tylko dla protoko³u 
IMAP4) — subskrybuj inne foldery w zdalnej skrzynce 
pocztowej i pobierz ich zawarto¶æ.

Automatyczne pobieranie
Pobieraj nag³ówki — wybierz, czy urz±dzenie ma 
automatycznie pobieraæ nowe wiadomo¶ci e-mail. Mo¿esz 
okre¶liæ, kiedy i jak czêsto chcesz w ten sposób pobieraæ 
wiadomo¶ci.

Automatyczne pobieranie wiadomo¶ci e-mail mo¿e 
zwiêkszyæ koszty po³±czeñ z uwagi na wiêksz± ilo¶æ 
przesy³anych danych.

Wiadomo¶ci us³ug internetowych
Naci¶nij  i wybierz Wiadomo¶ci > Opcje > 
Ustawienia > Wiadomo¶æ sieciowa. Zdecyduj, czy chcesz 
otrzymywaæ wiadomo¶ci us³ug. Je¶li chcesz, aby po 
odebraniu wiadomo¶ci us³ug urz±dzenie samo w³±czy³o 

przegl±darkê, po³±czy³o s
wybierz Pobierz wiadom

Wiadomo¶ci sieci
O dostêpnych tematach i
tematów dowiesz siê od u
wybierz Wiadomo¶ci > O
Wiadomo¶ci sieciowe, a 

Odbiór wiad. z sieci — o
wiadomo¶ci sieciowe.

Jêzyk — wybierz jêzyk, w
wiadomo¶ci: Wszystkie, W
Detekcja tematów — okr
automatycznie wyszukiw
zapisywaæ je (bez nazwy)

Inne ustawienia
Naci¶nij  i wybierz W
Ustawienia > Inne, a nas

Zapisz wys³ane wiad. — 
maj± byæ zapisywane kop
tekstowych, wiadomo¶ci m
e-mail.

Liczba zapisan. wiad. — o
mo¿e byæ przechowywan
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limitu najstarsza wiadomo¶æ jest usuwana.

Pamiêæ w u¿yciu — wybierz pamiêæ, w której chcesz 
zapisywaæ wiadomo¶ci: Pamiêæ telefonu lub Dysk 
twardy.
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 zdjêæ:
ktywem, trzymaj aparat obiema 

 zdjêcia dostosowaæ kolory, 
 > Balans bieli lub Z odcieniem 

ja kolorów’, s. 62.
/pomniejszonego zdjêcia jest 
onywanego przy standardowym 

nie naci¶niesz ¿adnego klawisza, 
b oszczêdzania baterii. Aby 
 zdjêæ, naci¶nij joystick.

ybierz Opcje > Usuñ.
y u¿yciu opcji Przez MMS, Przez 
tooth, wybierz Opcje > Wy¶lij. 
jdziesz w rozdzia³ach 
‘Po³±czenie Bluetooth’, s. 101.
go po³±czenia wys³aæ do 
bierz Opcje > Wy¶lij MMS.
Copyrigh

Aplikacje multimedialne
Aparat fotograficzny

Telefon Nokia N91 umo¿liwia robienie zdjêæ o 
rozdzielczo¶ci 1600 x 1200 pikseli. Rozdzielczo¶æ zdjêæ 
zamieszczonych w tej instrukcji mo¿e wygl±daæ na inn±.

Aby uaktywniæ aparat, w widoku gotowo¶ci naci¶nij  i 
wybierz Foto-Wid.. Zostanie uruchomiony aparat i bêdzie 
mo¿na wybraæ fotografowany obiekt.

Je¶li aparat dzia³a w trybie Wideo, porusz joystickiem w 
lewo, aby zmieniæ tryb na Zdjêcie.

Zdjêcia s± automatycznie zapisywane w galerii, w formacie 
JPG. Zdjêcia mo¿na wysy³aæ w wiadomo¶ciach MMS, jako 
za³±czniki e-mail lub przy u¿yciu po³±czenia Bluetooth. 

Robienie zdjêæ
Aby zrobiæ zdjêcie, naci¶nij joystick. Nie poruszaj 
urz±dzeniem do momentu zapisania zdjêcia. Zdjêcia s± 
automatycznie zapisywane w folderze Zdjêcia aplikacji 
Galeria. Patrz ‘Galeria’, s. 65.

Po zmianie ustawieñ powiêkszenia, o¶wietlenia i kolorów 
zapisywanie zrobionego zdjêcia mo¿e trwaæ d³u¿ej.

Uwagi dotycz±ce robienia
• Aby nie poruszaæ obie

rêkami.
• Aby przed zrobieniem

wybierz Opcje > Ustaw
koloru. Patrz ‘Regulac

• Jako¶æ powiêkszonego
gorsza ni¿ zdjêcia wyk
powiêkszeniu.

• Je¶li w krótkim czasie 
aparat przejdzie w try
kontynuowaæ robienie

Po zrobieniu zdjêcia: 
• Aby usun±æ zdjêcie, w
• Aby wys³aæ zdjêcie prz

e-mail lub Przez Blue
Wiêcej informacji zna
‘Wiadomo¶ci’, s. 43, i 

• Aby podczas aktywne
rozmówcy zdjêcie, wy



62

z listy aktualne warunki 
mu kolory na zdjêciu bêd± wierniej 

wybierz z listy efekt koloru.

ieñ s± widoczne na wy¶wietlaczu, 
 bêdzie wygl±daæ gotowe zdjêcie 

zostaj± przywrócone domy¶lne 

awieñ aparatu 

awienia, wybierz Opcje > 
nia pozostan± takie same, dopóki 
aj wyboru z nastêpuj±cych opcji:

ka, Zwyk³a lub Podstawowa. Im 
¶ci, tym wiêcej zajmuje pamiêci.

ybierz ¿±dan± rozdzielczo¶æ. Im 
a zdjêcie, tym wiêcej zajmuje 
szonego/pomniejszonego zdjêcia 
ykonywanego przy standardowym 

aw nazwê zrobionych zdjêæ. Na 
nazw± bêdzie Beach, aparat bêdzie 
ciom nazwy Beach, Beach(001), 
u zmiany tego ustawienia.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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• Aby zrobiæ aparatem seriê sze¶ciu zdjêæ, wybierz 
Opcje > Tryb sekwencji. W trybie seryjnym mo¿na 
tak¿e korzystaæ z funkcji Samowyzwalacz. Patrz ‘Ty na 
zdjêciu — Samowyzwalacz’, s. 62. Zdjêcia s± 
automatycznie zapisywane w aplikacji Galeria. 
Zrobione zdjêcia s± wy¶wietlane w tabeli na 
wy¶wietlaczu g³ównym. Aby obejrzeæ zdjêcie, otwórz 
je przez naci¶niêcie joysticka.

• Aby ustawiæ aparat na robienie zdjêæ przy s³abym 
o¶wietleniu, wybierz Opcje > Tryb nocny

Ty na zdjêciu — Samowyzwalacz
U¿yj samowyzwalacza, aby opó¼niæ dzia³anie migawki i 
znale¼æ siê w polu widzenia obiektywu jeszcze przed 
zrobieniem zdjêcia. Aby ustawiæ samowyzwalacz, wybierz 
Opcje > Samowyzwalacz > 10 sekund, 20 sekund lub 30 
sekund. Aby uaktywniæ samowyzwalacz, wybierz W³±cz. 
Wska¼nik samowyzwalacza ( ) zacznie pulsowaæ i 
bêdzie s³ychaæ seriê krótkich d¼wiêków. Zdjêcie zostanie 
zrobione po up³ywie ustawionego czasu. Funkcji 
Samowyzwalacz mo¿na tak¿e u¿yæ w trybie seryjnym. 
Patrz ‘Tryby ekspozycji’, s. 62.

Regulacja kolorów
Aby umo¿liwiæ dok³adniejsze odtwarzanie kolorów lub aby 
dodaæ efekty specjalne do zdjêæ lub plików wideo, wybierz 
Opcje > Ustaw, a nastêpnie wybierz:

Balans bieli — wybierz 
o¶wietleniowe. Dziêki te
odtwarzane.

Z odcieniem koloru — 

Skutki zmian tych ustaw
dziêki czemu wiesz, jak
lub nagranie wideo.

Po zamkniêciu aparatu 
warto¶ci ustawieñ. 

Modyfikowanie ust
fotograficznego
Aby zmieniæ g³ówne ust
Ustawienia. Te ustawie
ich nie zmienisz. Dokon

Jako¶æ zdjêcia — Wyso
zdjêcie jest lepszej jako

Rozdzielcz. zdjêcia — w
wy¿sz± rozdzielczo¶æ m
pamiêci. Jako¶æ powiêk
jest gorsza ni¿ zdjêcia w
powiêkszeniu.

Nazwa domy¶lna — ust
przyk³ad je¶li domy¶ln± 
nadawaæ kolejnym zdjê
Beach(002) itd. do czas
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encji (5) informuje, ¿e aparat 
a serii zdjêæ.

walacza (6) informuje o 
Patrz ‘Ty na zdjêciu — 

z±ce robienia zdjêæ

¶æ zdjêcia. Aparat oferuje trzy 
ysoka, Zwyk³a i Podstawowa). 
duje, ¿e zrobione zdjêcie bêdzie 
 jako¶æ. Jednak im lepsza jako¶æ 
ba miejsca na jego zapisanie. W 
MS i za³±czników e-mail mo¿e 
e Zwyk³a lub Podstawowa. 
ybieraj±c Opcje > Ustawienia.

 robisz portret lub inne zdjêcie 
grafowanych osób na tle 
likowanych obiektów, poniewa¿ 
ê od obiektu zdjêcia. W miarê 
aparatem lub zmieñ po³o¿enie 
y portret by³ wyra¼niejszy, zbli¿ 
Copyrigh

Poka¿ to zdjêcie — wybierz Tak, je¶li po zrobieniu zdjêcia 
chcesz je zobaczyæ, lub Nie, je¶li chcesz od razu robiæ 
kolejne zdjêcie.

Pamiêæ w u¿yciu — wybierz pamiêæ, w której chcesz 
zapisywaæ zdjêcia.

Wizjer
W wizjerze wy¶wietlane s± nastêpuj±ce informacje:

Wska¼nik u¿ywanej pamiêci (1) informuje, gdzie s± obecnie 
przechowywane zdjêcia: w pamiêci urz±dzenia  lub na 
dysku twardym .

Licznik zdjêæ (2) w górnej czê¶ci wizjera wskazuje 
przybli¿on± liczbê zdjêæ, które mo¿na jeszcze zapisaæ w 
pamiêci urz±dzenia przy wybranej jako¶ci.

 — wska¼nik 
powiêkszenia (3) 
ukazuje stopieñ 
powiêkszenia. Rusz 
joystickiem w górê 
lub w dó³, aby 
powiêkszyæ lub 
pomniejszyæ obraz.

 — wska¼nik Tryb nocny 
(4) informuje, ¿e aparat jest 
ustawiony do robienia zdjêæ 
przy s³abym o¶wietleniu.

 — wska¼nik Tryb sekw
jest ustawiony do robieni

 — wska¼nik samowyz
uaktywnieniu tej funkcji. 
Samowyzwalacz’, s. 62.

Wskazówki dotyc
Jako¶æ zdjêcia
Ustaw odpowiedni± jako
poziomy jako¶ci zdjêæ (W
Ustawienie Wysoka powo
mia³o najwy¿sz± mo¿liw±
zdjêcia, tym wiêcej potrze
przypadku wiadomo¶ci M
byæ wymagane ustawieni
Jako¶æ mo¿na okre¶liæ, w

T³o
Wybierz proste t³o. Je¶li
ludzi, nie umieszczaj foto
obejmuj±cym wiele skomp
mog± one odci±gaæ uwag
mo¿liwo¶ci przesuñ siê z 
fotografowanej osoby. Ab
siê do obiektu.
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eo
aci¶nij  i wybierz Foto-Wid.. 
parat i bêdzie mo¿na wybraæ 

rybie Zdjêcie, otwórz widok 
szaj±c joystickiem w prawo. 

iku wideo dostosowaæ kolory, 
 > Balans bieli lub Z odcieniem 
 kolorów’, s. 62.
wanie, naci¶nij joystick. Zostanie 
na ikona nagrywania  i 
d¼wiêkowy, informuj±c o 
ania.
ywanie, wybierz Pauza. Na 
ie pulsowaæ ikona pauzy . 
e automatycznie zakoñczone, je¶li 
ego wstrzymaniu nie zostanie 
wisz.
anie, wybierz Kontynuuj. 

ywanie, wybierz Stop. Plik wideo 
nie zapisany w folderze Pliki 
ria. Patrz ‘Galeria’, s. 65.

y¶wietlaj± nastêpuj±ce informacje:

ny.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Aby zwiêkszyæ wra¿enie g³êbi na zdjêciach 
krajobrazowych, umie¶æ jaki¶ obiekt lub obiekty na 
pierwszym planie. Je¶li obiekt na pierwszym planie bêdzie 
zbyt blisko aparatu, na zdjêciu mo¿e wyj¶æ nieostry.

Warunki o¶wietleniowe
Zmiana ¼ród³a, ilo¶ci i kierunku ¶wiat³a mo¿e znacz±co 
zmieniæ wygl±d zdjêcia. Poni¿ej wymieniono typowe 
warunki o¶wietleniowe:
• ¬ród³o ¶wiat³a za obiektem zdjêcia. Nie umieszczaj 

fotografowanego obiektu przed silnym ¼ród³em 
¶wiat³a. Je¶li ¼ród³o ¶wiat³a znajduje siê za obiektem 
lub jest widoczne na wy¶wietlaczu, zdjêcie mo¿e wyj¶æ 
za ma³o kontrastowe, zbyt ciemne lub mog± na nim 
wyst±piæ niepo¿±dane efekty ¶wietlne.

• O¶wietlenie boczne. Silne o¶wietlenie boczne daje 
wyrazisty efekt, ale mo¿e byæ za ostre, przez co zdjêcie 
wychodzi zbyt kontrastowe. 

• ¬ród³o ¶wiat³a przed obiektem zdjêcia. Przy silnym 
¶wietle s³onecznym fotografowana osoba mo¿e 
mru¿yæ oczy. Ponadto zdjêcie mo¿e wyj¶æ zbyt 
kontrastowe.

• Optymalne warunki o¶wietleniowe wystêpuj± przy 
du¿ej ilo¶ci rozproszonego, miêkkiego ¶wiat³a, na 
przyk³ad w jasny dzieñ przy czê¶ciowym zachmurzeniu 
lub w s³oneczny dzieñ, w cieniu drzew. 

Nagrywanie wid
Aby uaktywniæ aparat, n
Zostanie uruchomiony a
fotografowany obiekt.

Je¶li aparat pracuje w t
rejestratora wideo, poru

Aby przed nagraniem pl
wybierz Opcje > Ustaw
koloru. Patrz ‘Regulacja
1 Aby rozpocz±æ nagry

wy¶wietlona czerwo
rozlegnie siê sygna³ 
rozpoczêciu nagryw

2 Aby wstrzymaæ nagr
wy¶wietlaczu zaczn
Nagrywanie zostani
w ci±gu minuty po j
naci¶niêty ¿aden kla

3 Aby wznowiæ nagryw
4 Aby zatrzymaæ nagr

zostanie automatycz
wideo aplikacji Gale

Wska¼niki w wizjerze w

 — mikrofon wy³±czo
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lizowaæ plik wideo do wys³ania 
ybierz opcjê Pasuj±ca do MMS.

ysoka (CIF 352x288), Zwyk³a 
tawowa (SubQCIF 128x96). Im 
plik wideo, tym wiêcej zajmuje 

— ustaw nazwê nagranego pliku 
Tekst. Je¶li wybierzesz Tekst, 
¶lnie nazwê w formacie Wideo. 
± nazw± bêdzie Beach, aparat 
 plikom wideo nazwy Beach, 
 do czasu zmiany tego 

waæ zdjêcia, pliki audio i wideo, 
strumieniowe, naci¶nij  i 
aleria. Aby otworzyæ galeriê w 
 Id¼ do Galerii.

deo, Utwory, Pliki d¼wiêkowe, 
stkie pliki i naci¶nij joystick, aby 

æ i otwieraæ, a zawarte w nich 
 i przenosiæ do innych folderów. 
Copyrigh

 — stopieñ powiêkszenia. Rusz joystickiem w górê lub 
w dó³, aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ obraz.

Po nagraniu pliku wideo:
• Aby odtworzyæ plik wideo zaraz po jego nagraniu, 

wybierz Opcje > Odtwarzaj.
• Aby usun±æ plik wideo, wybierz Opcje > Usuñ.
• Je¶li chcesz nagraæ nowy plik wideo, przywróæ wizjer, 

naciskaj±c joystick.
• Aby wys³aæ plik wideo, wybierz Opcje > Wy¶lij > Przez 

MMS, Przez e-mail lub Przez Bluetooth. Wiêcej 
informacji znajdziesz w rozdzia³ach ‘Wiadomo¶ci’, 
s. 43, i ‘Po³±czenie Bluetooth’, s. 101.

• Aby podczas aktywnego po³±czenia wys³aæ do 
rozmówcy plik wideo, wybierz Opcje > Wy¶lij MMS.

Ustawienia wideo
Obowi±zuj± dwa rodzaje ustawieñ rejestratora wideo: 
ustawienia tymczasowe i ustawienia domy¶lne. Aby 
dostosowaæ ustawienia kontrastu, jasno¶ci i koloru, patrz 
‘Regulacja kolorów’, s. 62. Ustawienia tymczasowe wracaj± 
do warto¶ci domy¶lnych po zamkniêciu aparatu, natomiast 
ustawienia domy¶lne pozostaj± niezmienione do czasu 
wprowadzenia kolejnych zmian przez u¿ytkownika. Aby 
zmieniæ ustawienia domy¶lne, wybierz Opcje > 
Ustawienia, a nastêpnie:

D³ugo¶æ: — aby zoptyma
jako wiadomo¶æ MMS, w

Rozdzielczo¶æ wideo — W
(QCIF 176x144) lub Pods
wy¿sz± rozdzielczo¶æ ma 
pamiêci.

Domy¶lna nazwa wideo: 
wideo. Wybierz Data lub 
pliki wideo przyjm± domy
Na przyk³ad je¶li domy¶ln
bêdzie nadawaæ kolejnym
Beach(01), Beach(02) itd.
ustawienia.

Galeria

Aby zapisywaæ i porz±dko
listy utworów oraz ³±cza 
wybierz Multimedia > G
kamerze, wybierz Opcje >

Wybierz Zdjêcia, Pliki wi
Linki strumien. lub Wszy
otworzyæ ¿±dany folder. 

Foldery mo¿esz przegl±da
pliki zaznaczaæ, kopiowaæ
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 i plików wideo
sywane w folderze Zdjêcia, a pliki 
ideo aplikacji Galeria. Zdjêcia i 

odbieraæ w wiadomo¶ciach MMS, 
b bezpo¶rednio przez po³±czenie 
aæ otrzymane zdjêcia lub pliki 
dtwarzaczu multimedialnym, 
saæ.

b Pliki wideo w aplikacji Galeria. 
zewijaj w górê lub w dó³, a 
ick, aby otworzyæ plik i wy¶wietliæ 

plik wideo, naci¶nij . 

 wy¶wietlanie plików SVG 
torowej), takich jak filmy 
azy SVG zachowuj± swój wygl±d 
 lub rozdzielczo¶ci, w których s± 
ane. Aby wy¶wietliæ pliki SVG, 
cje, przewiñ do obrazu i wybierz 

j . Aby pomniejszyæ, naci¶nij .

widokiem pe³noekranowym a 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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przenosiæ do nich pliki. Patrz ‘Foldery’, s. 67.

 Wskazówka: zdjêcia mo¿esz przesy³aæ z urz±dzenia 
do kompatybilnego komputera, korzystaj±c z aplikacji 
Nokia Phone Browser z pakietu Nokia PC Suite. 
Szczegó³y znajdziesz na dysku CD-ROM dostarczonym 
z urz±dzeniem.

Naci¶nij joystick, aby otworzyæ plik. Pliki wideo, pliki .ram 
i ³±cza strumieniowe s± otwierane i odtwarzane w 
aplikacji RealPlayer, a pliki audio w aplikacji Odtwarzacz 
muzyczny. Wiêcej informacji znajdziesz w rozdzia³ach 
‘RealPlayer™’, s. 67, ‘Odtwarzacz muzyczny‘,  p.19 i 
‘Ogl±danie zdjêæ i plików wideo’, s. 66. 

Aby zmieniæ nazwê pliku, wska¿ go i wybierz Opcje > 
Zmieñ nazwê.

Aby za pomoc± przegl±darki pobraæ pliki do jednego z 
g³ównych folderów aplikacji Galeria, wybierz Pobier. 
grafik, Pobier. wideo, Pobier. utwor. lub Pobier. d¼wiêk.. 
Otworzy siê przegl±darka i bêdzie mo¿na wybraæ zak³adkê 
strony internetowej z ¿±danym plikiem.

Ogl±danie zdjêæ
Robione zdjêcia s± zapi
wideo w folderze Pliki w
pliki wideo mo¿esz te¿ 
jako za³±czniki e-mail lu
Bluetooth. Aby przegl±d
wideo w galerii lub w o
musisz je najpierw zapi

Otwórz folder Zdjêcia lu
Aby przegl±daæ pliki, pr
nastêpnie naci¶nij joyst
jego zawarto¶æ.

Aby usun±æ zdjêcie lub 

Prezentacje
Prezentacje umo¿liwiaj±
(skalowalnej grafiki wek
animowane i mapy. Obr
niezale¿nie od rozmiaru
wy¶wietlane lub drukow
wybierz folder Prezenta
Opcje > Odtwórz. 

Aby powiêkszyæ, naci¶ni

Aby prze³±czyæ miêdzy 
normalnym, naci¶nij *.
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orzyæ podczas przegl±dania 
apisaæ je na dysku twardym.

i o rozszerzeniach .awb i .m4a, 
iany. Na przyk³ad niektóre pliki 
rmacje niezgodne ze 
 co ich odtworzenie nie bêdzie 

uzyczne mo¿esz przenosiæ z 
ardy za pomoc± 
a PC Suite. Szczegó³y znajdziesz 
±dzeniem dysku CD-ROM.

ów wideo
pisany w pamiêci telefonu lub na 
rz Opcje > Otwórz, po czym 

dtworzyæ jeden z sze¶ciu plików 
o przez RealPlayer.
dtworzyæ plik zapisany w 
z ‘Galeria’, s. 65.
oystick, aby go odtworzyæ.

ejrzeæ plik wideo w trybie 
j . Aby wróciæ do trybu 
klawisz jeszcze raz.
Copyrigh

Foldery
Foldery umo¿liwiaj± wygodne porz±dkowanie zdjêæ i 
plików wideo.

Aby utworzyæ nowy folder, wybierz Opcje > Organizuj > 
Nowy folder. Wprowad¼ nazwê folderu i wybierz OK.

Aby dodaæ zdjêcie lub plik wideo do folderu w galerii, 
przewiñ do tego zdjêcia lub pliku wideo i wybierz Opcje > 
Organizuj > Kopiuj na dysk twardy / Kopiuj do pam. 
telef. lub Przenie¶ na dysk twardy / Przenie¶ do pam. tel. 
w zale¿no¶ci od bie¿±cej lokalizacji tego pliku. Pojawi siê 
lista folderów. Wybierz folder, do którego chcesz dodaæ 
zdjêcie lub plik wideo, a nastêpnie naci¶nij joystick.

Aby usun±æ plik z folderu, naci¶nij .

Odtwarzacz muzyczny
Aby uzyskaæ szczegó³owe informacje, patrz ‘Odtwarzacz 
muzyczny’, s. 19.

RealPlayer™

Naci¶nij  i wybierz Multimedia > RealPlayer. 
Pos³uguj±c siê aplikacj± RealPlayer, mo¿esz odtwarzaæ 
pliki wideo i pliki pobierane strumieniowo. £±cze 

strumieniowe mo¿na otw
stron internetowych lub z

RealPlayer obs³uguje plik
ale nie wszystkie ich odm
.mp4 mog± zawieraæ info
standardami 3GPP, przez
mo¿liwe. 

 Wskazówka: pliki m
urz±dzenia na dysk tw
oprogramowania Noki
na dostarczonym z urz

Odtwarzanie plik
1 Aby odtworzyæ plik za

dysku twardym, wybie
wybierz:
Ostatnie pliki — aby o
odtwarzanych ostatni
Zapisany plik — aby o
aplikacji Galeria. Patr

2 Wska¿ plik i naci¶nij j

 Wskazówka: aby ob
pe³noekranowym, naci¶ni
normalnego, naci¶nij ten 
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plikacji RealPlayer
ienia, a nastêpnie wybierz jedn± z 

waæ kontrast wideo oraz ustawiæ 
yczne powtarzanie odtwarzania 

dowaæ o u¿yciu serwera proxy, 
t dostêpu oraz zakres numerów 
o³±czeñ. Prawid³owe ustawienia 
cy.

rz Tak.
y — wprowad¼ adres IP serwera 

 — wprowad¼ numer portu serwera 

r proxy po¶redniczy w wymianie 
ownikiem a serwerem 
rzy us³ugodawcy stosuj± serwery 

 dodatkowe bezpieczeñstwo 
spieszyæ pobieranie plików audio i 

st. — wska¿ ¿±dany punkt dostêpu 
ij joystick.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Wielu us³ugodawców wymaga u¿ycia internetowego 
punktu dostêpu (IAP) jako domy¶lnego punktu dostêpu. 
Inni us³ugodawcy pozwalaj± korzystaæ z punktu dostêpu 
do WAP.

Punkty dostêpu mo¿na skonfigurowaæ po pierwszym 
w³±czeniu urz±dzenia.

Wiêcej na ten temat mo¿na siê dowiedzieæ od 
us³ugodawcy. 

W aplikacji RealPlayer mo¿na otwieraæ tylko adresy URL 
rozpoczynaj±ce siê od ci±gu znaków „rtsp://”. Ale 
RealPlayer rozpoznaje te¿ ³±cza http do plików w 
formacie .ram.

Aby odtwarzaæ materia³ strumieniowo, wybierz ³±cze do 
niego z menu Galeria, ze strony internetowej albo z 
odebranej wiadomo¶ci tekstowej lub multimedialnej. 
Przed otwarciem strumienia urz±dzenie po³±czy siê z 
witryn± i zacznie pobieraæ jej zawarto¶æ. Zawarto¶æ ta nie 
jest zapisywana w urz±dzeniu.

Odbiór ustawieñ aplikacji RealPlayer
Ustawienia aplikacji RealPlayer mo¿esz otrzymaæ od 
operatora sieci lub us³ugodawcy w specjalnej wiadomo¶ci 
tekstowej. Patrz ‘Dane i ustawienia’, s. 50. Wiêcej 
informacji uzyskasz od operatora sieci lub us³ugodawcy.

Zmiana ustawieñ a
Wybierz Opcje > Ustaw
nastêpuj±cych opcji:

Wideo — aby wyregulo
RealPlayer na automat
plików wideo.

Po³±czenie — aby zdecy
zmieniæ domy¶lny punk
portów u¿ywanych do p
otrzymasz od us³ugodaw

Ustaw. Proxy:
• U¿yj proxy — wybie
• Adres serwera prox

proxy.
• Numer portu proxy

proxy.
S³owniczek: Serwe

danych miêdzy u¿ytk
multimediów. Niektó
proxy, aby zapewniæ
materia³ów lub przy
wideo. 

Ust. sieciowe:
• Domy¶lny punkt do

do internetu i naci¶n
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o innego folderu, wybierz Opcje 
 folderu.

o innego folderu, wybierz Opcje 
o folderu.

lu uporz±dkowania plików flash, 
uj > Nowy folder.

 ró¿niæ.

ka¿ go i naci¶nij .

ów flash
ultimedia > Anim. Flash. 
aci¶nij joystick.

êpuj±cych opcji:

iedostêpne w przypadku 

aæ odtwarzanie.
 odtwarzanie.
ulowaæ g³o¶no¶æ odtwarzania. 

niejszyæ g³o¶no¶æ, u¿yj przycisku 
o siê z lewej strony urz±dzenia.
jako¶æ odtwarzania.
biega nierówno i wolno, zmieñ 

 Normalna lub Niska.
Copyrigh

• Czas po³±cz. online — ustaw czas, po up³ywie którego 
RealPlayer ma siê roz³±czyæ z sieci±, gdy odtwarzanie 
zostanie wstrzymane. W tym celu wybierz opcjê Ust. 
przez u¿ytkownika i naci¶nij joystick. Wprowad¼ ten 
czas i wybierz OK.

• Najni¿szy port UDP — wprowad¼ najni¿szy numer 
portu, z którego korzysta serwer. Warto¶ci± minimaln± 
jest 6970.

• Najwy¿szy port UDP — wprowad¼ najwy¿szy numer 
portu, z którego korzysta serwer. Warto¶ci± 
maksymaln± jest 32000.
Wybierz Opcje > Ust. zaawansowane, aby ustawiæ 
szeroko¶ci pasm przenoszenia dla ró¿nych sieci.

FlashPlayer

Odtwarzacz Flash umo¿liwia przegl±danie i odtwarzanie 
animacji flash dla urz±dzeñ przeno¶nych oraz interakcjê z 
nimi.

Organizowanie plików flash
Naci¶nij  i wybierz Multimedia > Anim. Flash. Przewiñ 
w prawo.

Aby otworzyæ folder lub odtworzyæ plik flash, przewiñ do 
niego i naci¶nij joystick.

Aby skopiowaæ plik flash d
> Organizuj > Kopiuj do

Aby przenie¶æ plik flash d
> Organizuj > Przenie¶ d

Aby utworzyæ folder w ce
wybierz Opcje > Organiz

Dostêpne opcje mog± siê

Aby usun±æ plik flash, ws

Odtwarzanie plik
Naci¶nij  i wybierz M
Przewiñ do pliku flash i n

Wybierz Opcje i u¿yj nast

Uwaga: Opcje mog± byæ n
niektórych plików flash.
• Pauza — aby wstrzym
• Stop — aby zatrzymaæ
• G³o¶no¶æ — aby wyreg

Aby zwiêkszyæ lub zm
g³o¶no¶ci znajduj±ceg

• Jako¶æ — aby wybraæ 
Je¶li odtwarzanie prze
ustawienie Jako¶æ na
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ultimediaRadio> Radio. 
æ jako zwyk³e radio FM z funkcj± 
ia i zapisywania stacji lub jako 

ormacje wizualne, pojawiaj±ce siê 
 drugim przypadku wymagane jest, 
a³a us³ugê Visual Radio. W us³udze 
wana jest pakietowa transmisja 

a). Radia FM mo¿na s³uchaæ 
nych aplikacji.

Visual Radio mo¿e wynikaæ z tego, 
orzy sieci albo stacje radiowe 
szarze. Us³uga Visual Radio mo¿e 
tórych krajach czy na niektórych 

 mo¿na normalnie nawi±zywaæ i 
 trakcie aktywnego po³±czenia 
.

êstotliwo¶ci na podstawie 
eranych z sieci. Je¶li te informacje 
ojawiæ siê ¿±danie wybrania 
ajdujesz. Region ten mo¿esz tak¿e 
 us³ugi Visual Radio.
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Ap
lik

ac
je

 m
ul

ti
m

ed
ia

ln
e • Pe³ny ekran — aby odtwarzaæ plik na ca³ym 

wy¶wietlaczu. Aby wróciæ do normalnego ekranu, 
wybierz Zwyk³y ekran.
Chocia¿ klawisze funkcyjne nie s± widoczne w trybie 
pe³noekranowym, mog± byæ nadal dostêpne po 
naci¶niêciu jednego z klawiszy pod wy¶wietlaczem.

• Dopasuj do ekranu — aby powróciæ do odtwarzania 
pliku w oryginalnym rozmiarze po jego powiêkszeniu 
lub pomniejszeniu.

• W³±cz tryb panoramy — aby uzyskaæ mo¿liwo¶æ 
przesuwania obrazu za pomoc± joysticka, gdy obraz 
jest powiêkszony.

Dostêpne opcje mog± siê ró¿niæ.

Dyktafon

Aby nagraæ rozmowê telefoniczn± lub notatkê g³osow±, 
naci¶nij  i wybierz Multimedia > Dyktafon. Podczas 
nagrywania rozmowy telefonicznej obie rozmawiaj±ce 
osoby bêd± s³ysza³y co piêæ sekund sygna³ d¼wiêkowy.

Nie mo¿na u¿ywaæ dyktafonu w czasie transmisji danych 
lub aktywnego po³±czenia GPRS.

Radio

Naci¶nij  i wybierz M
Aplikacja ta mo¿e s³u¿y
automatycznego strojen
radio uzupe³nione o inf
na wy¶wietlaczu. W tym
aby dana stacja oferow
Visual Radio wykorzysty
danych (us³uga sieciow
podczas korzystania z in

Brak dostêpu do us³ugi 
¿e nie oferuj± jej operat
dzia³aj±ce na danym ob
nie byæ dostêpna w niek
obszarach.

Podczas s³uchania radia
odbieraæ po³±czenia. W
radio zostaje wyciszone

Radio wybiera pasmo cz
informacji o kraju, odbi
nie s± dostêpne, mo¿e p
regionu, w którym siê zn
wybraæ w ustawieniach
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wo¶ci i pozostawiæ w tle graj±ce 
> Odtwarzaj w tle.

eria³ów wizualnych
kosztów oraz warunków 
ktuj siê z operatorem sieci lub 

izualne dostêpne w nastrojonej 
pcje > W³±cz us³ugê wizualn±. 
osta³ zapisany identyfikator 
d¼ go lub wybierz Przywróæ, aby 
stacji (us³uga sieciowa).

 z us³ug± wizualn± na 
iê materia³y wizualne.

y¶wietlacza zwi±zane z 
ualnych, wybierz Opcje > 

aksymalnie 20 stacji. Aby 
ierz Opcje > Stacje.

stacji, wybierz Opcje > Stacja > 
rzejrzeæ materia³y wizualne 
cej us³ugê Visual Radio, wybierz 
us³ugê wizualn±.
Copyrigh

S³uchanie radia
Pamiêtaj, ¿e jako¶æ odbioru audycji radiowych zale¿y od 
si³y sygna³u poszczególnych stacji na danym obszarze.

Radio FM odbiera sygna³y z anteny innej ni¿ antena 
bezprzewodowego urz±dzenia. Aby mo¿na by³o s³uchaæ 
radia FM, do urz±dzenia musi byæ pod³±czony 
kompatybilny zestaw s³uchawkowy.

Naci¶nij  i wybierz Multimedia > Radio. Aby rozpocz±æ 
wyszukiwanie stacji, wybierz  lub  i naci¶nij 
joystick. Aby rêcznie zmieniæ czêstotliwo¶æ, wybierz 
Opcje > Strojenie rêczne.

Je¶li masz ju¿ wcze¶niej zapisane stacje radiowe, wybierz 
 lub , aby przej¶æ do nastêpnej lub poprzedniej 

zapisanej stacji, lub naci¶nij odpowiedni klawisz 
numeryczny w celu wybrania miejsca w pamiêci 
zajmowanego przez tê stacjê.

Aby wyregulowaæ g³o¶no¶æ, naci¶nij i przytrzymaj  lub 
 z lewej strony urz±dzenia. Aby s³uchaæ radia przez 

g³o¶nik, wybierz Opcje > W³±cz g³o¶nik.

Aby przejrzeæ stacje dostêpne w danej okolicy, wybierz 
Opcje > Katalog stacji (us³uga sieciowa).

Aby aktualnie nastrojon± stacjê zapisaæ na li¶cie stacji, 
wybierz Opcje > Zapisz stacjê. Aby otworzyæ listê 
zapisanych stacji, wybierz Opcje > Stacje.

Aby wróciæ do trybu goto
radio FM, wybierz Opcje

Przegl±danie mat
W sprawie dostêpno¶ci i 
subskrypcji us³ugi skonta
us³ugodawc±.

Aby przejrzeæ materia³y w
stacji, wybierz  lub O
Je¶li dla danej stacji nie z
us³ugi wizualnej, wprowa
wyszukaæ go w katalogu 

Po nawi±zaniu po³±czenia
wy¶wietlaczu pojawiaj± s

Aby zmieniæ ustawienia w
widokiem materia³ów wiz
Ustaw. wy¶wietlacza.

Zapisane stacje
W radiu mo¿na zapisaæ m
otworzyæ listê stacji, wyb

Aby pos³uchaæ zapisanej 
S³uchanie audycji. Aby p
dostêpne w stacji oferuj±
Opcje > Stacja > W³±cz 
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Stacja > Edytuj.

Ustawienia
Wybierz Opcje > Ustawienia, a nastêpnie wybierz jedn± z 
nastêpuj±cych opcji:

D¼wiêk w³±czenia — okre¶l, czy w momencie w³±czenia 
aplikacji ma byæ emitowany d¼wiêk.

Autostart us³ugi — wybierz Tak, aby us³uga Visual Radio 
by³a uruchamiana automatycznie po wybraniu zapisanej 
stacji, która oferuje tak± us³ugê.

Punkt dostêpu — wybierz punkt dostêpu u¿ywany do 
transmisji danych. Nie jest wymagane okre¶lenie punktu 
dostêpu, je¶li aplikacja jest wykorzystywana jako zwyk³e 
radio FM.

Aktualny region — wybierz region, w którym siê aktualnie 
znajdujesz. To ustawienie jest wy¶wietlane tylko wtedy, 
gdy w momencie uruchomienia aplikacji nie by³o kontaktu 
z sieci±.
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czatu
i, z której chcesz korzystaæ, 
enia. Ustawienia te mo¿esz 
mo¶ci tekstowej od operatora 
óry oferuje dan± us³ugê czatu. 
 s. 50. Ustawienia te mo¿esz te¿ 
z ‘Ustawienia serwera czatu’, 

werem czatu
werem czatu, otwórz Czat i 
guj siê. O tym, jak zmieniæ 
 lub dodaæ nowe serwery, 
le ‘Ustawienia serwera czatu’, 

fikator u¿ytkownika oraz has³o i 
iê zalogowaæ. Has³o i 
nika otrzymasz od us³ugodawcy.
ybierz Opcje > Wyloguj siê.
Copyrigh

Osobiste
Czat 

Naci¶nij  i wybierz Osobiste > Czat.

Czat (us³uga sieciowa) polega na szybkiej wymianie 
wiadomo¶ci tekstowych z innymi osobami, które korzystaj± 
z tej us³ugi. Czat mo¿na prowadziæ z jedn± osob± lub z 
grup± osób o wspólnych zainteresowaniach. Ró¿ni 
us³ugodawcy udostêpniaj± serwery czatu, do których 
mo¿na siê logowaæ po uprzedniej rejestracji w us³udze 
czatu. Zakres funkcji, z których mo¿na korzystaæ za 
po¶rednictwem poszczególnych us³ugodawców, mo¿e siê 
ró¿niæ.

Wybierz Rozmowy, aby rozpocz±æ lub kontynuowaæ 
rozmowê z u¿ytkownikiem us³ugi czatu; Kontakty czatu, 
aby tworzyæ lub edytowaæ kontakty czatu albo przegl±daæ 
ich stan dostêpno¶ci; Grupy czatu, aby rozpocz±æ lub 
kontynuowaæ rozmowê grupow± z wiêksz± liczb± 
u¿ytkowników us³ugi czatu; albo Nagrane czaty, aby 
przejrzeæ wcze¶niejsz±, zapisan± sesjê czatu.

W sprawie dostêpno¶ci us³ug, ich cen, instrukcji i taryf 
skontaktuj siê z operatorem sieci lub us³ugodawc±.

Odbiór ustawieñ 
Aby mieæ dostêp do us³ug
musisz zapisaæ jej ustawi
odebraæ w postaci wiado
sieci lub us³ugodawcy, kt
Patrz ‘Dane i ustawienia’,
wprowadziæ rêcznie. Patr
s. 77.

£±czenie siê z ser
1 Aby po³±czyæ siê z ser

wybierz Opcje > Zalo
u¿ywany serwer czatu
przeczytasz w rozdzia
s. 77.

2 Wprowad¼ swój identy
naci¶nij joystick, aby s
identyfikator u¿ytkow

3 Aby siê wylogowaæ, w
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— wybierz kolor odbieranych 

 zmieñ d¼wiêk odtwarzany po 
mo¶ci czatu.

rup i u¿ytkowników 

widoku Grupy czatu, wybierz 
kiwaæ mo¿esz wed³ug kryteriów: 
Cz³onkowie (na podstawie 
ika).

ików w widoku Kontakty czatu, 
kontakt czatu > Szukaj w 
mo¿esz wed³ug kryteriów Nazwa 
wnika, Numer telefonu i Adres e-

do grup czatu
 wy¶wietlana jest lista zapisanych 
których jeste¶ cz³onkiem.

pisanej grupy czatu, naci¶nij 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Wybierz Opcje > Ustawienia > Ustawienia czatu, a 
nastêpnie wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

U¿yj nazwy (opcja widoczna, je¶li serwer umo¿liwia 
dzia³anie grup czatu) — aby wprowadziæ pseudonim, 
wybierz Tak.

Przyjmuj wiadom. od — wybierz Wszystkich, aby 
odbieraæ wiadomo¶ci od wszystkich uczestników.

Przyjmuj zaprosz. od — wybierz Tylko kontakty czatu, 
aby odbieraæ zaproszenia tylko od osób zapisanych na 
li¶cie kontaktów czatu. Zaproszenia do czatu s± wysy³ane 
przez osoby (kontakty czatu), które chc± do³±czyæ Ciê do 
swoich grup.

Szybko¶æ odb. wiad. — wybierz szybko¶æ wy¶wietlania 
nowych wiadomo¶ci.

Sortuj kontak. czatu — wybierz sposób sortowania 
kontaktów czatu: Alfabetycznie lub Wg stanu online.

Od¶wie¿anie dostêpn. — wybierz Automatyczne lub 
Manualne, aby okre¶liæ sposób pobierania informacji o 
aktualnym stanie dostêpno¶ci kontaktów czatu.

Kontakty offline — okre¶l, czy kontakty czatu w stanie 
offline maj± byæ wy¶wietlane na li¶cie kontaktów.

Kolor w³asnych wiad. — wybierz kolor wysy³anych 
wiadomo¶ci czatu.

Kolor odbieran. wiad. 
wiadomo¶ci czatu.

D¼wiêk sygna³u czatu —
odebraniu nowej wiado

Wyszukiwanie g
us³ugi czatu
Aby wyszukaæ grupy w 
Opcje > Znajd¼. Wyszu
Nazwa grupy, Temat i 
identyfikatora u¿ytkown

Aby wyszukaæ u¿ytkown
wybierz Opcje > Nowy 
serwerze. Wyszukiwaæ 
u¿ytkownika, ID u¿ytko
mail.

Przy³±czanie siê 
W widoku Grupy czatu
grup czatu i tych grup, 

Aby przy³±czyæ siê do za
joystick.
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Aby zakoñczyæ rejestrowanie, 
aj nagrywanie. Aby przeczytaæ 
wnym wybierz Nagrane czaty.

zpoczynanie rozmów
wietlana jest lista uczestników 
rozmawiasz (wymieniasz 
plikacji Czat automatycznie 
y.

ska¿ uczestnika i naci¶nij 

ê, napisz wiadomo¶æ i naci¶nij 

w bez zamykania trwaj±cej 
Aby zakoñczyæ rozmowê, 
 rozmowê.

owê, wybierz Opcje > Nowa 

zmowy na li¶cie kontaktów 
od. do kont. czatu.

aæ odpowiedzi na wiadomo¶ci 
cje > W³±cz autoodpow.. 
kodzi w dalszym odbiorze 
Copyrigh

Aby przy³±czyæ siê do grupy czatu, której nie ma na li¶cie, 
ale której identyfikator znasz, wybierz Opcje > Do³. do 
nowej grupy.

Aby od³±czyæ siê od grupy czatu, wybierz Opcje > Opu¶æ 
grupê czatu.

Czat
Gdy przy³±czysz siê do grupy czatu, zobaczysz wiadomo¶ci 
wymieniane w obrêbie tej grupy i bêdziesz mieæ mo¿liwo¶æ 
wysy³ania swoich wiadomo¶ci.

Aby wys³aæ wiadomo¶æ, wpisz jej tekst w polu edycji i 
naci¶nij joystick.

Aby wys³aæ prywatn± wiadomo¶æ do uczestnika, wybierz 
Opcje > Wy¶lij wiad. prywat..

Aby odpowiedzieæ na odebran± wiadomo¶æ prywatn±, 
wska¿ j± i wybierz Opcje > Odpowiedz.

Aby zaprosiæ do grupy czatu kontakty, które s± w trybie 
online, wybierz Opcje > Wy¶lij zaproszenie.

Aby zablokowaæ odbiór wiadomo¶ci od okre¶lonych 
uczestników czatu, wybierz Opcje > Opcje blokowania i 
¿±dan± opcjê.

Zapis rozmów czatu
Aby zarejestrowaæ wiadomo¶ci wymieniane podczas 
rozmowy prywatnej lub w ramach grupy czatu, wybierz 

Opcje > Nagrywaj czat. 
wybierz Opcje > Zatrzym
zapis czatu, w widoku g³ó

Przegl±danie i ro
W widoku Rozmowy wy¶
czatu, z którymi obecnie 
wiadomo¶ci). Wyj¶cie z a
koñczy wszystkie rozmow

Aby przejrzeæ rozmowê, w
joystick.

Aby kontynuowaæ rozmow
joystick.

Aby wróciæ do listy rozmó
rozmowy, wybierz Wróæ. 
wybierz Opcje > Zakoñcz

Aby rozpocz±æ now± rozm
rozmowa.

Aby zapisaæ uczestnika ro
czatu, wybierz Opcje > D

Aby automatycznie wysy³
przychodz±ce, wybierz Op
Wybór tej opcji nie przesz
wiadomo¶ci czatu.



76

 Od¶wie¿anie dostêpn. wybrano 
ne w menu Ustawienia czatu.

pami czatu
by przejrzeæ listê zapisanych grup 
jeste¶ cz³onkiem. 

pcje > Grupa, po czym wybierz:

ezapisan± grupê, której jeste¶ 

by wy¶wietliæ kontakty, które 
u.

etliæ identyfikator grupy, temat, 
az sprawdziæ, czy w grupie mo¿na 
watne. Je¶li masz uprawnienia do 
zobaczyæ listê administratorów i 
onków grupy.

ietliæ i zmieniæ ustawienia grupy 
nowej grupy czatu’, s. 76.

upy czatu
 Opcje > Utwórz now± grupê. 
rupy.

sz edytowaæ, je¶li masz 
tora grupy. Uprawnienia 
zielane automatycznie osobie, 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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e Kontakty czatu
W widoku Kontakty czatu mo¿na pobraæ listy kontaktów 
czatu z serwera lub dodaæ nowy kontakt do listy. Gdy 
zalogujesz siê do serwera, ostatnio u¿ywana lista 
kontaktów zostanie pobrana automatycznie.

Aby utworzyæ nowy kontakt, wybierz Opcje > Nowy 
kontakt czatu > Wprowad¼ manualnie. Wype³nij pola 
Nazwa u¿ytkownika i ID u¿ytkownika, a nastêpnie 
wybierz Gotowe.

Aby przenie¶æ kontakt z listy na serwerze na pobran± listê 
kontaktów, wybierz Opcje > Nowy kontakt czatu > 
Przenie¶ z innej listy.

Aby zmieniæ listê kontaktów czatu, wybierz Opcje > 
Zmieñ listê kontakt..

Dokonaj wyboru z nastêpuj±cych opcji:

Otwórz rozmowê — aby rozpocz±æ now± rozmowê z 
kontaktem lub kontynuowaæ ju¿ zaczêt±.

W³±cz ¶ledzenie — aby otrzymywaæ powiadomienia o 
zmianach stanu dostêpno¶ci kontaktu czatu.

Nale¿y do grup — aby sprawdziæ, do których grup do³±czy³ 
kontakt czatu.

Od¶wie¿. dost. u¿ytk. — aby uaktualniæ informacje o 
dostêpno¶ci kontaktu (online lub offline). Kontakty w 
trybie online s± oznaczone wska¼nikiem. Opcja ta nie jest 

dostêpna, je¶li dla opcji
ustawienie Automatycz

Zarz±dzanie gru
Wybierz Grupy czatu, a
czatu lub tych, których 

Wska¿ grupê, wybierz O

Zapisz — aby zapisaæ ni
cz³onkiem.

Poka¿ uczestników — a
do³±czy³y do grupy czat

Szczegó³y — aby wy¶wi
listê cz³onków grupy or
prowadziæ rozmowy pry
edycji, mo¿esz równie¿ 
listê zablokowanych cz³

Ustawienia — aby wy¶w
czatu. Patrz ‘Tworzenie 

Tworzenie nowej gr
Wybierz Grupy czatu >
Wprowad¼ ustawienia g

Ustawienia grupy mo¿e
uprawnienia administra
administratora s± przyd
która utworzy³a grupê.
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py czatu, wska¿ go i wybierz 
æ wszystkie osoby z grupy czatu, 
zystkie.

ra czatu
nia > Ustawienia serwerów. 

ebraæ w postaci wiadomo¶ci 
eci lub us³ugodawcy, który 
. Identyfikator u¿ytkownika oraz 
dawcy po zarejestrowaniu siê w 
ojego identyfikatora lub has³a, 

wc±.

 wszystkich zdefiniowanych 

ñ serwer czatu, z którym chcesz 

by przy ka¿dym uruchomieniu 
 automatycznie, wybierz Przy 

o swojej listy serwerów czatu, 
> Nowy serwer. Wprowad¼ 

 serwera czatu

punkt dostêpu do serwera
Copyrigh

Nazwa grupy, Temat czatu w grupie i Powitanie — aby 
dodaæ szczegó³y widoczne dla osób do³±czaj±cych do 
grupy.

Liczebno¶æ grupy — aby okre¶liæ maksymaln± liczbê osób, 
które mog± do³±czyæ do grupy. 

Pozwól wyszukiwaæ — pozwala zdecydowaæ, czy inni 
u¿ytkownicy bêd± mogli znale¼æ tê grupê czatu.

Prawo do edycji — pozwala wybraæ cz³onków grupy, którzy 
bêd± mogli do niej zapraszaæ inne osoby i edytowaæ jej 
ustawienia. 

Cz³onkowie grupy — patrz ‘Dodawanie i usuwanie 
cz³onków grupy’, s. 77.

Lista nieproszonych — wprowad¼ listê osób, którym 
odmówiono prawa do³±czenia do grupy. 

Pozw. na wiad. pryw. — aby pozwoliæ na wymianê 
wiadomo¶ci prywatnych tylko miêdzy wybranymi 
cz³onkami grupy. 

ID grupy — identyfikator grupy jest tworzony 
automatycznie i nie mo¿na go zmieniæ.

Dodawanie i usuwanie cz³onków grupy
Aby dodaæ cz³onków do grupy, wybierz Grupy czatu, 
przejd¼ do ¿±danej grupy i wybierz Opcje > Grupa > 
Ustawienia > Cz³onkowie grupy > Tylko osoby wybrane 
lub Wszyscy.

Aby usun±æ cz³onka z gru
Opcje > Usuñ. Aby usun±
wybierz Opcje > Usuñ ws

Ustawienia serwe
Wybierz Opcje > Ustawie
Ustawienia te mo¿esz od
tekstowej od operatora si
oferuje dan± us³ugê czatu
has³o otrzymasz od us³ugo
us³udze. Je¶li nie znasz sw
skontaktuj siê z us³ugoda

Serwery — wy¶wietl listê
serwerów czatu.

Serwer domy¶lny — zmie
siê ³±czyæ.

Typ logow. do czatu — a
aplikacji Czat logowaæ siê
uruch. aplik..

Aby dodaæ nowy serwer d
wybierz Serwery > Opcje
nastêpuj±ce ustawienia:

Nazwa serwera — nazwa

Punkt dost. w u¿yciu — 
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iedzi jest zwykle ustawiony na 30 
formacje o czasie przeznaczonym 
zyskaæ od operatora sieci lub 

dzenie nale¿y trzymaæ przed sob±, 
s³uchania u¿ywany jest g³o¶nik. 
rdzo g³o¶nej muzyki mo¿e 
zenie s³uchu.

zawsze maj± priorytet nad 
ictwem us³ugi Naci¶nij i mów.

nktu dostêpu do us³ugi 

ymaga u¿ycia internetowego 
ko domy¶lnego punktu dostêpu. 
alaj± korzystaæ z punktu dostêpu 
temat mo¿na siê dowiedzieæ od 

nia WAP, mo¿esz przy pierwszym 
 pomocy us³ugodawcy lub 
.nokia.com/phonesettings.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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e Adres internetowy — adres URL serwera czatu

ID u¿ytkownika — identyfikator u¿ytkownika

Has³o — has³o logowania

Naci¶nij i mów (us³uga 
sieciowa) 

Us³uga Naci¶nij i mów (NIM) to us³uga przesy³ania g³osu 
przy u¿yciu protoko³u IP w czasie rzeczywistym, 
zaimplementowana w sieci GSM/GPRS. Funkcja Naci¶nij i 
mów umo¿liwia bezpo¶redni± komunikacjê g³osow± po 
naci¶niêciu odpowiedniego przycisku. Mo¿na j± 
wykorzystywaæ do prowadzenia rozmowy z jedn± osob± 
lub z grup± osób. 

Aby korzystaæ z tej funkcji, nale¿y zdefiniowaæ punkt 
dostêpu do us³ugi Naci¶nij i mów oraz jej ustawienia. 
Ustawienia te mo¿esz odebraæ w postaci specjalnej 
wiadomo¶ci tekstowej od us³ugodawcy, który oferuje 
us³ugê Naci¶nij i mów.

Naci¶nij  i wybierz Osobiste > Naci¶nij i mów.

W rozmowach przy u¿yciu funkcji Naci¶nij i mów jedna 
osoba mówi do pozosta³ych, podczas gdy reszta s³ucha jej 
przez wbudowany g³o¶nik. Mówi±cy zabieraj± g³os po 
kolei. Poniewa¿ tylko jeden cz³onek grupy mo¿e mówiæ w 
danej chwili, czas ka¿dej wypowiedzi jest ograniczony. 

Maksymalny czas wypow
sekund. Szczegó³owe in
na wypowied¼ mo¿na u
us³ugodawcy.

 Ostrze¿enie: Urz±
a nie przy uchu. Do 
D³u¿sze s³uchanie ba
spowodowaæ uszkod

Rozmowy telefoniczne 
rozmowami za po¶redn

Definiowanie pu
Naci¶nij i mów
Wielu us³ugodawców w
punktu dostêpu (IAP) ja
Inni us³ugodawcy pozw
do WAP. Wiêcej na ten 
us³ugodawcy.

Je¿eli nie masz po³±cze
po³±czeniu skorzystaæ z
odwiedziæ witrynê www
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sz od operatora sieci lub 

wybierz Po³±czenia 1 na 1, W 
ystk. po³±cz. lub Nigdy. 
zyæ tê opcjê w urz±dzeniu. 

sz od operatora sieci lub 

 wybierz Tak, je¶li chcesz, aby 
 wybierz Nie, je¶li stan ma byæ 

zwê domeny uzyskan± od 

 wprowad¼ nazwê punktu 
ij i mów. Nazwa punktu dostêpu 
ania po³±czenia z sieci± GSM/

d¼ uzyskany od us³ugodawcy 
y serwera us³ugi Naci¶nij i mów.

prowad¼ nazwê u¿ytkownika 
.

u¿ywane do transmisji danych, o 
s³o jest zwykle podawane przez 
 uwzglêdniana wielko¶æ liter.
Copyrigh

Ustawienia funkcji Naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Osobiste > Naci¶nij i mów > 
Opcje > Ustawienia. Wprowad¼ nastêpuj±ce informacje:

Ustawienia u¿ytkownika:

Przychodz±ce po³. 'NIM' — wybierz Powiadamiaj, je¶li 
chcesz otrzymywaæ powiadomienia o po³±czeniach 
przychodz±cych. Wybierz Autoakceptacja, je¶li po³±czenia 
NIM maj± byæ odbierane automatycznie. Wybierz 
Niedozwolone, je¶li po³±czenia NIM maj± byæ odrzucane 
automatycznie.

D¼wiêk sygna³u 'NIM' — wybierz Ust. przez profil, je¶li 
ustawienie powiadamiania o nadej¶ciu po³±czenia 
przychodz±cego NIM ma byæ zgodne z ustawieniami w 
profilu. Je¶li na przyk³ad wybrano profil Milcz±cy, dla 
funkcji Naci¶nij i mów wybierane jest ustawienie Do not 
disturb (DND) i, poza ¿±daniami oddzwonienia, u¿ytkownik 
nie jest dostêpny dla innych u¿ytkowników korzystaj±cych 
z tej funkcji.

D¼wiêk ¿±d. oddzwon. — wybierz d¼wiêk dla ¿±dania 
oddzwonienia.

W³±czenie aplikacji — wybierz, je¶li chcesz zalogowaæ siê 
do us³ugi Naci¶nij i mów po w³±czeniu urz±dzenia.

Pseudonim domy¶lny — wprowad¼ pseudonim domy¶lny 
(maksymalnie 20 znaków), który zobacz± inni u¿ytkownicy. 
Us³ugodawca mo¿e wy³±czyæ tê opcjê w urz±dzeniu. 

Wiêcej informacji uzyska
us³ugodawcy.

Poka¿ mój adr. 'NIM' — 
po³. grupowych, We wsz
Us³ugodawca mo¿e wy³±c
Wiêcej informacji uzyska
us³ugodawcy.

Poka¿ mój status log. —
stan by³ wy¶wietlany, lub
ukryty.

Ustawienia po³±czeñ:

Domena — wprowad¼ na
us³ugodawcy.

Nazwa punktu dostêpu —
dostêpu do us³ugi Naci¶n
jest niezbêdna do nawi±z
GPRS. 

Adres serwera — wprowa
adres IP lub nazwê domen

Nazwa u¿ytkownika — w
uzyskan± od us³ugodawcy

Has³o — wprowad¼ has³o 
ile jest ono konieczne. Ha
us³ugodawcê i jest w nim
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 przez ca³y czas mówienia. Po 
zwolnij .

owego po³±czenia musisz 
den do jednego. Wybierz Roz³±cz 

zas rozmowy przy u¿yciu funkcji 
aj urz±dzenie przed sob± tak, aby 

. Mów do mikrofonu i nie zas³aniaj 

czenia jeden do jednego
cz±æ po³±czenie jeden do jednego, 
 odrzuciæ.

zenia jeden do jednego lub 
 mo¿na tak¿e nawi±zywaæ z 
akty. Wybierz Opcje > Rozmowa 1 
 po³. 'NIM'.

 po³±czenia 

ie z grup±, wybierz Opcje > 
rz Opcje > Utw. grup. po³. 'NIM', 
rymi chcesz siê po³±czyæ, i 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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e Logowanie siê do us³ugi Naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Osobiste > Naci¶nij i mów. Po 
uruchomieniu funkcja Naci¶nij i mów automatycznie 
loguje siê do us³ugi.

Gdy logowanie powiedzie siê, funkcja Naci¶nij i mów 
automatycznie ³±czy siê z grup±, która by³a aktywna przed 
ostatnim zamkniêciem aplikacji. Je¿eli po³±czenie 
zostanie przerwane, urz±dzenie automatycznie ponawia 
próby logowania do momentu wy³±czenia funkcji Naci¶nij 
i mów.

Wy³±czanie funkcji Naci¶nij i mów
Wybierz Opcje > Wyjd¼. Zostanie wy¶wietlone pytanie 
Wy³±czyæ funkcjê 'Naci¶nij i mów' po wyj¶ciu z 
aplikacji?. Wybierz Tak, aby us³uga nadal by³a aktywna w 
tle, lub wybierz Nie, aby wylogowaæ siê i zamkn±æ us³ugê.

Je¶li otwartych jest kilka aplikacji i chcesz siê prze³±czyæ z 
jednej do drugiej, naci¶nij i przytrzymaj .

Nawi±zywanie po³±czenia jeden do 
jednego
Wybierz Opcje > Kontakty 'NIM'.

Wska¿ na li¶cie kontakt, z którym chcesz rozmawiaæ, i 
wybierz Opcje > Rozmowa 1 do 1. 

Naci¶nij i przytrzymaj 
zakoñczeniu mówienia 

Przed zainicjowaniem n
zakoñczyæ po³±czenie je
lub naci¶nij .

 Wskazówka: podc
Naci¶nij i mów trzym
widzieæ wy¶wietlacz
g³o¶nika d³oñmi.

Odbieranie po³±
Naci¶nij , aby rozpo
lub naci¶nij , aby je

 Wskazówka: po³±c
po³±czenia grupowe
poziomu menu Kont
do 1 lub Utw. grup.

Nawi±zywanie
grupowego
Aby nawi±zaæ po³±czen
Kontakty 'NIM', wybie
zaznacz kontakty, z któ
naci¶nij .
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ana³u i zaczniesz nadawaæ, bêd± 
y pod³±czone do tego kana³u. W 
yæ aktywnych maksymalnie piêæ 
st wiêcej ni¿ jeden kana³, u¿yj 
æ kana³, przez który chcesz 

'NIM'.

czyæ siê ze wstêpnie 
m publicznym, wybierz Opcje > 
iej±cy. £±cz±c siê ze wstêpnie 
, musisz wprowadziæ jego adres 

ch kana³ów
pnie skonfigurowany kana³, 
ana³ > Utwórz nowy. 

ana³y publiczne, wybieraæ nazwy 
 do nich innych cz³onków. 
aszaæ do kana³u publicznego 

a³y prywatne. Tylko u¿ytkownicy 
rza mog± przy³±czyæ siê do 
rzystaæ z nich.
Copyrigh

Subskrybowanie stanu logowania 
innych osób
Aby rozpocz±æ lub anulowaæ subskrypcjê stanu logowania 
innych osób w us³udze Naci¶nij i mów, wybierz Opcje > 
Kontakty 'NIM', wybierz kontakt, wybierz Opcje > Poka¿ 
status logow. lub Ukryj status logowania.

Wysy³anie ¿±dania oddzwonienia
W menu Kontakty 'NIM' przejd¼ do ¿±danej nazwy i 
wybierz Opcje > Wy¶lij ¿±danie oddzw..

Odpowiadanie na ¿±danie 
oddzwonienia
Gdy inna osoba wysy³a ¿±danie oddzwonienia, w trybie 
gotowo¶ci wy¶wietlany jest komunikat 1 nowe ¿±danie 
oddzwonienia. Naci¶nij Poka¿, aby otworzyæ Skrz. 
oddzwon.. Wybierz kontakt i wybierz Opcje > Rozmowa 1 
do 1, aby rozpocz±æ po³±czenie jeden do jednego. 

Kana³y
Mo¿na przy³±czyæ siê do wstêpnie skonfigurowanych 
kana³ów publicznych. Kana³y publiczne s± dostêpne dla 
wszystkich osób znaj±cych adres URL danego kana³u. 

Kiedy pod³±czysz siê do k
Ciê s³yszeli wszystkie osob
danym momencie mo¿e b
kana³ów. Gdy aktywny je
opcji Zamieñ, aby zmieni
rozmawiaæ. 

Wybierz Opcje > Kana³y 

Aby po raz pierwszy po³±
skonfigurowanym kana³e
Nowy kana³ > Dodaj istn
skonfigurowanym kana³em
URL.

Tworzenie w³asny
Aby utworzyæ nowy wstê
wybierz Opcje > Nowy k

Mo¿esz tworzyæ w³asne k
tych kana³ów i zapraszaæ
Cz³onkowie ci mog± zapr
kolejnych cz³onków. 

Mo¿esz tak¿e tworzyæ kan
zaproszeni przez gospoda
kana³ów prywatnych i ko
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ch cz³onków kana³u podczas 
 kana³em, wybierz Opcje > 

na³em mo¿na tak¿e zaprosiæ do 
, wybieraj±c Opcje > Wy¶lij 
arcia widoku zaproszenia. Nowych 
aæ tylko gospodarz kana³u 
y cz³onek kana³u publicznego. 
o wiadomo¶ci tekstowe.

 na zaproszenie do 

zaproszenie do kana³u, wybierz 
IM'. Kana³ jest dodawany do 

ku kana³ów.

ia do kana³u zostanie wy¶wietlone 
 z kana³em. Wybierz Tak, aby 
ci¶nij i mów. Je¶li u¿ytkownik nie 
, urz±dzenie loguje siê do us³ugi.

y¶cisz zaproszenie, nie zostanie 
nce odbiorczej wiadomo¶ci. Aby 
pó¼niej, otwórz wiadomo¶æ z 
tuj je.
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e Dla ka¿dego kana³u okre¶l nastêpuj±ce elementy: Nazwa 
kana³u, Prywatno¶æ kana³u, Pseudonim w kanale i 
Miniatura kana³u (opcjonalnie). 

Po pomy¶lnym utworzeniu kana³u mo¿esz wys³aæ 
zaproszenia do kana³u. Zaproszenia do kana³u to 
wiadomo¶ci tekstowe.

Nadawanie na kanale
Aby nadawaæ na kanale po zalogowaniu siê do us³ugi 
Naci¶nij i mów, naci¶nij . Us³yszysz d¼wiêk 
informuj±cy o uzyskaniu dostêpu.

Klawisz  trzymaj naci¶niêty przez ca³y czas 
nadawania. Po zakoñczeniu nadawania zwolnij . 

Je¶li próbujesz odpowiedzieæ przez kana³, naciskaj±c 
, kiedy inny u¿ytkownik mówi, wy¶wietlany jest 

komunikat Czekaj. Zwolnij , poczekaj, a¿ druga osoba 
skoñczy mówiæ i wtedy ponownie naci¶nij . Mo¿esz 
te¿ trzymaæ naci¶niêty klawisz  i poczekaæ na 
wy¶wietlenie komunikatu Mów.

Gdy nadajesz na kanale, kolejn± osob± zabieraj±c± g³os 
bêdzie ta, która jako pierwsza nacisnê³a .

Po zakoñczeniu po³±czenia Naci¶nij i mów wybierz 
Roz³±cz lub naci¶nij . 

Aby wy¶wietliæ aktywny
aktywnego po³±czenia z
Aktywni uczestnicy.

Podczas po³±czenia z ka
niego nowych cz³onków
zaproszenie w celu otw
cz³onków mo¿e zaprasz
prywatnego lub dowoln
Zaproszenia do kana³u t

Odpowiadanie
kana³u
Aby zapisaæ otrzymane 
Opcje > Zapisz kana³ 'N
kontaktów NIM w wido

Po zapisaniu zaproszen
pytanie o po³±czenie siê
otworzyæ widok sesji Na
jest jeszcze zalogowany

Je¶li odrzucisz lub wycz
ono zachowane w skrzy
po³±czyæ siê z kana³em 
zaproszeniem i zaakcep
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listy ostatnich po³±czeñ, w 
h po³±czeñ wybierz Opcje > 
yczy¶ciæ jedn± z list po³±czeñ, 
> Wyczy¶æ listê. Aby usun±æ 

 listê, wska¿ ¿±dany zapis i 

y czas trwania po³±czeñ 
z±cych, naci¶nij  i wybierz 

 by³ wy¶wietlany czas jego 
e > Rejestr > Opcje > 
 po³±czeñ. Wybierz Tak lub Nie.

na wystawionej przez 
 rzeczywisty czas po³±czeñ 
ale¿eæ od charakterystyki sieci, 
u po³±czeñ itp.

zasu po³±czeñ, wybierz Opcje > 
ego bêdzie potrzebny kod 
zenia’, ‘Telefon i karta SIM’, 
Copyrigh

Wy¶wietlanie rejestru funkcji 
Naci¶nij i mów
Naci¶nij  i wybierz Osobiste > Naci¶nij i mów > 
Opcje > Rejestr 'NIM'. Rejestr zawiera nastêpuj±ce 
foldery: Nieodeb. po³., Odebrane po³. i Utworz. po³..

Po³±czenie jeden do jednego mo¿na zainicjowaæ z poziomu 
Rejestr 'NIM', naciskaj±c .

Rejestr

Ostatnie po³±czenia 
Aby przejrzeæ odnotowane numery telefonów po³±czeñ 
nieodebranych, odebranych i wybieranych, naci¶nij , a 
nastêpnie wybierz Osobiste > Rejestr > Ost. po³±czenia. 
Numery po³±czeñ nieodebranych i odebranych s± 
rejestrowane tylko wtedy, gdy us³uga ta jest dostêpna w 
sieci, a w³±czone urz±dzenie znajduje siê w jej zasiêgu.

 Wskazówka: gdy w trybie gotowo¶ci wy¶wietlany jest 
komunikat o po³±czeniach nieodebranych, wybierz 
Poka¿, aby otworzyæ listê takich po³±czeñ. Aby 
oddzwoniæ, wska¿ ¿±dany numer lub opis i 
naci¶nij .

Aby wyczy¶ciæ wszystkie 
g³ównym widoku ostatnic
Usuñ ostatnie po³.. Aby w
otwórz j± i wybierz Opcje
pojedynczy zapis, otwórz
naci¶nij .

Czas po³±czeñ 
Aby sprawdziæ przybli¿on
przychodz±cych i wychod
Rejestr > Czas po³±czeñ.

Aby w trakcie po³±czenia
trwania, wybierz Osobist
Ustawienia > Poka¿ czas

 Uwaga: wykazany 
us³ugodawcê fakturze
telefonicznych mo¿e z
sposobu zliczania czas

Aby wyzerowaæ liczniki c
Zeruj liczniki czasu. Do t
blokady (patrz ‘Zabezpiec
s. 120).
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 trakcie po³±czenia g³osowego na 
ym by³ wy¶wietlany czas 
Opcje > Ustawienia > Poka¿ czas 

rzejrzeæ listê wys³anych 
j  i wybierz Wiadomo¶ci > 

ñ, jak wys³anie wieloczê¶ciowej 
ub transmisja pakietów danych, s± 
yncze zdarzenia komunikacyjne. 
pocztow±, z centrum wiadomo¶ci 
 stronami internetowymi s± 
enia pakietowe.

rto¶æ rejestru, wybierz Opcje > 

jestr, usun±æ zawarto¶æ spisu 
zbyæ siê raportów dorêczeñ 
cje > Wyczy¶æ rejestr. Wybierz 

 trw. rejestru, wybierz Opcje > 
. rejestru. Zdarzenia zapisane w 
miêci telefonu przez zadan± liczbê 
s± automatycznie usuwane w celu 
 pamiêci. Je¶li wybierzesz opcjê Bez 
 rejestru, spis ostatnich po³±czeñ 
iadomo¶ci zostan± trwale 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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e Pakiety danych
Aby sprawdziæ ilo¶æ danych wys³anych i odebranych w 
po³±czeniach pakietowych, naci¶nij  i wybierz 
Osobiste >Rejestr > Pakiety danych. Op³aty za 
po³±czenia pakietowe mog± byæ naliczane na przyk³ad na 
podstawie ilo¶ci wys³anych i odebranych danych.

Monitorowanie wszystkich zdarzeñ 
komunikacyjnych
Ikony w widoku Rejestr:

 Przychodz±ce
 Wychodz±ce
 Utracone zdarzenia komunikacyjne

Aby sprawdziæ wszystkie po³±czenia g³osowe, wiadomo¶ci 
tekstowe lub transmisje danych zarejestrowane przez 
urz±dzenie, naci¶nij , wybierz Osobiste > Rejestr, a 
nastêpnie przewiñ w prawo w celu otwarcia rejestru 
ogólnego. W rejestrze tym mo¿esz znale¼æ nazwê 
nadawcy lub odbiorcy, numer telefonu, nazwê 
us³ugodawcy lub punkt dostêpu — dane przypisane do 
ka¿dego zdarzenia komunikacyjnego. Rejestr ogólny 
mo¿esz filtrowaæ, aby wy¶wietliæ tylko jeden typ zdarzeñ. 
Mo¿esz te¿ tworzyæ nowe karty kontaktów na podstawie 
danych zapisanych w rejestrze. 

Wskazówka: aby w
wy¶wietlaczu g³ówn
po³±czenia, wybierz 
po³±czeñ > Tak.

 Wskazówka: aby p
wiadomo¶ci, naci¶ni
Wys³ane.

Sk³adowe takich zdarze
wiadomo¶ci tekstowej l
rejestrowane jako pojed
Po³±czenia ze skrzynk± 
multimedialnych lub ze
traktowane jako po³±cz

Aby przefiltrowaæ zawa
Filtr i wybierz filtr.

Aby trwale wyczy¶ciæ re
ostatnich po³±czeñ i po
wiadomo¶ci, wybierz Op
Tak, aby potwierdziæ.

Aby ustawiæ opcjê Czas
Ustawienia > Czas trw
rejestrze pozostaj± w pa
dni, po których up³ywie 
zwolnienia zajmowanej
rejestru, ca³a zawarto¶æ
oraz raporty dorêczeñ w
usuniête.
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 blogach elementy, które maj± 
m osobom.

 automatycznie monitoruje 
Za pomoc± aplikacji Lifeblog 
urz±dzeniu mo¿na przegl±daæ 
nnych osób lub publikowaæ w 
u urz±dzenia do kompatybilnego 
bla do transmisji danych USB lub 
o¿na przesy³aæ elementy z 
aæ je z kompatybilnym 

wia przegl±danie i wyszukiwanie 
pomoc± urz±dzenia. W 
abla do transmisji danych USB 
h wystarczy jedno naci¶niêcie 
ubione zdjêcia, filmy wideo, 
imedialne z powrotem do 

a mo¿na utworzyæ kopiê 
feblog na dysku twardym, 
, dysku wymiennym lub dysku 
a publikowaæ elementy w blogu.

a tylko w niektórych jêzykach.

niu aplikacjê Lifeblog mobile, 
obiste > Lifeblog > Opcje > 
Copyrigh

Aby przejrzeæ szczegó³y zdarzenia komunikacyjnego, wska¿ 
to zdarzenie w rejestrze ogólnym i naci¶nij joystick.

Wskazówka: w widoku szczegó³ów mo¿na skopiowaæ 
do schowka numer telefonu i wkleiæ go na przyk³ad w 
wiadomo¶ci tekstowej. Wybierz Opcje > Kopiuj numer.

Licznik danych pakietowych i licznik czasu po³±czeñ: 
Aby sprawdziæ ilo¶æ wys³anych lub odebranych danych 
(wyra¿on± w kilobajtach) oraz czas trwania okre¶lonego 
po³±czenia pakietowego, wska¿ ¿±dane zdarzenie typu 
Pak. i wybierz Opcje > Poka¿ szczegó³y.

Lifeblog 

Dziennik multimedialny Nokia Lifeblog multimedia diary to 
po³±czenie oprogramowania do telefonu komórkowego z 
oprogramowaniem komputerowym, s³u¿±ce do tworzenia 
multimedialnego dziennika sk³adaj±cego siê z elementów 
zebranych za pomoc± urz±dzenia. Dziennik multimedialny 
Nokia Lifeblog multimedia diary umo¿liwia automatyczne 
porz±dkowanie w kolejno¶ci chronologicznej zdjêæ, filmów 
wideo, d¼wiêków, wiadomo¶ci tekstowych, wiadomo¶ci 
multimedialnych i og³oszeñ publikowanych w blogach 
internetowych (weblog), które mo¿na przegl±daæ, 
wyszukiwaæ, udostêpniaæ, publikowaæ i archiwizowaæ. 
Obie aplikacje — Lifeblog PC i Lifeblog mobile pozwalaj± 

wysy³aæ lub publikowaæ w
zostaæ udostêpnione inny

Aplikacja Lifeblog mobile
elementy multimedialne. 
mobile zainstalowanej w 
elementy, wysy³aæ je do i
internecie. Po pod³±czeni
komputera przy u¿yciu ka
komunikacji Bluetooth m
urz±dzenia i synchronizow
komputerem.

Aplikacja Lifeblog PC u³at
elementów zebranych za 
przypadku korzystania z k
lub komunikacji Bluetoot
przycisku, aby przes³aæ ul
teksty i wiadomo¶ci mult
urz±dzenia.

Dla celów bezpieczeñstw
zapasow± bazy danych Li
dyskach CD, dyskach DVD
sieciowym. Ponadto mo¿n

 Ta aplikacja jest dostêpn

Aby uruchomiæ w urz±dze
naci¶nij  i wybierz Os
Otwórz.
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enia z komputerem
e z kompatybilnym komputerem 
nsmisji danych USB dostarczonego 

³o zainstalowane oprogramowanie 

nsmisji danych USB do urz±dzenia 
i urz±dzenie jest pod³±czane do 
erwszy od zainstalowania pakietu 
puter instaluje sterownik dla 
 chwilê potrwaæ.
ifeblog PC.

e z kompatybilnym komputerem 
 bezprzewodowej Bluetooth:
omputerze zosta³o zainstalowane 
kia PC Suite.
dzenie zosta³o uwierzytelnione z 
nologii bezprzewodowej Bluetooth 
 Get Connected w pakiecie Nokia 

ukcja obs³ugi pakietu Nokia PC 
luetooth”, s. 101.
cjê Bluetooth w urz±dzeniu i na 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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e Instalacja na komputerze
Komputer, na którym ma zostaæ zainstalowane 
oprogramowanie Lifeblog PC, musi spe³niaæ nastêpuj±ce 
wymagania:
• Procesor Intel Pentium 1 GHz lub równorzêdny, 

128 MB pamiêci RAM
• 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym (je¶li 

niezbêdne jest zainstalowanie oprogramowania 
Microsoft DirectX i Nokia PC Suite)

• Rozdzielczo¶æ 1024x768 i 24-bitowa g³êbia koloru
• Karta graficzna 32 MB
• System operacyjny Microsoft Windows 2000 lub 

Windows XP

Aby zainstalowaæ oprogramowanie Nokia Lifeblog na 
komputerze:
1 W³ó¿ dysk CD-ROM.
2 Zainstaluj pakiet Nokia PC Suite (zawiera sterowniki 

kabla do transmisji danych Nokia dla po³±czenia USB).
3 Zainstaluj aplikacjê Nokia Lifeblog PC. 

Je¶li na komputerze nie jest jeszcze zainstalowany 
program Microsoft DirectX 9.0, zostanie on zainstalowany 
razem z aplikacj± Lifeblog PC.

£±czenie urz±dz
Aby po³±czyæ urz±dzeni
przy u¿yciu kabla do tra
z urz±dzeniem:
1 Upewnij siê, ¿e zosta

Nokia PC Suite.
2 Pod³±cz kabel do tra

i do komputera. Je¶l
komputera po raz pi
Nokia PC Suite, kom
urz±dzenia. Mo¿e to

3 Uruchom aplikacjê L

Aby po³±czyæ urz±dzeni
przy u¿yciu technologii
1 Upewnij siê, ¿e na k

oprogramowanie No
2 Upewnij siê, ¿e urz±

komputerem w tech
za pomoc± polecenia
PC Suite. Patrz instr
Suite i “Po³±czenie B

3 Uaktywnij komunika
komputerze.
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aæ konto bloga w ustawieniach 
 Na komputerze nale¿y 
t w oknie Edit log accounts.

ty z urz±dzenia w internecie:
 Ulubione wybierz elementy, 
waæ w internecie.
¶lij do internetu.
cji po raz pierwszy, aplikacja 
ra listê blogów z serwera.
 dialogowe publikowania 
j do: wybierz blog, którego 
osta³y utworzone nowe blogi, 
ie¿ listê blogów, aby 

ogów. 
 og³oszenia. Mo¿esz równie¿ 
lub opis w polu tre¶ci.
rz Opcje > Wy¶lij.

ty z komputera w internecie:
 Ulubione wybierz elementy 
re chcesz opublikowaæ w 

o the Web.... Zostanie otwarte 
b.
 og³oszenia. Mo¿esz równie¿ 
lub opis w polu tre¶ci.
rz blog, którego chcesz u¿ywaæ.
j przycisk Send.
Copyrigh

Kopiowanie elementów
Po pod³±czeniu urz±dzenia do kompatybilnego komputera 
przy u¿yciu kabla do transmisji danych USB lub 
komunikacji Bluetooth mo¿na kopiowaæ elementy miêdzy 
urz±dzeniem a komputerem.

Aby skopiowaæ nowe lub zmodyfikowane elementy z 
urz±dzenia do komputera lub skopiowaæ wybrane 
elementy z komputera do urz±dzenia:
1 Uruchom aplikacjê Lifeblog PC.
2 W aplikacji Nokia Lifeblog PC wybierz File > Copy from 

phone and to Phone.

Nowe elementy z urz±dzenia zostan± skopiowane do 
komputera. Elementy z widoku To phone na komputerze 
zostan± skopiowane do urz±dzenia.

Publikowanie w internecie
Aby udostêpniæ innym osobom najciekawsze elementy 
dziennika Nokia Lifeblog, nale¿y wys³aæ je do bloga w 
internecie.

Najpierw nale¿y utworzyæ konto w us³udze bloga i co 
najmniej jeden blog, który bêdzie u¿ywany do 
publikowania postów, a nastêpnie dodaæ konto bloga do 
dziennika multimedialnego Nokia Lifeblog multimedia 
diary. Zalecan± us³ug± bloga dla aplikacji Nokia Lifeblog 
jest TypePad firmy Six Apart (www.typepad.com).

W urz±dzeniu nale¿y dod
aplikacji Lifeblog mobile.
przeprowadziæ edycjê kon

Aby opublikowaæ elemen
1 W oknie O¶ czasu lub

które chcesz opubliko
2 Wybierz Opcje > Prze
3 Je¶li u¿ywasz tej funk

Lifeblog mobile pobie
4 Zostanie otwarte okno

blogów. Z listy Prze¶li
chcesz u¿ywaæ. Je¶li z
wybierz Opcje > Od¶w
zaktualizowaæ listê bl

5 Wprowad¼ tytu³ i opis
napisaæ d³u¿szy tekst 

6 Po zakoñczeniu wybie

Aby opublikowaæ elemen
1 W oknie O¶ czasu lub

(maksymalnie 50), któ
internecie.

2 Wybierz File > Post t
okno Post to the We

3 Wprowad¼ tytu³ i opis
napisaæ d³u¿szy tekst 

4 Z listy Post to: wybie
5 Po zakoñczeniu klikni
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 szybkie lub wolne przeci±ganie 
odu lub do ty³u. Mo¿na równie¿ 
sek czasu, korzystaj±c z funkcji Go 
 klawiszy strza³ek.

ji
rmacji na temat us³ug bloga i ich 
nikiem multimedialnym Nokia 
ry, nale¿y odwiedziæ witrynê 
g lub nacisn±æ klawisz F1 w 

celu otwarcia jej pomocy.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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e Importowanie elementów z innych 
¼róde³
Oprócz obrazów .jpeg z urz±dzenia do dziennika 
multimedialnego Nokia Lifeblog multimedia diary mo¿na 
równie¿ importowaæ obrazy .jpeg, pliki wideo .3gp i .mp4, 
pliki d¼wiêkowe .arm oraz pliki tekstowe .txt z innych 
¼róde³ (takich jak dyski CD, DVD lub foldery na dysku 
twardym).

Aby zaimportowaæ obrazy lub filmy wideo z 
kompatybilnego komputera do aplikacji Lifeblog PC:
1 W oknie O¶ czasu lub Ulubione wybierz File > Import 

from PC.... Zostanie otwarte okno Import.
2 Przejrzyj listê, aby znale¼æ obraz, plik wideo, d¼wiêk 

lub plik tekstowy lub przejd¼ do innych folderów, aby 
znale¼æ plik, który chcesz zaimportowaæ. Do 
przegl±dania innych dysków lub urz±dzeñ s³u¿y lista 
Look in.

3 Wybierz folder, plik lub kilka plików. Ich zawarto¶æ 
mo¿na wy¶wietliæ w okienku Preview:.

4 Kliknij przycisk Open, aby zaimportowaæ folder 
(³±cznie z podfolderami) lub wybrane pliki.

Przegl±danie osi czasu i ulubionych
Po uruchomieniu aplikacji Lifeblog PC istnieje kilka 
sposobów poruszania siê w widokach O¶ czasu i Ulubione. 

Najszybsz± metod± jest
uchwytu suwaka do prz
wybraæ datê, klikaj±c pa
to date... lub u¿ywaj±c

Wiêcej informac
Aby uzyskaæ wiêcej info
kompatybilno¶ci z dzien
Lifeblog multimedia dia
www.nokia.com/lifeblo
aplikacji Lifeblog PC w 
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ñ, zadañ i rocznic) — wybierz 
zewiñ w dó³, aby wype³niæ pola 
a alarmu. W widoku dnia alarm 
lem .
w prawo, aby zmieniæ pozycjê na 
± w widoku dnia symbolem ).
o¿liwia ustawienie daty 

j±cej siê pozycji.

eniu synchronizacji pozycja 
têpna tylko dla danego 
têpna dla innych osób 
gl±dania kalendarza w trybie 

alendarza jest dostêpna dla 
nych do jego przegl±dania w 

ndarza nie zostanie skopiowana 
s synchronizacji.
ybierz Gotowe.

 siê alarm zwi±zany z notatk±, 
czyæ d¼wiêk alarmu kalendarza. 
stanie na ekranie. Aby 
za, wybierz Stop. Aby na pewien 
ierz Drzemka.
Copyrigh

Kalendarz
Wskazówka: informacje zapisane w telefonie nale¿y 

regularnie archiwizowaæ za pomoc± oprogramowania 
Nokia PC Suite. W pó¼niejszym czasie informacje te (np. 
pozycje kalendarza) mo¿na bêdzie przywróciæ w 
telefonie.

Tworzenie pozycji kalendarza
Skrót: W widoku dnia, tygodnia lub miesi±ca naci¶nij 

dowolny klawisz ( - ). Zostanie wy¶wietlona nowa 
pozycja spotkania, a wprowadzane znaki bêd± 
dodawane do pola Temat. W widoku zadañ zostanie 
otwarta nowa pozycja zadania.

1 Naci¶nij , wybierz Osobiste > Kalendarz > Opcje > 
Nowa pozycja, a nastêpnie wybierz jedn± z 
nastêpuj±cych opcji: 
Spotkanie — aby pamiêtaæ o spotkaniu zaplanowanym 
na okre¶lony dzieñ i godzinê. 
Notatka — aby zapisaæ pozycjê ogóln± zwi±zan± z 
danym dniem.
Rocznica — aby pamiêtaæ o urodzinach lub innych 
wa¿nych datach. Pozycje rocznicowe s± powtarzane 
co roku.
Zadanie — aby pamiêtaæ o zadaniach, które maj± 
zostaæ wykonane okre¶lonego dnia.

2 Wype³nij pola.
Alarm (dotyczy spotka
W³±cz, a nastêpnie pr
Godzina alarmu i Dat
jest oznaczony symbo
Powtarzaj — przewiñ 
powtarzan± (oznaczon
Powtarzaj a¿ do — um
zakoñczenia powtarza
Synchronizacja:
Poufna — po zakoñcz
kalendarza bêdzie dos
u¿ytkownika, a niedos
uprawnionych do prze
online. 
Publiczna — pozycja k
innych osób uprawnio
trybie online. 
¯adna — pozycja kale
do komputera podcza

3 Aby zapisaæ pozycjê, w

Gdy w kalendarzu w³±czy
wybierz Wycisz, aby wy³±
Tekst przypomnienia pozo
zakoñczyæ alarm kalendar
czas wyciszyæ alarm, wyb
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arza
rz Opcje > Ustawienia, aby 
eñ tygodnia lub widok wy¶wietlany 
rza.

esi±ca lub Widok zadañ, wybierz 
a / Widok zadañ.

ano pozycje kalendarza, s± w 
one ma³ym trójk±tem w prawym 
 tygodnia notatki i rocznice s± 
zin± ósm±. Aby prze³±czaæ siê 
±ca, tygodnia, dnia i zadañ, 

ji typu Spotkanie.

j daty, wybierz Opcje > Przejd¼ do 
erz OK.

o dnia, naci¶nij .

sobiste > Kalendarz > Opcje > 
ywaæ notatki i porz±dkowaæ listê 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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z Aby wys³aæ notatkê kalendarza do kompatybilnego 
telefonu, wybierz Opcje > Wy¶lij > Przez SMS, Przez 
MMS, Przez e-mail lub Przez Bluetooth.

Wskazówka: pakiet Nokia PC Suite pozwala 
przenosiæ dane kalendarza i zadañ miêdzy ró¿nymi 
modelami telefonów Nokia oraz synchronizowaæ takie 
dane z kompatybilnym komputerem. Szczegó³y 
znajdziesz na dostarczonym z telefonem dysku 
CD-ROM.

Ustawianie alarmu kalendarza
Aby nie zapomnieæ o wa¿nym spotkaniu lub rocznicy, 
warto ustawiæ alarm kalendarza.
1 Otwórz pozycjê, dla której chcesz ustawiæ alarm, i 

wybierz Alarm > W³±cz.
2 Ustaw opcje Godzina alarmu i Data alarmu.
3 Przewiñ w dó³ do opcji Powtarzaj, a nastêpnie przewiñ 

w prawo, aby wybraæ czêstotliwo¶æ powtarzania 
alarmu.

4 Wybierz Gotowe.

Aby usun±æ alarm przypisany do pozycji kalendarza, 
otwórz tê pozycjê i wybierz Alarm > Wy³±cz. 

Widoki kalend
Wskazówka: wybie

zmieniæ pierwszy dzi
po otwarciu kalenda

Aby otworzyæ Widok mi
Opcje > Widok miesi±c

Daty, do których przypis
widoku miesi±ca oznacz
dolnym rogu. W widoku
umieszczane przed god
miêdzy widokami miesi
naciskaj .

Ikony w widoku dnia:

 Notatka
 Rocznica

Nie ma ikony dla pozyc

Aby przej¶æ do okre¶lone
daty, wpisz datê i wybi

Aby przej¶æ do bie¿±ceg

Widok zadañ
Naci¶nij  i wybierz O
Widok zadañ, aby wpis
zadañ.
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endarza
 ustawieñ i naci¶nij joystick, aby 

by zmieniæ d¼wiêk alarmu, 
êku i naci¶nij joystick.

mieniæ widok wy¶wietlany po 
wiñ do ¿±danego widoku i 

 zmieniæ pierwszy dzieñ 
owiedniego dnia i naci¶nij 

ybierz Numer tygodnia lub Daty 
ocz±tek tygodnia wybrano inny 
wy¿sze ustawienie jest 

aci¶nij Wróæ. 
Copyrigh

Chc±c dodaæ notatkê, naci¶nij dowolny klawisz 
numeryczny, aby rozpocz±æ wpisywanie tre¶ci zadania w 
polu Temat.

Aby okre¶liæ termin wykonania zadania, przewiñ do pola 
Termin wykonania i wprowad¼ datê.

Aby okre¶liæ priorytet notatki Zadania, przewiñ do pola 
Priorytet, a nastêpnie przewiñ w prawo, aby wybraæ 
priorytet. Ikony priorytetu to  (Wysoki) i  (Niski). Nie ma 
ikony dla priorytetu Zwyk³y.

Aby oznaczyæ zadanie jako wykonane, wska¿ je na li¶cie 
Zadania i wybierz Opcje > Wykonane.

Aby przywróciæ zadanie, wska¿ je na li¶cie Zadania i 
wybierz Opcje > Do wykonania.

Usuwanie pozycji kalendarza
Usuwanie przesz³ych pozycji z aplikacji Kalendarz zwalnia 
miejsce w pamiêci telefonu.

Aby za jednym razem usun±æ kilka zdarzeñ, przejd¼ do 
widoku miesi±ca, wybierz Opcje > Usuñ, a nastêpnie 
wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Przed dat± — aby usun±æ wszystkie pozycje kalendarza 
przypisane do dat wcze¶niejszych od podanej.

Wszystkie pozycje — aby usun±æ wszystkie pozycje 
kalendarza.

Ustawienia kal
Przewiñ do nastêpuj±cych
przeprowadziæ edycjê:

D¼w. alarmu kalend. — a
przewiñ do nowego d¼wi

Widok domy¶lny — aby z
otwarciu Kalendarza, prze
naci¶nij joystick.

Pocz±tek tygodnia — aby
tygodnia, przewiñ do odp
joystick.

Okre¶lenie tygodnia — w
tygodnia. Je¶li dla opcji P
dzieñ ni¿ poniedzia³ek, po
niedostêpne.

Aby zapisaæ ustawienia, n
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ter

i miary, na przyk³ad D³ugo¶æ z 
na inn± (metry), naci¶nij  i 
rter.

nwerter ma ograniczon± 
wodowaæ b³êdy wynikaj±ce z 

i naci¶nij joystick, aby otworzyæ 
dan± miarê i wybierz OK.
o pola Jednost. i naci¶nij joystick. 

ród³ow± przeliczania i naci¶nij OK. 
 pola Jednost. i wybierz jednostkê 
ia.
o pola Ilo¶æ i wprowad¼ warto¶æ 

rugim polu Ilo¶æ automatycznie 
o przeliczeniu.
tawiæ separator dziesiêtny. 
tawiæ symbole +, - (temperatura) i 
).
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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o Biuro
Kalkulator

Aby wykonaæ operacjê dodawania, odejmowania, 
mno¿enia, dzielenia, pierwiastkowania lub obliczania 
procentów, naci¶nij , a nastêpnie wybierz Biuro > 
Kalkulator.

 Uwaga: kalkulator ten ma ograniczon± dok³adno¶æ i 
s³u¿y jedynie do prostych obliczeñ.

Aby zapisaæ liczbê w pamiêci (oznaczonej przez M), 
wybierz Opcje > Pamiêæ > Zapisz. Aby pobraæ liczbê z 
pamiêci, wybierz Opcje > Pamiêæ > Przywo³aj. Aby 
usun±æ liczbê z pamiêci, wybierz Opcje > Pamiêæ > 
Wyczy¶æ.

Obliczanie procentów
1 Wprowad¼ liczbê, dla której chcesz wykonaæ 

obliczenie zwi±zane z procentami.
2 Wybierz , ,  lub .
3 Wprowad¼ warto¶æ procentow±.
4 Wybierz .

Konwer

Aby przeliczyæ jednostk
jednej jednostki (jardy) 
wybierz Biuro > Konwe

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Ko
dok³adno¶æ, co mo¿e po
zaokr±glania.
1 Przejd¼ do pola Typ 

listê miar. Wska¿ ¿±
2 Przejd¼ do pierwszeg

Wybierz jednostkê ¼
Przejd¼ do kolejnego
docelow± przeliczan

3 Przejd¼ do pierwszeg
do przeliczenia. W d
pojawi siê warto¶æ p
Naci¶nij , aby ws
Naci¶nij , aby ws
E (wyk³adnik potêgi
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 waluty bazowej nale¿y 
sy wymiany, poniewa¿ wszystkie 
nio zostan± wyzerowane. 

j  i wybierz Biuro > Notatki. 
o kompatybilnych urz±dzeñ, a 

.txt) zapisywaæ w menu Notatki.
Copyrigh

 Wskazówka: aby zmieniæ kierunek przeliczania na 
przeciwny, wprowad¼ warto¶æ w drugim polu Ilo¶æ. 
Wynik zostanie wy¶wietlony w pierwszym polu 
Ilo¶æ.

Okre¶lanie waluty podstawowej i 
kursów wymiany
Przed przyst±pieniem do przeliczania walut trzeba wybraæ 
walutê podstawow± i podaæ kursy wymiany. Kurs waluty 
podstawowej wynosi zawsze 1. Na jej podstawie s± 
okre¶lane kursy wymiany innych walut.
1 Wybierz Konwerter > Opcje > Kurs wymiany. Pojawi 

siê lista walut, na pocz±tku której bêdzie siê znajdowaæ 
wybrana waluta podstawowa.

 Wskazówka: aby zmieniæ nazwê waluty, przejd¼ 
do widoku kursów walut, wska¿ ¿±dan± walutê i 
wybierz Opcje > Zmieñ nazwê waluty.

2 Aby zmieniæ walutê podstawow±, wska¿ ¿±dan± walutê 
i wybierz Opcje > Ustaw jako podst..

3 Wprowad¼ kursy wymiany. Wska¿ walutê i podaj jej 
nowy kurs, czyli liczbê jednostek tej waluty 
odpowiadaj±c± jednej jednostce wybranej waluty 
podstawowej.

Po wprowadzeniu wszystkich niezbêdnych kursów 
wymiany mo¿esz ju¿ przeliczaæ waluty.

 Uwaga: po zmianie
wprowadziæ nowe kur
wprowadzone poprzed

Notatki

Aby pisaæ notatki, naci¶ni
Notatki mo¿esz wysy³aæ d
odebrane pliki tekstowe (
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0. Wiêcej informacji uzyskasz od 
godawcy.

ienia mog± byæ dostêpne w 
j operatora sieci lub us³ugodawcy.

ustawieñ
rz Narzêdzia > Ustawienia > 
y dostêpu, a nastêpnie okre¶l 
ostêpu. Stosuj siê do wskazówek 
s³ugodawcê. Patrz ‘Po³±czenie’, s. 

rz Us³ugi > Opcje > Zarz±dz. 
k³adkê. Wprowad¼ nazwê zak³adki 
onej dla bie¿±cego punktu dostêpu.
ony punkt dostêpu jako domy¶lny 
erz Opcje > Ustawienia > Punkt 

ierany po otwarciu aplikacji 

dka sk³ada siê z adresu 
ent obowi±zkowy), tytu³u zak³adki, 
je¶li wymaga tego dana strona 
y u¿ytkownika i has³a.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ró¿ni us³ugodawcy udostêpniaj± strony przeznaczone 
specjalnie dla u¿ytkowników urz±dzeñ mobilnych. Strony 
te s± tworzone w jêzykach WML (Wireless Markup 
Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup 
Language) lub HTML (Hypertext Markup Language).

W sprawie dostêpno¶ci us³ug, ich cen i taryf skontaktuj siê 
z operatorem sieci lub us³ugodawc±. Us³ugodawcy 
udzielaj± te¿ informacji o sposobach korzystania z ich 
oferty. 

Us³ugi

Naci¶nij  i wybierz Us³ugi.

 Skrót: aby nawi±zaæ po³±czenie, w trybie gotowo¶ci 
naci¶nij i przytrzymaj .

Punkt dostêpu dla aplikacji Us³ugi
Aby mo¿na by³o uzyskaæ dostêp do stron, wymagane s± 
ustawienia us³ug dla strony, która ma byæ u¿ywana. 
Ustawienia te mo¿na odebraæ w postaci specjalnej 
wiadomo¶ci tekstowej od operatora sieci lub 
us³ugodawcy, który oferuje stronê internetow±. Patrz 

‘Dane i ustawienia’, s. 5
operatora sieci lub us³u

 Wskazówka: ustaw
witrynie internetowe

Rêczne wprowadzanie 
1 Naci¶nij  i wybie

Po³±czenie > Punkt
ustawienia punktu d
udzielonych przez u
115.

2 Naci¶nij  i wybie
zak³adk. > Dodaj za
i adres strony okre¶l

3 Aby ustawiæ utworz
punkt dostêpu, wybi
dostêpu.

Widok zak³adek
Widok zak³adek jest otw
Us³ugi.

 S³owniczek: zak³a
internetowego (elem
punktu dostêpu i — 
internetowa — nazw
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sz, aby zapisaæ zak³adkê.

erz Opcje > Wy¶lij > Przez SMS. 
i¶nij . Za jednym razem 
dek.

³±czeñ
ne ustawienia po³±czeñ, mo¿esz 
ch stron.
wpisz adres w polu ( ). Gdy 
olem pokazuj± siê pasuj±ce do 

iñ w górê, aby wybraæ w³a¶ciw± 

rozpocz±æ pobieranie strony.

zeñ
zenia wska¼nik  oznacza, ¿e 

y urz±dzeniem a bram± 
 jest szyfrowana.

 oznacza, ¿e transmisja danych 
m tre¶ci (lub miejscem 
h materia³ów) jest bezpieczna. 
± a serwerem tre¶ci zabezpiecza 
Copyrigh

W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki do witryn 
internetowych niepowi±zanych z firm± Nokia. W 
odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela 
¿adnych gwarancji. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, 
stosuj takie same ¶rodki ostro¿no¶ci w odniesieniu do 
bezpieczeñstwa lub tre¶ci, jak przy po³±czeniach z ka¿d± 
inn± witryn± internetow±.

Ikony w widoku zak³adek:

 Strona g³ówna okre¶lona dla domy¶lnego punktu 
dostêpu. Je¶li u¿yjesz innego domy¶lnego punktu dostêpu, 
strona g³ówna zostanie odpowiednio zmieniona.

 Folder zak³adek automatycznych zawiera zak³adki 
( ) gromadzone automatycznie podczas przegl±dania 
stron internetowych. Zak³adki w tym folderze s± 
automatycznie grupowane wed³ug domeny.

 Dowolna zak³adka z tytu³em lub adresem 
internetowym odpowiedniej strony.

Rêczne dodawanie zak³adek
1 W widoku zak³adek wybierz Opcje > Zarz±dz. 

zak³adk. > Dodaj zak³adkê.
2 Zacznij wype³niaæ pola. Wystarczy, ¿e wpiszesz adres 

URL. Je¶li nie wybierzesz ¿adnego punktu dostêpu, do 
zak³adki zostanie przypisany domy¶lny punkt dostêpu. 
Naci¶nij , aby wprowadziæ znaki specjalne, takie jak 
/, ., : i @. Aby usun±æ znaki, naci¶nij .

3 Wybierz Opcje > Zapi

Wysy³anie zak³adek
Przejd¼ do zak³adki i wybi
Aby wys³aæ zak³adkê, nac
mo¿esz wys³aæ kilka zak³a

Nawi±zywanie po
Gdy ju¿ zapiszesz niezbêd
uzyskaæ dostêp do ¿±dany
1 Wybierz zak³adkê lub 

wpisujesz adres, nad p
niego zak³adki. Przew
zak³adkê.

2 Naci¶nij joystick, aby 

Zabezpieczenia po³±c
Widoczny w trakcie po³±c
transmisja danych miêdz
internetow± lub serwerem

Ikona bezpieczeñstwa nie
miêdzy bramk± a serwere
przechowywania ¿±danyc
Transmisjê miêdzy bramk
us³ugodawca.
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ji > Historia, aby wy¶wietliæ 
logicznie listê stron odwiedzonych 
nia. Lista historii jest czyszczona 
 sesji.

ajnowsz± zawarto¶æ, wybierz 
ji > Za³aduj ponownie.

ybierz Opcje > Zak³adki > Zapisz 

 trakcie przegl±dania przej¶æ do 
ci¶nij i przytrzymaj joystick. Aby 
zegl±darki, wybierz Opcje > Wróæ 

akcie jej przegl±dania, wybierz 
sow. > Zapisz stronê. Strony 

iêci urz±dzenia lub na dysku 
 w trybie offline. Chc±c uzyskaæ 
, w widoku zak³adek przewiñ w 
idok Zapisane strony.

dres URL, wybierz Opcje > Opcje 
. internet..

eñ lub akcji dotycz±cych aktualnie 
z Opcje > Opcje us³ug (o ile jest 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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et Wybierz Opcje > Szczegó³y > Zabezpieczenia, aby 

wy¶wietliæ szczegó³y dotycz±ce po³±czenia, stan 
szyfrowania oraz informacje o uwierzytelnianiu serwera i 
u¿ytkownika.

Funkcje zabezpieczeñ s± wymagane przez niektóre us³ugi, 
na przyk³ad us³ugi bankowe. Dla tego rodzaju po³±czeñ s± 
te¿ potrzebne certyfikaty zabezpieczeñ. Po wiêcej 
informacji zwróæ siê do us³ugodawcy. Patrz te¿ 
‘Zarz±dzanie certyfikatami’, s. 121.

Przegl±danie
 Wa¿ne: korzystaj wy³±cznie z us³ug zaufanych, 

które zapewniaj± w³a¶ciw± ochronê przed 
niebezpiecznym oprogramowaniem.

Aby pobraæ stronê, wybierz zak³adkê lub wprowad¼ adres 
w polu ( ).

Na stronie przegl±darki nowe ³±cza s± podkre¶lone i 
oznaczone kolorem niebieskim, a ³±cza ju¿ odwiedzone — 
kolorem fioletowym. Obrazy, które dzia³aj± jako ³±cza, s± 
otoczone niebiesk± ramk±.

Aby otworzyæ ³±cze, wska¿ je i naci¶nij joystick.

 Skrót: u¿yj , aby przej¶æ na koniec strony, a  
na jej pocz±tek.

Aby w trakcie przegl±dania przej¶æ do poprzedniej strony, 
wybierz Wróæ. Je¶li opcja Wróæ jest niedostêpna, wybierz 

Opcje > Opcje nawigac
uporz±dkowan± chrono
podczas sesji przegl±da
przy ka¿dym zamkniêciu

Aby pobraæ z serwera n
Opcje > Opcje nawigac

Aby zapisaæ zak³adkê, w
jako zak³adkê.

 Wskazówka: aby w
widoku zak³adek, na
wróciæ do widoku pr
do strony.

Aby zapisaæ stronê w tr
Opcje > Opcje zaawan
mo¿na zapisywaæ w pam
twardym i przegl±daæ je
pó¼niej dostêp do stron
prawo, aby otworzyæ w

Aby wprowadziæ nowy a
nawigacji > Id¼ do adr

Aby otworzyæ listê polec
otwartej strony, wybier
dostêpne).
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ych stron
sz strony, których zawarto¶æ nie 
o¿esz je zapisaæ, a nastêpnie 
e. W widoku zapisanych stron 
ery do przechowywania tych 

anych stron, w widoku zak³adek 
worzyæ zapisan± stronê ( ), w 
naci¶nij joystick.

cie jej przegl±dania, wybierz 
w. > Zapisz stronê. 

 z us³ug± przegl±darki i pobraæ 
 wybierz Opcje > Za³aduj 
 za³adowaniu strony urz±dzenie 
.

wanie materia³ów
teria³y, takie jak d¼wiêki 
eratora, tematy i pliki wideo. 
byæ dostêpne bezp³atnie, ale za 
rane obiekty s± obs³ugiwane 
cje, np. pobrane zdjêcie jest 
aleria.
Copyrigh

Mo¿na pobieraæ pliki, których wy¶wietlenie na stronie nie 
jest mo¿liwe, w tym d¼wiêki dzwonka, zdjêcia, logo 
operatorów, tematy i pliki wideo. Aby pobraæ obiekt, wska¿ 
odpowiednie ³±cze i naci¶nij joystick. 

W chwili rozpoczêcia pobierania jest wy¶wietlana lista 
trwaj±cych, wstrzymanych i zakoñczonych operacji 
pobierania w bie¿±cej sesji. Listê mo¿na tak¿e wy¶wietliæ, 
wybieraj±c Opcje > Narzêdzia > Pobierania. Wska¿ obiekt 
na li¶cie i wybierz Opcje, aby wstrzymaæ, wznowiæ lub 
anulowaæ trwaj±ce operacje pobierania b±d¼ otworzyæ, 
zapisaæ lub usun±æ zakoñczone operacje pobierania. 

Pobrane obiekty s± obs³ugiwane przez odpowiednie 
aplikacje. Na przyk³ad pobrane zdjêcie jest zapisywane w 
folderze Galeria.

 Wa¿ne: instaluj i u¿ywaj jedynie aplikacji oraz 
innych programów otrzymanych ze ¼róde³, które 
zapewniaj± odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym 
oprogramowaniem.

 Wskazówka: przegl±darka automatycznie gromadzi 
zak³adki podczas przegl±dania stron. Zak³adki s± 
zapisywane w folderze zak³adek automatycznych ( ) 
i automatycznie porz±dkowane wed³ug domeny. Patrz 
te¿ ‘Ustawienia aplikacji Us³ugi’, s. 98.

Przegl±danie zapisan
Je¿eli regularnie odwiedza
zmienia siê zbyt czêsto, m
przegl±daæ w trybie offlin
mo¿na tak¿e tworzyæ fold
stron.

Aby otworzyæ widok zapis
przewiñ w prawo. Aby ot
widoku zapisanych stron 

Aby zapisaæ stronê w trak
Opcje > Opcje zaawanso

Aby nawi±zaæ po³±czenie
najnowsz± wersjê strony,
ponownie. Po ponownym
pozostaje w trybie online

Pobieranie i kupo
Pobieraæ mo¿na ró¿ne ma
dzwonka, zdjêcia, logo op
Niektóre materia³y mog± 
inne trzeba zap³aciæ. Pob
przez odpowiednie aplika
zapisywane w folderze G
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ci pamiêci cache
zenia s± zapisywane informacje i 
ano dostêp.

æ buforowa, która s³u¿y do 
ywania danych. Po ka¿dej, udanej 

yskania dostêpu do poufnych, 
 has³a informacji, pamiêæ cache 

acje lub us³ugi, do których 
chowywane w pamiêci cache. Aby 

 wybierz Opcje > Opcje 
 cache.

 zapisane zak³adki do witryn 
zanych z firm± Nokia. W 
itryn firma Nokia nie udziela 
i zdecydujesz siê z nich korzystaæ, 
i ostro¿no¶ci w odniesieniu do 
ci, jak przy po³±czeniach z ka¿d± 
±.

acji Us³ugi
ienia i nastêpuj±ce ustawienia:

mieniæ domy¶lny punkt dostêpu. 
worzyæ listê punktów dostêpu. 
5. Niektóre lub wszystkie punkty 
 mog± byæ wstêpnie ustawione 
operatora sieci, a ich zmienianie, 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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et  Wa¿ne: instaluj i u¿ywaj jedynie aplikacji oraz 

innych programów otrzymanych ze ¼róde³, które 
zapewniaj± odpowiednie zabezpieczenia przed 
szkodliwym oprogramowaniem.

1 Aby pobraæ obiekt, wska¿ odpowiednie ³±cze i naci¶nij 
joystick.

2 Wybierz odpowiedni± opcjê, aby dokonaæ zakupu 
obiektu.

3 Uwa¿nie przeczytaj wszystkie informacje zwi±zane z 
zakupem.
Aby kontynuowaæ pobieranie, wybierz Akceptuj. Aby 
anulowaæ pobieranie, wybierz Anuluj.

Aby uzyskaæ informacje na temat pobierania muzyki, patrz 
‘Przejd¼ do sklepu muzycznego’, s. 21.

Funkcja ochrony praw autorskich mo¿e uniemo¿liwiæ 
kopiowanie, modyfikowanie, przesy³anie i przekazywanie 
niektórych zdjêæ, muzyki (w tym d¼wiêków dzwonka) i 
innych materia³ów.

Koñczenie po³±czenia
Wybierz Opcje > Opcje zaawansow. > Roz³±cz, aby 
zakoñczyæ po³±czenie i wy¶wietliæ stronê w trybie offline, 
lub Opcje > Wyjd¼, aby zakoñczyæ po³±czenie i zamkn±æ 
przegl±darkê.

Usuwanie zawarto¶
W pamiêci cache urz±d
us³ugi, do których uzysk

Pamiêæ cache to pamiê
tymczasowego przechow
lub nieudanej, próbie uz
wymagaj±cych podania
nale¿y wyczy¶ciæ. Inform
uzyskano dostêp, s± prze
opró¿niæ pamiêæ cache,
zaawansow. > Wyczy¶æ

W urz±dzeniu mog± byæ
internetowych niepowi±
odniesieniu do takich w
¿adnych gwarancji. Je¶l
stosuj takie same ¶rodk
bezpieczeñstwa lub tre¶
inn± witryn± internetow

Ustawienia aplik
Wybierz Opcje > Ustaw

Punkt dostêpu — aby z
Naci¶nij joystick, aby ot
Patrz ‘Po³±czenie’, s. 11
dostêpu dla urz±dzenia
przez us³ugodawcê lub 
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esz pobieraæ arkuszy stylów 
g szybko¶ci.

b wy³±czyæ odbiór i wysy³anie 

okie s± to dane, dziêki którym 
fikuj± u¿ytkowników i ich 

 w³±czyæ lub wy³±czyæ u¿ywanie 

 ukrywaæ lub wy¶wietlaæ 
eniach.

ecyduj, czy chcesz zatwierdzaæ 
F w trakcie po³±czenia 
je dostêpne w trakcie po³±czenia 

ernet > Web, aby otworzyæ 
internetow± umo¿liwiaj±c± 
netowych, które nie zosta³y 
dania przy u¿yciu telefonu 

y uk³ad stron. 
Copyrigh

tworzenie, edytowanie lub usuwanie przez u¿ytkownika 
mo¿e byæ niemo¿liwe.

Strona domowa — aby okre¶liæ stronê domow±.

£aduj zdjêcia i d¼wiêki — aby zdecydowaæ, czy podczas 
przegl±dania stron internetowych maj± byæ ³adowane 
obrazy. Je¶li wybierzesz Nie, mo¿esz za³adowaæ obrazy w 
trakcie przegl±dania, wybieraj±c Opcje > Poka¿ zdjêcia.

Rozmiar czcionki — aby wybraæ rozmiar tekstu.

Kodowanie domy¶lne — aby w zale¿no¶ci od jêzyka 
wybraæ inne kodowanie znaków, je¶li nie s± prawid³owo 
wy¶wietlane.

Zak³adki automat. — aby wy³±czyæ automatyczne 
gromadzenie zak³adek, wybierz Nie. Je¶li chcesz, aby 
zak³adki by³y nadal gromadzone automatycznie, ale ich 
folder by³ ukryty w widoku zak³adek, wybierz Ukryj folder.

Rozmiar ekranu — aby okre¶liæ, co ma byæ widoczne w 
trakcie przegl±dania. Wybierz Tylko klaw. wyb. lub Pe³ny 
ekran.

Szukaj strony — aby okre¶liæ stronê internetow±, która 
bêdzie pobierana po wybraniu Opcje nawigacji > Otwórz 
szukan± str. w widoku zak³adek lub w trakcie 
przegl±dania.

Dostarczanie — aby uk³ad strony wy¶wietlanej w trybie 
Ekran ma³y by³ odtwarzany mo¿liwie dok³adnie, wybierz 

Wg jako¶ci. Je¶li nie chc
kaskadowych, wybierz W

Cookies — aby w³±czyæ lu
plików cookie.

 S³owniczek: pliki co
dostawcy tre¶ci identy
preferencje.

Skrypt Java/ECMA — aby
skryptów.

Ostrze¿. o zabezp. — aby
komunikaty o zabezpiecz

Potw. wysy³. DTMF — zd
wysy³anie sygna³ów DTM
g³osowego. Patrz te¿ ‘Opc
g³osowego’, s. 37.

Web

Naci¶nij  i wybierz Int
dodatkow± przegl±darkê 
przegl±danie witryn inter
sformatowane do przegl±
komórkowego. 

Web zachowuje pierwotn
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d!

a) jest to sklep z materia³ami do 
h dostêpny w urz±dzeniu. W 
gl±daæ, pobieraæ i instalowaæ 
kie jak aplikacje i pliki 

ne na katalogi i foldery 
nych us³ugodawców. Niektóre 
³atne, jednak zazwyczaj mo¿na 

obierz.

 mo¿na znale¼æ w ulotce 
(Dodatkowe aplikacje) dostêpnej 
a.com/support.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

In
te

rn
et

0

Aby ³atwo przewijaæ stronê, przewiñ j± w dowolnym 
kierunku. W czerwonej ramce jest wy¶wietlany mniejszy 
obrazek, który wskazuje aktualnie widoczny obszar.

Aby wy¶wietliæ miniaturowy obraz bie¿±cej strony, 
mo¿esz tak¿e wybraæ Opcje > Narzêdzia > Przegl±d 
strony. Przesuwaj czerwon± ramkê za pomoc± joysticka i 
naci¶nij go, aby powróciæ do normalnego widoku.

Aby wy¶wietliæ ostatnio odwiedzane strony jako 
miniatury, wybierz Opcje > Opcje nawigacji.

Aby zablokowaæ wyskakuj±ce okna, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Zablokuj wysk. okienka.

Aby wyszukaæ tekst w czasie rzeczywistym, wybierz 
Opcje > Znajd¼ i rozpocznij wprowadzanie szukanej frazy. 
W czasie wpisywania tekstu s± wy¶wietlane pasuj±ce 
wyrazy.

Kana³y Web: Mo¿liwe jest subskrybowanie kana³ów 
informacyjnych i blogów udostêpnianych przez wiele 
witryn internetowych. Funkcja obs³ugi kana³ów Web w 
przegl±darce umo¿liwia tak¿e informowanie u¿ytkownika 
o dostêpno¶ci nowych kana³ów w okre¶lonej witrynie.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o funkcjach i opcjach 
aplikacji Internet, patrz ‘Us³ugi’, s. 94.

Downloa

Pobierz (us³uga sieciow
telefonów komórkowyc
urz±dzeniu mo¿na prze
elementy z internetu, ta
multimedialne. 

Elementy te s± podzielo
udostêpnione przez ró¿
elementy mog± byæ odp
sprawdziæ je za darmo.

Naci¶nij  i wybierz P

Szczegó³owe informacje
Additional applications 
pod adresem www.noki
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trol Profile oraz SIM Access 
ó³pracê z innymi urz±dzeniami 

kcesoriów zatwierdzonych przez 
ym modelem. Informacje o 
±dzenia z innymi urz±dzeniami 
 tych urz±dzeñ.

anowi swego rodzaju us³ugê lub 
ób ³±czenia siê ró¿nych 
 profil Handsfree Profile 
iêdzy urz±dzeniem 
lefonem. Aby urz±dzenia by³y 
wspó³pracowaæ z tymi samymi 

 Bluetooth mo¿e byæ w 
ronione. Skonsultuj siê w tej 
zami lub z us³ugodawc±.

chnologiê Bluetooth, nawet gdy 
wania innych funkcji, zwiêkszaj± 
giê i skracaj± ¿ywotno¶æ baterii.

kowane, nie mo¿na korzystaæ z 
j informacji o blokowaniu 
ozdziale ‘Zabezpieczenia’, s. 120.
Copyrigh

Komunikacja
Po³±czenie Bluetooth

Technologia Bluetooth umo¿liwia bezprzewodow± 
³±czno¶æ z innymi zgodnymi urz±dzeniami. Mog± to byæ 
telefony komórkowe, komputery oraz akcesoria, takie jak 
zestawy s³uchawkowe i samochodowe. Korzystaj±c z 
technologii Bluetooth, mo¿na wysy³aæ zdjêcia, pliki wideo, 
muzyczne i d¼wiêkowe oraz notatki, a tak¿e ³±czyæ siê 
bezprzewodowo ze zgodnym komputerem (na przyk³ad w 
celu przeniesienia plików).

Poniewa¿ urz±dzenia Bluetooth komunikuj± siê drog± 
radiow±, telefon i inne urz±dzenie nie musz± siê wzajemnie 
„widzieæ”. Odleg³o¶æ miêdzy dwoma urz±dzeniami nie 
mo¿e jednak przekraczaæ 10 metrów (33 stóp). Nale¿y 
tak¿e dodaæ, ¿e przeszkody — na przyk³ad ¶ciany — a tak¿e 
urz±dzenia elektroniczne mog± wprowadzaæ zak³ócenia w 
po³±czeniach Bluetooth.

To urz±dzenie jest zgodne ze specyfikacj± Bluetooth 1.2, 
która pozwala korzystaæ z nastêpuj±cych profili: 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, Advanced Audio Distribution Profile, 

Audio/Video Remote Con
Profile. Aby zapewniæ wsp
Bluetooth, u¿ywaj tylko a
firmê Nokia do u¿ytku z t
kompatybilno¶ci tego urz
uzyskasz od producentów

 S³owniczek: Profil st
funkcjê — okre¶la spos
urz±dzeñ. Na przyk³ad
umo¿liwia ³±czno¶æ m
g³o¶nomówi±cym a te
kompatybilne, musz± 
profilami. 

Korzystanie z technologii
niektórych miejscach zab
sprawie z lokalnymi w³ad

Funkcje wykorzystuj±ce te
dzia³aj± w tle podczas u¿y
zapotrzebowanie na ener

Gdy urz±dzenie jest zablo
modu³u Bluetooth. Wiêce
urz±dzenia znajdziesz w r
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 by³o uaktywniæ ten tryb, oba 
wierzytelnione, przy czym 
ostaæ zainicjowane przez drugie 
ierzytelniania u¿yj 16-cyfrowego 
±dzenie jako autoryzowane. Patrz 
zeñ’, s. 104. Tryb zdalnej karty SIM 
iego urz±dzenia.

ia N91 jest w³±czony tryb zdalnej 
wo¶ci wy¶wietlana jest informacja 
 z sieci± komórkow± jest 
 symbol  w polu wska¼nika 
na korzystaæ z tych us³ug i funkcji 
aj± dostêpu do sieci komórkowej. 
 po³±czenie LAN pozostaje aktywne 
IM.

rybie zdalnej karty SIM za pomoc± 
a nawi±zywaæ ani odbieraæ 

 wyj±tkiem okre¶lonych po³±czeñ 
zystaæ z funkcji wymagaj±cych 
y zatelefonowaæ, trzeba najpierw 
j karty SIM. Je¶li urz±dzenie 
, nale¿y wprowadziæ kod blokady.

ej karty SIM, naci¶nij klawisz 
yjd¼ z tr. zdal. SIM.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ustawienia
Naci¶nij  i wybierz £±cza > Bluetooth. Przy pierwszym 
otwarciu aplikacji pojawi siê pro¶ba o okre¶lenie nazwy 
urz±dzenia. Po uaktywnieniu po³±czenia Bluetooth i 
zmianie ustawienia opcji Dostêpno¶æ mego tel. na 
Publiczny podana nazwa i samo urz±dzenie bêd± 
„widoczne” dla u¿ytkowników innych urz±dzeñ Bluetooth.

Wybierz nastêpuj±ce opcje:

Bluetooth — wybierz W³±czony lub Wy³±czony. Aby 
po³±czyæ siê bezprzewodowo z innym zgodnym 
urz±dzeniem, najpierw ustaw modu³ Bluetooth na 
W³±czony, a nastêpnie nawi±¿ po³±czenie.

Dostêpno¶æ mego tel. — aby umo¿liwiæ wykrywanie 
urz±dzenia przez inne urz±dzenia Bluetooth, wybierz 
Publiczny. Aby ukryæ je przed innymi urz±dzeniami, 
wybierz Ukryty.

Nazwa telefonu — okre¶l nazwê swojego urz±dzenia.

Zdalny tryb SIM — aby umo¿liwiæ innym urz±dzeniom, 
takim jak zestaw samochodowy, korzystanie z karty SIM 
znajduj±cej siê w telefonie do ³±czenia siê z sieci±, wybierz 
W³±czony.

Tryb zdalnej karty SIM
Aby u¿yæ trybu zdalnej karty SIM, uaktywnij po³±czenie 
Bluetooth i w³±cz tryb zdalnej karty SIM w swoim 

urz±dzeniu. Aby mo¿na
urz±dzenia musz± byæ u
uwierzytelnianie musi z
urz±dzenie. Podczas uw
has³a i ustaw drugie urz
‘Uwierzytelnianie urz±d
jest uaktywniany z drug

Kiedy w urz±dzeniu Nok
karty SIM, w trybie goto
Zdalna SIM. Po³±czenie
wy³±czone, co wskazuje
mocy sygna³u, i nie mo¿
karty SIM, które wymag
Jednak bezprzewodowe
w trybie zdalnej karty S

 Ostrze¿enie: w t
urz±dzenia nie mo¿n
¿adnych po³±czeñ, z
alarmowych, ani kor
dostêpu do sieci. Ab
wy³±czyæ tryb zdalne
zosta³o zablokowane

Aby wy³±czyæ tryb zdaln
wy³±cznika i wybierz W
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ys³aæ tekst przez po³±czenie 
ikacjê Notatki, wpisz tekst i 
ij > Przez Bluetooth.

older, w którym jest zapisany 
y na przyk³ad wys³aæ zdjêcie do 
dzenia, otwórz aplikacjê Galeria.
z Opcje > Wy¶lij > Przez 
tlaczu zaczn± siê pojawiaæ 
iach znajduj±cych siê w zasiêgu 
 ikona urz±dzenia, nazwa 

zenia lub krótka nazwa 

omputer,  telefon,  
wideo,  inne urz±dzenie.
wanie, wybierz Stop.
 którym chcesz siê po³±czyæ.
 wymaga uwierzytelnienia przed 
stanie wyemitowany sygna³ 
ê ¿±danie podania has³a. Patrz 
dzeñ’, s. 104.

czenia pojawi siê komunikat 

ez po³±czenie Bluetooth nie s± 
ys³ane aplikacji Wiadom..
Copyrigh

Wskazówki dotycz±ce bezpieczeñstwa
Je¶li nie korzystasz z po³±czenia Bluetooth, wybierz 
Bluetooth > Wy³±czony lub Dostêpno¶æ mego tel. > 
Ukryty.

W celu zabezpieczenia przed wirusami lepiej jest u¿ywaæ 
telefonu w trybie ukrytym.

Nie uwierzytelniaj w³asnego urz±dzenia z nieznanym 
urz±dzeniem. Nie nale¿y te¿ przyjmowaæ po³±czeñ 
Bluetooth od nieznanych u¿ytkowników.

Wysy³anie danych przez po³±czenie 
Bluetooth
Jednocze¶nie mo¿e byæ aktywnych kilka po³±czeñ 
Bluetooth. Je¶li na przyk³ad urz±dzenie jest po³±czone z 
zestawem s³uchawkowym, w tym samym czasie mo¿na 
przesy³aæ pliki do innego kompatybilnego urz±dzenia.

Wska¼niki po³±czenia Bluetooth
• Wska¼nik  widoczny w trybie gotowo¶ci oznacza, ¿e 

modu³ Bluetooth jest w³±czony.
• Migaj±cy wska¼nik  oznacza próbê po³±czenia siê 

urz±dzenia z innym urz±dzeniem.
• Ci±g³e wy¶wietlanie wska¼nika  oznacza, ¿e przez 

po³±czenie Bluetooth przesy³ane s± dane.

 Wskazówka: Aby w
Bluetooth, otwórz apl
wybierz Opcje > Wy¶l

1 Otwórz aplikacjê lub f
obiekt do wys³ania. Ab
innego zgodnego urz±

2 Wska¿ obiekt i wybier
Bluetooth. Na wy¶wie
informacje o urz±dzen
³±czno¶ci Bluetooth —
urz±dzenia, typ urz±d
urz±dzenia.
Ikony urz±dzeñ:  k
urz±dzenie audio lub 
Aby przerwaæ wyszuki

3 Wybierz urz±dzenie, z
4 Je¶li drugie urz±dzenie

transmisj± danych, zo
d¼wiêkowy i pojawi si
‘Uwierzytelnianie urz±

5 Po ustanowieniu po³±
Wysy³anie danych.

Wiadomo¶ci wysy³ane prz
zapisywane w folderze W
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enia miêdzy Twoim urz±dzeniem a 
± byæ nawi±zywane bez Twojej 

ego potrzebna ¿adna zgoda ani 
 tego u¿ywaj dla w³asnych 

awkowy, komputer) lub urz±dzeñ 
rym ufasz. W widoku urz±dzeñ 
ol  oznacza urz±dzenia 

dania po³±czenia wysy³ane z 
agaj± ka¿dorazowo akceptacji.

elnienie, wska¿ urz±dzenie i 
Je¶li chcesz anulowaæ wszystkie 
rz Opcje > Usuñ wszystkie.

 trakcie po³±czenia z innym 
sz jego uwierzytelnienie, nast±pi 
uniêcie, a po³±czenie zostanie 

ch przez po³±czenie 

ez po³±czenie Bluetooth, us³yszysz 
czysz pytanie o zgodê na przyjêcie 
odzisz, pojawi siê symbol , a 
isana w folderze Sk. odbiorcza 
omo¶ci odbierane przez po³±czenie 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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 Wskazówka: podczas wyszukiwania urz±dzeñ 
niektóre z nich mog± ujawniaæ tylko swój unikatowy 
adres (adres urz±dzenia). Aby poznaæ unikatowy adres 
w³asnego urz±dzenia, w trybie gotowo¶ci wprowad¼ 
kod *#2820#.

Uwierzytelnianie urz±dzeñ
Aby otworzyæ widok urz±dzeñ uwierzytelnionych ( ), 
w g³ównym widoku aplikacji Bluetooth przewiñ w prawo.

Przed uwierzytelnianiem utwórz w³asne has³o (1-16 cyfr) 
i uzgodnij je z w³a¶cicielem drugiego urz±dzenia. 
Urz±dzenia, do których ustawieñ u¿ytkownik nie ma 
dostêpu, maj± to has³o ustawione fabrycznie. Has³a u¿ywa 
siê tylko raz.

Aby uwierzytelniæ urz±dzenie, wybierz Opcje > Nowe 
pow. urz±dz.. Na ekranie zaczn± siê pojawiaæ urz±dzenia 
Bluetooth znajduj±ce siê w zasiêgu. Wybierz odpowiednie 
urz±dzenie i wprowad¼ has³o. To samo has³o trzeba 
wprowadziæ równie¿ w drugim urz±dzeniu. Po 
uwierzytelnieniu urz±dzenie zostanie zapisane w widoku 
urz±dzeñ uwierzytelnionych.

Uwierzytelnione urz±dzenia s± podczas wyszukiwania 
urz±dzeñ oznaczane symbolem .

Aby ustawiæ urz±dzenie jako autoryzowane lub 
nieautoryzowane, wska¿ je i wybierz jedn± z opcji:

Autoryzowane — po³±cz
takim urz±dzeniem mog
wiedzy. Nie bêdzie do t
autoryzacja. Ustawienia
urz±dzeñ (zestaw s³uch
nale¿±cych do osób, któ
uwierzytelnionych symb
autoryzowane.

Nieautoryzowane — ¿±
takiego urz±dzenia wym

Aby anulowaæ uwierzyt
wybierz Opcje > Usuñ. 
uwierzytelnienia, wybie

Wskazówka: je¶li w
urz±dzeniem usunie
jego bezzw³oczne us
zakoñczone.

Odbieranie dany
Bluetooth
Gdy odbierzesz dane prz
sygna³ d¼wiêkowy i zoba
wiadomo¶ci. Je¶li siê zg
wiadomo¶æ zostanie zap
aplikacji Wiadom. Wiad
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puterem
acowaæ z ca³ym wachlarzem 
h zainstalowanych na 
z pakietu Nokia PC Suite, mo¿na 
 i przywracaæ ustawienia oraz 
biektów chronionych 

onizowaæ kontakty, kalendarz i 
æ zdjêcia miêdzy telefonem a 
em. Dziêki du¿ej pojemno¶ci 
 urz±dzeniu mo¿na 
 i utworów muzycznych.

cji z urz±dzeniem, zawsze nale¿y 
 komputera.

u Nokia PC Suite (zgodnego z 
Windows 2000 i Windows XP) 
bs³ugi pakietu Nokia PC Suite 
j instalacji w pomocy pakietu 

CD-ROM dostarczonym w 

ruchomiæ siê zaraz po w³o¿eniu 
ompatybilnego komputera. Je¶li 
j nastêpuj±ce kroki: otwórz 
iknij prawym przyciskiem myszy 
Copyrigh

Bluetooth s± oznaczane symbolem . Patrz ‘Skrzynka 
odbiorcza — odbieranie wiadomo¶ci’, s. 50.

Wy³±czanie modu³u Bluetooth
Aby wy³±czyæ modu³ Bluetooth, wybierz Bluetooth > 
Wy³±czony.

Kabel danych

Za pomoc± kabla USB mo¿na pod³±czyæ urz±dzenie do 
zgodnego komputera. Po nawi±zaniu po³±czenia 
kablowego mo¿esz korzystaæ z oprogramowania Nokia PC 
Suite i przesy³aæ miêdzy urz±dzeniem a komputerem dane, 
na przyk³ad pliki muzyczne lub zdjêcia. Wiêcej informacji o 
przenoszeniu plików muzycznych znajdziesz w rozdziale 
‘Przesy³anie utworów muzycznych’, s. 22.

Naci¶nij  i wybierz £±cza > Kabel danych > Tryb kabla 
danych. Wybierz Odtwarzacz multimedialny, aby 
przenosiæ pliki muzyczne, PC Suite, aby korzystaæ z 
oprogramowania Nokia PC Suite, lub Transfer danych, aby 
przenosiæ inne dane. Aby urz±dzenie za ka¿dym razem 
wy¶wietla³o pytanie o cel nawi±zania po³±czenia, wybierz 
Zapytaj przy ³±czeniu.

£±czno¶æ z kom
Urz±dzenie mo¿e wspó³pr
aplikacji komunikacyjnyc
komputerze. Korzystaj±c 
na przyk³ad archiwizowaæ
uprawnienia dostêpu do o
technologi± DRM, synchr
zadania, a tak¿e przesy³a
kompatybilnym komputer
dysku twardego (8 GB) w
przechowywaæ setki zdjêæ

Aby dokonaæ synchroniza
nawi±zywaæ po³±czenie z

Wiêcej o instalacji pakiet
systemami operacyjnymi 
przeczytasz w instrukcji o
oraz w czê¶ci po¶wiêcone
Nokia PC Suite na dysku 
zestawie.

Dysk CD-ROM
Dysk CD-ROM powinien u
go do napêdu CD-ROM k
tak siê nie stanie, wykona
Eksploratora Windows, kl
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zprzewodowe sieci LAN znajduj±ce 
ost. WLAN-y.

ch
o³±czeñ wy¶wietlane s± otwarte 
czenia transmisji danych ( ), 

 lub ) i po³±czenia z 
AN ( ).

y na wystawionej przez 
e rzeczywisty czas po³±czeñ 
 zale¿eæ od charakterystyki sieci, 
asu po³±czeñ itp.

ie, wybierz Opcje > Roz³±cz. Aby 
arte po³±czenia, wybierz Opcje > 

 po³±czenia, wybierz Opcje > 
 szczegó³y zale¿± od typu 

zegó³ów transmisji 

 po³±czenia, wska¿ je i wybierz 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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ikonê napêdu z w³o¿onym dyskiem CD-ROM i wybierz 
Autoodtwarzanie.

Urz±dzenie jako modem
Urz±dzenie mo¿e równie¿ pe³niæ funkcjê modemu. 
Wystarczy je po³±czyæ z kompatybilnym komputerem 
przez Bluetooth lub kabel do transmisji danych, aby 
wysy³aæ i odbieraæ pocztê elektroniczn± oraz ³±czyæ siê z 
internetem. Wiêcej informacji znajdziesz w rozdziale 
„Opcje modemu” instrukcji obs³ugi do pakietu Nokia PC 
Suite na dysku CD-ROM.

Wskazówka: je¶li po raz pierwszy u¿ywasz pakietu 
Nokia PC Suite, to aby po³±czyæ urz±dzenie z 
kompatybilnym komputerem i korzystaæ z tego 
pakietu, u¿yj kreatora Uzyskaj Po³±czenie dostêpnego 
w pakiecie Nokia PC Suite. Szczegó³y znajdziesz na 
dysku CD-ROM dostarczonym w zestawie.

Mened¿er po³±czeñ

W sieciach GSM i UMTS mo¿esz mieæ jednocze¶nie kilka 
aktywnych po³±czeñ transmisji danych. Naci¶nij  i 
wybierz £±cza > Mnd¿. po³.. Aby wy¶wietliæ stan 
transmisji danych lub zakoñczyæ po³±czenia z sieci± GSM, 
UMTS lub bezprzewodow± sieci± LAN, wybierz Akt. po³. 

dan.. Aby wy¶wietliæ be
siê w zasiêgu, wybierz D

Transmisje dany
W widoku aktywnych p
transmisje danych: po³±
po³±czenia pakietowe (
bezprzewodow± sieci± L

 Uwaga: wykazan
us³ugodawcê fakturz
telefonicznych mo¿e
sposobu zliczania cz

Aby zakoñczyæ po³±czen
zakoñczyæ wszystkie otw
Roz³±cz wszystkie.

Aby przejrzeæ szczegó³y
Szczegó³y. Wy¶wietlane
po³±czenia.

Przegl±danie szc
danych
Aby przejrzeæ szczegó³y
Opcje > Szczegó³y.



t © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ko
m

un
ik

ac
ja

107

 na przyk³ad we Francji, 
dotycz±ce korzystania z 
AN. Skonsultuj siê w tej sprawie 
y uzyskaæ wiêcej informacji.

ezprzewodow± sieæ LAN, nawet 
s u¿ywania innych funkcji, 
nie na energiê i skracaj± 

têpuj±ce funkcje 
N:
g
Hz
EP (Wired Equivalent Privacy) z 

o 128 bitów, WPA (Wi-Fi 
z 802.1x. Z funkcji tych mo¿na 
, gdy s± one obs³ugiwane przez 

LAN mo¿na utworzyæ punkt 
ry mo¿e byæ u¿ywany przez 
ernetem.
pu do internetu
 £±cza > Mnd¿. po³. > Dost. 

ezprzewodowe sieci LAN 
gu. Aby utworzyæ punkt dostêpu 
ybierz Opcje > Okre¶l pkt 
Copyrigh

Nazwa — nazwa u¿ywanego punktu dostêpu do internetu 
(IAP) lub nazwa po³±czenia modemowego, je¶li jest to 
po³±czenie dial-up (przez ³±cza telefoniczne).

No¶nik — typ transmisji danych: Po³±cz. danych, Du¿a 
szybko¶æ (GSM) lub Dane pakietowe.

Status — aktualny stan po³±czenia: £±czenie, Po³. 
(nieaktyw.), Po³. (aktywne), Zawieszone, Roz³±czanie lub 
Roz³±czono.

Przyjêto — ilo¶æ danych odebranych przez urz±dzenie (w 
bajtach).

Wys³ano — ilo¶æ danych wys³anych przez urz±dzenie (w 
bajtach).

Czas — czas trwania po³±czenia.

Szybko¶æ — bie¿±ca szybko¶æ wysy³ania i odbierania 
danych (w kilobajtach na sekundê).

Dial-up — u¿ywany numer telefonu dla po³±czenia dial-up.

Dzielone (informacja wy¶wietlana tylko wtedy, gdy 
po³±czenie jest dzielone) — liczba aplikacji korzystaj±cych 
z tego samego po³±czenia.

Bezprzewodowa sieæ LAN
Urz±dzenie zosta³o zatwierdzone do u¿ytku w 
bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN). Bezprzewodowa 
sieæ LAN umo¿liwia po³±czenie urz±dzenia z internetem.

Na niektórych obszarach,
obowi±zuj± ograniczenia 
bezprzewodowych sieci L
z lokalnymi w³adzami, ab

Funkcje wykorzystuj±ce b
gdy dzia³aj± w tle podcza
zwiêkszaj± zapotrzebowa
¿ywotno¶æ baterii.

Urz±dzenie obs³uguje nas
bezprzewodowej sieci LA
• Standard IEEE 802.11
• Praca w pa¶mie 2,4 G
• Metody szyfrowania W

kluczami o d³ugo¶ci d
Protected Access) ora
korzystaæ tylko wtedy
sieæ.

W bezprzewodowej sieci 
dostêpu do internetu, któ
aplikacje ³±cz±ce siê z int
Tworzenie punktu dostê
1 Naci¶nij  i wybierz

WLAN-y.
2 Urz±dzenie wyszuka b

znajduj±ce siê w zasiê
do internetu w sieci, w
dostêpu.
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s nawi±zywania po³±czenia z 
AN oraz korzystania z niego.

 w bezprzewodowej sieci LAN: 
.

s± dostêpne dwa rodzaje 
 bezprzewodowe s± po³±czone ze 

 punktu dostêpu do 
AN lub s± pod³±czone za 
 punktu do przewodowej sieci LAN.

nia mog± wysy³aæ i odbieraæ dane 
b±. Aby uzyskaæ informacje na 
 dostêpu do internetu dla sieci ad 
pu’, s. 116.

prawdziæ unikatowy adres MAC 
ol) identyfikuj±cy urz±dzenie, w 
rowad¼ kod *#62209526#.

izacja

±cza > Synch.. Aplikacja Synch. 
jê notatek, kalendarza i kontaktów 
alendarzy i ksi±¿ek adresowych na 
erze lub w internecie.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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3 Urz±dzenie utworzy punkt dostêpu do internetu z 
ustawieniami domy¶lnymi. Aby uzyskaæ informacje na 
temat przegl±dania i zmieniania ustawieñ punktu 
dostêpu do internetu, patrz ‘Punkty dostêpu’, s. 116.

Gdy aplikacja wy¶wietli monit o wybranie punktu dostêpu, 
wybierz utworzony punkt dostêpu lub Szukaj sieci 
WLAN, aby wyszukaæ bezprzewodowe sieci LAN w 
zasiêgu.

Po³±czenie z bezprzewodow± sieci± LAN jest 
nawi±zywane po utworzeniu po³±czenia transmisji danych 
za pomoc± punktu dostêpu do internetu bezprzewodowej 
sieci LAN. Aktywne po³±czenie z bezprzewodow± sieci± 
LAN koñczy siê po zakoñczeniu po³±czenia transmisji 
danych. Aby uzyskaæ informacje na temat koñczenia 
po³±czenia, patrz ‘Mened¿er po³±czeñ’, s. 106.

Z bezprzewodowej sieci LAN mo¿na korzystaæ w trakcie 
po³±czenia g³osowego lub przy aktywnym po³±czeniu 
pakietowej transmisji danych. W danym momencie 
urz±dzenie mo¿na pod³±czyæ tylko do jednego punktu 
dostêpu do bezprzewodowej sieci LAN, ale z tego samego 
po³±czenia z bezprzewodow± sieci± LAN mo¿e korzystaæ 
kilka aplikacji.

Po uaktywnieniu profilu Offline nadal mo¿na korzystaæ z 
bezprzewodowej sieci LAN (je¶li jest dostêpna). Nale¿y 
pamiêtaæ o przestrzeganiu odpowiednich wymogów 

bezpieczeñstwa podcza
bezprzewodow± sieci± L

Istniej± dwa tryby pracy
Infrastruktura i Ad hoc

W trybie infrastruktury 
komunikacji: urz±dzenia
sob± za po¶rednictwem
bezprzewodowej sieci L
po¶rednictwem takiego

W trybie ad hoc urz±dze
bezpo¶rednio miêdzy so
temat tworzenia punktu
hoc, patrz ‘Punkty dostê

 Wskazówka: aby s
(Media Access Contr
trybie gotowo¶ci wp

Synchron

Naci¶nij  i wybierz £
umo¿liwia synchronizac
z ró¿nymi aplikacjami k
kompatybilnym komput
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iz. — wybierz Tak, je¶li chcesz 
plikacjê.
a danych wprowad¼ ¶cie¿kê 
ndarza, ksi±¿ki adresowej lub 

werze.
ronizacji: Normalny 
ukierunkowa), Tylko do serwera 
nu.

 — okre¶l poni¿sze elementy. 
rzymasz od us³ugodawcy lub 
u.
 — wybierz wersjê standardu 
a serwer synchronizacji. Musisz 

¿liwa by³a synchronizacja poczty 

wad¼ identyfikator serwera 
ej (opcja widoczna tylko gdy 
erowa jest ustawiona na 1.2).
ybierz typ po³±czenia: Internet 

cja widoczna tylko wtedy, gdy 
ch ustawiono na Internet) — 
êpu, którego chcesz u¿ywaæ przy 

s IP serwera hosta.
 serwera (opcja widoczna tylko 

o¶nik danych jest ustawiona na 
Copyrigh

Aplikacja synchronizacji dzia³a przy wykorzystaniu 
technologii SyncML. Informacje o kompatybilno¶ci ze 
standardem SyncML uzyskasz od dostawcy aplikacji 
kalendarza lub ksi±¿ki adresowej, z któr± to aplikacj± 
chcesz synchronizowaæ dane zapisane w pamiêci telefonu.

Ustawienia synchronizacji mo¿esz odebraæ w postaci 
specjalnej wiadomo¶ci tekstowej. Patrz ‘Dane i ustawienia’, 
s. 50. 

Tworzenie nowego profilu 
synchronizacji
1 Je¶li jeszcze nie okre¶lono ¿adnych profili, pojawi siê 

pytanie, czy chcesz utworzyæ nowy profil. Wybierz Tak.
Aby utworzyæ nowy profil, gdy istniej± ju¿ inne, wybierz 
Opcje > Nowy profil synch.. Zdecyduj, czy jako 
podstawy nowego profilu chcesz u¿yæ domy¶lnych 
warto¶ci ustawieñ, czy chcesz skopiowaæ warto¶ci z 
profilu ju¿ istniej±cego.

2 Okre¶l nastêpuj±ce elementy:
Nazwa profilu synch. — wprowad¼ opisow± nazwê 
profilu.
Aplikacje — wybierz aplikacje, które maj± byæ 
synchronizowane w tym profilu, na przyk³ad Kontakty 
i Kalendarz. Przewiñ do ka¿dej aplikacji i naci¶nij 
joystick, aby okre¶liæ dla niej ustawienia synchronizacji:

• Za³±cz do synchron
zsynchronizowaæ a

• W polu Zdalna baz
prowadz±c± do kale
bazy danych na ser

• Wybierz Typ synch
(synchronizacja dw
lub Tylko do telefo

Ustawienia po³±czeñ
W³a¶ciwe warto¶ci ot
administratora system
• Wersja serwerowa

SyncML, której u¿yw
wybraæ 1.2, aby mo
e-mail.

• ID serwera — wpro
poczty elektroniczn
opcja Wersja serw

• No¶nik danych — w
lub Bluetooth.

• Punkt dostêpu (op
opcjê No¶nik dany
wybierz punkt dost
transmisji danych.

• Adres hosta — adre
• Port — numer portu

wtedy, gdy opcja N
Internet).
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rz Opcje > Poka¿ rejestr, aby 
ika pokazuj±cy stan synchronizacji 
ekompletna) oraz liczbê pozycji 
aktów albo notatek dodanych, 
suniêtych b±d¼ odrzuconych 
ych) w urz±dzeniu lub na 

r urz±dzenia

±cza > Mnd¿. urz.. Profile 
nia konfiguracji mo¿esz otrzymaæ 
cy lub z wydzia³u zarz±dzania 

w przedsiêbiorstwie. W 
 byæ zawarte ustawienia punktów 
ych do transmisji danych, a tak¿e 
e przez ró¿ne aplikacje w 

erem i pobraæ do urz±dzenia 
, wybierz Opcje > Zacznij 

ilu serwera
 otrzymasz od us³ugodawcy.

wad¼ nazwê serwera konfiguracji.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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• Nazwa u¿ytkownika — identyfikator u¿ytkownika 
serwera synchronizacji.

• Has³o — has³o do serwera synchronizacji.
• Zgoda na ¿±dan. syn. — wybierz Tak, aby zezwalaæ 

serwerowi na rozpoczynanie synchronizacji.
• Akcept. ¿±dañ synch. — wybierz Nie, aby 

urz±dzenie wymaga³o zgody na synchronizacjê 
inicjowan± przez serwer.

• Autoryzacja w sieci (opcja widoczna tylko wtedy, 
gdy opcja No¶nik danych jest ustawiona na 
Internet) — wybierz Tak, aby wprowadziæ nazwê 
u¿ytkownika sieci i has³o. Przewiñ w dó³, aby 
wy¶wietliæ pola nazwy u¿ytkownika i has³a.

3 Wybierz Wróæ, aby zapisaæ ustawienia i wróciæ do 
g³ównego widoku.

Synchronizowanie danych
W g³ównym widoku aplikacji Synch. s± wy¶wietlane ró¿ne 
profile synchronizacji i rodzaje danych, które maj± byæ 
synchronizowane.
1 Wybierz profil synchronizacji, a nastêpnie wybierz 

Opcje > Synchronizuj. W dolnej czê¶ci wy¶wietlacza 
bêdzie widoczny stan synchronizacji.
Aby anulowaæ synchronizacjê przed jej zakoñczeniem, 
wybierz Anuluj.

2 Koniec synchronizacji jest sygnalizowany 
odpowiednim powiadomieniem. Po zakoñczeniu 

synchronizacji wybie
otworzyæ plik dzienn
(Zakoñczono lub Ni
kalendarza lub kont
zaktualizowanych, u
(niezsynchronizowan
serwerze.

Mened¿e

Naci¶nij  i wybierz £
serwerów i inne ustawie
od operatora, us³ugodaw
przep³ywem informacji 
ustawieniach tych mog±
dostêpu wykorzystywan
inne ustawienia u¿ywan
urz±dzeniu. 

Aby po³±czyæ siê z serw
ustawienia konfiguracji
konfigurow..

Ustawienia prof
Prawid³owe ustawienia

Nazwa serwera — wpro
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ID serwera — wprowad¼ unikatowy identyfikator serwera 
konfiguracji.

Has³o serwera — wprowad¼ has³o identyfikuj±ce 
urz±dzenie na serwerze.

Punkt dostêpu — wybierz punkt dostêpu u¿ywany do 
po³±czeñ z serwerem.

Adres hosta — wprowad¼ adres URL serwera.

Port — wprowad¼ numer portu serwera.

Nazwa u¿ytkownika i Has³o — wprowad¼ nazwê 
u¿ytkownika i has³o.

Zgoda na konfigur. — aby odbieraæ ustawienia 
konfiguracji z serwera, wybierz Tak.

Autoakcept. wszyst. — aby urz±dzenie ¿±da³o 
potwierdzenia przed odebraniem ustawieñ z serwera, 
wybierz Nie.

Uwierzyteln. w sieci — okre¶l, czy ma byæ u¿ywane 
uwierzytelnianie w sieci.
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ietli monit o wprowadzenie 
macji dotycz±cych adresu e-mail, 
i has³a. Wybierz wszystkie 
nastêpnie wybierz Opcje > Zmieñ. 
we informacje i wybierz OK.

ierz Opcje > OK.
wierdziæ, ¿e chcesz skonfigurowaæ 
la okre¶lonego operatora.

ylko w przypadku, gdy w 
owana odpowiednia aplikacja i 
krypcja tej us³ugi.
figurowanie ustawieñ us³ugi 
³uga sieciowa), SettingWizard 
o operatora sieci i prosi o 
ierz OK lub przewiñ do innego 
stêpnie wybierz OK.
y wymagaj± podania nazwy 
 pseudonimu. Wybierz wszystkie 
nastêpnie wybierz Opcje > Zmieñ. 
we informacje i wybierz OK.

ierz Opcje > OK.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Narzêdzia
SettingWizard

SettingWizard konfiguruje urz±dzenie w oparciu o 
ustawienia dotycz±ce operatora (MMS, GPRS, mobilny 
internet i transmisja strumieniowa), poczty e-mail oraz 
funkcji „naci¶nij i mów” (us³uga sieciowa) otrzymane od 
operatora sieci.

Korzystanie z tych us³ug mo¿e wymagaæ skontaktowania 
siê z operatorem sieci lub us³ugodawc± w celu 
uaktywnienia transmisji danych lub innych us³ug.

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Sett.Wizard.

Wybierz z menu element, dla którego chcesz 
skonfigurowaæ urz±dzenie, i naci¶nij joystick.

E-mail
1 Je¶li wybierzesz konfigurowanie ustawieñ poczty e-

mail, SettingWizard wykrywa dostêpnego operatora 
sieci i prosi o potwierdzenie. Wybierz OK lub przewiñ 
do innego operatora sieci, a nastêpnie wybierz OK.

2 Wybierz z listy us³ugodawcê e-mail.
3 Wybierz serwer poczty wychodz±cej. Je¶li nie masz 

pewno¶ci, u¿yj serwera domy¶lnego.

4 SettingWizard wy¶w
szczegó³owych infor
nazwy u¿ytkownika 
elementy po kolei, a 
Wprowad¼ szczegó³o

5 Po zakoñczeniu wyb
6 Wybierz OK, aby pot

skrzynkê pocztow± d
7 Wybierz OK.

Naci¶nij i mów
Ta opcja jest dostêpna t
urz±dzeniu jest zainstal
zosta³a wykupiona subs
1 Je¶li wybierzesz kon

„naci¶nij i mów” (us
wykrywa dostêpneg
potwierdzenie. Wyb
operatora sieci, a na

2 Niektórzy operatorz
u¿ytkownika, has³a i
elementy po kolei, a 
Wprowad¼ szczegó³o

3 Po zakoñczeniu wyb
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iana jêzyka wy¶wietlanych 
na format daty i godziny oraz na 
anych na przyk³ad w 
owoduje wybranie jêzyka 
a karcie SIM. Po zmianie jêzyka 
 nast±pi ponowne uruchomienie 

zyk wy¶wietlacza lub Jêzyk 
szystkie aplikacje w urz±dzeniu 
asu ich ponownej zmiany.

jêzyka wp³ywa na to, jakie litery 
prowadzaniu tekstu metod± 

 metodê s³ownikow± mo¿esz 
cje W³±czone lub Wy³±czone) 
urz±dzenia. Metoda s³ownikowa 
ystkich jêzykach.

st powitania lub logo pojawia siê 
czeniu urz±dzenia. Wybierz 
y¶lnego zdjêcia, Tekst, aby 
nia (maks. 50 liter) lub Zdjêcie, 
raz z menu Galeria.
Copyrigh

4 Wybierz OK, aby potwierdziæ, ¿e chcesz skonfigurowaæ 
us³ugê NIM' dla okre¶lonego operatora.

Operator
1 Je¶li wybierzesz konfigurowanie ustawieñ operatora, 

SettingWizard wykrywa dostêpnego operatora sieci i 
prosi o potwierdzenie. Wybierz OK lub przewiñ do 
innego operatora sieci, a nastêpnie wybierz OK.

2 Wybierz OK, aby potwierdziæ, ¿e chcesz skonfigurowaæ 
urz±dzenie dla okre¶lonego operatora.

Wiêcej informacji
W przypadku wyst±pienia jakichkolwiek problemów z 
kreatorem SettingWizard odwied¼ witrynê internetow± 
ustawieñ telefonów Nokia pod adresem
www.nokia.com/phonesettings.

Ustawienia

Aby zmieniæ ustawienia, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia. Przejd¼ do grupy ustawieñ i 
naci¶nij joystick, aby j± otworzyæ. Wska¿ ustawienie, które 
chcesz zmieniæ, i naci¶nij joystick.

Telefon
Ogólne
Jêzyk wy¶wietlacza — zm
tekstów ma tak¿e wp³yw 
postaæ separatorów u¿yw
obliczeniach. Tryb auto p
zgodnie z informacjami n
tekstów na wy¶wietlaczu
urz±dzenia.

Zmiany ustawieñ opcji Jê
tekstów maj± wp³yw na w
i pozostaj± aktywne do cz

Jêzyk tekstów — zmiana 
i znaki s± dostêpne przy w
tradycyjn± i s³ownikow±.

Przewidywanie tekstu —
w³±czyæ lub wy³±czyæ (op
we wszystkich edytorach 
nie jest dostêpna we wsz

Powitanie lub logo — tek
na krótko po ka¿dym w³±
Domy¶lne, aby u¿yæ dom
wprowadziæ tre¶æ powita
aby wybraæ zdjêcie lub ob
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stawienie jest aktywne dopiero po 
go operatora. Mo¿esz zdecydowaæ, 
yæ wy¶wietlane, czy nie.

mo¿esz przyciemniaæ i rozja¶niaæ.

 wygaszacz uaktywnia siê po 
 aktywno¶ci.

odaj czas, po up³ywie którego ma 
nie wy¶wietlacza.

ów
³uga sieciowa) — mo¿esz ustawiæ 
ujawnianie (Nie) swojego numeru 
 rozmawiasz. Warto¶æ ta mo¿e 
 operatora sieci lub us³ugodawcê 
ji abonamentu (Ustala sieæ).

uga sieciowa) — je¶li uaktywnisz 
uj±cego, sieæ bêdzie informowaæ o 
rzychodz±cych w czasie trwania 
ierz Uaktywnij, aby za¿±daæ 
³±czeñ oczekuj±cych przez sieæ, 
³±czenia us³ugi po³±czeñ 
, lub Sprawd¼ status, aby 
est aktywna.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ustaw. fabryczne tel. — w przypadku niektórych 
ustawieñ mo¿esz przywróciæ warto¶ci pocz±tkowe. Jest do 
tego potrzebny kod blokady. Patrz ‘Zabezpieczenia’, 
‘Telefon i karta SIM’, s. 121. Po przywróceniu ustawieñ 
fabrycznych w³±czenie urz±dzenia mo¿e potrwaæ d³u¿ej 
ni¿ zwykle. Dokumenty i pliki nie zostan± zmienione.

Tryb gotowo¶ci
Aktywny tryb gotow. — umo¿liwia korzystanie w trybie 
gotowo¶ci ze skrótów do aplikacji na wy¶wietlaczu. Patrz 
‘Aktywny tryb gotowo¶ci’, s. 33.

Lewy klawisz wyboru — aby w trybie gotowo¶ci przypisaæ 
skrót do lewego klawisza wyboru ( ), wybierz 
aplikacjê z listy.

Prawy klawisz wyb. — aby w trybie gotowo¶ci przypisaæ 
skrót do prawego klawisza wyboru ( ), wybierz 
aplikacjê z listy.

Apl. w aktyw. tr. got. — aby wybraæ skróty do aplikacji, 
które bêd± wy¶wietlane w aktywnym trybie gotowo¶ci, 
wybierz aplikacjê z listy. Ustawienie to jest aktywne tylko 
w przypadku, gdy w³±czono Aktywny tryb gotow..

Mo¿na równie¿ przypisaæ skróty do ró¿nych ruchów 
joysticka. Wybierz z listy aplikacje odpowiadaj±ce 
poszczególnym ruchom. Skróty joysticka s± dostêpne tylko 
w przypadku, gdy Aktywny tryb gotow. jest wy³±czony.

Logo operatora — to u
odebraniu i zapisaniu lo
czy logo operatora ma b

Wy¶wietlacz
Jasno¶æ — wy¶wietlacz 

Czas zw³. wygaszacza —
okre¶lonym czasie braku

Czas pod¶wietlenia — p
siê wy³±czyæ pod¶wietle

Ustawienia rozm
Wysy³. w³asnego ID (us
ujawnianie (Tak) lub nie
telefonu osobie, z któr±
zostaæ ustawiona przez
podczas wybierania opc

Po³±cz. oczekuj±ce (us³
us³ugê po³±czenia oczek
nowych po³±czeniach p
innego po³±czenia. Wyb
uaktywnienia us³ugi po
Anuluj, aby za¿±daæ wy
oczekuj±cych przez sieæ
sprawdziæ, czy funkcja j
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erz liniê, której chcesz u¿ywaæ do 
 wysy³ania wiadomo¶ci 
d wyboru przychodz±ce 

aæ z obu linii. Je¶li wybierzesz 
ie obejmuje tej us³ugi sieciowej, 
³±czenia. Gdy wybierzesz „Linia 
dzie widoczny symbol .

ze³±czyæ siê miêdzy liniami, 
 w trybie gotowo¶ci.

iowa) — aby uniemo¿liwiæ 
Zmiana linii > Wy³±cz, je¶li ta 
przez kartê SIM. Do zmiany tego 
 kod PIN2.

punkty dostêpu
i±zywaæ po³±czenia pakietowe 
nia GPRS w sieciach GSM.

GPRS (General Packet Radio 
hnologii danych pakietowych, w 
ysy³ane przez sieæ komórkow± w 
ów danych.

 z transmisj± danych potrzebny 
a okre¶liæ kilka ró¿nych rodzajów 
jak: 
Copyrigh

Odrzuæ i wy¶lij SMS — Wybierz Tak, aby do abonenta by³a 
wysy³ana wiadomo¶æ tekstowa z informacj± o przyczynie 
nieodebrania po³±czenia. Patrz ‘Odbieranie i odrzucanie 
po³±czeñ’, s. 36.

Tekst wiadomo¶ci — wpisz tekst wiadomo¶ci, która 
zostanie wys³ana po odrzuceniu po³±czenia.

Autom. ponown. wyb. — Wybierz W³±czone, aby 
urz±dzenie wykona³o maksymalnie dziesiêæ prób 
nawi±zania po³±czenia, gdy próba po³±czenia zakoñczy siê 
niepowodzeniem. Aby zatrzymaæ automatyczne ponowne 
wybieranie, naci¶nij .

Podsum. po³±czenia — uaktywnij to ustawienie, je¶li 
urz±dzenie ma przez chwilê wy¶wietlaæ przybli¿ony czas 
trwania ostatniego po³±czenia.

Proste wybieranie — wybierz W³±czone, aby numery 
przypisane do klawiszy prostego wybierania ( - ) 
mo¿na by³o wybieraæ przez naci¶niêcie i przytrzymanie 
klawisza. Patrz te¿ ‘Proste wybieranie numeru telefonu’, s. 
35.

Odb. dow. klawiszem — wybierz W³±czony, aby 
po³±czenia przychodz±ce mo¿na by³o odbieraæ krótkim 
naci¶niêciem dowolnego klawisza pod przesuwan± 
pokryw±.

Linia w u¿yciu (us³uga sieciowa) — to ustawienie jest 
pokazywane tylko w przypadku, gdy karta SIM umo¿liwia 
korzystanie z dwóch numerów abonenckich, tzn. dwóch 

linii telefonicznych. Wybi
nawi±zywania po³±czeñ i
tekstowych. Niezale¿nie o
po³±czenia mo¿na odbier
Linia 2, gdy abonament n
nie nawi±¿esz ¿adnego po
2”, w trybie gotowo¶ci bê

 Wskazówka: aby pr
naci¶nij i przytrzymaj 

Zmiana linii (us³uga siec
wybieranie linii, wybierz 
funkcja jest obs³ugiwana 
ustawienia jest potrzebny

Po³±czenie
Transmisja danych i 
Z urz±dzenia mo¿na naw
( ), na przyk³ad po³±cze

 S³owniczek: us³uga 
Service) korzysta z tec
której informacje s± w
postaci ma³ych pakiet

Do nawi±zania po³±czenia
jest punkt dostêpu. Mo¿n
punktów dostêpu, takich 
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 pakietowa jest zawieszona (na 
po³±czenie g³osowe).

 jest transmisja pakietowa.

ja pakietowa jest aktywna i s± 

ch jest kilka po³±czeñ pakietowych.

ie pakietowe jest zawieszone.

unkty dostêpu w urz±dzeniu mog± 
ane przez us³ugodawcê lub 
b uniemo¿liwiaj±cy ich zmianê, 
suwanie.  oznacza chroniony 
nia punktów dostêpu mo¿na tak¿e 
i tekstowej od us³ugodawcy. Patrz 
0.

 te¿ ‘Odbiór ustawieñ e-mail i 
, s. 57 i ‘Punkt dostêpu dla aplikacji 

êpu u¿ywany do pakietowej 
 punkt dostêpu do 

AN.

kt dostêpu, naci¶nij  i wybierz 
a > Po³±czenie > Punkty 
y punkt dostêpu.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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• punkt dostêpu MMS, który s³u¿y do wysy³ania i 
odbioru wiadomo¶ci multimedialnych,

• punkt dostêpu dla aplikacji internetowych 
(przegl±danie stron WML lub XHTML),

• punkt dostêpu do internetu (IAP), potrzebny do 
korzystania z poczty elektronicznej.

W sprawie wyboru w³a¶ciwego punktu dostêpu do 
okre¶lonej us³ugi zwróæ siê do us³ugodawcy. Informacji o 
dostêpno¶ci i warunkach subskrypcji us³ug pakietowej 
transmisji danych udziela operator sieci lub us³ugodawca.

Po³±czenia pakietowe w sieciach GSM i UMTS
W sieciach GSM i UMTS mo¿e byæ jednocze¶nie 
aktywnych kilka po³±czeñ do transmisji danych, a punkty 
dostêpu mog± wspó³u¿ytkowaæ jedno takie po³±czenie. W 
sieci UMTS po³±czenia do transmisji danych pozostaj± 
aktywne w czasie po³±czenia g³osowego. O tym, jak 
sprawdziæ aktywne po³±czenia do transmisji danych, 
przeczytasz w rozdziale ‘Mened¿er po³±czeñ’, s. 106.

Pod wska¼nikiem mocy sygna³u sieci mog± siê pojawiaæ 
nastêpuj±ce wska¼niki (zale¿nie od u¿ywanej sieci):

 Sieæ GSM, dostêpna jest transmisja pakietowa.

 Sieæ GSM, transmisja pakietowa jest aktywna i s± 
przesy³ane dane.

 Sieæ GSM, aktywnych jest kilka po³±czeñ pakietowych.

 Sieæ GSM, transmisja
przyk³ad gdy odebrano 

 Sieæ UMTS, dostêpna

 Sieæ UMTS, transmis
przesy³ane dane.

 Sieæ UMTS, aktywny

 Sieæ UMTS, po³±czen

Punkty dostêpu
Niektóre lub wszystkie p
byæ wstêpnie zdefiniow
operatora sieci w sposó
edycjê, tworzenie lub u
punkt dostêpu. Ustawie
otrzymaæ w wiadomo¶c
‘Dane i ustawienia’, s. 5

 Wskazówka: patrz
MMS’, s. 49, ‘E-mail’
Us³ugi’, s. 94.

 oznacza punkt dost
transmisji danych, a 
bezprzewodowej sieci L

Aby utworzyæ nowy pun
Narzêdzia > Ustawieni
dostêpu > Opcje > Now
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gane do nawi±zania po³±czenia 
 udostêpniane przez 
êsto s± rozró¿niane wielkie i 

erz Normalne lub Bezpieczne.

no¶ci od konfigurowanej us³ugi 
lub adres centrum wiadomo¶ci 
ad¼ wszystkie Ust. 
adniej okre¶liæ szczegó³y 

rotoko³u internetowego, który 
b IPv6. Pozosta³e ustawienia 
u sieci.

otoko³u IPv4) — wprowad¼ adres 

es DNS, Pomocn. serwer DNS: 
wc± internetowym, aby uzyskaæ 

omain Name Service) to us³uga 
ekszta³ca nazwy domen, takie 
a adresy IP, takie jak 

kre¶l adres serwera proxy.

prowad¼ numer portu serwera 
Copyrigh

Stosuj siê do wskazówek udzielonych przez us³ugodawcê.

Nazwa po³±czenia — podaj opisow± nazwê po³±czenia.

No¶nik danych — w zale¿no¶ci od wybranego po³±czenia 
transmisji danych dostêpne s± tylko okre¶lone pola 
ustawieñ. Wype³nij wszystkie pola oznaczone s³owami 
Nale¿y okre¶liæ lub czerwon± gwiazdk±. Pozosta³e pola 
mog± zostaæ niewype³nione, o ile us³ugodawca nie 
zdecydowa³ inaczej.

Aby mo¿na by³o korzystaæ z transmisji danych, 
us³ugodawca sieciowy musi udostêpniaæ tê funkcjê i, je¶li 
to konieczne, uaktywniæ j± dla danej karty SIM.

Po³±czenia pakietowe

Przestrzegaj instrukcji otrzymanych od us³ugodawcy.

Nazwa p-tu dostêpu (dotyczy tylko pakietowej transmisji 
danych) — nazwa punktu dostêpu jest potrzebna do 
nawi±zywania po³±czeñ pakietowej transmisji danych i 
po³±czeñ z sieciami UMTS. Nazwê punktu dostêpu 
otrzymasz od operatora sieci lub od us³ugodawcy.

Nazwa u¿ytkownika — nazwa u¿ytkownika, zwykle 
udostêpniana przez us³ugodawcê, mo¿e byæ potrzebna do 
nawi±zania po³±czenia transmisji danych. W nazwie 
u¿ytkownika czêsto s± rozró¿niane wielkie i ma³e litery.

¯±danie has³a — wybierz Tak, je¶li musisz wprowadzaæ 
nowe has³o przy ka¿dym logowaniu siê do serwera lub je¶li 
nie chcesz zapisywaæ has³a w urz±dzeniu.

Has³o — mo¿e byæ wyma
transmisji danych (zwykle
us³ugodawcê). W ha¶le cz
ma³e litery.

Uwierzytelnianie — wybi

Strona g³ówna — w zale¿
wpisz adres internetowy 
multimedialnych. Wprow
zaawansowane, aby dok³
dostêpu:

Typ sieci — wybierz typ p
ma byæ u¿ywany: IPv4 lu
zale¿± od wybranego typ

Adres IP telefonu (dla pr
IP urz±dzenia. 

Adres DNS— G³ówny adr
Skontaktuj siê z us³ugoda
te adresy.

 S³owniczek: DNS (D
internetowa, która prz
jak www.nokia.com, n
192.100.124.195.

Adres serwera proxy — o

Numer portu proxy — w
proxy.
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ierz Ad hoc, aby utworzyæ sieæ ad 
niom bezpo¶rednie wysy³anie i 
dzenie pe³ni±ce rolê punktu 
owej sieci LAN nie jest wymagane.

wybierz u¿ywan± metodê 
.1x (niestosowana w sieciach ad 
e¶li zosta³a wybrana Sieæ otwarta, 
wane. Funkcji szyfrowania WEP, 
waæ tylko w przypadku, gdy s± one 

prowad¼ ustawienia wybranego 

ñ dla szyfrowania WEP:

wybierz numer klucza WEP. Mo¿na 
luczy WEP. Te same ustawienia 
rz±dzeniu stanowi±cym punkt 
owej sieci LAN.

 wybierz Otwórz lub 
 uwierzytelniania miêdzy swoim 
iem stanowi±cym punkt dostêpu 

ci LAN.

 — wprowad¼ Kodowanie WEP 
t klucza WEP (ASCII lub 
Klucz WEP (dane klucza WEP w 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Ustawienia SIP

Ustawienia protoko³u inicjowania sesji (ang. Session 
Initiation Protocol) s± niezbêdne dla niektórych us³ug 
sieciowych, takich jak funkcja udostêpniania wideo. 
Ustawienia te mo¿esz otrzymaæ w specjalnej wiadomo¶ci 
tekstowej od operatora sieci lub us³ugodawcy. Te profile 
ustawieñ mo¿na wy¶wietlaæ, usuwaæ lub tworzyæ w opcji 
Ustawienia SIP.

Po³±czenia danych

Ustawienia po³±czeñ danych maj± wp³yw na wszystkie 
punkty dostêpu korzystaj±ce z po³±czenia danych GSM.

Czas trybu online — ustaw po³±czenia transmisji danych 
tak, aby by³y roz³±czane automatycznie w przypadku 
braku aktywno¶ci. Aby okre¶liæ czas zw³oki, wybierz Ust. 
przez u¿ytkownika, a nastêpnie wprowad¼ czas (w 
minutach). Je¶li wybierzesz opcjê Nieograniczony, 
po³±czenia danych nie bêd± roz³±czane automatycznie.

Bezprzewodowa sieæ LAN

Przestrzegaj instrukcji otrzymanych od us³ugodawcy.

Nazwa sieci WLAN — wybierz Wprowad¼ rêcznie lub 
Wyszukaj nazwy sieci. Je¶li zosta³a wybrana istniej±ca 
sieæ, Tryb sieci WLAN i Tryb zabezp. WLAN s± okre¶lane 
przez ustawienia urz±dzenia pe³ni±cego w niej rolê 
punktu dostêpu.

Tryb sieci WLAN — wyb
hoc i umo¿liwiæ urz±dze
odbieranie danych. Urz±
dostêpu do bezprzewod

Tryb zabezp. WLAN — 
szyfrowania: WEP, 802
hoc) lub WPA/WPA2. J
szyfrowanie nie jest u¿y
802.1x i WPA mo¿na u¿y
obs³ugiwane przez sieæ.

Ust. zabezp. WLAN — w
trybu zabezpieczeñ:

Ustawienia zabezpiecze

Klucz WEP w u¿yciu — 
utworzyæ do czterech k
nale¿y wprowadziæ w u
dostêpu do bezprzewod

Typ uwierzytelniania —
Wspó³dzielony jako typ
urz±dzeniem a urz±dzen
do bezprzewodowej sie

Ustawien. klucza WEP
(d³ugo¶æ klucza), Forma
Heksadecymalny) oraz 
wybranym formacie).
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ieci Ad hoc) — aby rêcznie 
u (1-11), wybierz Ust. przez 

prowad¼ adres serwera proxy.

prowad¼ numer portu serwera 

etowych maj± wp³yw na 
 u¿ywane do pakietowej 

i wybierzesz Kiedy dostêpne, 
ruje siê w sieci obs³uguj±cej 
ych, gdy tylko znajdzie siê w jej 
o¿na wówczas szybciej 

etowe (np. w celu wys³ania i 
icznej). Przy wybranej opcji 

ie u¿yje po³±czenia pakietowej 
 przypadku uruchomienia 
zynno¶ci wymagaj±cej takiego 
ie znajdzie siê poza zasiêgiem 

j transmisji danych i wybierzesz 
kresowo podejmowa³o próby 
kietowej transmisji danych.
Copyrigh

Ustawienia zabezpieczeñ dla szyfrowania 802.1x i WPA/
WPA2:

Tryb WPA — wybierz sposób uwierzytelniania: EAP, aby 
u¿ywaæ dodatku plug-in protoko³u EAP (Extensible 
Authentication Protocol), lub Kod wspó³dzielony, aby 
u¿ywaæ has³a. Wprowad¼ odpowiednie ustawienia:

Ust. EAP plug-in (tylko dla opcji EAP) — wprowad¼ 
ustawienia podane przez us³ugodawcê.

Kod wspó³dzielony (tylko dla opcji Kod wspó³dzielony) — 
wprowad¼ has³o. To samo has³o nale¿y wprowadziæ w 
urz±dzeniu stanowi±cym punkt dostêpu do 
bezprzewodowej sieci LAN.

Kodowanie TKIP — okre¶l, czy jest u¿ywany protokó³ TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol).

Strona g³ówna — okre¶l stronê domow±.

Wybierz Opcje > Ust. zaawansowane, a nastêpnie wybierz 
jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Ustawienia IPv4: Adres IP telefonu (adres IP urz±dzenia), 
Maska podsieci (adres IP podsieci), Bramka domy¶lna 
(bramka) oraz Adres DNS — podaj adresy IP g³ównego i 
pomocniczego serwera DNS. Aby uzyskaæ te adresy, 
skontaktuj siê z us³ugodawc± internetowym.

Ustawienia IPv6 > Adres DNS — wybierz Automatyczne, 
Znane lub Ust. przez u¿ytkownika.

Kana³ ad-hoc (tylko dla s
wprowadziæ numer kana³
u¿ytkownika.

Adres serwera proxy — w

Numer portu proxy — w
proxy.

Pakiety danych
Ustawienia po³±czeñ paki
wszystkie punkty dostêpu
transmisji danych.

Po³±cz. pakietowe — je¶l
urz±dzenie samo zarejest
pakietow± transmisjê dan
zasiêgu. Ponadto bêdzie m
nawi±zaæ po³±czenie paki
odebrania poczty elektron
Kiedy potrzeba urz±dzen
transmisji danych tylko w
aplikacji lub wykonania c
po³±czenia. Je¶li urz±dzen
sieci po³±czeñ pakietowe
Kiedy dostêpne, bêdzie o
nawi±zania po³±czenia pa
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 9. Patrz ‘S³owniczek kodów PIN i 

ia kodów dostêpu podobnych do 
aby zapobiec przypadkowemu 
mowego.

¶ z tych kodów, skontaktuj siê z 

 w tym miejscu mo¿na ustawiæ 
o urz±dzenie automatycznie siê 
 urz±dzenia bêdzie mo¿liwe 
eniu prawid³owego kodu blokady. 
 lub wybierz Brak, aby wy³±czyæ 
o blokowania.

enie, wprowad¼ kod blokady.

est zablokowane, mo¿na siê 
aprogramowanym w urz±dzeniu 

êcznie zablokowaæ urz±dzenie, 
siê lista poleceñ. Wybierz Zablokuj 
 informacje o prze³±czniku 
da klawiatury’, s. 18.

 urz±dzenie mo¿na ustawiæ w taki 
 nieznanej karty SIM wy¶wietla³o 
lokady. W pamiêci urz±dzenia 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Punkt dostêpu — nazwa punktu dostêpu jest potrzebna, 
aby u¿yæ urz±dzenia jako modemu komputera do po³±czeñ 
pakietowej transmisji danych.

Konfiguracje
Ustawienia zaufanego serwera mo¿na otrzymaæ w 
wiadomo¶ci konfiguracyjnej od operatora sieci lub 
us³ugodawcy. Ustawienia te mog± byæ równie¿ zapisane 
na karcie SIM lub USIM. Ustawienia te mo¿na zapisaæ w 
urz±dzeniu, przejrzeæ lub usun±æ w menu Konfiguracje.

Data i godzina
Patrz ‘Ustawienia zegara’, s. 16.

 Patrz te¿ informacje na temat ustawieñ jêzyka w 
rozdziale ‘Ogólne’, s. 113.

Zabezpieczenia
Telefon i karta SIM
¯±danie kodu PIN — gdy ta opcja jest aktywna, ¿±danie 
podania kodu PIN bêdzie siê pojawiaæ po ka¿dym 
w³±czeniu urz±dzenia. Niektóre karty SIM nie zezwalaj± 
na wy³±czenie ¿±dania kodu PIN. Patrz ‘S³owniczek kodów 
PIN i kodów blokad’, s. 121.

Kod PIN, Kod PIN2 oraz Kod blokady — kod blokady, kod 
PIN i kod PIN2 mo¿na zmieniaæ. Kody te mog± sk³adaæ siê 

wy³±cznie z cyfr od 0 do
kodów blokad’, s. 121.

Nale¿y unikaæ stosowan
numerów alarmowych, 
wywo³aniu numeru alar

Je¶li zapomnisz którego
us³ugodawc±.

Czas do autoblokady —
czas, po up³ywie któreg
zablokuje. Korzystanie z
wy³±cznie po wprowadz
Wprowad¼ liczbê minut
funkcjê automatyczneg

Aby odblokowaæ urz±dz

Nawet gdy urz±dzenie j
po³±czyæ z oficjalnym, z
numerem alarmowym.

 Wskazówka: aby r
naci¶nij . Pojawi 
telefon. Aby uzyskaæ
blokady, patrz ‘Bloka

Zabl. gdy SIM zmien. —
sposób, aby po w³o¿eniu
monit o podanie kodu b
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 do 8 cyfr), dostarczany z 
est niezbêdny do korzystania z 
enia.

 kodem zabezpieczaj±cym) — ten 
 korzystanie z urz±dzenia przez 
cznie ustawionym kodem 
45. Zmieñ kod blokady, aby 
wane korzystanie z urz±dzenia. 
ego kodu i trzymaj go w 
ym ni¿ urz±dzenie).

s± wymagane — odpowiednio — 
o kodu PIN lub PIN2. Je¶li nie 
z kart± SIM, skontaktuj siê z 
rty SIM korzystasz.

yfr) jest potrzebny do zmiany 
N. Je¶li nie dostarczono tego 
ktuj siê z operatorem, z którego 

atami
arantuj± bezpieczeñstwa, s³u¿± 

róde³ oprogramowania.

 certyfikaty s³u¿± do weryfikacji 
raz ¼róde³ instalowanego 
ak tylko certyfikaty o 
czno¶ci mog± byæ uznane za 
Copyrigh

znajduje siê lista kart SIM rozpoznawanych jako karty 
w³a¶ciciela.

Zamkn. grupa u¿ytk. (us³uga sieciowa) — pozwala okre¶liæ 
grupê osób, z którymi mo¿na nawi±zywaæ po³±czenia i od 
których mo¿na odbieraæ po³±czenia.

Nawet gdy po³±czenia s± ograniczone do zamkniêtej grupy 
u¿ytkowników, mo¿na siê po³±czyæ z oficjalnym, 
zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym.

Potwierd¼ us³ugi SIM (us³uga sieciowa) — urz±dzenie 
mo¿na ustawiæ w taki sposób, aby wy¶wietla³o komunikaty 
potwierdzaj±ce w przypadku korzystania z us³ug karty SIM.

S³owniczek kodów PIN i kodów blokad

Je¶li zapomnisz którego¶ z tych kodów, skontaktuj siê z 
us³ugodawc±.

Kod PIN — kod ten uniemo¿liwia osobom postronnym 
korzystanie z karty SIM. Kod PIN (od 4 do 8 cyfr) jest zwykle 
dostarczany razem z kart± SIM. Wprowadzenie trzy razy z 
rzêdu b³êdnego kodu PIN spowoduje jego zablokowanie. 
Do czasu jego odblokowania nie bêdzie mo¿na korzystaæ z 
karty SIM. Patrz informacje o kodzie PUK w tej czê¶ci.

Kod UPIN — ten kod mo¿e byæ dostarczony z kart± USIM. 
Karta USIM to udoskonalona wersja karty SIM, 
przeznaczona do u¿ytku w telefonach UMTS. Kod UPIN 
uniemo¿liwia osobom niepowo³anym korzystanie z karty 
USIM.

Kod PIN2 — ten kod (od 4
niektórymi kartami SIM, j
niektórych funkcji urz±dz

Kod blokady (zwany tak¿e
kod (5 cyfr) uniemo¿liwia
osoby niepowo³ane. Fabry
blokady jest ci±g cyfr 123
uniemo¿liwiæ nieautoryzo
Nie ujawniaj nikomu now
bezpiecznym miejscu (inn

Kody PUK i PUK2 (8 cyfr) 
do zmiany zablokowaneg
dostarczono tych kodów 
operatorem, z którego ka

Kod UPUK — ten kod (8 c
zablokowanego kodu UPI
kodu z kart± USIM, skonta
karty USIM korzystasz.

Zarz±dzanie certyfik
Cyfrowe certyfikaty nie gw
jedynie do sprawdzania ¼

 S³owniczek: cyfrowe
stron XHTML i WML o
oprogramowania. Jedn
potwierdzonej autenty
godne zaufania. 
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w certyfikatu — sprawdzanie 

¶ci serwera mo¿na mieæ dopiero po 
o¶ci jego podpisu i okresu 

i siê odpowiedni komunikat, je¶li 
ramy nie jest autentyczna lub je¶li 

awid³owego certyfikatu 

y certyfikatu, wska¿ go i wybierz 
yfik.. Po otwarciu szczegó³ów 
awdzona jego wa¿no¶æ i mo¿e siê 
ych komunikatów:
wdzony pod wzglêdem 
e ustawiono ¿adnej aplikacji, która 
fikatu. Patrz ‘Zmiana ustawieñ 

ia’, s. 123.
u wygas³a — skoñczy³ siê okres 
 certyfikatu.
iewa¿ny — okres wa¿no¶ci 
tu jeszcze siê nie rozpocz±³.
ny — nie mo¿na u¿yæ certyfikatu. 
 wydawc±.
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W g³ównym widoku certyfikatów widoczna jest lista 
zapisanych w urz±dzeniu certyfikatów uwierzytelnienia. 
Przewiñ w prawo, aby wy¶wietliæ listê osobistych 
certyfikatów (o ile s± dostêpne).

Cyfrowe certyfikaty s± potrzebne do po³±czeñ z bankiem 
lub innym zdalnym serwerem, gdy nastêpuje wymiana 
poufnych informacji. Z certyfikatów warto te¿ korzystaæ, 
aby sprawdziæ autentyczno¶æ pobieranego 
oprogramowania i, w ogólno¶ci, zminimalizowaæ ryzyko 
pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.

 Wa¿ne: nawet je¶li u¿ycie certyfikatów istotnie 
zmniejsza ryzyko zwi±zane ze zdalnymi po³±czeniami oraz 
instalacj± oprogramowania, to aby korzystaæ ze 
zwiêkszonego poziomu bezpieczeñstwa, nale¿y ich 
u¿ywaæ w sposób prawid³owy. Samo istnienie certyfikatu 
nie stanowi ¿adnego zabezpieczenia, mened¿er 
certyfikatów musi bowiem zawieraæ jeszcze w³a¶ciwe, 
autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty 
maj± ograniczony czas wa¿no¶ci. Je¿eli wy¶wietlany jest 
komunikat Wa¿no¶æ certyfikatu wygas³a lub Certyfikat 
jeszcze niewa¿ny — mimo ¿e certyfikat powinien byæ 
wa¿ny — sprawd¼, czy bie¿±ca data i godzina w 
urz±dzeniu s± prawid³owe.

Przegl±danie szczegó³ó
autentyczno¶ci

Pewno¶æ co do to¿samo
sprawdzeniu autentyczn
wa¿no¶ci certyfikatu. 

Na wy¶wietlaczu pojaw
to¿samo¶æ serwera lub b
w urz±dzeniu nie ma pr
bezpieczeñstwa.

Aby sprawdziæ szczegó³
Opcje > Szczegó³y cert
certyfikatu zostanie spr
pojawiæ jeden z poni¿sz
• Certyfikat nie spra

wiarygodno¶ci — ni
ma korzystaæ z certy
dotycz±cych zaufan

• Wa¿no¶æ certyfikat
wa¿no¶ci wybranego

• Certyfikat jeszcze n
wybranego certyfika

• Certyfikat uszkodzo
Skontaktuj siê z jego
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niu dodatki plug-in protoko³u 
¿na przegl±daæ. Niektóre punkty 
ystaj±ce z bezprzewodowej sieci 
 i trybu zabezpieczenia WPA 
n w celu uwierzytelniania.

waæ modu³ zabezpieczeñ (je¶li 
 Modu³ zab., wska¿ go i naci¶nij 
zczegó³owe informacje 
ieczeñ, wska¿ go i wybierz 
p..

³±czeñ
o¿liwia przekazywanie po³±czeñ 
y g³osowej lub pod inny numer 
cji uzyskasz od us³ugodawcy.
 Narzêdzia > Ustawienia > 

tóre chcesz przekazywaæ: 
o³±czenia danych lub Faksy.

 przekazywania. Aby 
ie g³osowe, gdy numer jest 
nie zostanie odrzucone, wybierz 
Copyrigh

Zmiana ustawieñ dotycz±cych zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij siê, ¿e 
naprawdê mo¿na ufaæ w³a¶cicielowi certyfikatu i ¿e dany 
certyfikat rzeczywi¶cie nale¿y do wskazanego w³a¶ciciela.

Przejd¼ do certyfikatu uwierzytelnienia i wybierz Opcje > 
Ust. zabezpieczeñ. Zale¿nie od wybranego certyfikatu 
pojawi siê lista aplikacji, które mog± z niego korzystaæ. Na 
przyk³ad:
• Instalacja Symbian: Tak — certyfikat mo¿e 

po¶wiadczyæ pochodzenie nowej aplikacji systemu 
operacyjnego Symbian.

• Internet: Tak — certyfikat mo¿e po¶wiadczyæ 
autentyczno¶æ serwerów. 

• Instalacja aplikacji: Tak — certyfikat mo¿e 
po¶wiadczyæ pochodzenie nowej aplikacji Java.

Wybierz Opcje > Edytuj ust. zabezp., aby zmieniæ warto¶æ.

¦ledzenie obiektu zabezpieczonego
Niektóre pliki muzyczne chronione prawami autorskimi 
mog± zawieraæ identyfikator transakcji. Wybierz, czy 
podczas wysy³ania lub przekazywania pliku ma on byæ 
wysy³any razem z plikiem muzycznym. Dostawca pliku 
muzycznego mo¿e u¿ywaæ identyfikatora do ¶ledzenia 
dystrybucji plików.

Dodatki EAP
Zainstalowane w urz±dze
EAP (us³uga sieciowa) mo
dostêpu do internetu korz
LAN jako no¶nika danych
u¿ywaj± dodatków plug-i

Modu³ zabezpieczeñ
Aby przegl±daæ lub edyto
jest dostêpny) w aplikacji
joystick. Aby wy¶wietliæ s
dotycz±ce modu³u zabezp
Opcje > Szczegó³y zabez

Przekazywanie po
Funkcja Przekaz. po³. um
przychodz±cych do poczt
telefonu. Wiêcej informa
1 Naci¶nij  i wybierz

Przekaz. po³..
2 Wybierz po³±czenia, k

Po³±czenia g³osowe, P
3 Wybierz ¿±dan± opcjê

przekazywaæ po³±czen
zajêty lub gdy po³±cze
Gdy zajêty.
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zna, je¶li jest obs³ugiwana przez 
eæ, z której chcesz korzystaæ. Je¶li 
odwójny, urz±dzenie 
 sieæ GSM lub UMTS, w zale¿no¶ci 

d umów roamingowych zawartych 
iêcej informacji na ten temat 
ieci.

bierz Automatyczny, aby 
 i wybiera³o jedn± z dostêpnych 
cznie wybraæ sieæ z listy sieci. Je¶li 
bran± sieci± zostanie zerwane, 
ygna³ b³êdu i wy¶wietli ¿±danie 
 sieæ musi mieæ podpisan± umowê 
cierzyst±, czyli z operatorem, z 
stasz.

a roamingowa zawierana jest 
 ró¿nych sieci, aby u¿ytkownik 
nie¿ korzystaæ z us³ug innych sieci.

ybierz W³±czone, aby urz±dzenie 
niu z sieci komórkowej opartej na 
 Cellular Network) oraz aby 
acji o sieci.

soriów
 trybie gotowo¶ci: 

zestaw s³uchawkowy. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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4 W³±cz (Uaktywnij) lub wy³±cz (Anuluj) opcjê 
przekazywania albo sprawd¼, czy jest dostêpna 
(Sprawd¼ stan). Jednocze¶nie mo¿e byæ aktywnych 
kilka opcji przekazywania.

Widoczny w trybie gotowo¶ci symbol  oznacza, ¿e 
aktywne jest przekazywanie wszystkich po³±czeñ.

Zakaz po³±czeñ
Funkcja Zakaz po³±cz. (us³uga sieciowa) pozwala 
ograniczyæ mo¿liwo¶æ nawi±zywania i odbierania 
po³±czeñ za pomoc± urz±dzenia. Aby zmieniæ ustawienia 
tej funkcji, musisz podaæ has³o zakazu, które otrzymasz od 
us³ugodawcy. Wybierz ¿±dan± opcjê zakazu i w³±cz j± 
(Uaktywnij), wy³±cz (Anuluj) lub sprawd¼, czy jest 
dostêpna (Sprawd¼ status). Zakaz po³±cz. dotyczy 
wszystkich po³±czeñ, tak¿e transmisji danych.

Nawet gdy funkcja zakazu po³±czeñ jest w³±czona, mo¿na 
siê ³±czyæ z niektórymi oficjalnymi numerami 
alarmowymi.

Sieæ
Urz±dzenie automatycznie prze³±cza siê miêdzy sieciami 
GSM i UMTS. Wy¶wietlanym w trybie gotowo¶ci 
wska¼nikiem po³±czenia z sieci± GSM jest symbol . 
Wska¼nikiem sieci UMTS jest symbol .

Tryb sieci (opcja widoc
operatora) — wybierz si
wybierzesz opcjê Tryb p
automatycznie wybierze
od parametrów sieci i o
miêdzy operatorami. W
uzyskasz od operatora s

Wybór operatora — wy
urz±dzenie wyszukiwa³o
sieci, lub Rêczny, aby rê
po³±czenie z rêcznie wy
urz±dzenie wyemituje s
wybrania sieci. Wybrana
roamingow± z sieci± ma
którego karty SIM korzy

 S³owniczek: umow
miêdzy operatorami
jednej sieci móg³ rów

Informacje o sieci — w
informowa³o o korzysta
technologii MCN (Micro
uaktywniæ odbiór inform

Ustawienia akce
Wska¼nik wy¶wietlany w

 — pod³±czony jest 
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nie przy u¿yciu kompatybilnego 
nictwem po³±czenia Bluetooth, 
ybierz Opcje > W³±cz. Po 
ego monitu nale¿y wybraæ 
alezionych urz±dzeñ 
ia Bluetooth i uwierzytelniæ te 
ytelnianie urz±dzeñ”, s. 104. 

l Positioning System)
rnej GPS jest obs³ugiwany przez 
ch, który odpowiada za jego 

a dok³adno¶æ ustalania pozycji 
zone przez rz±d USA zestrajanie 
æ ta mo¿e ulec zmianie zgodnie 
o Departamentu d/s Obrony i 
awigacji. Na dok³adno¶æ 
¿ mieæ wp³yw niew³a¶ciwa 
dbiór i jako¶æ sygna³ów GPS 
nie, zabudowania, przeszkody 
tmosferyczne. ¯eby odbieraæ 
S musi znajdowaæ siê zewn±trz 
inien byæ u¿ywany jedynie jako 
adaje siê do precyzyjnego 
 te¿ przy lokalizowaniu lub 
y polegaæ wy³±cznie na danych z 
Copyrigh

Wybierz Zestaw s³uchawkowy lub Tryb g³o¶n. Bluetooth. 
Dostêpne s± równie¿ nastêpuj±ce opcje:

Profil domy¶lny — umo¿liwia ustawienie profilu, który ma 
byæ uaktywniany z chwil± pod³±czenia okre¶lonego 
akcesorium do urz±dzenia. Patrz ‘Profile — Ustawienia 
d¼wiêków’, s. 31. 

Odbiór samoczynny — umo¿liwia ustawienie urz±dzenia w 
taki sposób, aby automatycznie odbiera³o po³±czenie 
przychodz±ce po up³ywie 5 sekund. Je¶li dzwonek zostanie 
ustawiony na Krótki d¼wiêk lub Milcz±cy, odbiór 
samoczynny bêdzie wy³±czony.

Lokalizowanie

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Pozycjon.. 
Lokalizowanie — umo¿liwia w³±czenie jednej lub wiêcej 
metod lokalizowania, pozwalaj±cych zgodnym aplikacjom 
na pobieranie informacji o aktualnym po³o¿eniu 
urz±dzenia. Po w³±czeniu metody lokalizowania mo¿na na 
przyk³ad zapisywaæ informacje o aktualnym po³o¿eniu w 
opcji Pkty orient. i Nawigator.

Metody lokalizowania mog± byæ uzale¿nione od sieci 
(us³uga sieciowa) lub mog± wymagaæ u¿ycia 
kompatybilnego odbiornika GPS. Aby w³±czyæ metodê 
lokalizowania, wska¿ j± i wybierz Opcje > W³±cz.

Aby rozpocz±æ lokalizowa
odbiornika GPS za po¶red
wska¿ Bluetooth GPS i w
wy¶wietleniu odpowiedni
odbiornik GPS spo¶ród zn
korzystaj±cych z po³±czen
urz±dzenia. Patrz “Uwierz

System GPS (ang. Globa
System nawigacji satelita
rz±d Stanów Zjednoczony
dok³adno¶æ i dzia³anie. N
mo¿e mieæ wp³yw prowad
satelitów GPS. Dok³adno¶
z polityk± Amerykañskieg
Federalnego Planu Radion
ustalania pozycji mo¿e te
geometria satelitów. Na o
mog± mieæ wp³yw po³o¿e
naturalne oraz warunki a
sygna³y GPS, odbiornik GP
budynku. System GPS pow
pomoc w nawigacji. Nie n
ustalania pozycji, dlatego
nawigacji nie nale¿y nigd
odbiornika GPS.
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o³o¿enia, wybierz Wprowad¼ 

 informacje dotycz±ce punktu 
æ do nich np. adres ulicy, wska¿ 
i¶nij joystick. Wska¿ ¿±dane pole i 

y orientacyjne do zdefiniowanych 
zyæ nowe kategorie. Aby edytowaæ 
e punktów orientacyjnych, przewiñ 
rient. i wybierz Opcje > Edytuj 

cyjny do danej kategorii, wska¿ go 
j do kategorii. Wska¿ ka¿d± 
sz dodaæ dany punkt orientacyjny, 

± zaznaczyæ.

o jednym lub kilku punktach 
atybilnego urz±dzenia, wybierz 
ane informacje o punktach 
 siê w folderze Sk. odbiorcza w 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Us³uga sieciowa mo¿e wys³aæ ¿±danie podania informacji 
o lokalizacji. Na podstawie po³o¿enia urz±dzenia 
us³ugodawcy mog± oferowaæ informacje na tematy 
lokalne, takie jak stan pogody lub warunki drogowe. 

Kiedy otrzymasz ¿±danie podania pozycji, zostanie 
wy¶wietlona wiadomo¶æ z informacj± o us³udze, która to 
¿±danie wys³a³a. Wybierz Przyjmij, aby pozwoliæ na 
wysy³anie informacji o pozycji lub Odrzuæ, aby odrzuciæ 
¿±danie.

Punkty orientacyjne

Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Pkty orient.. W opcji 
Pkty orient. mo¿na zapisaæ informacje o pozycji 
okre¶lonych miejsc. Zapisane informacje mo¿na przypisaæ 
do ró¿nych kategorii, takich jak biznes, a tak¿e dodawaæ 
do nich inne dane, np. adresy. Z zapisanych informacji o 
punktach orientacyjnych mo¿na korzystaæ w zgodnych 
aplikacjach do nawigacji, takich jak Nawigator w 
telefonie Nokia N91.

Aby utworzyæ nowy punkt orientacyjny, wybierz Opcje > 
Nowy punkt orient.. Je¶li urz±dzenie jest po³±czone z 
kompatybilnym odbiornikiem GPS, mo¿na wys³aæ ¿±danie 
lokalizacji w celu ustalenia wspó³rzêdnych aktualnego 
po³o¿enia. Wybierz Aktualna pozycja, aby uzyskaæ 
informacje dotycz±ce po³o¿enia. Aby rêcznie wprowadziæ 

informacje dotycz±ce p
manualnie.

Aby edytowaæ zapisane
orientacyjnego lub doda
punkt orientacyjny i nac
wprowad¼ informacje.

Mo¿na przypisaæ punkt
kategorii, a tak¿e utwor
i tworzyæ nowe kategori
w prawo w opcji Pkty o
kategorie.

Aby dodaæ punkt orienta
i wybierz Opcje > Doda
kategoriê, do której chce
i naci¶nij joystick, aby j

Aby wys³aæ informacje 
orientacyjnych do komp
Opcje > Wy¶lij. Otrzym
orientacyjnych znajduj±
aplikacji Wiadomo¶ci.
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nia, wybierz Syntezator > 
aæ wyuczone ustawienia 
przyk³ad w przypadku zmiany 
rz±dzenia, wybierz Wyzeruj 

 aplikacji

rzêdzia > Mnd¿. apl.. W 
waæ dwa typy aplikacji i 

e na technologii Java™ z 
b .jar ( ). 
my przeznaczone dla systemu 
 ( ). Pliki instalacyjne maj± 
luj tylko oprogramowanie 
dzenia Nokia N91. Dostawcy 
to bêd± pos³ugiwaæ siê 
odelu urz±dzenia: Nokia N91-2.

rzenie¶æ do urz±dzenia z 
ra, pobraæ je w czasie 
etowych albo odebraæ w 
ej, jako za³±cznik do wiadomo¶ci 
³±czenia Bluetooth. Do 
 urz±dzeniu mo¿na u¿yæ 

ion Installer z pakietu Nokia PC 
Copyrigh

Polecenia g³osowe

Do sterowania urz±dzeniem mo¿na u¿ywaæ poleceñ 
g³osowych. Wiêcej o udoskonalonych poleceniach 
g³osowych dostêpnych w urz±dzeniu przeczytasz w 
rozdziale ‘Wybieranie g³osowe’, s. 35. 

Aby uaktywniæ udoskonalone polecenia g³osowe s³u¿±ce 
do uruchamiania aplikacji lub profili, nale¿y otworzyæ 
aplikacjê Polecenia g³os. i jej folder Profile. Naci¶nij  i 
wybierz Narzêdzia > Pol. g³os. > Profile. Urz±dzenie 
utworzy polecenia g³osowe dla aplikacji i profili. Teraz 
mo¿na u¿ywaæ udoskonalonych poleceñ g³osowych, 
naciskaj±c i przytrzymuj±c prawy klawisz wyboru ( ) 
oraz wypowiadaj±c polecenie w trybie gotowo¶ci. 
Poleceniem g³osowym jest nazwa aplikacji lub profilu 
wy¶wietlana na li¶cie.

Aby dodaæ do listy kolejne aplikacje, wybierz Opcje > 
Nowa aplikacja. Aby dodaæ drugie polecenie g³osowe, 
które mo¿e byæ u¿ywane do uruchomiania aplikacji, wska¿ 
aplikacjê, wybierz Opcje > Zmieñ polecenie i wprowad¼ 
nowe polecenie g³osowe jako tekst. Unikaj bardzo krótkich 
nazw, skrótów i akronimów.

Aby zmieniæ ustawienia poleceñ g³osowych, wybierz 
Opcje > Ustawienia. Aby wy³±czyæ syntezator 
odtwarzaj±cy rozpoznane znaki i polecenia g³osowe w 

wybranym jêzyku urz±dze
Wy³±czone. Aby wyzerow
rozpoznawania g³osu, na 
g³ównego u¿ytkownika u
adap. g³osu.

Mened¿er

Naci¶nij  i wybierz Na
urz±dzeniu mo¿na instalo
oprogramowania:
• Aplikacje J2ME™ opart

rozszerzeniami .jad lu
• Inne aplikacje i progra

operacyjnego Symbian
rozszerzenie .sis. Insta
przeznaczone dla urz±
oprogramowania czês
oficjalnym numerem m

Pliki instalacyjne mo¿na p
kompatybilnego kompute
przegl±dania stron intern
wiadomo¶ci multimedialn
e-mail lub przy u¿yciu po
zainstalowania aplikacji w
programu Nokia Applicat
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em instalacji:
plikacji, numer wersji, szczegó³y 
eñstwa i nazwê dostawcy lub 
 Opcje > Poka¿ szczegó³y.
ik z aktualizacj± lub poprawk± do 
oryginaln± aplikacjê odtworzysz 
posiadasz oryginalny plik 
± kopiê zapasow± usuniêtego 
ania. Aby przywróciæ oryginaln± 
talowan± aplikacjê, a nastêpnie 

ponownie z oryginalnego pliku 
 kopii zapasowej.
plikacji Java wymagany jest plik 
 urz±dzenie wy¶wietli wezwanie do 
u. Je¶li nie ma okre¶lonego punktu 

i, urz±dzenie wy¶wietli wezwanie 
 punktu. Przy pobieraniu pliku .jar 
 wprowadzenia nazwy 
 dostêpu do serwera. Dane te 

cy lub producenta aplikacji.

acje i oprogramowanie, wykonaj 
:
d¿. apl. i przejd¼ do pliku 

esz równie¿ przeszukaæ pamiêæ 
twardy za pomoc± aplikacji Men. 
wiadomo¶æ zawieraj±c± plik 
rze Wiadom. > Sk. odbiorcza.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Suite. Je¶li do przeniesienia pliku u¿ywasz Eksploratora 
Windows, zapisz plik na dysku twardym urz±dzenia (dysku 
lokalnym).

 Przyk³ad: Je¶li plik instalacyjny zosta³ odebrany jako 
za³±cznik do wiadomo¶ci e-mail, przejd¼ do poczty, 
otwórz wiadomo¶æ e-mail, otwórz widok za³±czników, 
wska¿ plik instalacyjny i naci¶nij joystick, aby 
rozpocz±æ instalacjê.

Instalowanie aplikacji i 
oprogramowania

Wskazówka: do zainstalowania aplikacji mo¿esz te¿ 
u¿yæ programu Nokia Application Installer z pakietu 
Nokia PC Suite. Szczegó³y znajdziesz na dysku CD-
ROM dostarczonym z urz±dzeniem.

Dostêpne s± nastêpuj±ce ikony aplikacji:

 — aplikacja .sis

 — aplikacja Java

  — aplikacja nie zosta³a w pe³ni zainstalowana.

 Wa¿ne: instaluj i u¿ywaj jedynie aplikacji oraz 
innych programów otrzymanych ze ¼róde³, które 
zapewniaj± odpowiednie zabezpieczenia przed 
szkodliwym oprogramowaniem.

Uwagi przed rozpoczêci
• Aby wy¶wietliæ typ a

certyfikatu bezpiecz
producenta, wybierz

• Je¶li zainstalujesz pl
istniej±cej aplikacji, 
tylko wówczas, gdy 
instalacyjny lub pe³n
pakietu oprogramow
aplikacjê, usuñ zains
zainstaluj aplikacjê 
instalacyjnego lub z

• Do zainstalowania a
.jar. Je¶li go brakuje,
pobrania takiego plik
dostêpu dla aplikacj
do wybrania takiego
mo¿e zaj¶æ potrzeba
u¿ytkownika i has³a
otrzymasz od dostaw

Aby zainstalowaæ aplik
nastêpuj±ce czynno¶ci
1 Otwórz aplikacjê Mn

instalacyjnego. Mo¿
urz±dzenia lub dysk 
plik. albo otworzyæ 
instalacyjny w folde
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ji i oprogramowania
ania i wybierz Opcje > Usuñ. 

dziæ.

wanie, mo¿esz je ponownie 
, gdy masz oryginalny pakiet 
 jego pe³n± kopiê zapasow±. Po 

amowania otwieranie 
h za pomoc± tego 
æ niemo¿liwe.

tu oprogramowania by³ zale¿ny 
staæ dzia³aæ. Wiêcej szczegó³ów 
ji zainstalowanego 

cji
nia, a nastêpnie wybierz jedn± z 

mo¿liwia sprawdzenie 
 zainstalowaniem aplikacji.

 umo¿liwia ustawienie 
tórym s± sprawdzane certyfikaty 

kacji Java mo¿e siê wi±zaæ z 
 po³±czenia g³osowego, 
Copyrigh

2 Wybierz aplikacjê i naci¶nij joystick, aby rozpocz±æ 
instalacjê.

 Wskazówka: w trakcie przegl±dania stron 
internetowych mo¿na pobraæ plik instalacyjny i 
zainstalowaæ go bez konieczno¶ci przerywania 
po³±czenia.

W czasie trwania instalacji urz±dzenie wy¶wietla 
informacje o jej postêpie. Je¶li instalowana aplikacja 
nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie 
wy¶wietlone ostrze¿enie. Instalacjê mo¿na wówczas 
kontynuowaæ tylko wtedy, gdy ma siê pewno¶æ co do 
pochodzenia i zawarto¶ci takiej aplikacji.

Aby uruchomiæ zainstalowan± aplikacjê, wska¿ j± w menu 
i naci¶nij joystick.

Aby nawi±zaæ po³±czenie sieciowe i wy¶wietliæ dodatkowe 
informacje na temat aplikacji, wska¿ j± i wybierz Opcje > 
Id¼ do adr. intern. (je¶li ta opcja jest dostêpna).

Aby wy¶wietliæ informacje o tym, kiedy i jakie pakiety 
oprogramowania by³y instalowane i usuwane, wybierz 
Opcje > Poka¿ rejestr.

Aby wys³aæ rejestr instalacji do dzia³u pomocy, 
umo¿liwiaj±cy tym samym sprawdzenie informacji na 
temat zainstalowanych lub usuniêtych aplikacji, wybierz 
Opcje > Wy¶lij rejestr > Przez SMS lub Przez e-mail 
(opcja dostêpna, je¶li zosta³y wprowadzone prawid³owe 
ustawienia poczty e-mail).

Usuwanie aplikac
Wska¿ pakiet oprogramow
Wybierz Tak, aby potwier

Je¶li usuniesz oprogramo
zainstalowaæ tylko wtedy
tego oprogramowania lub
usuniêciu pakietu oprogr
dokumentów utworzonyc
oprogramowania mo¿e by

Je¶li od usuniêtego pakie
inny pakiet, mo¿e on prze
znajdziesz w dokumentac
oprogramowania.

Ustawienia aplika
Wybierz Opcje > Ustawie
nastêpuj±cych opcji:

Spr. certyfik. online — u
certyfikatów online przed

Domy¶lny adr. intern. —
domy¶lnego adresu, pod k
online.

Instalacja niektórych apli
konieczno¶ci± nawi±zania
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twardego
dego pozwala znale¼æ i usun±æ 

 twardy, wybierz Opcje > 
 dysk twardy. Bêdzie wy¶wietlany 

ania zostan± wy¶wietlone 
ach. 

 dysku twardego
ltaty, przed przyst±pieniem do 
ardego nale¿y go przeskanowaæ.

sk twardy, wybierz Opcje > 
ntuj dysk. 

entacji zostanie wy¶wietlone 

u twardego
 dysku twardego wszystkie dane s± 
. Przed sformatowaniem dysku 
zapasow± wa¿nych danych. Kopie 
a tworzyæ za pomoc± pakietu 
c je na kompatybilnym 

zenie wymaga naprawy lub 
st kopia zapasowa w celu 
bezpieczonych technologi± DRM 
ent).
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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wys³ania wiadomo¶ci lub po³±czenia siê z konkretnym 
punktem dostêpu w celu pobrania dodatkowych danych 
lub sk³adników. W g³ównym widoku aplikacji Mnd¿. apl. 
przejd¼ do ¿±danej aplikacji i wybierz Opcje > Zestaw 
ustawieñ, aby zmieniæ ustawienia zwi±zane z t± aplikacj±.

Pamiêæ — dysk twardy

Aby sprawdziæ ilo¶æ u¿ywanego i wolnego miejsca na 
dysku twardym urz±dzenia, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Dysk tw.. Aby sprawdziæ, ile miejsca zajmuj± 
poszczególne aplikacje i dane poszczególnych typów, 
wybierz Opcje > Przegl±d pamiêci.

Aby zmieniæ nazwê dysku twardego, wybierz Opcje > 
Nazwa dysku tw..

Narzêdzia
Skanowanie, defragmentowanie lub formatowanie dysku 
twardego zwiêksza zapotrzebowanie na energiê baterii. 
Podczas skanowania, defragmentowania lub 
formatowania dysku twardego nale¿y prze³±czyæ telefon 
w tryb Offline, nie u¿ywaæ urz±dzenia do innych celów i 
pod³±czyæ ³adowarkê.

Skanowanie dysku 
Skanowanie dysku twar
ewentualne b³êdy. 

Aby przeskanowaæ dysk
Narzêdzia > Przeszukaj
pasek postêpu.

Po zakoñczeniu skanow
informacje o jego wynik

Defragmentowanie
Aby uzyskaæ lepsze rezu
defragmentacji dysku tw

Aby zoptymalizowaæ dy
Narzêdzia > Defragme

Po zakoñczeniu defragm
powiadomienie. 

Formatowanie dysk
W czasie formatowania
z niego trwale usuwane
twardego utwórz kopiê 
zapasowe danych mo¿n
Nokia PC Suite, zapisuj±
komputerze. Je¶li urz±d
wymiany, wymagana je
przywrócenia danych za
(Digital Rights Managem
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onymi przy u¿yciu technologii 
awami autorskimi (DRM) 
wacji okre¶laj±cy prawa 
ia z tych materia³ów.

ateria³y zabezpieczone przy 
M, zarówno klucze aktywacji, 

an± utracone w przypadku 
rz±dzenia. Klucze aktywacji i 
ne równie¿ w przypadku 
uj±cych siê w urz±dzeniu. Utrata 
ria³u mo¿e ograniczyæ 
rzystania z tego samego 

niu. Po wiêcej informacji zwróæ 

j± siê materia³y zabezpieczone 
MA DRM, jedynym sposobem 
ych kluczy aktywacji oraz 
korzystanie z funkcji tworzenia 
 Nokia PC Suite. Inne metody 
iaj± przenoszenia kluczy 
ócenie wraz z materia³ami jest 
aæ korzystanie z materia³ów 

ciu technologii OMA DRM po 
rz±dzenia. Przywrócenie kluczy 
ie¿ konieczne w przypadku 
uj±cych siê w urz±dzeniu.
Copyrigh

Aby sformatowaæ dysk twardy, wybierz 
Opcje >Narzêdzia > Formatuj dysk twardy > Szybkie 
formatowanie lub Pe³ne formatowanie. U¿yj opcji Pe³ne 
formatowanie, aby ca³kowicie wyczy¶ciæ dysk. Mo¿e to 
byæ konieczne, je¶li przed przekazaniem urz±dzenia innej 
osobie nale¿y najpierw skasowaæ wszystkie osobiste dane.  
Funkcji Pe³ne formatowanie nale¿y tak¿e u¿yæ w 
przypadku uszkodzenia dysku twardego. W przypadku 
znalezienia uszkodzonych sektorów opcja Pe³ne 
formatowanie wydzieli te sektory, aby zapobiec dalszym 
problemom. Funkcja Szybkie formatowanie s³u¿y do 
szybkiego kasowania zawarto¶ci sformatowanego 
wcze¶niej dysku.

Formatowanie nie jest ca³kowicie bezpieczn± metod± 
niszczenia poufnych danych. Standardowe formatowanie 
powoduje tylko zaznaczenie formatowanego obszaru jako 
dostêpnego i usuniêcie adresów umo¿liwiaj±cych ponowne 
znalezienie plików. Odzyskanie sformatowanych, a nawet 
zast±pionych danych mo¿e byæ nadal mo¿liwe przy u¿yciu 
specjalnych narzêdzi i oprogramowania. 

Technologia DRM mo¿e uniemo¿liwiæ przywrócenie 
niektórych danych z kopii zapasowej. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji o u¿ywanej technologii DRM, skontaktuj siê z 
us³ugodawc±.

Z materia³ami zabezpiecz
cyfrowego zarz±dzania pr
skojarzony jest klucz akty
u¿ytkownika do korzystan

Je¶li urz±dzenie zawiera m
u¿yciu technologii WMDR
jak i same materia³y zost
sformatowania pamiêci u
materia³y zostan± utraco
uszkodzenia plików znajd
kluczy aktywacji lub mate
mo¿liwo¶æ ponownego ko
materia³u w tym urz±dze
siê do us³ugodawcy.

Je¶li w urz±dzeniu znajdu
przy u¿yciu technologii O
utworzenia kopii zapasow
samych materia³ów jest s
kopii zapasowych pakietu
przenoszenia nie umo¿liw
aktywacji, których przywr
konieczne, aby kontynuow
zabezpieczonych przy u¿y
sformatowaniu pamiêci u
aktywacji mo¿e byæ równ
uszkodzenia plików znajd
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., a nastêpnie wybierz jedn± z 

y¶wietliæ klucze przypisane do 
w multimedialnych oraz klucze, 
 jeszcze siê nie rozpocz±³.

wy¶wietliæ niewa¿ne klucze. Opcjê 
osta³ przekroczony czas u¿ywania 
 lub w urz±dzeniu znajduje siê 

dialny, z którym nie zosta³ 
aktywacji.

 wy¶wietliæ klucze, z którymi nie 
e pliki multimedialne w 

 czas u¿ytkowania pliku 
 niewa¿ny klucz aktywacji i 
z klucz aktywacji. Kluczy 
tualizowaæ, je¶li jest wy³±czony 
³ug internetowych. Patrz 
rnetowych’, s. 59.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Digital Rights Management

W³a¶ciciele materia³ów mog± stosowaæ ró¿nego rodzaju 
technologie cyfrowego zarz±dzania prawami autorskimi 
(DRM) w celu zabezpieczenia w³asno¶ci intelektualnej i 
praw autorskich. W tym urz±dzeniu zastosowano ró¿ne 
rodzaje oprogramowania DRM umo¿liwiaj±cego 
korzystanie z materia³ów zabezpieczonych przy u¿yciu tej 
technologii. To urz±dzenie umo¿liwia korzystanie z 
materia³ów zabezpieczonych za pomoc± mechanizmów 
WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. W przypadku 
b³êdnego zabezpieczenia materia³ów przez 
oprogramowanie DRM ich w³a¶ciciele mog± wyst±piæ o 
uniewa¿nienie funkcji programu umo¿liwiaj±cej 
korzystanie z nowych materia³ów zabezpieczonych przy 
u¿yciu technologii DRM. Uniewa¿nienie to mo¿e tak¿e 
uniemo¿liwiæ ponowne korzystanie z istniej±cych w 
urz±dzeniu materia³ów zabezpieczonych przy u¿yciu 
technologii DRM. Uniewa¿nienie oprogramowania DRM 
nie wp³ywa na korzystanie z materia³ów zabezpieczonych 
przy u¿yciu innych rodzajów technologii DRM ani na 
korzystanie z materia³ów niechronionych t± technologi±. 

Aby wy¶wietliæ klucze aktywacji materia³ów 
zabezpieczonych przy u¿yciu technologii DRM i 
zapisanych w urz±dzeniu, naci¶nij  i wybierz 

Narzêdzia > Klucze akt
nastêpuj±cych opcji:

Wa¿ne klucze — aby w
jednego lub wielu plikó
których okres wa¿no¶ci

Wadliwe klucze — aby 
tê nale¿y wybraæ, gdy z
plików multimedialnych
chroniony plik multime
skojarzony ¿aden klucz 

Klucze nie w u¿. — aby
zosta³y skojarzone ¿adn
urz±dzeniu.

Aby wykupiæ dodatkowy
multimedialnego, wska¿
wybierz Opcje > Pobier
aktywacji nie mo¿na ak
odbiór wiadomo¶ci z us
‘Wiadomo¶ci us³ug inte
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zez ró¿ne grupy danych, wybierz 
e >Dane o pamiêci.

munikat Pobieranie wiadomo¶ci. 

 wiadomo¶æ MMS z centrum 
lnych.
a dotycz±ce wiadomo¶ci 
y prawid³owo okre¶lone oraz czy 
elefonów i adresy nie zawieraj± 
mo¶ci > Opcje > Ustawienia > 

raæ kontaktu?

iera numeru telefonu lub adresu 
 informacje do karty kontaktu w 

amazane?

iektywu jest czyste. 

ia w celu na³adowania osobista 
ietlacza. Co siê sta³o?
Copyrigh

Rozwi±zywanie problemów
Pytania i odpowiedzi
Po³±czenie Bluetooth

P: Dlaczego nie mo¿na znale¼æ innego urz±dzenia?

O: Sprawd¼, czy oba urz±dzenia maj± w³±czon± funkcjê 
Bluetooth.
Sprawd¼, czy odleg³o¶æ miêdzy urz±dzeniami nie 
przekracza 10 metrów i czy miêdzy urz±dzeniami nie ma 
¶cian lub innych przeszkód.
Sprawd¼, czy drugie urz±dzenie nie ma w³±czonego trybu 
„Ukryte”.
Sprawd¼, czy oba urz±dzenia s± kompatybilne.

P: Dlaczego nie mo¿na zakoñczyæ po³±czenia Bluetooth?

O: Je¶li do telefonu jest pod³±czone inne urz±dzenie, 
po³±czenie mo¿na zakoñczyæ z innego urz±dzenia lub 
wy³±czaj±c funkcjê Bluetooth. Wybierz £±cza > 
Bluetooth > Wy³±czony.

Wiadomo¶ci multimedialne

P: Co zrobiæ, gdy telefon nie mo¿e odebraæ wiadomo¶ci MMS, 
poniewa¿ pamiêæ jest zape³niona?

O: Wymagana ilo¶æ pamiêci jest podana w komunikacie o 
b³êdzie: Za ma³o pamiêci, aby pobraæ wiadomo¶æ. 
Najpierw usuñ zbêdne dane. Aby wy¶wietliæ informacje o 
rodzaju przechowywanych w telefonie danych i ilo¶ci 

pamiêci zajmowanej pr
Mened. plików > Opcj

P: Na krótko pojawia siê ko
Co siê dzieje? 

O: Telefon próbuje odebraæ
wiadomo¶ci multimedia
Sprawd¼, czy ustawieni
multimedialnych zosta³
wprowadzone numery t
b³êdów. Wybierz Wiado
MMS-y.

Wiadomo¶ci

P: Dlaczego nie mo¿na wyb

O: Karta kontaktu nie zaw
e-mail. Dodaj brakuj±ce
menu Kontakty.

Aparat fotograficzny

P: Dlaczego fotografie s± z

O: Sprawd¼, czy okienko ob

Tapety i tematy

P: Po wy³±czeniu urz±dzen
tapeta zniknê³a z wy¶w
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y z pod³±czeniem telefonu do 

uterze jest zainstalowany i 
okia PC Suite. Wiêcej informacji 
iku u¿ytkownika pakietu Nokia PC 
M. Je¶li pakiet Nokia PC Suite jest 
omiony, z komputerem mo¿esz siê 
reatora Uzyskaj Po³±czenie, 
kiecie. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
u Nokia PC Suite, skorzystaj z 
ego pakietu lub odwied¼ witrynê 

 PIN i PUK?

 to 12345. Je¶li zapomnisz lub 
skontaktuj siê z dostawc± telefonu.
ienia, zgubienia b±d¼ nieotrzymania 
ntaktuj siê z us³ugodawc± sieciowym.
ase³ udziela dostawca punktu 
omercyjny us³ugodawca internetowy 
b operator sieci.

, która nie odpowiada?

, aby otworzyæ okno prze³±czania 
ska¿ aplikacjê i naci¶nij , aby j± 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ro
zw

i±
zy

w
an

ie
 p

ro
bl

em
ów

4

O: Taka sytuacja mo¿e siê zdarzyæ, gdy tapeta jest 
przechowywana na dysku twardym urz±dzenia N91. 
Tapety i tematy nale¿y przechowywaæ w pamiêci 
urz±dzenia.

Kalendarz

P: Dlaczego nie s± wy¶wietlane numery tygodni?

O: Numery tygodni nie s± wy¶wietlane, je¶li w ustawieniach 
kalendarza jako pocz±tkowy dzieñ tygodnia wybrano 
dzieñ inny ni¿ poniedzia³ek.

Us³ugi przegl±darki

P: Co zrobiæ, gdy pojawi siê komunikat: Nie zosta³ jeszcze 
okre¶lony ¿aden punkt dostêpu. Okre¶l jeden w 
ustawieniach aplikacji Us³ugi.? 

O: Wprowad¼ odpowiednie ustawienia przegl±darki. Po 
szczegó³owe instrukcje zg³o¶ siê do us³ugodawcy. 

Rejestr

P: Dlaczego rejestr jest pusty?

O: Mo¿liwe, ¿e zosta³ w³±czony filtr i nie odnotowano 
¿adnych zdarzeñ zgodnych z ustawieniami tego filtru. Aby 
wy¶wietliæ wszystkie zdarzenia, wybierz Osobiste > 
Rejestr. Przewiñ w prawo i wybierz Opcje > Filtr > 
Wszystkie po³±cz..

P: Jak usun±æ informacje z rejestru?

O: Wybierz Osobiste > Rejestr > Opcje > Wyczy¶æ rejestr lub 
przejd¼ do Ustawienia > Czas trw. rejestru > Bez 
rejestru. Zawarto¶æ rejestru, spisy ostatnich po³±czeñ oraz 
raporty dorêczeñ wiadomo¶ci zostan± trwale usuniête.

£±czno¶æ z komputerem

P: Dlaczego mam problem
komputera?

O: Sprawd¼, czy na komp
uruchomiony pakiet N
znajdziesz w podrêczn
Suite na dysku CD-RO
zainstalowany i uruch
po³±czyæ za pomoc± k
dostêpnego w tym pa
o korzystaniu z pakiet
systemu pomocy do t
www.nokia.com.

Kody dostêpu

P: Jakie s± kody blokady,

O: Domy¶lny kod blokady
zgubisz kod blokady, 
W przypadku zapomn
kodu PIN lub PUK sko
Informacji na temat h
dostêpu, na przyk³ad k
(ISP), us³ugodawca lu

Aplikacja nie odpowiada

P: Jak zamkn±æ aplikacjê

O: Naci¶nij i przytrzymaj 
aplikacji. Nastêpnie w
zamkn±æ.
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ktualizowanie oprogramowania, 
ne zapisuje siê przy u¿yciu jednej z 

 zawarto¶ci pamiêci urz±dzenia 
kia PC Suite.
(muzykê, filmy wideo, obrazy, 
ane aplikacje, tematy itp.) z dysku 
a przy u¿yciu kabla do transmisji 
er danych.
o, co ma jak±kolwiek warto¶æ, 
komputera. Sformatuj dysk twardy. 
ziesz w rozdziale ‘Formatowanie 
.
oprogramowania.
 urz±dzenia, wprowad¼ *#7370# i 

iêci urz±dzenia z kopii zapasowej 
ia PC Suite.
u twardego z komputera na 

likacje i tematy.
Copyrigh

Wy¶wietlacz

P: Dlaczego za ka¿dym razem, gdy w³±czam telefon, na 
wy¶wietlaczu brakuje niektórych punktów, s± widoczne 
punkty pozbawione koloru lub ja¶niejsze?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wy¶wietlaczy. 
Na niektórych wy¶wietlaczach s± widoczne stale ¶wiec±ce 
siê lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uwa¿a 
siê tego za wadê. 

Brak pamiêci

P: Co zrobiæ, gdy w telefonie zaczyna brakowaæ pamiêci?

O: Aby unikn±æ braku pamiêci, warto regularnie usuwaæ 
nastêpuj±ce obiekty:

• Wiadomo¶ci z folderu Sk. odbiorcza, Robocze i Wys³ane w 
menu Wiadom.

• Pobrane wiadomo¶ci e-mail (pamiêæ telefonu)
• zapisane strony
• Obrazy i zdjêcia w folderze Galeria

Informacje o kontaktach, notatki kalendarza, stan liczników 
czasu i kosztów po³±czeñ, wyniki gier lub dowolne inne dane 
usuwaj z poziomu odpowiedniej aplikacji. Gdy usuwaj±c kilka 
pozycji naraz zobaczysz jeden z nastêpuj±cych komunikatów: 
Za ma³o pamiêci do wykonania tej operacji. Najpierw usuñ 
zbêdne dane. lub Ma³o pamiêci. Usuñ zbêdne dane., spróbuj 
usun±æ obiekty pojedynczo, zaczynaj±c od najmniejszego.

P: Jak zapisaæ dane przed zaktualizowaniem oprogramowania? 

O: Je¶li planowane jest za
nale¿y zapisaæ dane. Da
nastêpuj±cych metod:

1 Utwórz kopiê zapasow±
przy u¿yciu pakietu No

2 Skopiuj wszystkie pliki 
dokumenty, odinstalow
twardego do komputer
danych w trybie Transf

3 Upewnij siê, ¿e wszystk
zosta³o skopiowane do 
Wiêcej informacji znajd
dysku twardego’, s. 130

4 Przejd¼ do aktualizacji 
5 Aby wyzerowaæ pamiêæ

kod 12345.
6 Przywróæ zawarto¶æ pam

za pomoc± pakietu Nok
7 Skopiuj zawarto¶æ dysk

sformatowany dysk.
8 Zainstaluj ponownie ap
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egunów baterii. Mo¿e to nast±piæ 
wy przedmiot, na przyk³ad moneta, 
woduje bezpo¶rednie po³±czenie 
o (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii 
paski). Sytuacja taka mo¿e mieæ 
teriê nosi siê w kieszeni lub 
gunów mo¿e uszkodziæ bateriê lub 
ny ze sob± po³±czy.

gor±cych lub zimnych miejscach, 
ochód latem lub zim±, spowoduje 
¶ci i skrócenie ¿ywotno¶ci. Staraj siê 
teriê w temperaturze od 15°C do 
dzenie z przegrzan± lub nadmiernie 
 przez chwilê nie dzia³aæ, nawet gdy 
owana. Sprawno¶æ baterii jest 
eraturach znacznie poni¿ej zera.

 do ognia, poniewa¿ mog± one 
e baterie mog± samoczynnie 
aterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie z 
przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, 
ingu. Nie wyrzucaj baterii do 
a ¶mieci.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

In
fo

rm
ac

je
 o

 b
at

er
ia

ch

6

Informacje o bateriach
£adowanie i roz³adowywanie 
baterii
¬ród³em zasilania urz±dzenia jest bateria przeznaczona do 
wielokrotnego ³adowania. Nowa bateria osi±ga pe³n± 
wydajno¶æ dopiero po dwóch lub trzech pe³nych cyklach 
³adowania i roz³adowywania. Bateria mo¿e byæ ³adowana i 
roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. Je¶li 
czas rozmów i czas gotowo¶ci stanie siê zauwa¿alnie krótszy 
ni¿ normalnie, wymieñ bateriê na now±. U¿ywaj tylko baterii 
zatwierdzonych przez firmê Nokia. Bateriê ³aduj wy³±cznie za 
pomoc± ³adowarek zatwierdzonych przez firmê Nokia i 
przeznaczonych dla tego urz±dzenia.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia i 
gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj na³adowanej do pe³na 
baterii pod³±czonej do ³adowarki, poniewa¿ prze³adowanie 
skraca jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana do pe³na bateria 
nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu roz³aduje siê 
samoistnie.

Je¶li bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka 
minut, zanim pojawi siê wska¼nik ³adowania i bêdzie mo¿na 
korzystaæ z telefonu.

Bateria powinna byæ u¿ywana tylko zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonej 
³adowarki lub baterii.

Nie dopu¶æ do zwarcia bi
przypadkowo, gdy metalo
spinacz lub d³ugopis, spo
dodatniego (+) i ujemneg
wygl±daj± jak metalowe 
miejsce, gdy zapasow± ba
portmonetce. Zwarcie bie
przedmiot, który te biegu

Pozostawianie baterii w 
takich jak zamkniêty sam
zmniejszenie jej pojemno
zawsze przechowywaæ ba
25°C (59°F do 77°F). Urz±
och³odzon± bateri± mo¿e
bateria jest w pe³ni na³ad
szczególnie niska w temp

Nigdy nie wrzucaj baterii
eksplodowaæ. Uszkodzon
eksplodowaæ. Zu¿ytych b
lokalnie obowi±zuj±cymi 
nale¿y je oddaæ do recykl
domowych pojemników n
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, w prawo, 
mie 
punkciki: 
 z ka¿dej 

ykiety 
0-cyfrowy 

10. Bateriê 
 po³o¿eniu, 
wane do 
kodu bêd± 
 wierszu, a 
nym.
yfrowego 
 
strukcjami 
ynie 
ycheck.

ekstow±, 
 (na 
543210) i 
200276.

j wiadomo¶ci bêdzie naliczony 
taryfami po³±czeñ krajowych i 
Copyrigh

Sprawdzanie oryginalno¶ci baterii 
firmy Nokia
Dla w³asnego bezpieczeñstwa nale¿y u¿ywaæ tylko 
oryginalnych baterii firmy Nokia. ¯eby sprawdziæ, czy 
kupowana bateria jest oryginalna, trzeba j± nabyæ u 
autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, 
odszukaæ na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements 
oraz zbadaæ etykietê z hologramem, wykonuj±c nastêpuj±ce 
czynno¶ci:

Pozytywny rezultat badañ etykiety nie daje ca³kowitej 
pewno¶ci, ¿e opatrzona ni± bateria jest rzeczywi¶cie 
oryginalna. Je¶li pojawi± siê jakie¶ w±tpliwo¶ci co do 
oryginalno¶ci baterii, nale¿y zaprzestaæ jej u¿ywania i zg³osiæ 
siê do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. 
Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadz± 
bateriê ekspertyzie co do jej oryginalno¶ci. Je¶li nie uda siê 
potwierdziæ oryginalno¶ci baterii, nale¿y j± zwróciæ w miejscu 
zakupu.

Hologram identyfikacyjny
1 Patrz±c pod pewnym k±tem na 

etykietê z hologramem, powinno 
siê zauwa¿yæ znany u¿ytkownikom 
telefonów Nokia rysunek 
splataj±cych siê r±k, a pod innym 
k±tem — logo Nokia Original 
Enhancements.

2 Na odchylanym w lewo
w dó³ i do góry hologra
powinny byæ widoczne 
odpowiednio 1, 2, 3 i 4
strony.

3 Po zdrapaniu brzegu et
powinien siê pojawiæ 2
kod, na przyk³ad 
123456789198765432
nale¿y ustawiæ w takim
aby te cyfry by³y skiero
góry. Pocz±tkowe cyfry 
umieszczone w górnym
koñcowe w wierszu dol

4 Prawdziwo¶æ tego 20-c
kodu nale¿y sprawdziæ,
postêpuj±c zgodnie z in
zamieszczonymi w witr
www.nokia.com/batter

Aby utworzyæ wiadomo¶æ t
wprowad¼ 20-cyfrowy kod
przyk³ad 12345678919876
wy¶lij na numer +44 7786 

Rachunek za wys³anie takie
zgodnie z obowi±zuj±cymi 
miêdzynarodowych.
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Z odpowiedzi na wiadomo¶æ dowiesz siê, czy autentyczno¶æ 
wys³anego kodu mo¿e byæ potwierdzona.

Co zrobiæ, je¶li bateria nie jest oryginalna?

Je¶li nie uda siê z ca³± pewno¶ci± stwierdziæ, ¿e dana bateria 
z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest bateri± 
oryginaln±, nie nale¿y jej u¿ywaæ. Trzeba natomiast zg³osiæ siê 
do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. 
U¿ywanie baterii, która nie zosta³a zatwierdzona do u¿ytku 
przez producenta, mo¿e byæ niebezpieczne i niekorzystnie 
wp³ywaæ na dzia³anie urz±dzenia, a tak¿e spowodowaæ 
uszkodzenie samego urz±dzenia i jego akcesoriów. Mo¿e to 
równie¿ skutkowaæ anulowaniem gwarancji na to urz±dzenie.

Wiêcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia 
mo¿na znale¼æ pod adresem www.nokia.com/battery. 
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nia nie stosuj ¿r±cych 
alników ani silnych detergentów.
arba mo¿e zablokowaæ jego 
o¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

ek obiektywu, czujnika odleg³o¶ci i 
iêkkiej, czystej i suchej szmatki.

stêpczej dostarczonej wraz z 
 która zosta³a zatwierdzona do 
en innego typu, modyfikacje lub 
odowaæ uszkodzenie urz±dzenia, a 
wiæ naruszenie przepisów 
adiowych.
ylko w pomieszczeniach 

zenie do serwisu, utwórz kopiê 
anych, które chcesz zachowaæ (np. 
darza).

ówki dotycz± w równej mierze 
rki i ka¿dego innego akcesorium. 
zia³a prawid³owo, oddaj je do 

wisie.
Copyrigh

Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i 
jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.
• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a 

wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± 
zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia 
wyjmij z niego bateriê i nie wk³adaj jej z powrotem, dopóki 
urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach 
brudnych i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie 
jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. 
Wysokie temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej 
¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów 
elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia elementów 
plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy 
urz±dzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w 
jego wnêtrzu mo¿e gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c 
uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób inny od 
przedstawionego w tej instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. 
Nieostro¿ne obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ 
uszkodzenia wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i 
delikatnych mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dze
chemikaliów, rozpuszcz

• Nie maluj urz±dzenia. F
ruchome czê¶ci i uniem

• Do czyszczenia soczew
¶wiat³omierza u¿ywaj m

• U¿ywaj tylko anteny za
urz±dzeniem lub takiej,
u¿ytku. Stosowanie ant
pod³±czenia mog± spow
przy tym mo¿e to stano
dotycz±cych urz±dzeñ r

• Z ³adowarek korzystaj t
zamkniêtych.

• Zanim przeka¿esz urz±d
zapasow± wszystkich d
kontakty i notatki kalen

Wszystkie powy¿sze wskaz
urz±dzenia, baterii, ³adowa
Je¶li jakie¶ urz±dzenie nie d
naprawy w najbli¿szym ser
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stwie
a

a radiowego (a wiêc równie¿ 
 mo¿e powodowaæ zak³ócenia w 
ej aparatury elektronicznej, gdy ta 
zpieczona. Skonsultuj siê z lekarzem 
ry medycznej, aby rozstrzygn±æ 
ewniæ siê, czy dany aparat jest 
ny przed zewnêtrznym 
stotliwo¶ci radiowej (RF). Wy³±czaj 
 placówkach s³u¿by zdrowia, je¶li 
ne przepisy. Szpitale i inne placówki 
waæ aparatury czu³ej na dzia³anie 
ych.

imalna odleg³o¶æ, jaka powinna byæ 
latorem serca a telefonem 
rzez producentów w celu unikniêcia 
y stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). 
z wynikami niezale¿nych badañ 
 Wireless Technology Research i 
wanych. Osoby ze stymulatorami 

zenie w odleg³o¶ci nie mniejszej ni¿ 
ymulatora;
w kieszeni na piersi
rzy uchu po przeciwnej w stosunku 
e cia³a w celu zminimalizowania 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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Dodatkowe informacje o bezpieczeñ
¦rodowisko pracy

Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na 
danym obszarze przepisów. Zawsze wy³±czaj urz±dzenie, gdy 
jego u¿ywanie jest zabronione lub mo¿e powodowaæ 
zak³ócenia b±d¼ inne zagro¿enia. U¿ywaj urz±dzenia w 
przewidzianej dla niego pozycji. Urz±dzenie to spe³nia 
wszystkie wytyczne w zakresie oddzia³ywania fal radiowych, 
je¶li jest u¿ywane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej 
pozycji, w odleg³o¶ci co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od cia³a. 
Etui, futera³ lub zaczep do paska, w których nosi siê 
urz±dzenie przy sobie, nie mog± zawieraæ elementów 
metalowych, a odleg³o¶æ urz±dzenia od cia³a nie powinna byæ 
mniejsza od podanej wy¿ej. 

Do przesy³ania plików danych lub wiadomo¶ci wymagane jest 
dobrej jako¶ci po³±czenie urz±dzenia z sieci±. Zdarza siê, ¿e 
transmisja danych lub wiadomo¶ci zostaje wstrzymana do 
chwili uzyskania takiego po³±czenia. Do zakoñczenia 
transmisji nale¿y przestrzegaæ powy¿szych wskazówek 
dotycz±cych zachowania minimalnej odleg³o¶ci.

Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±dzenie 
mo¿e przyci±gaæ przedmioty metalowe. Osoby korzystaj±ce z 
aparatów s³uchowych nie powinny przyk³adaæ urz±dzenia do 
ucha z takim aparatem. Nie trzymaj w pobli¿u urz±dzenia kart 
kredytowych ani innych magnetycznych no¶ników danych, 
poniewa¿ zapisane na nich informacje mog± zostaæ 
skasowane.

Aparatura medyczn

Praca ka¿dego urz±dzeni
telefonów komórkowych)
funkcjonowaniu medyczn
nie jest odpowiednio zabe
lub producentem aparatu
wszelkie w±tpliwo¶ci i up
odpowiednio zabezpieczo
oddzia³ywaniem fal o czê
urz±dzenie we wszystkich
wymagaj± tego wywieszo
s³u¿by zdrowia mog± u¿y
zewnêtrznych fal radiow

Stymulatory serca Min
zachowana miêdzy stymu
komórkowym, zalecana p
mo¿liwych zak³óceñ prac
Zalecenie to jest zgodne 
przeprowadzonych przez
zaleceñ przezeñ sformu³o
serca powinny:
• zawsze trzymaæ urz±d

15,3 cm (6 cali) od st
• nie nosiæ urz±dzenia 
• trzymaæ urz±dzenie p

do stymulatora stroni
ryzyka zak³óceñ
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 gazem. Nie umieszczaj wiêc w 
nych lub przestrzeni, jak± zajê³aby 
adnych przedmiotów, w tym 

amochodowych akcesoriów 
dowe urz±dzenie samochodowe 
stalowane, wybuch poduszki 
waæ powa¿ne obra¿enia.

 samolocie jest zabronione. Wy³±cz 
ej¶ciem na pok³ad samolotu. 
wych urz±dzeñ 
olocie jest prawnie zabronione, 

agro¿enie dla dzia³ania systemów 
 zak³ócenia w sieci komórkowej.

iczne gro¿±ce eksplozj±

ajdziesz siê na obszarze, na którym 
og± doprowadziæ do wybuchu. 

kich znaków i instrukcji. Do takich 
 których ze wzglêdów 
st wy³±czenie silnika samochodu. 

ie mo¿e byæ przyczyn± eksplozji lub 
æ do obra¿eñ cia³a a nawet ¶mierci. 
ktach tankowania paliwa, na 

utorów na stacjach serwisowych. 
tycz±cych korzystania ze sprzêtu 
 na terenach sk³adów, magazynów 
w chemicznych oraz w rejonach 
w. Miejsca zagro¿one wybuchem 
ze, wyra¼nie oznakowane. Do 
Copyrigh

Je¶li podejrzewasz, ¿e wystêpuj± zak³ócenia, wy³±cz i od³ó¿ 
urz±dzenie.

Aparaty s³uchowe Niektóre cyfrowe urz±dzenia 
bezprzewodowe mog± powodowaæ zak³ócenia pracy pewnych 
aparatów s³uchowych. Je¶li wyst±pi± takie zak³ócenia, nale¿y 
skontaktowaæ siê z us³ugodawc±.

Pojazdy mechaniczne

Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie 
nieprawid³owo zainstalowanych lub niew³a¶ciwie 
zabezpieczonych uk³adów elektronicznych, takich jak 
elektroniczne uk³ady wtrysku paliwa, antypo¶lizgowe uk³ady 
zabezpieczaj±ce przed blokowaniem kó³ podczas hamowania, 
elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci, uk³ady poduszki 
powietrznej. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ od producenta 
lub przedstawiciela producenta samochodu lub 
zainstalowanego w nim wyposa¿enia dodatkowego.

Instalacja urz±dzenia w samochodzie i jego pó¼niejszy serwis 
powinny byæ przeprowadzane wy³±cznie przez 
wykwalifikowany personel. Niew³a¶ciwa instalacja lub 
naprawa mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu u¿ytkownika oraz 
spowodowaæ utratê wa¿no¶ci wszelkich gwarancji maj±cych 
zastosowanie do urz±dzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy 
wszystkie elementy urz±dzenia bezprzewodowego w 
samochodzie s± odpowiednio zamocowane i czy dzia³aj± 
prawid³owo. W s±siedztwie urz±dzenia, jego czê¶ci czy 
akcesoriów nie powinny znajdowaæ siê ³atwopalne ciecze, gazy 
i materia³y wybuchowe. Je¶li samochód jest wyposa¿ony w 
poduszki powietrzne, miej na uwadze, ¿e poduszki te 

wype³niaj± siê gwa³townie
pobli¿u poduszek powietrz
poduszka po wype³nieniu, ¿
równie¿ przeno¶nych lub s
urz±dzenia. Je¶li bezprzewo
zosta³o nieprawid³owo zain
powietrznej mo¿e spowodo

Korzystanie z urz±dzenia w
urz±dzenie jeszcze przed w
Korzystanie z bezprzewodo
telekomunikacyjnych w sam
poniewa¿ mo¿e stanowiæ z
pok³adowych i powodowaæ

Warunki fizykochem

Wy³±cz urz±dzenie, je¶li zn
warunki fizykochemiczne m
Stosuj siê wtedy do wszyst
obszarów nale¿± miejsca, w
bezpieczeñstwa zalecane je
W takich miejscach iskrzen
po¿aru mog±cych prowadzi
Wy³±czaj urz±dzenie w pun
przyk³ad w pobli¿u dystryb
Przestrzegaj ograniczeñ do
radiowego obowi±zuj±cych
i dystrybucji paliw, zak³adó
przeprowadzania wybuchó
s± najczê¶ciej, ale nie zaws
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rem alarmowym podaj jak 
iezbêdne informacje. Twoje 

we mo¿e byæ jedynym ¶rodkiem 
rzenia. Nie przerywaj po³±czenia, 
to zgody.

c w³±czony profil Offline, nie mo¿na 
eraæ) ¿adnych po³±czeñ, z wyj±tkiem 
 alarmowych, ani te¿ u¿ywaæ innych 
j± kontaktu z sieci± komórkow±.

ikatach (SAR)

e³nia wszystkie wymagania 
lêdem oddzia³ywania fal radiowych 

ikiem i odbiornikiem fal radiowych. 
¿eby energia fal radiowych nigdy nie 
na forum miêdzynarodowym granic 
te przyjêto w oparciu o wyniki badañ 
aukowej ICNIRP, uwzglêdniaj±c przy 
eczeñstwa, ¿eby zagwarantowaæ je 
le¿nie od wieku i stanu zdrowia.

eñ mobilnych za jednostkê miary 
ych na organizm cz³owieka przyjêto 
tion Rate). Ustalona przez ICNIRP 
ynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to 

zeliczeniu na 10 gramów tkanki. 
za siê w standardowych warunkach 
aksymalnej mocy emitowanego 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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takich miejsc nale¿± pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, 
miejsca sk³adowania lub przepompowywania chemikaliów, 
pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (takim jak propan lub 
butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, 
cz±steczki zbó¿, kurzu lub sproszkowanych metali.

Telefony alarmowe

Wa¿ne: Telefony komórkowe, w tym tak¿e to 
urz±dzenie, dzia³aj± w oparciu o sygna³y radiowe, sieci 
bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane 
przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ nie ma gwarancji uzyskania 
po³±czenia w ka¿dych warunkach. W sytuacjach krytycznych, 
jak konieczno¶æ wezwania pomocy medycznej, nigdy nie 
powinno siê wiêc polegaæ wy³±cznie na urz±dzeniu 
bezprzewodowym.

Aby po³±czyæ siê z numerem alarmowym:
 1 Je¶li urz±dzenie nie jest w³±czone, w³±cz je. Sprawd¼ moc 

sygna³u sieci komórkowej. 
Niektóre sieci komórkowe wymagaj± zainstalowania w 
urz±dzeniu aktywnej karty SIM.

 2 Naci¶nij  tyle razy, ile potrzeba, ¿eby usun±æ z 
wy¶wietlacza wprowadzone znaki i przygotowaæ 
urz±dzenie do nawi±zywania po³±czeñ. 

 3 Wprowad¼ obowi±zuj±cy na danym obszarze oficjalny 
numer alarmowy. Numery alarmowe mog± byæ ró¿ne w 
poszczególnych krajach.

 4 Naci¶nij klawisz .

Po po³±czeniu siê z nume
najdok³adniej wszystkie n
urz±dzenie bezprzewodo
³±czno¶ci na miejscu zda
dopóki nie otrzymasz na 

Ostrze¿enie: Maj±
nawi±zywaæ (ani odbi
okre¶lonych po³±czeñ
funkcji, które wymaga

Informacje o certyf

To mobilne urz±dzenie sp
bezpieczeñstwa pod wzg
na organizm cz³owieka.

Urz±dzenie to jest nadajn
Jest tak zaprojektowane, 
przekroczy³a ustalonych 
bezpieczeñstwa. Granice 
niezale¿nej organizacji n
tym du¿y margines bezpi
wszystkim osobom, nieza

W odniesieniu do urz±dz
oddzia³ywania fal radiow
SAR (ang. Specific Absorp
graniczna warto¶æ SAR w
warto¶æ u¶redniona w pr
Pomiary SAR przeprowad
pracy urz±dzenia, przy m
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sygna³u i w ca³ym spektrum badanych czêstotliwo¶ci. 
Rzeczywista warto¶æ SAR mo¿e byæ znacznie mniejsza od 
maksymalnej, bo urz±dzenie jest tak zaprojektowane, ¿e u¿ywa 
tylko minimum mocy wymaganej do ³±czno¶ci z sieci±. 
Warto¶æ tego minimum zale¿y od szeregu czynników, w¶ród 
których na pierwszym miejscu mo¿na wymieniæ odleg³o¶æ od 
stacji bazowej. Najwy¿sza warto¶æ SAR zgodna z wytycznymi 
ICNIRP dotycz±cymi korzystania z urz±dzenia przy uchu 
wynosi 0,48 W/kg.

Na warto¶ci SAR mog± mieæ wp³yw pod³±czone do urz±dzenia 
akcesoria. Warto¶ci SAR mog± siê te¿ ró¿niæ zale¿nie od 
krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od 
pasma czêstotliwo¶ci w danej sieci. Dodatkowe informacje na 
temat warto¶ci SAR mo¿esz znale¼æ pod adresem 
www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements 
for exposure to radio waves established by the Federal 
Communications Commission (USA) and Industry Canada. 
These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 
1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this 
standard during product certification for use at the ear is 
0.74 W/kg and when properly worn on the body is 0.58 W/kg. 
Information about this device model can be found at 
http://www.fcc.gov/oet/fccid by searching the equipment 
authorization system using FCC ID: QEYRM-43.
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