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E PRI NATAKANJU GORIVA 
porabljajte na bencinski èrpalki. 
te je blizu goriv ali kemikalij.

E V BLI®INI 
ANJA Upo¹tevajte prepovedi. 

porabljajte tam, kjer poteka 
e.

PORABA Izdelek uporabljajte 
lnem polo¾aju, kot je pojasnjeno 
kumentaciji. Ne dotikajte se 
otrebnem.

SERVIS Ta izdelek sme vgraditi 
 samo usposobljeno osebje.

REMA IN BATERIJE 
amo odobreno dodatno opremo 
 priklapljajte nezdru¾ljivih 

OST ZA VODO Va¹a naprava 
a za vodo. Skrbite, da bo 
Za va¹o varnost
Preberite te preproste smernice. Neupo¹tevanje navodil je 
lahko nevarno ali protizakonito. Èe ¾elite veè informacij, 
preberite cel priroènik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE Ne vklapljajte 
naprave, èe je uporaba mobilnega telefona 
prepovedana ali èe lahko povzroèi interferenco 
ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM 
MESTU Upo¹tevajte vse zakone, ki veljajo v 
neki dr¾avi. Med vo¾njo imejte vedno proste 
roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti 
morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA Vse brez¾iène naprave so 
obèutljive za interferenco, ki lahko moti 
njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE V BOLNI©NICAH Upo¹tevajte 
prepovedi. Izklopite napravo v bli¾ini 
medicinske opreme.

IZKLAPLJANJE V LETALU Upo¹tevajte 
prepovedi. Brez¾iène naprave lahko v letalih 
povzroèijo interferenco.

IZKLAPLJANJ
Naprave ne u
Ne uporabljaj

IZKLAPLJANJ
RAZSTRELJEV
Naprave ne u
razstreljevanj

RAZSODNA U
samo v norma
v prilo¾eni do
antene po nep

STROKOVNI 
ali popravljati

DODATNA OP
Uporabljajte s
in baterije. Ne
naprav.

NEPREPUSTN
ni neprepustn
vedno suha.
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te naprave, upo¹tevajte vse zakone 
avade, zasebnost in zakonite 
 z avtorskimi pravicami. 

 pravic morda ne boste mogli 
ena¹ati ali posredovati nekaterih 
oni zvonjenja) in druge vsebine. 

ternetne povezave in druge naèine 
nalniki je tudi va¹a naprava lahko 
lonamernim sporoèilom in 
odljivi vsebini. Bodite previdni in 
gajte vsebino ter sprejemajte 
a povezavo samo iz virov, ki jim 
 varnost svoje naprave, razmislite 
e programske opreme, ki 
ga posodabljanja, in o uporabi 

va mora biti vklopljena, èe ¾elite 
li njeno funkcijo, razen budilke. 

te, kadar lahko uporaba brez¾iènih 
rferenco ali nevarnost.

oste funkcije programov 
oint in Excel (Microsoft Office 97, 

 zapisov datotek ni mogoèe odpreti 

vanjem, na primer aktivno 
o podatkovno povezavo, morda 
VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite prepisati 
ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih 
informacij, shranjenih v napravi.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI 
Pri povezovanju s katero koli drugo napravo 
preberite podrobna varnostna navodila 
v priroèniku zanjo. Ne priklapljajte 
nezdru¾ljivih naprav.

KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave 
mora biti vklopljena in naprava mora biti v 
dosegu signala omre¾ja. Tipkovnica deluje 
samo, èe je pokrovèek naprave odprt. Pritisnite 
tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se 
vsebina na zaslonu zbri¹e in da se naprava 
vrne v pripravljenost. Vnesite ¹tevilko za klice 
v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. 
Klica ne konèajte, dokler vam tega ne dovoli 
klicana slu¾ba.

O va¹i napravi
Mobilna naprava, opisana v tem priroèniku, je odobrena 
za uporabo v omre¾jih EGSM 900, 1800 in 1900 ter 
UMTS 2100. Veè informacij o omre¾jih lahko dobite pri 
ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije 
ter spo¹tujte krajevne n
pravice drugih, vkljuèno

Zaradi za¹èite avtorskih
kopirati, spreminjati, pr
slik, glasbe (vkljuèno s t

Va¹a naprava podpira in
povezovanja. Kakor raèu
izpostavljena virusom, z
aplikacijam ter drugi ¹k
odpirajte sporoèila, nala
namestitve in zahteve z
zaupate. Da bi poveèali
o namestitvi protivirusn
vkljuèuje storitev redne
po¾arnega zidu.

 Opozorilo: Napra
uporabljati katero ko
Naprave ne vklapljaj
naprav povzroèi inte

Ta naprava podpira pog
Microsoft Word, PowerP
2000, XP in 2003). Vseh
ali urediti.

Naprava se bo med delo
souporabo videa ali hitr
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mbe imen in vrstnega reda 
on. Veè informacij lahko dobite 

kole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki 
CP/IP. Nekatere funkcije te 
dstavnostna sporoèila, brskalnik, 
ine prek brskalnika ali storitve 

 omre¾ja za te tehnologije.

osti in uporabi storitev kartice 
 va¹e kartice SIM, tj. pri 
gem prodajalcu.

a, baterije in 

, napravo vedno izklopite in jo 

 vedno preverite oznako modela 
aprave omogoèa napajanje s 
li AC-4 in s polnilnikom AC-1, 
P-12, LCH-8, LCH-9 ali LCH-12 
CA-44.

 baterijo BP-6M.
segrela. To je praviloma normalno. Èe se vam zdi, da 
naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo 
v najbli¾ji poobla¹èeni servis.

Va¹a naprava ima lahko predname¹èene doloèene 
zaznamke ali povezave do spletnih mest oz. ki omogoèajo 
dostop do tak¹nih spletnih mest tretjih oseb, ki niso 
povezane z dru¾bo Nokia. Nokia ne jamèi za vsebino teh 
spletnih mest in jih ne priporoèa. Èe jih ¾elite uporabljati, 
veljajo za njihovo vsebino in za¹èito enaka varnostna 
priporoèila kakor za druge internetne strani.

Omre¾ne storitve
Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do 
storitve ponudnika mobilnih storitev. Za ¹tevilne funkcije 
potrebujete posebne omre¾ne storitve, ki niso na voljo v 
vseh omre¾jih ali pa jih boste morali, èe jih boste hoteli 
uporabljati, posebej naroèiti pri ponudniku storitev. 
Navodila in informacije o stro¹kih lahko dobite pri svojem 
ponudniku storitev. Nekatera omre¾ja imajo lahko 
omejitve, ki vplivajo na uporabo omre¾nih storitev. 
Nekatera omre¾ja na primer ne podpirajo vseh storitev 
ali znakov nekaterih jezikov.

Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali 
onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va¹i napravi. V tem 
primeru tak¹ne funkcije ne bodo prikazane v meniju 
naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; 

to lahko vkljuèuje spreme
menijev ter spremembe ik
pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira proto
delujejo prek protokolov T
naprave, na primer veèpre
e-po¹ta in nalaganje vseb
MMS, zahtevajo podporo

Informacije o razpolo¾ljiv
SIM dobite pri izdajatelju
ponudniku storitev ali dru

Dodatna oprem
polnilniki
Preden odstranite baterijo
loèite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo
polnilnika. Delovanje te n
polnilnikom DC-4, AC-3 a
ACP-7, ACP-8, ACP-9, AC
pri uporabi z adapterjem 

V tej napravi uporabljajte
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 Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in 
opremo, ki jih je dru¾ba Nokia odobrila za uporabo s 
tem modelom. Uporaba kak¹nih drugih vrst lahko iznièi 
garancijo in mo¾nost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpolo¾ljivosti odobrene dodatne opreme se 
posvetujte s poobla¹èenim prodajalcem. Ko izklapljate 
napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in 
potegnite vtiè, ne kabla.
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Pove¾ite se
Napravo lahko uporabljate v omre¾jih GSM in UMTS. 
Glejte “Va¹a Nokia N93” na strani 12.

Uporabljajte tehnologijo Bluetooth na primer za prenos 
datotek in povezovanje z zdru¾ljivo dodatno opremo. 
Glejte “Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth” na 
strani 88.

Z uporabo infrardeèega vmesnika lahko na primer 
prena¹ate in sinhronizirate podatke med dvema 
zdru¾ljivima napravama. Glejte “Infrardeèa povezava” na 
strani 92.

Uporabljajte funkcijo WLAN za povezovanje z internetom 
in napravami, ki funkcijo podpirajo. Glejte “Brez¾ièno 
krajevno omre¾je (WLAN)” na strani 98.

S povezovalnim kablom Nokia CA-53 lahko napravo 
pove¾ete z drugimi zdru¾ljivimi napravami, na primer 
tiskalniki in osebnimi raèunalniki. Glejte “Podatkovni 
kabel” na strani 88. Z video kablom Nokia CA-64U napravo 
pove¾ete z zdru¾ljivim televizorjem. Glejte “Nastavitev 
televizorja” na strani 120.

Zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico microSD uporabljajte na 
primer za prena¹anje ali varnostno kopiranje podatkov. 
Glejte “Orodje za pomnilni¹ko kartico” na strani 22.
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 zaslonu na pokrovèku prikazane 
nju. V naèinu pripravljenosti so na 
 moè signala, stanje baterije, ura, 
e trenutnega profila (èe ni izbran 
dvajalnikom glasbe poslu¹ate 
azane vrstica za glasnost in 
 tipkami za pomikanje zaènete 
tek, ga prekinete, zaènete 
ali prej¹njega in poveèate ali 

orabljate aplikacijo Visual Radio, 
ni prikazana na zaslonu na 
ko veè vnaprej nastavljenih postaj 
enco in informacijo o postavitvi. 
ane na zaslonu na pokrovèku. 
ljuèiti zvok, zamenjati postajo in 
porabite tipko za pomikanje na 

rila za koledar in uro ter oznaka 
in prejeta sporoèila. Èe ¾elite 
ilna sporoèila in besedila ter slike 
stnih sporoèilih, odprite pokrovèek 

a glavnem zaslonu.
Va
¹a

 N
ok

ia
 N

93 Va¹a Nokia N93
Oznaka modela: Nokia N93-1

V nadaljevanju Nokia N93.

Naèini
Naprava ima ¹tiri mehanske naèine, ki so namenjeni 
razliènim naèinom uporabe: zaprti naèin, v katerem 
napravo nosite, odprti za obièajno uporabo mobilnega 
telefona, slikovni za snemanje videa in fotografij ter 
prikazovalni za pregledovanje fotografij in video 
posnetkov. Med temi naèini preklapljate tako, da obrnete 
pokrovèek in zavrtite zaslon okoli osi. Preden se 
posamezen naèin vklopi, morate poèakati za trenutek.

Zaprti naèin
Ko je pokrovèek zaprt, se glavni zaslon 
izkljuèi, zaslon na pokrovèku pa se 
osvetli. Trenutni klici se konèajo, razen èe 
uporabljate zvoènik ali èe so z napravo 
povezane slu¹alke. Kako spremenite 
nastavitve, si preberite v razdelku “Zaslon 
na pokrovèku” na strani 110. Èe 
predvajate zvoèni posnetek, se 
predvajanje nadaljuje.

V zaprtem naèinu so na
ura in informacije o sta
zaslonu lahko prikazani
pokazatelji stanja in im
profil Splo¹no). Èe s pre
zvoèni posnetek, so prik
informacije o skladbi. S
predvajati zvoèni posne
predvajati naslednjega 
zmanj¹ate glasnost.

Èe v zaprtem naèinu up
njena slikovna vsebina 
pokrovèku. Shranite lah
z njihovimi imeni, frekv
Te informacije so prikaz
Èe ¾elite vkljuèiti ali izk
poiskati nove postaje, u
strani naprave.

Prikazana so tudi opozo
za neodgovorjene klice 
pregledati prejeta besed
v prejetih veèpredstavno
in si sporoèilo oglejte n



Va
¹a

 N
ok

ia
 N

93

13

 

ni 
oljo, 
a. 

i, èe 

 se 
 160 stopinj. Ne poskusite ga 

 
a 
 

 
ti 

 
firate. Glejte “Kamera” na 
Dohodne klice lahko prepoznate po njihovem tonu 
zvonjenja in napisu. V nastavitvah zaslona na pokrovèku 
izberite Sprejmi, ko odprem, èe ¾elite z odpiranjem 
pokrovèka sprejemati dohodne klice. Èe so z napravo 
povezane zdru¾ljive slu¹alke, pritisnite tipko za sprejem 
klica na slu¹alkah. Kako spremenite nastavitve, si preberite 
v razdelku “Zaslon na pokrovèku” na strani 110.

Èe ¾elite klicati ali uporabiti meni, odprite pokrovèek.

Èe ¾elite bliskavico uporabiti kot svetilko, pritisnite tipko 
za bliskavico na strani naprave. Svetilko uporabljate tako:
• Hitro enkrat pritisnite tipko za bliskavico. Svetilka bo 

vkljuèena sekundo in pol.
• Hitro dvakrat pritisnite tipko za bliskavico. Svetilka bo 

vkljuèena 3 minute ali dokler znova ne pritisnete tipke 
za bliskavico.

• Pridr¾ite tipko za bliskavico. Svetilka se vkljuèi in 
ostane vkljuèena, dokler dr¾ite tipko ali dokler se ne 
izteèe triminutna zakasnitev.

Odprti naèin
Ko odprete pokrovèek, se
odprti naèin vkljuèi 
samodejno: pri¾ge se glav
zaslon, tipkovnica je na v
dostopate lahko do menij
Pomikajte se po meniju.

Odprti naèin se vkljuèi tud
pokrovèka ne odprete do 
konca. Kot vidite na sliki,
pokrovèek odpre skoraj za
odpirati za veèji kot.

Slikovni naèin
Èe ¾elite vkljuèiti slikovni
naèin, odprite pokrovèek z
90 stopinj, dr¾ite napravo
postrani in obrnite 
pokrovèek navzdol, da bo
glavni zaslon obrnjen pro
vam. Vklopi se glavna 
kamera, na zaslonu pa 
vidite, kaj boste posneli. 

V slikovnem naèinu lahko
snemate video in fotogra
strani 25.
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oste èim bolje izkoristili svojo 
tna navodila o teh funkcijah, si 
ke v uporabni¹kem priroèniku.

nosti
mi preklapljate tako, da pridr¾ite 
. Èe napravi zaène zmanjkovati 
no zaprla nekatere aplikacije. Pred 
neshranjeni podatki samodejno 

ije izvajajo v ozadju, se bo izraba 
elovanja baterije pa se bo skraj¹al.

da v slikovnem naèinu pritisnete 

nski predal (omre¾na storitev), 

dstavnostne aplikacije, pridr¾ite 
vnostna tipka” na strani 109.

il, pritisnite  in izberite 

 in Tiho preklapljate tako, da 
dve telefonski liniji, lahko tako 
Va
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©tevilska tipkovnica ni vkljuèena v slikovnem naèinu. 
Uporabljate lahko spro¾ilec, tipko za poveèavo, stransko 
tipko za pomikanje, tipko za naèin kamere in tipko za 
bliskavico (vse so na strani naprave), tipko za vklop/izklop 
ter izbirni tipki ob glavnem zaslonu.

Prikazovalni naèin
Ko je pokrovèek zaprt in dvignete stranski del zaslona, 
se vkljuèi prikazovalni naèin. 

Prikazovalni naèin 
uporabite za:
• Pregledovanje slik.
• Gledanje slik in 

filmov iz Galerije 
kot predstavitev.

• Prostoroène video 
klice in po¹iljanje 
video posnetka v 
¾ivo med video 
klicem. Prilagoditev kota zaslona za èim bolj¹i kot 
dodatne kamere.

Bli¾njice
Uporabite bli¾njice, da b
napravo. Èe ¾elite doda
oglejte ustrezne odstav

Stanje pripravlje
Med odprtimi aplikacija

 in izberete aplikacijo
pomnilnika, bo samodej
zapiranjem aplikacij se 
shranijo.

Èe pustite, da se aplikac
baterije poveèala, èas d

Kamero za¾enete tako, 
spro¾ilec do konca.

Èe ¾elite poklicati telefo
pridr¾ite .

Èe ¾elite odpreti veèpre
. Glejte “Veèpredsta

Èe ¾elite zamenjati prof
¾eleni profil.

Med profiloma Splo¹no
pridr¾ite . Èe imate 
preklapljate med njima.
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jverjetneje ¾e nastavljena za 
 GPRS, pretakanja vsebin in 
de na informacije ponudnika 
dnika storitev so morda ¾e 
o pa vam jih ponudnik po¹lje 
poroèilu.

sebine iz druge 

ologije Bluetooth ali 
hko iz zdru¾ljive naprave Nokia 
izitke imenika in koledarski vpisi, 
k¹no vsebino je mogoèe kopirati, 
fona.

stavite v drugo napravo. Èe svojo 
rez kartice SIM, se samodejno 
ve.

e Orodja > Prenos.
zberite Nadaljuj.
renos podatkov uporabiti 
 ali infrardeèi vmesnik. Izbrano 
a podpirati obe napravi.
Èe ¾elite odpreti seznam zadnjih klicanih ¹tevilk, 
pritisnite .

Èe ¾elite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in 
dr¾ite .

Spletno povezavo v brskalniku Storitve vzpostavite tako, 
da pridr¾ite . Glejte “Storitve” na strani 74.

Èe ¾elite veè bli¾njic, ki so na voljo v naèinu pripravljenosti, 
glejte razdelek “Naèin Aktivna pripravljenost” na 
strani 108.

Urejanje besedila in seznamov
Èe ¾elite oznaèiti predmet na seznamu, se pomaknite do 
njega ter hkrati pritisnite tipki  in .

Èe ¾elite oznaèiti veè predmetov na seznamu, pridr¾ite  
in pritisnite  ali . Ko konèate izbiranje, spustite tipko 

 in potem ¹e .

Besede in èrke izberite z dalj¹im pritiskom tipke . 
Hkrati pritisnite  ali , da besedilo oznaèite. Èe ¾elite 
besedilo kopirati v odlo¾i¹èe, ne spustite tipke  in 
izberite Kopiraj. Èe ¾elite besedilo vstaviti v dokument, 
pritisnite in dr¾ite tipko  in izberite Prilepi.

Nastavitve
Va¹a naprava Nokia je na
uporabo storitev MMS in
brskanja po internetu gle
storitev. Nastavitve ponu
shranjene v napravi, lahk
v posebnem besedilnem s

Prenos v
naprave

Z uporabo brez¾iène tehn
infrardeèega vmesnika la
kopirate vsebino, kot so v
v svojo napravo Nokia. Ka
je odvisno od modela tele

Svojo kartico SIM lahko v
napravo Nokia vklopite b
vkljuèi profil Brez poveza
Prenos vsebine
1 Pritisnite  in izberit
2 V prikazu informacij i
3 Izberite, ali ¾elite za p

tehnologijo Bluetooth
vrsto povezave morat
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ki
a v omre¾ju GSM.

lja v omre¾ju UMTS (omre¾na 

meniju Sporoèila je eno ali veè 

ik je prispela nova e-po¹ta.

 po¹iljanju èakajo na po¹iljanje.

ne klice.

a zvonjenja nastavljena na Tiho ter 
poz. ton pomenkov in Opozorilo 

n.

ve je zaklenjena.

.

elefonska linija (omre¾na storitev).

i so posredovani na drugo ¹tevilko. 
e¾na storitev), je znak za 

, na drugi pa .

ane zdru¾ljive slu¹alke.

juèen zdru¾ljiv komplet za 
atov.

zan zdru¾ljiv besedilni telefon.
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4 Èe izberete povezavo Bluetooth, izberite Nadaljuj, 

da bi va¹a Nokia poiskala naprave, ki podpirajo to 
povezavo. Na seznamu izberite drugo napravo. Va¹a 
Nokia nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno 
¹tevilo in izberite OK. Isto kodo vnesite ¹e v drugo 
napravo in izberite OK. Napravi sta zdaj seznanjeni. 
Glejte “Seznanjanje naprav” na strani 91.
Nekaterim modelom telefonov se v sporoèilu po¹lje 
aplikacija Prenos. Aplikacijo Prenos namestite v drugi 
napravi tako, da odprete sporoèilo in se ravnate po 
navodilih na zaslonu.
Èe ste izbrali infrardeèo povezavo, napravi pove¾ite. 
Glejte “Infrardeèa povezava” na strani 92.

5 V svoji napravi Nokia izberite vsebino, ki jo ¾elite 
kopirati iz druge naprave.

Vsebina se kopira iz pomnilnika in z zdru¾ljive pomnilni¹ke 
kartice (èe je vstavljena) druge naprave na ujemajoèe se 
mesto v va¹i napravi Nokia in na pomnilni¹ki kartici (èe je 
vstavljena). Èas kopiranja je odvisen od kolièine podatkov, 
ki se bodo prenesli. Kopiranje lahko prekinete in ga 
nadaljujete pozneje.

Èe ¾elite pregledati informacije dnevnika prej¹njega 
prenosa, izberite Dnevnik pren. v glavnem prikazu. 

Èe ¾elite videti napravo, iz katere ste kopirali ali prenesli 
podatke, v glavnem prikazu izberite Telefoni.

Pomembni zna
 Naprava se uporablj

 Naprava se uporab
storitev).

V mapi Prejeto v 
neprebranih sporoèil.

 V oddaljeni nabiraln

 Sporoèila v mapi V

 Imate neodgovorje

 Prikazano, èe je Vrst
Opozor. na sporoèilo, O
na e-po¹to na Izkljuèe

 Tipkovnica napra

 Budilka je vkljuèena

 Uporablja se druga t

 Vsi dohodni klic
Èe imate dve liniji (omr
preusmeritev na prvi 

 Z napravo so povez

 Na napravo je prikl
uporabnike slu¹nih apar

 Z napravo je pove
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ovnice
e in tako prepreèite ne¾elene 

kljuèite osvetlitev zaslona tako, 

a pritisnete  in nato . Ko 
na, se na zaslonu prika¾e znak 

 odprtem naèinu, pritisnite  

dklenete tako, da pridr¾ite tipko 

e programirana v napravi, lahko 
e tipkovnica zaklenjena. 

ti in zvoènika

e 
 ali .

a, da pri pogovoru dr¾ite telefon 
lefon dr¾ali ob u¹esu.

orabo zvoènika naprave ne dr¾ite 
vok lahko zelo glasen. 
 Podatkovni klic je aktiven. 

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE 
je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je 
aktivna. 

 Paketna podatkovna povezava GPRS ali EDGE je 
zadr¾ana.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je na voljo.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je aktivna.

 Paketna podatkovna povezava UMTS je zadr¾ana.

 Napravo ste nastavili za iskanje omre¾ij WLAN in 
tak¹no omre¾je je na voljo. Glejte “Brez¾ièno krajevno 
omre¾je (WLAN)” na strani 115.

 Vzpostavljena je povezava z omre¾jem WLAN, ki 
uporablja ¹ifriranje.

 Vzpostavljena je povezava z omre¾jem WLAN, ki ne 
uporablja ¹ifriranja.

 Povezovanje prek Bluetootha je vkljuèeno.

 Po povezavi Bluetooth se prena¹ajo podatki.

 Povezava USB je vzpostavljena.

 Vzpostavljena je infrardeèa povezava. Èe znak utripa, 
se naprava sku¹a povezati z drugo napravo ali pa se je 
povezava prekinila.

Zaklepanje tipk
Tipkovnico lahko zaklenet
pritiske na tipke.

Pri zaklenjeni tipkovnici v
da pritisnete .
• Tipke zaklenete tako, d

je tipkovnica zaklenje
.

• Èe jo ¾elite odkleniti v
in nato .

• V zaprtem naèinu jo o
naèina kamere.

©tevilko za klice v sili, ki j
morda poklièete tudi, èe j

Nadzor glasnos
Med klicem ali med 
poslu¹anjem zvoène 
datoteke lahko nastavljat
glasnost s pritiskom na 

Vgrajeni zvoènik omogoè
v svoji bli¾ini, ne da bi te

 Opozorilo: Med up
ob u¹esu, saj je njen z
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 in datum, izberite Toèen èas 

in prikaza ure v pripravljenosti, 
alogna ali Digitalna.

bilno omre¾je posodablja uro, 
apravi (omre¾na storitev), izberite 
> Samodejno posodablj..

odijo budilke, izberite 

tisnite , da odprete prikaz 
 svetovne ure lahko vidite èas 

ati nova mesta, izberite 
to. Na seznam lahko dodate 

trenutno mesto, ga poi¹èite in 
je trenut. mesto. Mesto se prika¾e 
ra naprave pa se spremeni skladno 
verite, ali je èas pravilen in ali se 
 pasom.
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Èe ¾elite zvoènik uporabiti med klicem, izberite 
Mo¾nosti > Vkljuèi zvoènik.

Zvoènik izklopite tako, da izberete Mo¾nosti > 
Vkljuèi slu¹alko.

Ura

Izberite aplikacijo Ura. Èe ¾elite nastaviti novo bujenje, 
izberite Mo¾nosti > Nastavi budilko. Ko je budilka 
vkljuèena, je prikazan znak .

Bujenje izkljuèite tako, da izberete Ustavi, èe pa ¾elite 
zvonjenje prelo¾iti za 5 minut, izberite Dreme¾.

Èe je naprava ob nastavljenem èasu za bujenje izkljuèena, 
se vkljuèi in zaène opozarjati. Èe izberete Ustavi, vas bo 
naprava vpra¹ala, ali jo ¾elite vkljuèiti za klice. Izberite Ne, 
èe ¾elite napravo izkljuèiti, ali Da, èe jo ¾elite vkljuèiti za 
klicanje in sprejemanje klicev. Ne izberite mo¾nosti Da, èe 
lahko mobilni telefon povzroèi interferenco ali nevarnost.

Èe ¾elite preklicati bujenje, izberite Ura > Mo¾nosti > 
Izklopi budilko.

Nastavitve ure
Èe ¾elite spremeniti nastavitve ure, izberite Ura > 
Mo¾nosti > Nastavitve.

Èe ¾elite spremeniti èas
ali Datum.

Èe ¾elite spremeniti naè
izberite Vrsta ure > An

Èe ¾elite dovoliti, da mo
datum in èasovni pas v n
Ura mobiln. operaterja

Èe ¾elite zamenjati mel
Melodija budilke.

Svetovna ura
Odprite meni Ura in pri
svetovne ure. V prikazu
v razliènih mestih.

Èe ¾elite na seznam dod
Mo¾nosti > Dodaj mes
najveè 15 mest.

Èe ¾elite doloèiti svoje 
izberite Mo¾nosti > Mo
v glavnem prikazu ure, u
z izbranim mestom. Pre
ujema z va¹im èasovnim
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rave v domaèem omre¾ju boste 
 omre¾je” na strani 20.

nkcijo WLAN, mora biti omre¾je 
iji, kjer ste, in naprava mora biti 

rimer v Franciji, je uporaba 
Veè informacij o tem lahko 
nih slu¾bah.

mre¾ja WLAN ali ki omogoèajo 
o v ozadju, poveèujejo izrabo 
 delovanja baterije.

funkcije v omre¾jih WLAN:
b/g
 2,4 GHz
m omre¾ju (WEP) s kljuèi do 128 
èni dostop (WPA) in metode 
nkcije je mogoèe uporabljati 
mre¾je.

ji WLAN
re¾je WLAN, morate zanj 

pno toèko (IAP). Dostopno toèko 
, ki potrebujejo povezavo z 
pne toèke WLAN" v priroèniku 
Slu¹alke
Zdru¾ljive slu¹alke 
prikljuèite na prikljuèek 
Pop-PortTM naprave.

 Opozorilo: Uporaba 
slu¹alk lahko vpliva na 
zaznavanje zvokov iz 
okolice. Slu¹alk ne 
uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo va¹o varnost. 

Zapestni pa¹èek in pa¹èek za 
pokrovèek objektiva
Pa¹èka 
napeljite, kot je 
prikazano, in ju 
zategnite.

Brez¾ièno lokalno omre¾je 
(WLAN)

Naprava podpira brez¾ièna lokalna omre¾ja (brez¾ièni LAN 
ali WLAN). Tako jo lahko pove¾ete z internetom in 
zdru¾ljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo. 

Informacije o uporabi nap
na¹li v poglavju “Domaèe

Da bi lahko uporabljali fu
WLAN dosegljivo na lokac
z njim povezana.

V nekaterih dr¾avah, na p
omre¾ja WLAN omejena. 
dobite pri lokalnih pristoj

Funkcije, ki uporabljajo o
tem funkcijam, da delujej
baterije in skraj¹ujejo èas

Va¹a naprava podpira te 
• Standard IEEE 802.11
• Delovanje s frekvenco
• Zasebnost kot v ¾iène

bitov, za¹èiteni brez¾i
¹ifriranja 802.1x. Te fu
samo, èe jih podpira o

Povezave z omre¾
Da bi lahko uporabljali om
ustvariti internetno dosto
uporabljajte za aplikacije
internetom. Glejte "Dosto
Dodatne aplikacije.
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¾je
va z arhitekturo UPnP (Universal 
 napravo za dostopno toèko WLAN, 
omre¾je in vanj pove¾ete zdru¾ljive 
ajo omre¾je WLAN, na primer svojo 
 raèunalnik, zdru¾ljiv tiskalnik, 

ali televizor oziroma glasbeni stolp 
z zdru¾ljivim brez¾iènim 
tavnostne vsebine.

aèe omre¾je, lahko kopirate, 
te zdru¾ljive predstavnostne 
rija z drugimi zdru¾ljivimi 
hranjene v mobilni napravi, lahko 
na zaslonu televizorja. Glejte 
trani 93 in “Tiskanje slik” na 

rez¾ièno omre¾je, najprej ustvarite 
oèko WLAN, nato pa nastavite 
 Nokia konfigurirajte nastavitve v 
eden pove¾ete zdru¾ljiv raèunalnik 
ate vanj namestiti programsko 
DVD-ja, ki ste ga dobili s svojo 

avite vse naprave v omre¾ju, 
te uporabljati za izmenjavo 
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Pomembno: Vedno omogoèite enega od 

razpolo¾ljivih naèinov ¹ifriranja, da bi poveèali varnost 
povezave WLAN. Èe boste uporabili ¹ifriranje, boste 
zmanj¹ali nevarnost nepoobla¹èenega dostopa do 
svojih podatkov. 

Brez¾ièna omre¾na povezava se vzpostavi, kadar ustvarite 
podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne 
toèke WLAN. Brez¾ièna omre¾na povezava se prekine, ko 
konèate podatkovno. Èe ¾elite konèati povezavo, glejte 
“Nadzornik povezav” na strani 97.

Omre¾je WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem 
ali paketnim prenosom. Povezani ste lahko samo z eno 
dostopno toèko WLAN, vendar lahko tako povezavo 
uporablja veè aplikacij.

Omre¾je WLAN (èe je na voljo) lahko uporabljate tudi, 
kadar je vkljuèen profil Brez povezave. Pri vzpostavljanju 
in uporabi povezave z omre¾jem WLAN upo¹tevajte vsa 
ustrezna varnostna priporoèila.

 Nasvet: Èe ¾elite preveriti edinstveni naslov nadzora 
dostopa do medija (MAC), ki identificira va¹o napravo, 
v naèinu pripravljenosti vnesite *#62209526#.

Informacije o èarovniku za WLAN so v razdelku "Èarovnik 
za WLAN" priroènika Dodatne aplikacije.

Domaèe omre
Va¹a naprava je zdru¾lji
Plug and Play). Èe imate
lahko ustvarite domaèe 
naprave UPnP, ki podpir
napravo Nokia, zdru¾ljiv
zdru¾ljiv glasbeni stolp 
ali televizor, opremljen 
sprejemnikom veèpreds

Potem ko nastavite dom
prikazujete ali predvaja
datoteke v meniju Gale
napravami. Slike, ki so s
na primer pregledujete 
“Domaèe omre¾je” na s
strani 45.

Da bi postavili domaèe b
in nastavite dostopno t
naprave. V svoji napravi
aplikaciji Dom. omr.. Pr
v domaèe omre¾je, mor
opremo Media Server z 
napravo Nokia.

Potem ko ustrezno nast
lahko Dom. omr. zaène
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rtica
rtico miniSD 
aten medij za 
formacije v 
opirate tudi na 

 samo zdru¾ljive pomnilni¹ke 
mnilni¹ke kartice, na primer 
kartice MMC, se ne prilegajo v 
e in niso zdru¾ljive s to napravo. 
nilni¹ke kartice lahko poleg 

pravo in na nezdru¾ljivi kartici 

ranite izven dosega majhnim 

a 
predstavnostnih datotek. Glejte “Ogledovanje 
predstavnostnih datotek” na strani 95.

Spletni brskalnik

Razlièni ponudniki storitev vzdr¾ujejo spletne strani, 
namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane v 
jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML 
(Hypertext Markup Language).

Informacije o razpolo¾ljivosti, ceni in tarifah teh storitev 
lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam 
bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite Internet > Splet.

S tem dodatnim brskalnikom lahko pregledujete obièajne 
spletne strani, poveèate in pomanj¹ate stran (funkcija mini 
prikaz strani), pregledujete spletne strani, ki vsebujejo 
samo besedilo v zo¾eni obliki, da se besedilo lomi, ter 
berete spletne vire in dnevnike. 

Èe ¾elite vkljuèiti ali izkljuèiti mini prikaz trenutne strani, 
pritisnite . Èe se premikate po strani in je ta mo¾nost 
vkljuèena, se prika¾e pregled celotne strani.

Glejte tudi “Spletna dostopna toèka” na strani 74.

Pomnilni¹ka ka
Zdru¾ljivo pomnilni¹ko ka
lahko uporabljate kot dod
shranjevanje podatkov. In
napravi lahko varnostno k
pomnilni¹ko kartico.

S to napravo uporabljajte
kartice miniSD. Druge po
pomanj¹ane pomnilni¹ke 
re¾o za pomnilni¹ke kartic
Uporaba nezdru¾ljive pom
kartice po¹koduje tudi na
shranjene podatke.

Vse pomnilni¹ke kartice h
otrokom.
Vstavljanje pomnilni¹ke 
kartice
1 Vratca re¾e za 

pomnilni¹ko kartico 
odprete tako, da jih 
obrnete navzgor v 
nasprotni smeri urneg
kazalca.
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a pomnilni¹ko kartico

Orodja > Pomnilnik. Zdru¾ljivo 
iSD lahko uporabljate kot dodaten 
odatkov in nanjo varnostno 
nilnika naprave.

irati podatke v pomnilniku naprave 
 izberite Mo¾nosti > Varnost. 

ke s pomnilni¹ke kartice v 
rite Mo¾nosti > Povrni s kartice.

ilni¹ke kartice
¹ki kartici se ob formatiranju 

kupite ¾e formatirane, druge 
rmatirati. Vpra¹ajte prodajalca, ali 
tico pred uporabo formatirati.

rtico formatirati, izberite 
 kartico. Izberite Da, da dejanje 

artice miniSD formatirajte s svojo 
gotovite èim bolj¹e delovanje.
Va
¹a
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2 Vstavite pomnilni¹ko 

kartico v re¾o. 
Prikljuèki na kartici 
morajo biti obrnjeni 
navzgor.

3 Kartico potisnite v 
re¾o, tako da se sli¹no zaskoèi.

4 Zaprite vratca.

Odstranjevanje pomnilni¹ke kartice
1 Preden odstranite pomnilni¹ko 

kartico iz naprave, pritisnite  
in izberite Odstrani pomn. kart.. Vse aplikacije se 
zaprejo.

2 Ko se prika¾e sporoèilo Odstranite pomnilni¹ko 
kartico in pritisnite 'OK'., odprite vratca re¾e za 
pomnilni¹ko kartico.

3 Pritisnite kartico, da jo sprostite iz re¾e.
4 Odstranite pomnilni¹ko kartico. Èe je naprava 

vkljuèena, izberite OK, ko zahteva, da potrdite 
odstranitev.

 Pomembno: Pomnilni¹ke kartice ne odstranjujte 
med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. 
Odstranitev kartice med delovanjem lahko po¹koduje 
pomnilni¹ko kartico, napravo ali na kartici shranjene 
podatke.

Orodje z

Pritisnite  in izberite 
pomnilni¹ko kartico min
medij za shranjevanje p
kopirate podatke iz pom

Èe ¾elite varnostno kop
na pomnilni¹ko kartico,
kopija tel.

Èe ¾elite obnoviti podat
pomnilnik telefona, izbe

Formatiranje pomn
Vsi podatki na pomnilni
trajno izgubijo.

Nekatere kartice lahko 
morate pred uporabo fo
morate pomnilni¹ko kar

Èe ¾elite pomnilni¹ko ka
Mo¾nosti > Formatiraj
potrdite.

 Nasvet: Vse nove k
napravo Nokia, da za
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nilnika
podatkov, ki jih imate v napravi, 
nika zavzemajo, izberite 
 pomnil.. Kolièina prostega 
ri mo¾nosti Prosti pomnilnik.

poln – spro¹èanje 

aène zmanjkovati prostora 
na pomnilni¹ki kartici.

nik naprave, premaknite nekaj 
 kartico, èe jo imate. Oznaèite 

akniti, ter izberite Premakni 
art. in ciljno mapo.

lahko prenesete tudi v zdru¾ljiv 
o¾nostjo za prenos v meniju 
e kopije datotek” na strani 46. 

mnilnike v napravi lahko 
om Nokia Phone Browser, ki je 

eta Nokia PC Suite, in z njim tudi 

nik z odstranjevanjem podatkov, 
. dat. ali za¾enite ustrezno 

ko na primer:
Nadzornik datotek

Veliko funkcij naprave shranjuje podatke v pomnilnik, na 
primer vnose v imenik, sporoèila, slike, video posnetke, tone 
zvonjenja, koledarske bele¾ke, dokumente in nalo¾ene 
aplikacije. Kolièina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od 
kolièine ¾e shranjenih podatkov v pomnilniku naprave.

Zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico miniSD lahko uporabljate 
kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov. Pomnilni¹ke 
kartice omogoèajo prepisovanje, torej lahko podatke nanje 
shranjujete in jih bri¹ete.

Èe ¾elite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku 
naprave ali na pomnilni¹ki kartici (èe je vstavljena), 
pritisnite  in izberite Orodja > Nadz. dat.. Odpre se 
prikaz pomnilnika naprave ( ). Pritisnite , da odprete 
prikaz pomnilni¹ke kartice ( ) (èe je na voljo).

Èe ¾elite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati 
pritisnite  in , da oznaèite datoteko, in izberite 
Mo¾nosti > Premakni v mapo ali Kopiraj v mapo.

Èe ¾elite poiskati datoteko, izberite Mo¾nosti > Poi¹èi, 
izberite ¾eleni pomnilnik in vpi¹ite besedilo, ki se ujema z 
imenom datoteke.

Prikaz porabe pom
Èe ¾elite pregledati vrste 
in izvedeti, koliko pomnil
Mo¾nosti > Podrobnosti
pomnilnika je prikazana p

Pomnilnik skoraj 
pomnilnika
Naprava vas obvesti, èe z
v pomnilniku naprave ali 

Èe ¾elite sprostiti pomnil
podatkov na pomnilni¹ko
datoteke, ki jih ¾elite prem
v mapo > Pomnilni¹ka k

Predstavnostne datoteke 
raèunalnik, na primer z m
Galerija. Glejte “Varnostn

 Nasvet: Razliène po
pregledujete s program
del programskega pak
prena¹ate podatke.

Èe ¾elite sprostiti pomnil
uporabite aplikacijo Nadz
aplikacijo. Odstranite lah
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 lahko z dalj¹im pritiskom tipke 
oèjo in aplikacijo v ozadju.

 glavnem meniju, izberite 
e videti seznam tem pomoèi, 

 o nekaterih lastnostih va¹e 
dnice v meniju pritisnite  
je > Vadnica in razdelek, ki 
Va
¹a

 N
ok

ia
 N

93
• sporoèila iz map Prejeto, Osnutki in Poslano v 

meniju Sporoèila;
• nalo¾ena e-po¹tna sporoèila v pomnilniku naprave;
• shranjene spletne strani;
• shranjene slike ter zvoène in video posnetke;
• informacije v imeniku;
• bele¾ke v koledarju;
• nalo¾ene aplikacije. Glejte tudi “Nadzornik aplikacij” 

na strani 121.
• katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete veè.

Ko namestite aplikacije na zdru¾ljivo pomnilni¹ko 
kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis) v 
pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, 
zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. 
Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s 
programsko opremo Nokia PC Suite najprej varnostno 
kopirajte v zdru¾ljiv raèunalnik, nato pa jih z 
upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika naprave. 
Èe ste datoteko .sis prejeli kot sporoèilno prilogo, 
sporoèilo zbri¹ite iz mape Prejeto.

Pomoè

Va¹a naprava podpira kontekstno pomoè. Ko je aplikacija 
odprta, izberite Mo¾nosti > Pomoè, da bi prikazali 
pomoè za trenutni prikaz.

Med prebiranjem navodil
 preklapljate med Pom

Èe ¾elite odpreti pomoè v
Orodja > Pomoè. Èe ¾elit
izberite ¾eleno aplikacijo.

Vadnica

Vadnica nudi informacije
naprave. Za dostop do va
in izberite Moje aplikaci
ga ¾elite videti.
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snite tipko za slikanje. Prika¾e se 
edvaja se ton. Rdeèa luèka sveti, 
a video. 
ete spro¾ilec, èe ¾elite snemanje 

èasno ustaviti, izberite Prekini, 
o¾nostjo Nadaljuj. 
odejno shrani v mapo Slike/

ja. Glejte “Galerija” na strani 32.

 v video naèinu prilagoditi 
omaknite med elementi v orodni 
 – prilagajanje barv in svetlosti” 
emanja” na strani 31.

t pribli¾ati (3-kratni optièni in 
, zavrtite tipko za pribli¾anje ob 

o naslednje:
Kamera
Nokia N93 ima dve kameri, eno z visoko loèljivostjo ob 
strani (glavna kamera) in drugo z nizko loèljivostjo nad 
glavnim zaslonom (dodatna kamera). Z obema lahko 
fotografirate in snemate video posnetke v pokonèni in 
le¾eèi postavitvi.

Naprava Nokia N93 podpira zajem slike v loèljivosti 2048 x 
1536 slikovnih pik (èe uporabite glavno kamero). Loèljivost 
slik v tem priroèniku je lahko na videz drugaèna.

Slike in video posnetki se samodejno shranijo v mapo 
Slike/video v meniju Galerija. Kameri shranjujeta slike v 
zapisu .jpeg. Video posnetki se shranijo v zapisu .mp4 ali 
3GPP s konènico .3gp (èe ste izbrali naèin Po¹iljanje). 
Glejte “Nastavitve za video” na strani 26.

Fotografije in video posnetke lahko po¹iljate v 
veèpredstavnostnih sporoèilih, e-po¹tnih prilogah ali po 
povezavi Bluetooth.

Snemanje video posnetkov
Vklopite glavno kamero, tako da obrnete zaslon v slikovni 
naèin. Èe je kamera v foto naèinu, uporabite tipko naèina 
kamere ali izberite Mo¾nosti > Preklopi v video naèin, da 
preklopite na video naèin. 

Za zaèetek snemanja priti
ikona snemanja  in pr
kar oznaèuje, da se snem
1 Kadar koli lahko pritisn

ustaviti.
2 Èe ¾elite snemanje za

nadaljujete pa ga z m
Video posnetek se sam
video v meniju Galeri

Èe ¾elite pred snemanjem
osvetljenost in barve, se p
vrstici. Glejte “Nastavitve
na strani 30 in “Naèini sn

Èe ¾elite snemani predme
20-kratni digitalni zoom)
strani naprave.

V video iskalu je prikazan
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rodni vrstici izberite med 

tek predvajati takoj, izberite 

e ¾elite obdr¾ati, izberite Zbri¹i.
etek poslati v veèpredstavnostnem 
i, infrardeèi povezavi ali povezavi 
  ali izberite Po¹lji. Za veè 
oroèila” na strani 47 in 
abo tehnologije Bluetooth” na 
t ni na voljo med aktivnim klicem. 

ranjenih v zapisu .mp4, ne morete 
avnostnih sporoèilih.
v video, izberite Nov video 

rofil Brez povezave, da snemanja 
dni klici.

deo 
etkov sta dve vrsti nastavitev 
 in glavne nastavitve. Èe ¾elite 
iprava videa, glejte “Nastavitve – 

tlosti” na strani 30. Ko zaprete 
 spremenijo nazaj v privzete 
vitve pa ostanejo enake, dokler 
ite. Èe ¾elite spremeniti glavne 
Ka
m

er
a • Kazalniki stanja 

(1) za izkljuèen 
zvok, vkljuèeno 
stabilizacijo, 
naèin video 
luèke in 
vkljuèeni naèin 
snemanja.

• Orodna vrstica 
(2), v kateri lahko 
pred snemanjem izberete naèin snemanja, ravnote¾je 
beline in barvni ton (vrstica med snemanjem ni 
prikazana).

• Skupni razpolo¾ljivi èas snemanja (3). Kazalnik dol¾ine 
trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje 
tudi èas snemanja in preostali èas.

• Znaka za pomnilnik naprave ( ) in pomnilni¹ko 
kartico ( ) (4) oznaèujeta, kam se shranjujejo 
video posnetki.

• Znak kakovosti videa (5) oznaèuje, ali je kakovost video 
posnetka TV (visoka), TV (normalna), Telefon 
(visoka), Telefon (normalna) ali Po¹iljanje.

• Vrsta video datoteke (6).
 Nasvet: Izberite Mo¾nosti > Vkljuèi ikone, èe 

¾elite prikazati vse znake v iskalu, ali Izkljuèi ikone, 
da bi prikazali samo kazalnike stanja videa.

Ko posnamete video, v o
naslednjim:
• Èe ¾elite novi posne

Predvajaj.
• Èe video posnetka n
• Èe ¾elite video posn

sporoèilu, po e-po¹t
Bluetooth, pritisnite
informacij glejte “Sp
“Povezovanje z upor
strani 88. Ta mo¾nos
Video posnetkov, sh
po¹iljati v veèpredst

• Èe ¾elite posneti no
posnetek.
 Nasvet: Vkljuèite p

ne bodo motili doho

Nastavitve za vi
Za snemanje video posn
kamere: Priprava videa
prilagoditi nastavitve Pr
prilagajanje barv in sve
kamero, se te nastavitve
nastavitve, glavne nasta
jih ponovno ne spremen

Izhod

Mo¾nosti
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e Predvajaj v orodni vrstici 
osti > Predvajaj (dodatna 

anjem – Izberite Vkljuèeno ali 
èeno, da bi prepreèili mehanski 
ikanje objektiva med uporabo 

 Doloèite privzeti pomnilnik za 
aprave ali pomnilni¹ko kartico 

ako, da obrnete zaslon v slikovni 
o naèinu, uporabite tipko naèina 
sti > Preklopi v slikovni naèin, 

in. 

ev na predmetu, pritisnite 
o glavna kamera). Na zaslonu se 
zostritev ni zaklenjena, se pojavi 
ro¾ilec in ga ponovno pritisnite 
osnamete tudi brez zaklenjene 

 kamero tako, da pritisnete 
ikajte, dokler se slika ne shrani. 
nastavitve, izberite Mo¾nosti > Nastavitve in med temi 
mo¾nostmi:

Snemanje zvoka – Izberite Izkljuèeno, èe noèete snemati 
zvoka.

Kakovost videa – Nastavite kakovost video posnetka na 
TV (visoka) (najbolj¹a kakovost za dolgotrajno uporabo in 
predvajanje na zdru¾ljivem televizorju ali v raèunalniku), 
TV (normalna), Telefon (visoka), Telefon (normalna) ali 
Po¹iljanje (omejena velikost videa, primerna za po¹iljanje v 
veèpredstavnostnem sporoèilu). Èe si ¾elite video posnetek 
ogledati na zdru¾ljivem televizorju ali v raèunalniku, 
izberite mo¾nost TV (visoka), ki doloèa loèljivost VGA 
(640 x 480 slikovnih pik) in zapis datoteke .mp4. Èe ¾elite 
posnetek poslati v veèpredstavnostnem sporoèilu, izberite 
Po¹iljanje (loèljivost QCIF, zapis datoteke .3gp). Velikost 
video posnetka, za katerega ste izbrali nastavitev 
Po¹iljanje, je omejena na 300 kB (pribli¾no 20 sekund) 
zato, da ga lahko po¹ljete zdru¾ljivi napravi v 
veèpredstavnostnem sporoèilu.

Stabilizacija videa – Izberite Vkljuèeno, da zmanj¹ate 
tresenje slike pri snemanju videa.

Dodaj v album – Izberite, ali ¾elite posneti video dodati 
v album v meniju Galerija. Izberite Da, da odprete seznam 
albumov, ki so na voljo.

Prika¾i zajeti video pos. – Izberite, ali naj se po snemanju 
na zaslonu prika¾e prva slièica video posnetka. Posnetek si 

lahko ogledate, èe izberet
(glavna kamera) ali Mo¾n
kamera).

Optièni zoom med snem
Izkljuèeno. Izberite Izklju
zvok, ki ga povzroèa prem
optiène poveèave.

Uporabljeni pomnilnik –
shranjevanje: pomnilnik n
(èe je vstavljena).

Fotografiranje
Vklopite glavno kamero t
naèin. Èe je kamera v vide
kamere ali izberite Mo¾no
da preklopite na foto naè

Èe ¾elite zakleniti izostrit
spro¾ilec do polovice (sam
pojavi zelena oznaka. Èe i
rdeèa oznaka. Spustite sp
do polovice. Sliko lahko p
izostritve.

Sliko posnamete z glavno
spro¾ilec. Naprave ne prem
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uje ocenjeno ¹tevilo slik, ki jih ¹e 
i trenutno izbrani kakovosti in 
tevec ni prikazan med ostrenjem 
).
aprave ( ) in pomnilni¹ko kartico 
kam se shranjujejo slike.
e Mo¾nosti > Vkljuèi ikone, èe 
e znake v iskalu, ali Izkljuèi ikone, 
mo kazalnike stanja kamere.

e pozorni na naslednje:
iru z obema rokama, da slika ne 

veèate, bo njena kakovost slab¹a.
tisnete nobene tipke, kamera 
rèevanja z baterijo. Èe ¾elite 
iranje, pritisnite .

jo, v orodni vrstici izberite med 

ati, izberite Zbri¹i.
etek poslati v veèpredstavnostnem 
i, infrardeèi povezavi ali povezavi 
  ali izberite Po¹lji. 
vo fotografijo, izberite Nova slika.
iti, izberite Tisk. Glejte “Tiskanje 
Ka
m

er
a Èe ¾elite pred fotografiranjem v foto naèinu prilagoditi 

osvetljenost in barve, se pomaknite med elementi v orodni 
vrstici. Glejte “Nastavitve – prilagajanje barv in svetlosti” 
na strani 30.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, èe spremenite 
poveèavo ali nastavitev svetlosti ali kontrasta.

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:
• Kazalniki stanja 

(1) za vkljuèeno 
zaporedno 
fotografiranje, 
vkljuèen 
samospro¾ilec, 
nastavitev 
bliskavice 
(Samodejno 
( ), Vsiljeno 
( ) ali Izkljuèeno ( )) in trenutni naèin zajema.

• Orodna vrstica (2), v kateri lahko pred fotografiranjem 
izberete naèin, ravnote¾je beline, osvetljenost in 
barvni ton (vrstica ni prikazana med ostrenjem in 
zajemanjem slike).

• Kazalnik loèljivosti slike (3) oznaèuje, ali je izbrana 
kakovost Tiskanje 3M – velika (loèljivost 2048 x 
1536 slikovnih pik), Tiskanje 2M – srednja (loèljivost 
1600 x 1200), Tisk. 1,3M – majhna (loèljivost 1280 x 
960) ali MMS 0,3M (loèljivost 640 x 480).

• ©tevec slik (4) prikaz
lahko posnamete pr
stanju pomnilnika (¹
in zajemanjem slike

• Znaka za pomnilnik n
( ) (5) oznaèujeta, 

 Nasvet: Izberit
¾elite prikazati vs
da bi prikazali sa

Pri fotografiranju bodit
• Napravo dr¾ite pri m

bo zamegljena.
• Èe sliko digitalno po
• Èe nekaj èasa ne pri

preklopi na naèin va
nadaljevati fotograf

Ko posnamete fotografi
naslednjim:
• Èe je ne ¾elite obdr¾
• Èe ¾elite video posn

sporoèilu, po e-po¹t
Bluetooth, pritisnite

• Èe ¾elite posneti no
• Èe ¾elite sliko natisn

slik” na strani 45.

Izhod

Mo¾nosti
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 glavna kamera) – Izberite 
), èe ¾elite neprekinjen prehod 
nim digitalnim poveèevanjem, 
m), da med njima omogoèite 
poveèavo tako, da se ohrani 
erite Izkljuèeno.

– Izberite 50 Hz ali 60 Hz.

n, ki naj se predvaja ob 

 Izberite, kam naj se 

rafiranje
e je na voljo samo v glavni 

redno slikanje, èe ¾elite posneti 
 na voljo dovolj pomnilnika). 

m na spro¾ilec. 

ika¾ejo na glavnem zaslonu 
ko ogledati, pritisnite , 

 uporabite tudi s funkcijo 
Nastavitve fotografiranja
Za slikanje fotografij sta dve vrsti nastavitev kamere: 
Priprava slike in glavne nastavitve. Èe ¾elite prilagoditi 
nastavitve Priprava slike, glejte “Nastavitve – prilagajanje 
barv in svetlosti” na strani 30. Ko zaprete kamero, se te 
nastavitve spremenijo nazaj v privzete nastavitve, glavne 
nastavitve pa ostanejo enake, dokler jih ponovno ne 
spremenite. Èe ¾elite spremeniti glavne nastavitve, izberite 
Mo¾nosti > Nastavitve in med temi mo¾nostmi:

Kakovost slike – Tiskanje 3M – velika (loèljivost 2048 x 
1536), Tiskanje 2M – srednja (1600 x 1200), Tisk. 
1,3M – majhna (1280 x 960) ali MMS 0,3M (640 x 480). 
Bolj¹a kakovost slik pomeni, da zavzamejo veè prostora v 
pomnilniku. Èe ¾elite sliko natisniti, izberite Tiskanje 
3M – velika, Tiskanje 2M – srednja ali Tisk. 
1,3M - majhna. Èe jo ¾elite poslati po e-po¹ti, izberite 
Tisk. 1,3M – majhna. Èe ¾elite sliko poslati v 
veèpredstavnostnem sporoèilu, izberite MMS 0,3M.

Te loèljivosti so na voljo samo pri glavni kameri.

Dodaj v album – Izberite, ali ¾elite sliko shraniti v doloèen 
album v galeriji. Èe izberete Da, se odpre seznam albumov, 
ki so na voljo.

Prika¾i zajeto sliko – Izberite Da, èe ¾elite po 
fotografiranju videti posneto sliko, ali Ne, èe ¾elite takoj 
nadaljevati fotografiranje.

Dodatna poveèava (samo
Vkljuèeno (nepretrgano
med digitalnim in raz¹irje
ali Vkljuèeno (s premoro
premor. Èe ¾elite omejiti 
izbrana kakovost slike, izb

Odpravljanje migetanja 

Ton slikanja – Izberite to
fotografiranju.

Uporabljeni pomnilnik –
shranjujejo slike.

Zaporedno fotog
Naèin Zaporedno slikanj
kameri.

Izberite Mo¾nosti > Zapo
¹est zaporednih slik (èe je

Slike posnamete s pritisko

Ko slike posnamete, se pr
kot mre¾a. Èe si ¾elite sli
da jo odprete.

Zaporedno slikanje lahko
samospro¾ilca.
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ED, namenjeno uporabi pri slabih 
a voljo imate naslednje mo¾nosti: 
eno ( ) in Izkljuèeno ( ).

eklapljate tako, da pritisnete tipko 

ilagajanje barv in 

je prikazala barve in svetlost 
deo posnetkom dodati uèinke, 
 vrstici in izberite med temi 

te ustrezni naèin za okolje, v 
sak naèin snemanja uporablja 
ti, prilagojene doloèenemu okolju.

a seznamu izberite trenutne 
era bo tako natanèneje 

ike) – Prilagodite èas 

mu izberite ¾eleni barvni uèinek.

emeni skladno z nastavitvami; tako 
sprememba vpliva na slike in video 
Ka
m

er
a Èe se ¾elite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, pritisnite 

spro¾ilec.

Samospro¾ilec – èe ¾elite biti na sliki 
tudi vi
Samospro¾ilec je na voljo samo v glavni kameri.

Èe ¾elite biti na sliki tudi vi, uporabite samospro¾ilec, da 
zakasnite fotografiranje. Èe ¾elite nastaviti zakasnitev 
samospro¾ilca, izberite Mo¾nosti > Samospro¾ilec > 2 
sekundi, 10 sekund ali 20 sekund. Èe ¾elite aktivirati 
samospro¾ilec, izberite Vkljuèi. Ko je samospro¾ilec 
vkljuèen, naprava piska, znak samospro¾ilca ( ) 
pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve kamera 
posname sliko. 

Samospro¾ilec lahko uporabite tudi v naèinu zaporednega 
slikanja.

 Nasvet: Izberite Mo¾nosti > Samospro¾ilec > 
2 sekundi, da pri fotografiranju obdr¾ite roko pri miru.

Bliskavica
Bliskavica je na voljo samo pri glavni kameri.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljate je 
za bli¾inske posnetke ljudi ali ¾ivali. Pri slikanju bliskavice 
ne prekrivajte.

Kamera ima bliskavico L
svetlobnih razmerah. N
Samodejno ( ), Vsilj

Med naèini bliskavice pr
za bliskavico.

Nastavitve – pr
svetlosti
Da bi kamera natanène
ali èe ¾elite slikam in vi
se pomaknite po orodni
mo¾nostmi:

Naèin slikanja – Izberi
katerem fotografirate. V
svoje nastavitve svetlos

Ravnovesje beline – N
svetlobne razmere. Kam
prikazala barve.

Èas osvetlitve (samo sl
izpostavljenosti slike.

Barvni ton – Na sezna

Prikaz na zaslonu se spr
si lahko ogledate, kako 
posnetke.
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Razpolo¾ljive nastavitve niso vedno enake; to je odvisno od 
izbrane kamere.

Nastavitve veljajo samo za glavno kamero. Za foto in video 
naèin so na voljo loèene nastavitve, ki se ohranijo tudi, ko 
preklopite med njima.

Naèini snemanja
Naèini snemanja olaj¹ajo doloèanje ustreznih nastavitev 
barv in svetlosti za trenutno okolje. Na seznamu naèinov 
izberite ustrezni naèin za fotografiranje ali snemanje videa. 
Nastavitve vsakega naèina so bile izbrane glede na doloèen 
slog ali okolje, v katerem fotografirate. 

Naèini snemanja so na voljo samo pri glavni kameri.

Pomaknite se po orodni vrstici ter izberite med video in 
foto naèini snemanja.

Ko fotografirate, je privzeti naèin Samodejno. 

Èe ¾elite narediti svoj naèin snemanja, primeren za neko 
okolje, izberite Upor. doloèena > Mo¾nosti > Spremeni. 
V uporabni¹ko doloèenem naèinu lahko prilagodite 
razliène nastavitve svetlosti in barv. Èe ¾elite nastavitve 
kopirati iz drugega naèina, izberite Temelji na naèinu 
slikanja in ¾eleni naèin.
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mikati datoteke na zdru¾ljivo 
 je vstavljena) ali v pomnilnik 
 datoteko in Mo¾nosti > Premakni 
iraj na pomn.kart., Prem. na 
pomn. telef. ali Premakni v 

pomnilni¹ki kartici (èe je 
ona . Datoteke, shranjene v 
naèuje .

 ste jih ¾e kopirali drugam, na 
i raèunalnik, izberite Mo¾nosti > 
Zmanj¹aj. Loèljivost slike 
 slikovnih pik, èe izberete 

li kolièino prostega pomnilnika, 
edmete v druge mape ali naprave, 
¾nosti > Prenos in pomnilnik > 
e “Varnostne kopije datotek” na 

alo¾iti datoteke v eno od glavnih 
erite Nalo¾i slike, Nalo¾i video p., 
¾i zvoke. Odpre se brskalnik, kjer 
k ¾elene strani.
Ga
le

rij
a Galerija

Pritisnite  in izberite Galerija. V tem meniju lahko 
shranjujete in razvr¹èate slike, zvoène in video posnetke, 
sezname predvajanja in povezave za pretakanje ali 
po omre¾ju WLAN izmenjujete datoteke z drugimi 
zdru¾ljivimi napravami UPnP. Èe ¾elite Galerijo odpreti v 
aplikaciji Kamera, izberite Mo¾nosti > Pojdi v Galerijo. 
V aplikaciji Kamera je na voljo samo mapa Slike/video.

 Nasvet: Èe ¾elite v aplikaciji Galerija vkljuèiti 
kamero, v mapi Slike/video pritisnite spro¾ilec ali tipko 
naèina kamere ali pa izberite Mo¾nosti > Pojdi v kamero.

Izberite Slike/video , Skladbe , Zvoèni posnet. , 
Pov. pretakanja , Predstavitve , Vse datoteke 

 ali Dom. omr.  in pritisnite , da meni odprete.

Video posnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje 
se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte 
“RealPlayer” na strani 82. Ustvarjate lahko tudi albume ter 
oznaèujete predmete in jih dodajate vanje. Glejte 
“Albumi” na strani 37.

Datoteko odprete s pritiskom na . Video posnetki se 
odprejo v aplikaciji RealPlayer, glasbeni in zvoèni posnetki 
pa v aplikaciji Predv.glasbe. Glejte “Ogledovanje slik in 
video posnetkov” na strani 33. 

Èe ¾elite kopirati ali pre
pomnilni¹ko kartico (èe
naprave, izberite ¾eleno
in kopiraj. Izberite Kop
pomn. kart., Kopiraj v 
pomn. tel.. 

Datoteke, shranjene na 
vstavljena), oznaèuje ik
pomnilniku naprave, oz

Da bi zmanj¹ali slike, ki
primer v zdru¾ljiv osebn
Prenos in pomnilnik > 
zmanj¹ate na 640 x 480
Zmanj¹aj. Da bi poveèa
potem ko ste kopirali pr
izberite datoteko in Mo
Prosti pomnilnik. Glejt
strani 46.

Èe ¾elite v brskalniku n
map menija Galerija, izb
Nalo¾i skladbe ali Nalo
lahko izberete zazname
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li video posnetek, izberite 
 se urejevalnik slik ali video 
je video posnetkov” na strani 34. 
trani 35. 

ji dodati sliko ali video posnetek, 
mi > Dodaj v album. Glejte 

osnetke po meri, izberite enega 
 Galeriji in Mo¾nosti > Uredi. 
snetkov” na strani 34.

zdru¾ljivim tiskalnikom ali jih 
artico (èe je vstavljena), da bi jih 
 Mo¾nosti > Tisk. Glejte 
5.

tavnostno sporoèilo v 
mbo predstavnostnih datotek 
ite  in izberite Po¹lji (èe je 

lahko dobite pri ponudniku 

 se pomaknite nanjo in 

oveèate ali pomanj¹ate tako, da 
èaj ali Pomanj¹aj. Na vrhu 
ave. Telefon razmerja poveèave 
m ogledu slike.
Da bi predstavnostne datoteke v mapi Galerija lahko dali v 
souporabo drugim napravam UPnP v omre¾ju WLAN, 
morate najprej ustvariti in urediti internetno dostopno 
toèko omre¾ja WLAN ter nastaviti aplikacijo Dom. omr.. 
Glejte “Brez¾ièno lokalno omre¾je (WLAN)” na strani 19.

Mo¾nosti za Dom. omr. niso na voljo v meniju Galerija, 
dokler ne nastavite aplikacije Dom. omr..

Ogledovanje slik in video 
posnetkov
Slike in video posnetki, ki jih posnamete s kamero, se 
shranijo v mapo Slike/video v meniju Galerija. Slike in 
video posnetke lahko prejemate v veèpredstavnostnih 
sporoèilih in e-po¹tnih prilogah ali po povezavi Bluetooth. 
Da bi prejeto sliko ali posnetek lahko videli v Galeriji ali 
veèpredstavnostnem predvajalniku, ju morate shraniti 
v pomnilnik naprave ali na pomnilni¹ko kartico (èe je 
vstavljena).

Odprite mapo Slike/video v meniju Galerija. Datoteke slik 
in video posnetkov so v zanki ter razvr¹èene po datumu. 
Prikazano je ¹tevilo datotek. Èe ¾elite prebrskati 
posamezne datoteke, se pomaknite levo ali desno. Èe ¾elite 
brskati po skupinah datotek, se pomaknite navzgor ali 
navzdol.

Da bi uredili fotografijo a
Mo¾nosti > Uredi. Odpre
posnetkov. Glejte “Urejan
Glejte “Urejanje slik” na s

Èe ¾elite v album v Galeri
izberite Mo¾nosti > Albu
“Albumi” na strani 37.

Èe ¾elite ustvariti video p
ali veè video posnetkov v
Glejte “Urejanje video po

Èe ¾elite slike natisniti z 
shraniti na pomnilni¹ko k
pozneje natisnili, izberite
“Tiskanje slik” na strani 4

Èe ¾elite poslati veèpreds
ponudnikovo spletno shra
(omre¾na storitev), pritisn
na voljo). Veè informacij 
storitev.

Èe si ¾elite ogledati sliko,
pritisnite .

Prikaz odprte slike lahko p
izberete Mo¾nosti > Pove
zaslona je razmerje poveè
ne upo¹teva pri naslednje
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osnetkov, zvokov, slike, 
odov
 posnetek po meri, oznaèite enega 
 in izberite Mo¾nosti > Uredi > 

eo posnetek, izbirajte med temi 

 Izre¾ite del posnetka, dodajte 
 poèasno predvajanje, izkljuèite 
knite, odstranite ali kopirajte 

no samo, èe ste dodali besedilo) – 
straniti ali kopirati besedilo; 
 besedila; doloèiti, koliko èasa naj 
, in besedilu dodati uèinke.

amo, èe ste dodali sliko) – Èe ¾elite 
i kopirati sliko; doloèiti, kako dolgo 
taviti ozadje ali barvni uèinek.

(prikazano samo, èe ste dodali 
elite izrezati ali premakniti zvoèni 
govo dol¾ino, ga odstraniti ali 

– Obstajajo tri vrste prehodov: na 
snetka ter prehodi med posnetki. 
Ga
le

rij
a Èe ¾elite sliko uporabiti za ozadje, jo izberite in 

Mo¾nosti > Doloèi > Nastavi za ozadje.

Èe ¾elite zbrisati sliko ali video posnetek, pritisnite . 

Urejanje video posnetkov
Èe ¾elite urejati video posnetke v meniju Galerija in 
ustvariti video posnetke po meri, se pomaknite na ¾eleni 
video in izberite Mo¾nosti > Uredi. Glejte “Galerija” 
na strani 32. Lastne video posnetke lahko izdelate z 
zdru¾evanjem in obrezovanjem video posnetkov ter z 
dodajanjem slik, zvoènih posnetkov, prehodov in uèinkov. 
Prehodi so posebni uèinki, ki jih dodate na zaèetku in 
koncu posnetka ali med posnetke.

Video posnetke po meri lahko ustvarite tudi v aplikaciji 
Filmski re¾iser. Izberite video posnetke in slike, iz katerih 
¾elite ustvariti muvee, ter Mo¾nosti > Uredi > Ustvari 
muvee. Glejte “Filmski re¾iser” na strani 85.

V urejevalniku video posnetkov lahko vidite dva èasovna 
trakova: èasovni trak za video posnetek in èasovni trak za 
zvok. Èe video posnetku dodate slike, besedilo ali prehode, 
se prika¾ejo na èasovni premici video posnetka. Èe ¾elite 
preklopiti med èasovnima trakovoma, se pomaknite gor 
ali dol.

Urejanje video p
besedila in preh
Èe ¾elite ustvariti video
ali veè video posnetkov
Uredi.

Èe ¾elite spremeniti vid
mo¾nostmi:

Uredi video posnetek –
barvni uèinek, uporabite
ali vkljuèite zvok, prema
posnetek. 

Uredi besedilo (prikaza
Èe ¾elite premakniti, od
spremeniti barvo in slog
bo prikazano na zaslonu

Uredi sliko (prikazano s
premakniti, odstraniti al
naj bo prikazana, in nas

Uredi zvoèni posnetek 
zvoèni posnetek) – Èe ¾
posnetek, prilagoditi nje
kopirati.

Uredi uèinek prehoda 
zaèetku in na koncu po
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lati video posnetek, ki presega 
oritev za veèpredstavnostna 
¹ljete z uporabo brez¾iène 
. Glejte “Po¹iljanje podatkov” na 
tke lahko z uporabo brez¾iène 
 ali bralnika pomnilni¹kih kartic 
aèunalnik.

slike ali tiste, ki so ¾e shranjene 
e Mo¾nosti > Uredi. 

èe ¾elite na primer obrezati ali 
 svetlost, barvo, kontrast in 
èinke, besedilo, izrezke ali okvir.

berite Mo¾nosti > Uporabi 
e roèno obrezati sliko, izberite 
 izberite razmerje med ¹irino 
nost Roèno, se v zgornjem 
vi kri¾ec. S tipko za pomikanje 
lite obrezati, in izberite Nastavi. 
 se pojavi ¹e en kri¾. Znova 
lite obrezati. Èe ¾elite prilagoditi 
erite Nazaj. Izbrani obmoèji 

naèuje, kako bo slika obrezana.

èeno razmerje med vi¹ino in 
i vogal ¾elenega obmoèja. 
Zaèetni prehod lahko izberete, ko je aktiven prvi prehod 
video posnetka.

Vstavi – Izberite Video posnetek, Slika, Besedilo, Zvoèni 
posnetek ali Nov zvoèni posnetek.

Film – Èe ¾elite odpreti predogled filma na celem zaslonu 
ali v obliki slièice, shraniti ali poslati film ali ga obrezati 
na primerno dol¾ino, da bo primeren za po¹iljanje v 
veèpredstavnostnem sporoèilu.

Èe ¾elite zajeti slièico iz video posnetka, v prikazu 
obrezovanja posnetka izberite Mo¾nosti > Posnemi 
slièico. V predogledu slièice pritisnite  in izberite 
Posnemi slièico.

Èe ¾elite video posnetek shraniti, izberite Mo¾nosti > 
Film > Shrani. Èe ¾elite doloèiti Pomnilnik v uporabi, 
izberite Mo¾nosti > Nastavitve. Privzet je pomnilnik 
naprave. 

V prikazu Nastavitve lahko doloèite tudi Privzeto ime 
posn., Privzeto ime posn. zasl., Loèljivost in Pomnilnik 
v uporabi.

Èe ¾elite video posnetek poslati, izberite Po¹lji > Prek 
veèpr. sporoèila, Prek e-po¹te, Prek Bluetooth ali 
Prek IR. O najveèji velikosti veèpredstavnostnih sporoèil, 
ki jih lahko po¹iljate, se pozanimajte pri ponudniku 
storitev.

 Nasvet: Èe ¾elite pos
omejitev ponudnika st
sporoèila, ga lahko po
tehnologije Bluetooth
strani 90. Video posne
tehnologije Bluetooth
prenesete v zdru¾ljiv r

Urejanje slik
Èe ¾elite urediti posnete 
v meniju Galerija, izberit

Izberite Uporabi uèinek, 
zasukati sliko, prilagoditi
loèljivost ali sliki dodati u

Èe ¾elite sliko obrezati, iz
uèinek > Obre¾i. Èe ¾elit
Roèno ali pa na seznamu
in vi¹ino. Èe izberete mo¾
desnem kotu slike se poja
izberite obmoèje, ki ga ¾e
V spodnjem desnem kotu
izberite obmoèje, ki ga ¾e
prvo izbrano obmoèje, izb
tvorita pravokotnik, ki oz

Èe ste izbrali vnaprej dolo
¹irino, izberite zgornji lev
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likacijo RealPlayer in predvajajte 

vite prikazovanje.

rikazovanje.

azovanje.

ritiskanjem tipke  (prej¹nja) ali 

st prikazovanja slik, pred zaèetkom 
¾nosti > Zaporedje slik > 
v med stranmi.

kazovanjem predvaja tudi zvok, 
oredje slik > Nastavitve in med 
i:

èena ali Izkljuèena.

 izberite glasbeno datoteko.

ko prilagajate glasnost s tipkama 

da
 shranjene v napravi, si lahko 
dru¾ljivega televizorja. Zdru¾ljiv 
eo Nokia pove¾ite s prikljuèkom za 
dru¾ljivem televizorju. TV-zaslon 
Ga
le

rij
a Velikost izbranega obmoèja spremenite s tipko za 

pomikanje. Èe ¾elite izbrano obmoèje zamrzniti, pritisnite 
. Obmoèje slike premikajte s tipko za pomikanje. Èe 

¾elite izbrati obmoèje, ki ga ¾elite obrezati, pritisnite .

Èe ¾elite zmanj¹ati uèinek rdeèih oèi na sliki, izberite 
Mo¾nosti > Uporabi uèinek > Odstran. rdeèih oèi. Kri¾ec 
premaknite na oko in pritisnite . Na zaslonu se pojavi 
zanka. S tipko za pomikanje jo prilagodite velikosti oèesa. 
Pritisnite , da rdeèa barva potemni.

Bli¾njice v urejevalniku slik:
• Èe si ¾elite sliko ogledati na celem zaslonu, pritisnite 

. Èe se ¾elite vrniti v obièajen prikaz, ponovno 
pritisnite .

• Èe ¾elite sliko zasukati v smeri urnega kazalca ali 
nasprotni smeri, pritisnite  ali .

• Èe jo ¾elite poveèati ali pomanj¹ati, pritisnite  
ali .

• Po poveèani sliki se premikate s tipkami , ,  
ali .

Predvajanje zaporedja slik
Izberite Mo¾nosti > Zaporedje slik > Zaèni, èe si ¾elite 
ogledati slike in video posnetke v celozaslonskem naèinu. 
Predvajanje se zaène pri izbrani datoteki. Izberite med 
naslednjimi mo¾nostmi:

Predvajaj – Odprite ap
izbrani video posnetek.

Prekini – Zaèasno usta

Nadaljuj – Nadaljujte p

Konèaj – Konèajte prik

Med slikami brskajte s p
 (naslednja).

Èe ¾elite nastaviti hitro
predvajanja izberite Mo
Nastavitve> Zakasnite

Èe ¾elite, da se med pri
izberite Mo¾nosti > Zap
naslednjimi nastavitvam

Glasba – Izberite Vklju

Skladba – Na seznamu

Med prikazovanjem lah
 in .

Naèin TV-izho
Video posnetke in slike,
ogledujete na zaslonu z
povezovalni kabel za vid
vhodni video signal na z
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ih razliènih velikosti in 
odprete tako, da izberete mapo 
te na datoteko in izberete 

te prikaz, ali , da ga 

ièajnim prikazom preklapljate s 

no razvr¹èanje slik in video 
ov odprete tako, da v mapi 
nosti > Albumi > Prika¾i 

ideo posnetek v album v galeriji, 
posnetka in izberite Mo¾nosti > 
. Odpre se seznam albumov. 
 ¾elite dodati sliko ali video 

ko .

eko iz albuma, pritisnite . 
ape Slike/video v meniju 
prikazuje vse, kar je na zaslonu naprave, razen kadar 
uporabljate mapo Slike/video v meniju Galerija in 
RealPlayer.

Ko med prikazom na televizorju odprete sliko v prikazu 
slièic, mo¾nost Poveèaj ni na voljo. Èe ni poveèana, se na 
televizorju prika¾e v celozaslonskem naèinu. 

Video posnetke in slike si lahko ogledate v obliki 
predstavitve. Vsi predmeti v albumu ali oznaèeni video 
posnetki in slike se na televizorju prika¾ejo v 
celozaslonskem naèinu, predvaja pa se tudi izbrana glasba. 

Ko odprete oznaèen video, ga zaène RealPlayer predvajati 
na zaslonu mobilne naprave in televizorja. Glejte 
“RealPlayer” na strani 82.

Vsi zvoki, vkljuèno s stereo zvokom video posnetka, toni 
zvonjenja in toni tipk, se prenesejo v televizor, èe je na 
napravo prikljuèen kabel za video izhod. Mikrofon naprave 
lahko uporabljate kot obièajno. 

Doloèiti morate nastavitve TV-izhoda za ustrezni TV-sistem 
ter razmerje med ¹irino in vi¹ino. Glejte “Nastavitev 
televizorja” na strani 120.

Predstavitve
V tem meniju lahko pregledujete datoteke .svg 
(stopnjevana vektorska grafika), na primer animirane slike 
in zemljevide. Te slike so videti enake tudi, èe jih natisnete 

ali pregledujete na zaslon
loèljivosti. Datoteko .svg 
Predstavitve, se pomakne
Mo¾nosti > Predvajaj. 

Pritisnite , da poveèa
zmanj¹ate.

Med celozaslonskim in ob
tipko *.

Albumi
Albumi omogoèajo priroè
posnetkov. Seznam album
Slike/video izberete Mo¾
albume. 

Èe ¾elite dodati sliko ali v
se pomaknite do slike ali 
Albumi > Dodaj v album
Izberite album, v katerega
posnetek, in pritisnite tip

Èe ¾elite odstraniti datot
Datoteka se ne zbri¹e iz m
Galerija.
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red naroèilom tiskanja sliko 
vanju slik se pomikajte navzgor ali 

jete naroèilo.
èe ¾elite spremeniti podrobnosti o 
pij naroèene slike. V prikazu 
te, kateri izdelek katere vrste ¾elite 
 ponudnikih storitev so na voljo 
 izdelki.
li desno, da bi videli in spremenili 
naroèenih slik.
èn., da bi spremenili informacije o 
formacije o kupcu lahko kopirate iz 

e naroèilu dodati veè slik.
i odstranili naroèene slike.
e podrobnosti o prej¹njih naroèilih.
, se prika¾e obvestilo Naroèijo je 
o.

a
¾ljivost storitve se lahko razlikuje 
rodajno obmoèje.

ava lahko daste fotografije in video 
spletne albume, dnevnike ali druge 
orabo. Po¹ljete lahko vsebino, 
Ga
le

rij
a Spletno tiskanje

Z aplikacijo Mobi Tisk lahko tiskate slike po spletu in 
naroèite razliène izdelke z izbrano sliko, na primer 
skodelice ali podloge za mi¹ko. Pri razliènih ponudnikih 
storitev so na voljo razlièni izdelki.

Da bi lahko uporabljali Mobi Tisk, morate storitev naroèiti 
pri ponudniku spletnega tiskanja in imeti name¹èeno vsaj 
eno datoteko z nastavitvami tiskalne storitve. Datoteke 
lahko dobite pri ponudniku tiskanja, ki podpira Mobi Tisk.

Tiskate lahko samo slike v obliki .jpeg.
1 Pritisnite  in izberite Galerija > Slike/video. 

Izberite eno ali veè slik, ki jih ¾elite natisniti, 
in Mo¾nosti > Natisni > Naroèi slike.

2 Na seznamu izberite ponudnika storitev.
3 Izberite Mo¾nosti in nato:

Odpri, da vzpostavite povezavo s ponudnikom storitev.
Odstrani, da ponudnika odstranite s seznama. Èe s 
seznama zbri¹ete edinega ponudnika, mo¾nost Naroèi 
slike ne bo na voljo, dokler ne boste namestili vsaj ene 
nastavitvene datoteke.
Dnevnik, da prika¾ete podrobnosti o prej¹njih 
naroèilih: ime ponudnika storitve, skupna vsota in 
stanje naroèila.
Ob povezavi s stre¾nikom ponudnika storitve se odpre 
predogled slik, ki ste jih izbrali v meniju Galerija.

4 Izberite Mo¾nosti in nato:

Predogled, da bi si p
ogledali. Pri pregledo
navzdol.
Naroèi zdaj, da po¹l
Spremeni naroèilo, 
izdelku ali ¹tevilo ko
naroèila lahko izbere
naroèiti. Pri razliènih
razliène mo¾nosti in
Pomaknite se levo a
podrobnosti drugih 
Spr. podatke o naro
kupcu in naroèilu. In
imenika.
Dodaj sliko, èe ¾elit
Odstrani sliko, da b
Dnevnik, da prika¾et
Ko se naroèilo po¹lje
bilo uspe¹no poslan

Spletna objav
 Opomba: Razpolo

glede na dr¾avo ali p

Z aplikacijo Spletna obj
posnetke v souporabo v 
spletne storitve za soup
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ritev. Nov raèun za storitev 
e Mo¾nosti > Dodaj nov raèun 
ilom Ustvari nov na seznamu 
 ustvarili brez povezave ali 
una ali storitve v spletnem 
èunalnika, posodobite seznam 
ko, da izberete Mo¾nosti > 
izberite s pritiskom na tipko za 

brane slike in video posnetki 
ja. Datoteke lahko odprete in si 
 ali jim dodate besedilo; dodate 
.

s v splet in shraniti ustvarjene 
te Nazaj > Shrani kot osnutek. 
l, izberite Preklièi > Shrani kot 

ijo in prenesli datoteke v splet, 
i ali pritisnite .

 storitve
ideo posnetke, ki ste jih prenesli 
utke in poslane vnose v svoji 
eo izberite Mo¾nosti > Odpri 
tvarjate in spreminjate tudi brez 
ezave ustvarili nov raèun ali 
shranite nedokonèane objave kot osnutke, da bi jih uredili 
pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Razlièni ponudniki 
storitev podpirajo razliène vrste vsebine.

Zaradi za¹èite avtorskih pravic morda ne boste mogli 
kopirati, spreminjati, prena¹ati ali posredovati nekaterih 
slik, skladb (vkljuèno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Hitri zaèetek
Èe ¾elite uporabljati aplikacijo Spletna objava, se morate 
naroèiti na spletno storitev souporabe slik enega od 
ponudnikov, ki so na voljo. Navadno lahko to storite 
na spletnem mestu ponudnika storitve. Podrobnosti 
o naroènini lahko dobite pri ponudniku storitev. Veè 
informacij o zdru¾ljivih ponudnikih storitev boste na¹li 
na spletni strani www.nokia.com/support.

Ko v aplikaciji Spletna objava prviè odprete storitev, 
morate vnesti uporabni¹ko ime in geslo. Do nastavitev 
lahko dostopate pozneje, tako da v aplikaciji Spletna 
objava izberete Mo¾nosti > Nastavitve. Glejte “Nastavitve 
spletne souporabe” na strani 40.

Po¹iljanje datotek
Pritisnite  in izberite Galerija > Slike/video, datoteke, 
ki jih ¾elite prenesti, in Mo¾nosti > Po¹lji > Po¹lji prek 
spleta. Aplikacijo Spletna objava lahko odprete tudi iz 
glavne kamere.

Odpre se prikaz Izberi sto
ustvarite tako, da izberet
ali ikono storitve z besed
storitev. Èe ste nov raèun
spremenili nastavitve raè
brskalniku zdru¾ljivega ra
storitev v svoji napravi ta
Nalo¾i storitve. Storitev 
pomikanje.

Ko izberete storitev, se iz
prika¾ejo v naèinu urejan
jih ogledate, jih razvrstite
lahko tudi nove datoteke

Èe ¾elite preklicati preno
objave kot osnutke, izberi
Èe se je postopek ¾e zaèe
osnutek.

Da bi se povezali s storitv
izberite Mo¾nosti > Po¹lj

Odpiranje spletne
Da bi si ogledali slike in v
v spletno storitev, ter osn
napravi, v mapi Slike/vid
storitev. Raèune lahko us
povezave. Èe ste brez pov

yogesh_jagtap
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èun in Mo¾nosti > Uredi. Izberite 
stmi:

e ime raèuna.

 izberite ponudnika storitev, ki ga 
nika storitev za obstojeèi raèun ne 
vega ponudnika pa morate vedno 

. Èe zbri¹ete raèun s seznama Moji 
ri¹ejo tudi z njim povezane storitve 

slo – vnesite uporabni¹ko ime 
javi v spletno storitev ustvarili 

e, da bi izbrali, v kak¹ni velikosti naj 
i.

j
 – in izberite, v kak¹ni velikosti naj 
slonu naprave. Ta nastavitev ne 
 po¹iljanje.

 – in izberite velikost pisave 
slanih predmetih ter pri dodajanju 

glejte si nastavitve ponudnikov 
odajte novega ponudnika ali si 
Ga
le

rij
a spremenili nastavitve raèuna ali storitve s spletnim 

brskalnikom, lahko posodobite seznam storitev v svoji 
napravi tako, da izberete Mo¾nosti > Nalo¾i storitve. 
Na seznamu izberite storitev.

Ko odprete storitev, izberite med naslednjim:
• Odpri v brskalniku – Pove¾ite se z izbrano storitvijo 

in si v spletnem brskalniku oglejte prenesene albume 
in osnutke albumov. Prikaz se lahko pri razliènih 
ponudnikih storitev razlikuje.

• Osnutki – Prika¾ite in uredite osnutke ter jih prenesite 
v splet.

• Poslano, da prika¾ete zadnjih 20 vnosov, ki ste jih 
ustvarili s svojo napravo.

• Nova objava, èe ¾elite ustvariti nov vnos.

Pri razliènih ponudnikih storitev so lahko na voljo razliène 
mo¾nosti.

Nastavitve spletne souporabe
Èe ¾elite urediti nastavitve storitve Spletna objava, v 
aplikaciji Spletna objava izberite Mo¾nosti > Nastavitve.

Moji raèuni
V podmeniju Moji raèuni lahko ustvarjate nove raèune in 
urejate obstojeèe. Nov raèun ustvarite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Dodaj nov raèun. Èe ¾elite urediti 

obstojeèega, izberite ra
med naslednjimi mo¾no

Ime raèuna – in vnesit

Ponudnik storitev – in
¾elite uporabljati. Ponud
morete zamenjati, za no
ustvariti tudi nov raèun
raèuni, se iz naprave zb
in poslani predmeti.

Uporabni¹ko ime in Ge
in geslo, ki ste ju ob pri
za svoj raèun.

Velik. slike za po¹iljanj
se slike po¹iljajo storitv

Nastavitve aplikaci
Velikost prikazne slike
bo slika prikazana na za
vpliva na velikost slik za

Velik. prikazn. besedila
besedila v osnutkih in po
ali urejanju besedila.

Dodatno
Ponudniki storitev – o
storitev ali jih uredite, d
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oglejte podrobnosti o ponudniku. Èe zamenjate ponudnika, 
se v meniju Moji raèuni zbri¹ejo vse informacije o 
prej¹njem ponudniku. Nastavitev vnaprej doloèenih 
ponudnikov ni mogoèe spreminjati.

Privzeta dostopna toèka – èe ¾elite zamenjati dostopno 
toèko za povezovanje s spletno storitvijo, izberite ¾eleno 
toèko.
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be
 glasbe, se prika¾e zadnja 
eznam predvajanja. Èe ¾elite videti 
e  ali Mo¾nosti > Knji¾nica 
 skladb. Prikazane skladbe zaènete 
rete Mo¾nosti > Predvajaj.

èasno ustavitvijo preklapljate s 

ritiskom na . Èe ¾elite skladbo 
ridr¾ite  ali . Za predvajanje 
 pesmi pritisnite  ali .

 predvajani seznam skladb, izberite 
ri 'Predvajanje'. Èe ¾elite seznam 
am predvajanja, izberite 
zn. skladb in ustvarite nov seznam 

ranjenih.

i pritisnite  ali .

 predvajanja glasbe, izberite 
nik.

b v nakljuènem vrstnem redu in 
 lahko izberete, èe pritisnete 
Pr
ed

st
av

no
st

ne
 a

pl
ik

ac
ije Predstavnostne aplikacije

Predvajalnik

Pritisnite  in izberite Predv.glasbe. S predvajalnikom 
lahko predvajate glasbene datoteke ter ustvarjate 
sezname za predvajanje in z njih poslu¹ate glasbo.

 Opozorilo: Glasbo poslu¹ajte pri zmerni glasnosti. 
Dolgotrajnej¹a izpostavljenost moèni glasnosti lahko 
po¹koduje va¹ sluh. Med uporabo zvoènika naprave ne 
dr¾ite ob u¹esu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Dodajanje glasbe
Ko prviè odprete predvajalnik glasbe, aplikacija poi¹èe 
glasbene datoteke v pomnilniku in ustvari knji¾nico 
glasbe.

Ko dodate glasbene datoteke v napravo ali jih odstranite, 
posodobite knji¾nico glasbe. Izberite Mo¾nosti > 
Knji¾nica glasbe > Mo¾nosti > Posod. knji¾nico glasbe.

  Nasvet: Glasbene datoteke lahko prenesete iz 
naprave na zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico (èe je 
vstavljena) s programom Nokia Music Manager, ki je 
na voljo v programski zbirki Nokia PC Suite.

Predvajanje glas
Ko odprete predvajalnik
predvajana skladba ali s
knji¾nico glasbe, izberit
glasbe in ¾eleni seznam
predvajati tako, da izbe

Med predvajanjem in za
tipkama  in .

Predvajanje ustavite s p
previti naprej ali nazaj, p
naslednje ali predhodne

Èe ¾elite videti trenutno
 ali Mo¾nosti > Odp

skladb shraniti kot sezn
Mo¾nosti > Dodaj na se
ali izberite enega od sh

Za prilagoditev glasnost

Èe ¾elite spremeniti ton
Mo¾nosti > Izenaèeval

Med predvajanjem sklad
obièajnim predvajanjem
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 pritisnite . Èe zbri¹ete 
bri¹ete samo seznam, ne pa tudi 

 ali povezavi Bluetooth lahko 
ljivega osebnega raèunalnika ali 
. Podrobnosti lahko preberete v 
porabo tehnologije Bluetooth” 

otem ko ste posodobili zbirko 
Mo¾nosti > Posod. Knji¾nico 

unalnik za prena¹anje glasbe:
dows XP (ali novej¹i);
dvajalnika Windows Media 

 o zdru¾ljivosti programa 
r lahko preberete v razdelku 
tnem mestu Nokia;
okia PC Suite 6.7 ali novej¹a.

nalnika
a tri razliène naèine:
li v raèunalniku kot zunanji trdi 
ovnih datotek vseh vrst, 
z uporabo zdru¾ljivega kabla USB 
Mo¾nosti > Nakljuèno zapor.. Èe ¾elite izbrati, ali naj se 
predvajanje na koncu seznama ustavi ali zaène od zaèetka, 
izberite Mo¾nosti > Ponavljanje.

Spletne zaznamke za nalaganje glasbe odprete tako, da 
izberete Mo¾nosti > Nalo¾i skladbe.

Èe se ¾elite vrniti v stanje pripravljenosti, medtem ko se 
glasba ¹e naprej predvaja v ozadju, izberite Mo¾nosti > 
Predvajaj v ozadju.

Knji¾nica glasbe
Èe ¾elite prikazati knji¾nico glasbe, izberite Mo¾nosti > 
Knji¾nica glasbe. Na seznamu vse skladbe je vsa glasba. 
Èe ¾elite skladbe razvrstiti, izberite Albumi, Izvajalci, 
Zvrsti ali Skladatelji. Naprava pridobi informacije o 
albumu, izvajalcu, ¾anru in skladatelju iz oznak ID3 ali M4A 
glasbenih datotek, èe so na voljo.

Èe ¾elite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, 
izvajalce, ¾anre ali skladatelje, izberite ¾elene predmete in 
Mo¾nosti > Dodaj na sezn. skladb. Ustvarite lahko nov 
seznam za predvajanje ali dodate na ¾e obstojeèega.

Sezname predvajanja prika¾ete tako, da izberete Seznami 
skladb. Èe ¾elite ustvariti nov seznam, izberite Mo¾nosti > 
Nov seznam skladb. Èe ¾elite dodati skladbe na seznam, ki 
ga pregledujete in ste ga ustvarili sami, izberite 
Mo¾nosti > Dodaj skladbe.

Èe ¾elite zbrisati seznam,
seznam za predvajanje, z
glasbenih datotek.

Prenos glasbe
Po zdru¾ljivem kablu USB
prena¹ate glasbo iz zdru¾
drugih zdru¾ljivih naprav
razdelku “Povezovanje z u
na strani 88.

Da bi osve¾ili knji¾nico, p
skladb v napravi, izberite 
glasbe.

Sistemske zahteve za raè
• operacijski sistem Win
• zdru¾ljiva razlièica pre

Player. Veè informacij
Windows Media Playe
o napravi N93 na sple

• programska oprema N

Prenos glasbe iz raèu
Glasbo lahko prenesete n
• Da bi napravo prikaza

disk za prenos podatk
vzpostavite povezavo 



44

ja
ete z zdru¾ljivim raèunalnikom in v 
omnilnika, Windows Media Player 
cijo. Z roèno sinhronizacijo lahko 
 sezname predvajanja, ki jih ¾elite 
odstraniti.

vo, morate vnesti ime, ki se bo 
s Media Player uporabljalo za 

jih izbrali sami:
ana s predvajalnikom Windows 
ovezanih ¹e veè naprav, izberite 
m podoknu.
ki jih ¾elite sinhronizirati, povlecite 
om. Skladbe ali albume odstranite 
 na seznamu in kliknete Remove 

o s seznamom vsebuje datoteke, ki 
ati, in ali je v mobilni napravi na 
 pomnilnika. Kliknite Start Sync., 
iranje.

izacija
o mo¾nost prenosa datotek v 
dia Player, kliknite pu¹èico pod 
svojo napravo in kliknite Set up 
Pr
ed

st
av
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st
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 a
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ije ali vmesnika Bluetooth. Èe uporabite kabel USB, za 

naèin povezave izberite Naprava za shranjevanje. 
V napravi mora biti zdru¾ljiva pomnilni¹ka kartica.

• Da bi glasbo sinhronizirali s predvajalnikom Windows 
Media Player, prikljuèite zdru¾ljiv kabel USB in za 
naèin povezave izberite Predvajalnik. V napravi mora 
biti zdru¾ljiva pomnilni¹ka kartica.

• Èe ¾elite uporabiti program Nokia Music Manager v 
zbirki Nokia PC Suite, prikljuèite zdru¾ljiv kabel USB in 
za naèin povezave izberite PC Suite.

Èe ¾elite zamenjati privzeti naèin povezave USB, 
pritisnite  in izberite Povezov. > Pod.kabel > Naèin 
za pod. kabel.

Programa Windows Media Player in Nokia Music Manager 
v zbirki Nokia PC Suite sta optimizirana za prenos 
glasbenih datotek. Informacije o prenosu glasbe s 
programom Nokia Music Manager najdete v priroèniku 
za programsko opremo Nokia PC Suite.

Prenos glasbe s predvajalnikom Windows 
Media Player
Funkcije za sinhroniziranje glasbe v razlièicah 
predvajalnika Windows Media Player morda ne bodo 
enake. Veè informacij boste na¹li v ustreznih priroènikih 
in pomoèi za Windows Media Player.

Roèna sinhronizaci
Ko svojo napravo pove¾
njej ni dovolj prostega p
izbere roèno sinhroniza
sami izberete skladbe in
premakniti, kopirati ali 

Ko prviè pove¾ete napra
v predvajalniku Window
njeno ime.
Prenos datotek, ki ste 
1 Ko je naprava povez

Media Player in je p
svojo v navigacijske

2 Skladbe ali albume, 
v podokno s seznam
tako, da jih izberete
from list.

3 Preverite, ali podokn
jih ¾elite sinhronizir
voljo dovolj prostega
da zaènete sinhroniz

Samodejna sinhron
Da bi spremenili privzet
programu Windows Me
napisom Sync, izberite 
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nkcijo Tiskanje slik, izberite 
iskanja v galeriji, kameri, 
ovalniku slik.

ik s podporo za Tiskanje slik, 
ovni kabel, potem pa izberite 

uporabljate prviè, se po izbiri 
lnikov, ki so na voljo. Izberite 

tavi za privzetega.

 za Tiskanje slik prikljuèili s 
kia CA-53, se tiskalnik 

 voljo, se prika¾e seznam 
.

ti tiskalnik, izberite Mo¾nosti > 
 tiskalnik.

a
re samo takrat, ko zaènete tiskati 

prika¾ejo v vnaprej nastavljenih 
meniti postavitev, s pritiskanjem 
avitve, ki so na voljo za izbrani 
Sync.. Poèistite ali izberite potrditveno polje Sync this 
device automatically.

Èe je izbrano potrditveno polje Sync this device 
automatically in pove¾ete svojo napravo, se knji¾nica 
glasbe v mobilni napravi samodejno posodobi s 
seznami predvajanja, ki ste jih izbrali v programu 
Windows Media Player.

Èe niste doloèili nobenih seznamov predvajanja, je za 
sinhronizacijo izbrana celotna knji¾nica glasbe v 
raèunalniku. Knji¾nica v raèunalniku lahko vsebuje veè 
datotek, kot jih je mogoèe prenesti v pomnilnik in na 
pomnilni¹ko kartico mobilne naprave. Veè informacij 
boste na¹li v pomoèi za Windows Media Player.

Seznami predvajanja v mobilni napravi se ne sinhronizirajo 
s seznami predvajanja za Windows Media Player.

Tiskanje slik
Mo¾nost Tiskanje slik uporabite, èe ¾elite tiskati slike po 
zdru¾ljivem podatkovnem kablu, omre¾ju WLAN (èe je na 
voljo), povezavi Bluetooth ali z zdru¾ljivo pomnilni¹ko 
kartico (èe je vstavljena).

Tiskate lahko samo slike v obliki .jpeg. Slike, ki jih 
posnamete s kamero, se samodejno shranijo v zapisu .jpeg.

Èe ¾elite tiskati slike s fu
¾eleno sliko in mo¾nost t
urejevalniku slik ali prikaz

Èe ¾elite uporabiti tiskaln
najprej prikljuèite podatk
funkcijo tiskanja.

Izbira tiskalnika
Ko funkcijo Tiskanje slik 
slike prika¾e seznam tiska
tiskalnik. Tiskalnik se nas

Èe ste tiskalnik s podporo
povezovalnim kablom No
samodejno prika¾e.

Èe privzeti tiskalnik ni na
tiskalnikov, ki so na voljo

Èe ¾elite zamenjati privze
Nast. tiskanja > Privzeti

Predogled tiskanj
Predogled tiskanja se odp
sliko v galeriji.

Slike, ki ste jih izbrali, se 
postavitvah. Èe ¾elite spre

 ali  preglejte post
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ije tiskalnik. Èe je slik preveè za eno stran, pritisnite  ali 

, da bi odprli ¹e druge strani.

Nastavitve tiskanja
Razpolo¾ljive mo¾nosti se razlikujejo glede na zmogljivosti 
izbranega tiskalnika.

Èe ¾elite nastaviti privzeti tiskalnik, izberite Mo¾nosti > 
Privzeti tiskalnik.

Velikost papirja doloèite tako, da izberete Velikost 
papirja, velikost papirja na seznamu in mo¾nost OK. 
Izberite Preklièi, da se vrnete v prej¹nji prikaz.

Varnostne kopije datotek
Predstavnostne datoteke, ki so v va¹i napravi, prenesete in 
varnostno kopirate v zdru¾ljiv raèunalnik po omre¾ju 
WLAN tako, da izberete Mo¾nosti > Prenos in 
pomnilnik > Samodejni prenos. Glejte “Brez¾ièno lokalno 
omre¾je (WLAN)” na strani 19.

Naprava zaène iskati druge naprave. Izberite napravo in 
mapo, v katero ¾elite prenesti predstavnostne datoteke. 
Izberite OK.

Nastavitvi Naprava za shranjevanje ali Mapa za 
shranjevanje lahko spremenite, èe izberete Mo¾nosti > 
Nastavitve.
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ahko sporoèila uredite po mapah.

 izogniti ponovnemu pisanju 
oèil, uporabite besedila v mapi s 

 meniju se lahko pove¾ete z 
alnikom in nalo¾ite nova e-
ovezave pregledate ¾e nalo¾ena. 
i 57.

i so shranjeni osnutki 

i je shranjenih zadnjih 20 
stih, poslanih po povezavi 
ovezavi. Èe ¾elite spremeniti 
il, glejte “Drugo (druge 

mapi so zaèasno shranjena 
¹iljanje.

 shranijo v mapo V po¹iljanju, èe 
unaj dosega omre¾ja. E-po¹tna 
e tudi ob naslednji vzpostavitvi 
Sporoèila
Pritisnite  in izberite Sporoèila. V meniju Sporoèila 
lahko ustvarjate, po¹iljate, prejemate, pregledujete, urejate 
in razvr¹èate besedilna, veèpredstavnostna, e-po¹tna 
in posebna besedilna sporoèila, ki vsebujejo podatke. 
Sporoèila in podatke lahko prejemate tudi po povezavi 
Bluetooth ali infrardeèi povezavi; prejemate lahko 
obvestila spletnih storitev in sporoèila v celici ter po¹iljate 
ukaze za storitve.

 Opomba: Naprava vas lahko obvesti, da je bilo 
sporoèilo poslano na vprogramirano ¹tevilko centra za 
sporoèila, ne pa tudi, ali je ¾e prispelo do naslovnika. 
Podrobnej¹e informacije o sporoèilnih storitvah lahko 
dobite pri ponudniku storitev.

Èe ¾elite ustvariti novo sporoèilo, izberite Novo sporoèilo.

Veèpredstavnostna sporoèila lahko prejemajo in 
prikazujejo samo naprave z zdru¾ljivimi funkcijami. 
Videz sporoèila je lahko drugaèen, odvisno od naprave, 
ki ga prejme.

Meni Sporoèila vsebuje naslednje mape:

 Prejeto – Sem se shranijo prejeta sporoèila, razen e-
po¹tnih sporoèil in sporoèil v celici. E-po¹tna sporoèila se 
shranjujejo v Nabiralnik.

 Moje mape – Tukaj l

 Nasvet: Èe se ¾elite
pogosto poslanih spor
predlogami.

 Nabiralnik – V tem
oddaljenim po¹tnim nabir
po¹tna sporoèila ali brez p
Glejte “E-po¹ta” na stran

 Osnutki – V tej map
neodposlanih sporoèil.

 Poslano – V tej map
poslanih sporoèil razen ti
Bluetooth ali infrardeèi p
¹tevilo shranjenih sporoè
nastavitve)” na strani 60.

 V po¹iljanju – V tej 
sporoèila, ki èakajo na po

 Primer: Sporoèila se
je na primer naprava z
sporoèila lahko po¹ljet
povezave.
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la
jejo izbrani naèin vpisovanja 
aèin vpisovanja ¹tevilk.

pisanja
obièajen naèin, se prika¾e .
– ) pritisnite tolikokrat, dokler 
ak. Na voljo je veè znakov, kot jih 
mezni tipki.
 na isti tipki kot trenutna, 
a¾e kazalka (to lahko pospe¹ite 

), in vpi¹ite ¾eleno èrko.
pritiskom na . Èe ¾elite kazalko 
jo vrstico, trikrat pritisnite .

evanjem vnosa
e z enim samim pritiskom na tipko. 
a vgrajenem slovarju, ki mu lahko 
d pisanjem z uporabo slovarja se 

sanje s predvidevanjem, pritisnite 
èi predvidevanje. S tem vkljuèite 

njem vnosa za vse urejevalnike 
Sp
or

oè
ila  Povratnice – Od omre¾ja lahko zahtevate, da vam 

po¹ilja potrdila o dostavi besedilnih in veèpredstavnostnih 
sporoèil, ki ste jih poslali (omre¾na storitev). Pri 
veèpredstavnostnih sporoèilih, poslanih na e-po¹tni 
naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoèe.

 Nasvet: Ko odprete eno od privzetih map, se lahko 
med njimi premikate s tipkama  in .

Èe ¾elite vpisati in ponudniku storitev poslati zahteve za 
storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za 
vklop omre¾nih storitev, v glavnem prikazu menija 
Sporoèila izberite Mo¾nosti > Ukaz za storitev.

Sporoèila v celici (omre¾na storitev) vam omogoèajo 
sprejemanje razliènih obvestil (na primer o vremenu ali 
cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in 
njihovih ¹tevilk lahko dobite pri ponudniku storitev. V 
glavnem prikazu Sporoèila izberite Mo¾nosti > Sporoèila 
v celici. V glavnem prikazu lahko prika¾ete stanje teme, 
njeno ¹tevilko in ime ter oznako za po¹iljanje ( ).

Obvestil v celici ne morete prejemati v omre¾jih UMTS. 
Paketna podatkovna povezava lahko prepreèi prejemanje 
sporoèil v celici.

Pisanje besedi
ABC, abc in Abc oznaèu
znakov. 123 oznaèuje n

Obièajen naèin 
Èe vpisujete besedo na 
• ©tevilsko tipko (

se ne izpi¹e ¾eleni zn
je napisanih na posa

• Èe je naslednja èrka
poèakajte, da se prik
tako, da pritisnete 

• Presledek vstavite s 
premakniti v nasledn

Pisanje s predvid
Vsako èrko lahko vstavit
Tak¹no pisanje temelji n
dodate nove besede. Me
prika¾e znak .
1 Èe ¾elite vkljuèiti pi

 in izberite Vklju
pisanje s predvideva
v napravi.
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n jo potrdite s pritiskom na . 
 zlo¾enke. Pritisnite , da 
ate presledek.

videvanjem vnosa
 s predvidevanjem vnosa za 
i, pritisnite  in izberite 
kljuèeno.

d pisanjem vklopiti ali izklopiti 
vakrat hitro pritisnite .

pisanja
i¹ete ¹tevilko z dalj¹im pritiskom 

n ¹tevilk preklapljate z dalj¹im 

azliènimi naèini vpisovanja 

tisnite . Èe ¾elite zbrisati 
a dr¾ite tipko .

o vnesete, èe pritisnete .

 odprete z dalj¹im pritiskom 
2 S tipkami od  do  
napi¹ite ¾eleno besedo. Za 
vsako èrko pritisnite 
ustrezno tipko samo 
enkrat. Da bi na primer 
napisali 'Nokia', ko je 
izbran angle¹ki slovar, 
pritisnite:  za N,  
za o,  za k,  za i in 

 za a.
Predvidena beseda se spremeni po vsaki 
pritisnjeni tipki.

3 Ko besedo pravilno napi¹ete, jo potrdite s tipko  ali 
dodajte presledek s tipko .
Èe beseda ni ustrezna, pritiskajte , da se ena za 
drugo izpi¹ejo druge ujemajoèe se besede, ki jih je na¹el 
slovar, ali pritisnite  in izberite Predvidevanje 
vnosa > Zadetki.
Èe se za besedo prika¾e znak ?, pomeni, da besede ni v 
slovarju. Èe ¾elite v slovar dodati novo besedo, izberite 
Èrkuj, vpi¹ite besedo na obièajen naèin in izberite OK. 
Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove 
dodane besede nadomestijo najstarej¹e.

4 Zaènite pisati naslednjo besedo.

Pisanje zlo¾enk
Vpi¹ite prvi del zlo¾enke i
Nato vpi¹ite ¹e zadnji del
besedo dokonèate in dod

Izklop pisanja s pred
Èe ¾elite izkljuèiti pisanje
vse urejevalnike v naprav
Predvidevanje vnosa > Iz

 Nasvet: Èe ¾elite me
predvidevanje vpisa, d

Nasveti za naèin 
V naèinu za pisanje èrk vp
na ustrezno tipko.

Med naèinom vnosa èrk i
pritiskom na .

Èe ¾elite preklopiti med r
znakov, pritisnite .

Èe ¾elite zbrisati èrko, pri
veè kot eno èrko, dalj èas

Najpogostej¹a loèila lahk

Seznam posebnih znakov
na .
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 , 
ke ali 
li 

evilko 
v e-
lite 
 
nike, 

ko ali 
pirate 
¹èa.

a sporoèila ali e-po¹te. Èe ¾elite 
o vidna, izberite Mo¾nosti > Polja 

api¹ite sporoèilo. Èe ¾elite vstaviti 
o¾nosti > Vstavi ali Vstavi 
.
 MMS dodati predstavnostni 
o¾nosti > Vstavi predmet > Slika, 
 Video posnetek. Ko je dodan zvok, 

 obliko posnetih video posnetkov, 
 video”, stran 26.

vo sliko, zvoèni ali video posnetek 
o sporoèilo, izberite Vstavi novo > 
Sp
or

oè
ila  Nasvet: Èe ¾elite hkrati vstaviti veè posebnih znakov, 

pritisnite , ko izberete vsak znak.

Pisanje in po¹iljanje sporoèil
Videz veèpredstavnostnega sporoèila se lahko razlikuje 
glede na napravo, ki ga prejme.

Preden ustvarite veèpredstavnostno sporoèilo ali napi¹ete 
e-po¹to, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. 
Glejte “Nastavitve za prejemanje veèpredstavnostnih 
sporoèil in e-po¹te” na strani 51 in “E-po¹ta” na strani 57.

Mobilno omre¾je lahko omejuje velikost 
veèpredstavnostnih sporoèil. Èe vstavljena slika prese¾e 
omejitev, jo bo morda naprava pomanj¹ala, tako da jo 
boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

1 Izberite Novo sporoèilo in nato eno od naslednjih 
mo¾nosti:
Besed. spor. – po¹iljanje besedilnih sporoèil.
Veèpredst. sporoèilo – da po¹ljete veèpredstavnostno 
sporoèilo (MMS).
E-po¹ta – da po¹ljete e-po¹tno sporoèilo.
Èe ¹e niste vpisali nastavitev za e-po¹to, jih bo telefon 
zahteval. Èe ¾elite ustvariti nastavitve za e-po¹to s 
pomoèjo vodnika, izberite Zaèni.

2 V polju Za pritisnite
da izberete prejemni
skupine iz imenika, a
vpi¹ite telefonsko ¹t
prejemnika ali njego
po¹tni naslov. Èe ¾e
dodati podpièje (;), s
katerim loèite prejem
pritisnite . ©tevil
naslov lahko tudi ko
in prilepite iz odlo¾i

3 V polje Zadeva 
vpi¹ite zadevo 
veèpredstavnostneg
spremeniti polja, ki s
za naslove.

4 V polje za sporoèilo n
predlogo, izberite M
predmet > Predloga

5 Èe ¾elite v sporoèilo
predmet, izberite M
Zvoèni posnetek ali
se prika¾e .
Èe ¾elite spremeniti
glejte “Nastavitve za

6 Èe ¾elite posneti no
za veèpredstavnostn
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o¾nosti > Ustv. predstavitev. Ta 
o, èe je Naèin ustv. spor. MMS 

orili ali Brez opozoril. Glejte 
oroèila” na strani 57.

jemanje 
ih sporoèil in e-po¹te
rejmete od ponudnika storitev 
ki in nastavitve” na strani 53.

ljivosti in naroèanju podatkovnih 
onudniku storitev. Upo¹tevajte 

pri ponudniku storitev.
 veèpredstavnostna sporoèila
te Orodja > Nastavitve > 
 toèke in doloèite nastavitve za 

e “Povezava” na strani 112.
te Sporoèila > Mo¾nosti > 
por. > Upor. dostopna toèka in 
 jo ustvarili kot prednostno 
“Veèpredstavnostna sporoèila” 

njem, nalaganjem, 
vanjem e-po¹te morate:
rnetno dostopno toèko (IAP). 
strani 112.
Slika, Zvoèni posnetek ali Video posnetek. Èe ¾elite 
v sporoèilu vstaviti novo stran, izberite Stran.
Èe vas zanima videz sporoèila, izberite Mo¾nosti > 
Predogled.

7 Èe ¾elite e-po¹tnemu sporoèilu dodati prilogo, 
izberite Mo¾nosti > Vstavi > Slika, Zvoèni posnetek, 
Video posnetek ali Bele¾ka. E-po¹tne priloge so 
oznaèene z .

 Nasvet: Èe ¾elite kot priloge po¹iljati tudi druge 
datoteke, odprite ustrezno aplikacijo in izberite 
Po¹lji > Prek e-po¹te, èe je mo¾nost na voljo.

8 Sporoèilo po¹ljete tako, da izberete Mo¾nosti > Po¹lji 
ali pa pritisnete .

Ta naprava podpira po¹iljanje besedilnih sporoèil, dalj¹ih od 
obièajne omejitve za eno sporoèilo. Dalj¹a sporoèila so 
poslana kot niz dveh ali veè sporoèil. Ponudnik storitev 
lahko to ustrezno zaraèuna. Znaki z naglasi ali drugimi 
znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, 
lahko zasedejo veè prostora, zaradi èesar lahko v enem 
sporoèilu po¹ljete manj znakov, kot bi jih lahko drugaèe. 

E-po¹tna sporoèila se pred po¹iljanjem samodejno shranijo 
v mapo V po¹iljanju Èe je po¹iljanje neuspe¹no, ostane e-
po¹ta v mapi V po¹iljanju, njeno stanje pa je oznaèeno kot 
Ni uspelo.

 Nasvet: Slike, video, zvok in besedilo lahko zdru¾ite 
v predstavitev in jo po¹ljete kot veèpredstavnostno 
sporoèilo. Zaènite ustvarjati veèpredstavnostno 

sporoèilo in izberite M
mo¾nost se prika¾e sam
nastavljeno na Z opoz
“Veèpredstavnostna sp

Nastavitve za pre
veèpredstavnostn
Nastavitve lahko morda p
v sporoèilu. Glejte “Podat

Veè informacij o razpolo¾
storitev lahko dobite pri p
navodila, ki ste jih dobili 
Roèni vpis nastavitev za
1 Pritisnite  in izberi

Povezava > Dostopne
dostopno toèko. Glejt

2 Pritisnite  in izberi
Nastavitve > Veèpr. s
dostopno toèko, ki ste
povezavo. Glejte tudi 
na strani 57.

Pred po¹iljanjem, prejema
odgovarjanjem in posredo
• Pravilno nastaviti inte

Glejte “Povezava” na 
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 Mobile Printer ali HP Photosmart 
ti > Natisni.

na sporoèila
dpiranju sporoèil bodite previdni. 
nostnih sporoèilih lahko vsebujejo 
 opremo ali so drugaèe ¹kodljivi za 

vestilo o prejetem 
oroèilu, shranjenem v centru za 
oèila. Èe ¾elite zaèeti paketno 
a nalaganje sporoèila v napravo, 
lo¾i.

nostno sporoèilo ( ), si lahko 
sporoèilo. Dodan zvok je oznaèen 
z ikono . Èe ¾elite predvajati 
nak.

predstavnostne predmete, ki so 
tnemu sporoèilu, izberite 

èpredstavnostno predstavitev, 
e predvajati predstavitev, 
Sp
or

oè
ila • Doloèiti pravilne nastavitve za e-po¹to. Èe izberete 

Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporoèila in 
e-po¹tne nastavitve ¹e niso doloèene, jih bo naprava 
zahtevala. Èe ¾elite ustvariti nastavitve za e-po¹to s 
pomoèjo vodnika, izberite Zaèni. Glejte tudi “E-po¹ta” 
na strani 57.
Imeti morate loèen e-po¹tni raèun. Upo¹tevajte 
navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega 
nabiralnika in internetnih storitev (ISP).

Mapa Prejeto – 
prejemanje sporoèil

V mapi Prejeto oznaèuje  neprebrano besedilno 
sporoèilo,  neprebrano veèpredstavnostno sporoèilo, 

 prejete podatke prek infrardeèe povezave in  
prejete podatke prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporoèilo, se v pripravljenosti prika¾eta ikona 
 in obvestilo 1 novo sporoèilo. Sporoèilo odprete 

tako, da izberete Prika¾i. V mapi Prejeto odprete sporoèilo 
tako, da pritisnete .

Na prejeto sporoèilo odgovorite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Odgovori.

Èe ¾elite besedilo ali veèpredstavnostno sporoèilo 
natisniti s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo BPP (Basic 
Print Profile) in povezavo Bluetooth (na primer mobilni 

tiskalnik HP Deskjet 450
8150), izberite Mo¾nos

Veèpredstavnost
 Pomembno: Pri o

Predmeti v veèpredstav
zlonamerno programsko
napravo ali raèunalnik.

Mogoèe boste prejeli ob
veèpredstavnostnem sp
veèpredstavnostna spor
podatkovno povezavo z
izberite Mo¾nosti > Na

Ko odprete veèpredstav
hkrati ogledate sliko in 
z ikono , video pa 
zvok ali video, izberite z

Èe si ¾elite ogledati veè
dodane veèpredstavnos
Mo¾nosti > Predmeti.

Èe sporoèilo vsebuje ve
se prika¾e . Èe ¾elit
izberite znak.
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 vas, koliko novih e-po¹tnih 
abiralniku. Raz¹irjeno obvestilo 

e informacije.

 storitev
v ( ) so obvestila (na primer 
ebujejo besedilno sporoèilo ali 
 informacij o dostopnosti in 
onudnika storitev.

ik

 e-po¹tne nastavitve ¹e niso 
ahteval. Èe ¾elite ustvariti 
omoèjo vodnika, izberite Zaèni. 
trani 57.

ik, izbrano ime samodejno 
v glavnem prikazu Sporoèila. 
 nabiralnikov.

lnika
s naprava vpra¹a, èe se ¾elite 
em z nabiralnikom?).
Podatki in nastavitve
Va¹a naprava lahko prejme razliène vrste sporoèil, ki 
vsebujejo podatke ( ):

Nastavitveno sporoèilo – Od ponudnika storitev ali 
oddelka za informacijsko tehnologijo v va¹em podjetju 
lahko v nastavitvenem sporoèilu prejmete nastavitve. 
Èe ¾elite shraniti nastavitve, izberite Mo¾nosti > 
Shrani vse.

Vizitka – Èe ¾elite shraniti informacije v meniju Imenik, 
izberite Mo¾nosti > Shrani vizitko. Èe so vizitkam 
prilo¾eni certifikati ali zvoèni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Èe ¾elite shraniti ton zvonjenja, izberite 
Mo¾nosti > Shrani.

Logo operat. – Èe ¾elite, da je v stanju pripravljenosti 
namesto originalne oznake operaterja viden njegov 
logotip, izberite Mo¾nosti > Shrani.

Vpis v koled. – Èe ¾elite shraniti vabilo, izberite 
Mo¾nosti > Shrani v Koledar.

Spletno spor. – Zaznamek shranite na seznam zaznamkov 
v meniju Splet tako, da izberete Mo¾nosti > Dodaj v 
Zaznamke. Èe so v sporoèilu nastavitve dostopne toèke 
in zaznamki, jih shranite tako, da izberete Mo¾nosti > 
Shrani vse. 

Obv.o e-po¹ti – Obve¹èa
sporoèil je v oddaljenem n
lahko vsebuje podrobnej¹

Sporoèila spletnih
Obvestila spletnih storite
naslovi novic) in lahko vs
spletno povezavo. Za veè
naroènini se obrnite na p

Nabiraln

Èe izberete Nabiralnik in
doloèene, jih bo telefon z
nastavitve za e-po¹to s p
Glejte tudi “E-po¹ta” na s

Ko ustvarite nov nabiraln
zamenja ime Nabiralnik 
Uporabljate lahko do ¹est

Odpiranje nabira
Ko odprete nabiralnik, va
povezati z njim (Se pove¾
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èila nalo¾ena, jih lahko pregledate 
berete Mo¾nosti > Prekini, èe 
ati in si jih ogledati brez povezave.
¹to so naslednje:
 povezavo ali brez nje) ¹e ni 

 nalo¾ena v napravo.
èilo je prebrano in ni nalo¾eno v 

èilo je prebrano.
a sporoèila je prebrana in vsebina 
 naprave.
o¹tno sporoèilo, pritisnite . 

¾eno in povezava ni vzpostavljena, 
elite sporoèilo nalo¾iti iz 

oge, odprite sporoèilo, ki je 
e , in izberite Mo¾nosti > 
rilogo zasenèen, priloga ¹e ni 
erite Mo¾nosti > Nalo¾i.

o prejemate tudi zahteve za 
e za sestanke” na strani 79 in 
ledarju” na strani 78.

oèilo natisniti s tiskalnikom, ki 
 (Basic Print Profile) in povezavo 
obilni tiskalnik HP Deskjet 450 
Sp
or

oè
ila Èe se ¾elite povezati z nabiralnikom in nalo¾iti nove 

glave e-po¹tnih sporoèil ali sporoèila, izberite Da. 
Ko pregledujete sporoèila, ste povezani z nabiralnikom 
prek podatkovne povezave. Glejte tudi “Povezava” na 
strani 112.

Èe si ¾elite brez povezave ogledati ¾e nalo¾ena sporoèila, 
izberite Ne. Ko pregledujete e-po¹to brez povezave, va¹a 
naprava ni povezana z nabiralnikom.

Nalaganje e-po¹te
Èe povezava ni vzpostavljena, izberite Mo¾nosti > Pove¾i, 
èe ¾elite vzpostaviti povezavo z oddaljenim nabiralnikom.

  Pomembno: Pri odpiranju sporoèil bodite previdni. 
E-po¹tna sporoèila lahko vsebujejo zlonamerno 
programsko opremo ali so drugaèe ¹kodljiva za napravo 
ali raèunalnik.

1 Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim 
nabiralnikom izberite Mo¾nosti > Nalo¾i e-po¹to 
in eno od naslednjih mo¾nosti:
Novo – Èe ¾elite nalo¾iti vsa nova e-po¹tna sporoèila.
Izbrano – Èe ¾elite nalo¾iti samo oznaèena e-po¹tna 
sporoèila.
Vse – Èe ¾elite nalo¾iti vsa sporoèila iz po¹tnega 
nabiralnika.
Nalaganje lahko preklièete z mo¾nostjo Preklièi.

2 Ko so e-po¹tna sporo
ob povezavi ali pa iz
¾elite povezavo konè
Ikone stanja za e-po

 Nova e-po¹ta (s
nalo¾ena v napravo.

 Nova e-po¹ta je
 E-po¹tno sporo

napravo.
 E-po¹tno sporo
 Glava e-po¹tneg

sporoèila zbrisana iz
3 Èe ¾elite odpreti e-p

Èe sporoèilo ni nalo
naprava vpra¹a, ali ¾
nabiralnika.

Èe si ¾elite ogledati pril
oznaèeno z ikono prilog
Priloge. Èe je znak za p
nalo¾ena v napravo. Izb

V po¹tni nabiralnik lahk
sestanke. Glejte “Zahtev
“Ustvarjanje vpisov v ko

Èe ¾elite e-po¹tno spor
podpira tehnologijo BPP
Bluetooth (na primer m
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 iz naprave in oddaljenega 
osti > Zbri¹i. V Zbri¹i sporoèilo 
e¾nik.

jena, se e-po¹tno sporoèilo 
Ob naslednji vzpostavitvi 
zbrisalo tudi iz oddaljenega 
te protokol POP3, se sporoèila, 
i¹ejo ¹ele po prekinitvi povezave 

.

ve in stre¾nika preklièete tako, 
e oznaèeno za brisanje ( ), 
reklièi izbris.

ave z nabiralnikom
ava, izberite Mo¾nosti > Prekini, 
vno povezavo z oddaljenim 

sporoèil na 

red pregledovanjem prekopirajte 

oroèila izberite Mo¾nosti > 
Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), izberite 
Mo¾nosti > Natisni.

Samodejno nalaganje e-po¹te
Èe ¾elite, da se sporoèila nalo¾ijo samodejno, izberite 
Mo¾nosti > E-po¹tne nastavitve > Samodej. 
nalaganje > Nalaganje glave > Vedno omogoèeno ali 
Samo v dom. om. ter doloèite, kdaj in kako pogosto 
naj se sporoèila nalo¾ijo.

Èe napravo nastavite na samodejno nalaganje e-po¹te, 
lahko to pomeni, da bo prena¹ala velike kolièine podatkov 
po mobilnem omre¾ju va¹ega ponudnika storitev. 
Informacije o stro¹kih prenosa podatkov lahko dobite 
pri ponudniku storitev.

Brisanje e-po¹tnih sporoèil
Èe ¾elite zbrisati vsebino e-po¹tnega sporoèila iz 
naprave in jo obdr¾ati v oddaljenem nabiralniku, 
izberite Mo¾nosti > Zbri¹i. V Zbri¹i sporoèilo iz: 
izberite Samo telefon.

Naprava z glavami e-po¹tnih sporoèil prikazuje stanje 
v oddaljenem nabiralniku. Èeprav zbri¹ete vsebino 
e-po¹tnega sporoèila, ostane njegova glava shranjena v 
napravi. Èe ¾elite zbrisati tudi glavo sporoèila, morate 
najprej zbrisati sporoèilo v oddaljenem nabiralniku in nato 
z njim vzpostaviti povezavo, da se spremembe poka¾ejo 
tudi v napravi.

Èe ¾elite zbrisati e-po¹to
nabiralnika, izberite Mo¾n
iz: izberite Telefon in str

Èe povezava ni vzpostavl
najprej zbri¹e iz naprave. 
povezave se bo sporoèilo 
nabiralnika. Èe uporablja
oznaèena za brisanje, zbr
z oddaljenim nabiralnikom

Brisanje e-po¹te iz napra
da poi¹èete sporoèilo, ki j
in izberete Mo¾nosti > P

Prekinjanje povez
Ko je vzpostavljena povez
èe ¾elite prekiniti podatko
po¹tnim nabiralnikom.

Pregledovanje 
kartici SIM
Sporoèila na kartici SIM p
v mapo v napravi.
1 V glavnem prikazu Sp

Sporoèila na SIM.
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 ¾elite uporabiti pretvorbo znakov 
o je ta na voljo, izberite Omejena 

zberite center za sporoèila, ki 
dostavo besedilnih sporoèil.

e ¾elite, da vam omre¾je po¹ilja 
èil (omre¾na storitev).

 Izberite, koliko èasa naj center za 
 sporoèilo, èe mu prviè ne uspe 
e prejemnik nedosegljiv v obdobju 
 zbri¹e iz centra za sporoèila.

To nastavitev spremenite samo, èe 
bljeni center za sporoèila podpira 
sporoèil v druge zapise. Obrnite se 

berite povezavo za po¹iljanje 
e¾je GSM ali paketno povezavo, èe 
jte “Povezava” na strani 112.

zberite, èe ¾elite, da prejemnik 
r prek ¹tevilke va¹ega centra za 
itev).
Sp
or

oè
ila 2 Izberite Mo¾nosti > Oznaèi/Opusti > Oznaèi ali 

Oznaèi vse, èe ¾elite oznaèiti sporoèila.
3 Izberite Mo¾nosti > Kopiraj. Odpre se seznam map.
4 Èe ¾elite zaèeti kopiranje, izberite mapo in mo¾nost 

OK. Èe si ¾elite ogledati sporoèila, odprite mapo.

Nastavitve za sporoèila
Obvezno morate izpolniti vsa polja, oznaèena z Mora biti 
doloèen. ali rdeèo zvezdico. Upo¹tevajte navodila, ki ste 
jih dobili pri ponudniku storitev. Nastavitve lahko 
prejmete tudi od ponudnika storitev v nastavitvenem 
sporoèilu.

Ponudnik storitev je lahko v va¹i napravi nastavil nekatere 
ali vse centre za sporoèila ali dostopne toèke, ki jih 
morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali 
ustvariti novih.

Besedilna sporoèila
Pritisnite  in izberite Sporoèila > Mo¾nosti > 
Nastavitve > Besed. spor. ter eno od naslednjih 
mo¾nosti:

Centri za sporoèila – Oglejte si seznam vseh nastavljenih 
centrov za sporoèila.

Kodiranje znakov – Èe
v drug kodirni sistem, k
podpora.

Uporabljeni center – I
ga ¾elite uporabljati za 

Povratnica – Izberite, è
potrdila o dostavi sporo

Veljavnost sporoèila –
sporoèila vnoviè po¹ilja
(omre¾na storitev). Èe j
veljavnosti, se sporoèilo

Sporoè. poslano kot – 
ste preprièani, da upora
pretvarjanje besedilnih 
na ponudnika storitev.

Prednostna povez. – Iz
besedilnih sporoèil: omr
to podpira omre¾je. Gle

Odg. prek istega c. – I
sporoèila po¹lje odgovo
sporoèila (omre¾na stor
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èpr. sp. > Vedno samodejno, 
tavi aktivno podatkovno 
èilo v domaèem in tujem 

zberite, ali ¾elite zavraèati 
ljateljev.

ite, ali ¾elite prejemati 
ila z oglasi.

 ¾elite, da je v dnevniku 
a sporoèila (omre¾na storitev). 
oroèilih, poslanih na e-po¹tni 
tnic morda ne bo mogoèe.

zberite, ali ¾elite napravi 
tnice za prejeta 
ila.

erite, koliko èasa naj center za 
oroèilo, èe mu prviè ne uspe 

prejemnik nedosegljiv v obdobju 
bri¹e iz centra za sporoèila.

poroèila > Mo¾nosti > 
r med naslednjimi mo¾nostmi:

¹tni nabiralnik, èe ¾elite 
avitve: Nastavitve povezave, 
Veèpredstavnostna sporoèila
Pritisnite  in izberite Sporoèila > Mo¾nosti > 
Nastavitve > Veèpredst. sporoèilo ter eno od naslednjih 
mo¾nosti:

Velikost slike – Doloèite velikost slike v 
veèpredstavnostnem sporoèilu: Mo¾nosti so Izvirna 
(prikazano samo, èe je Naèin ustv. spor. MMS nastavljeno 
na Z opozorili ali Brez opozoril), Majhna ali Velika.

Naèin ustv. spor. MMS – Èe izberete Z opozorili, vas 
naprava opozori, kadar sku¹ate poslati sporoèilo, ki ga 
prejemnikova naprava verjetno ne podpira. Èe izberete 
Omejeno, vam bo naprava prepreèila po¹iljanje 
nepodprtih sporoèil.

Upor. dostopna toèka – Izberite, katera dostopna toèka 
bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za 
veèpredstavnostna sporoèila.

Nalaganje veèpr. sp. – Izberite, kako ¾elite prejemati 
veèpredstavnostna sporoèila. Èe ¾elite vkljuèiti samodejno 
prejemanje veèpredstavnostnih sporoèil v domaèem 
omre¾ju, izberite Samod. v dom. omr.. Zunaj 
domaèega omre¾ja boste prejeli obvestilo o prejetem 
veèpredstavnostnem sporoèilu, ki ga lahko nalo¾ite 
iz centra za veèpredstavnostna sporoèila.

V tujem mobilnem omre¾ju je lahko po¹iljanje in 
prejemanje veèpredstavnostnih sporoèil dra¾je.

Èe izberete Nalaganje ve
naprava samodejno vzpos
povezavo ter nalo¾i sporo
omre¾ju.

Dovoli anonimna sp. – I
sporoèila anonimnih po¹i

Sprejem oglasov – Doloè
veèpredstavnostna sporoè

Povratnice – Izberite, ali
prikazano stanje poslaneg
Pri veèpredstavnostnih sp
naslov, prejemanje povra

Prepreèi po¹. povrat. – I
prepreèiti po¹iljanje povra
veèpredstavnostna sporoè

Veljavnost sporoèil – Izb
sporoèila vnoviè po¹ilja sp
(omre¾na storitev). Èe je 
veljavnosti, se sporoèilo z

E-po¹ta
Pritisnite  in izberite S
Nastavitve > E-po¹ta te

Nabiralniki – Izberite po
spremeniti naslednje nast
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Èe uporabljate protokol POP3, se 
amodejno. Èe ¾elite videti nova 
ate povezavo prekiniti in jo znova 

rite mo¾nost varnosti, ki se 
ezave z oddaljenim po¹tnim 

za povezavo.

amo za POP3) – Uporablja se pri 
anje gesel, poslanih oddaljenemu 
ed vzpostavljanjem povezave s 

tve poslane e-po¹te, izberite 
o od naslednjih mo¾nosti:

 Vpi¹ite e-po¹tni naslov, ki ste ga 
ritev. Odgovori na va¹a sporoèila 
ov.

Vnesite ime gostitelja ali naslov IP 
 e-po¹to. Morda boste lahko 

ik za odhodno po¹to pri mobilnem 
cij lahko dobite pri ponudniku 

– Izberite internetno dostopno 
ezava” na strani 112.
Sp
or

oè
ila Uporabn. nastavitve, Nastavitve nalaganja in Samodej. 

nalaganje.

Upor. nabiralnik – Izberite po¹tni nabiralnik, ki ga ¾elite 
uporabljati za po¹iljanje e-po¹tnih sporoèil.

Èe ¾elite ustvariti nov nabiralnik, izberite v glavnem 
prikazu nabiralnika Mo¾nosti > Nov nabiralnik.

Nastavitve povezave
Èe ¾elite urediti nastavitve prejete e-po¹te, izberite 
Dohodna e-po¹ta in eno od naslednjih mo¾nosti:

Uporabni¹ko ime – Vpi¹ite uporabni¹ko ime, ki ste ga 
dobili pri ponudniku storitev.

Geslo – Vpi¹ite svoje geslo. Èe tega polja ne izpolnite, 
bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave 
z nabiralnikom.

Stre¾. za prej. po¹te – Vnesite ime gostitelja ali naslov IP 
stre¾nika, ki prejema va¹o e-po¹to.

Upor. dostopna toèka – Izberite internetno dostopno 
toèko (IAP). Glejte “Povezava” na strani 112.

Ime nabiralnika – Vpi¹ite ime za po¹tni nabiralnik.

Vrsta nabiralnika – Doloèa e-po¹tni protokol, ki ga 
priporoèa ponudnik storitve oddaljenega po¹tnega 
nabiralnika. Na voljo sta mo¾nosti POP3 in IMAP4. To 
nastavitev lahko doloèite samo enkrat in ko je shranjena, 
je ne morete veè spreminjati, èe ste jo shranili ali zapustili 

nastavitve nabiralnika. 
e-po¹ta ne posodablja s
e-po¹tna sporoèila, mor
vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Izbe
uporablja za za¹èito pov
nabiralnikom.

Vrata – Doloèite vrata 

APOP za¹èit. prijava (s
protokolu POP3 za ¹ifrir
e-po¹tnemu stre¾niku, m
po¹tnim nabiralnikom.

Èe ¾elite urediti nastavi
Odhodna e-po¹ta in en

Moj e-po¹tni naslov –
dobili od ponudnika sto
bodo poslani na ta nasl

Stre¾. za po¹. po¹te – 
stre¾nika, ki po¹ilja va¹o
uporabljali samo stre¾n
operaterju. Veè informa
storitev.

Upor. dostopna toèka 
toèko (IAP). Glejte “Pov
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e, kateri deli e-po¹tnih sporoèil 
ve spor., Omejitev velikosti ali 

o novih e-po¹tnih sporoèil se 

a IMAP4) – Doloèite pot do 

 IMAP4) – Naroèite druge mape 
biralniku in nalo¾ite njihovo 

e
te, ali naj naprava samodejno 
roèila. Doloèite lahko, kdaj in 
ajo.

samodejno nalaganje e-po¹te, 
ena¹ala velike kolièine podatkov 
ega ponudnika storitev. 
nosa podatkov lahko dobite 
Nastavitve za Uporabni¹ko ime, Geslo, Varnost (vrata) in 
Vrata so podobne tistim v mapi Dohodna e-po¹ta.

Uporabni¹ke nastavitve
Moje ime – Vpi¹ite svoje ime. Prejemnik sporoèila ga bo 
videl namesto va¹ega e-po¹tnega naslova, èe to podpira 
njegova naprava.

Po¹lji sporoèilo – Doloèite naèin po¹iljanja e-po¹te iz 
naprave. Èe izberete Takoj, bo telefon sku¹al vzpostaviti 
povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri mo¾nosti Po¹lji 
sporoèilo. Èe izberete Ob naslednji pov., se e-po¹ta 
odpo¹lje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Po¹lji kopijo sebi – Izberite, ali ¾elite shraniti kopijo 
e-po¹tnega sporoèila v oddaljenem nabiralniku in na 
naslovu, doloèenem v meniju Moj e-po¹tni naslov.

Podpi¹i – Izberite, ali ¾elite v e-po¹tna sporoèila, ki jih 
po¹iljate, vkljuèiti podpis.

Op. na novo e-po¹to – Izberite, ali naj vas naprava 
opozori na novo e-po¹tno sporoèilo v nabiralniku s tonom 
in obvestilom.

Privzeto kodiranje – Izberite drugo kodiranje glede na 
jezik.

Nastavitve nalaganja
Nalo¾i e-po¹to – Doloèit
naj se nalo¾ijo: Samo gla
Sporoè. in priloge.

Kolièina – Doloèite, kolik
nalo¾i v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo z
naroèenih map.

Naroèene mape (samo za
v oddaljenem po¹tnem na
vsebino.

Samodejno nalaganj
Nalaganje glave – Izberi
nalo¾i nova e-po¹tna spo
kako pogosto naj se nalag

Èe napravo nastavite na 
lahko to pomeni, da bo pr
po mobilnem omre¾ju va¹
Informacije o stro¹kih pre
pri ponudniku storitev.
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zberite, ali se kopije poslanih 
stnih ali e-po¹tnih sporoèil 

loèite, koliko poslanih sporoèil je 
oslano. Privzeta omejitev je 20 
jitev, se zbri¹e najstarej¹e 

 Èe je v napravi zdru¾ljiva 
ite Pomnilnik telef. ali 
nilnik, v katerega se shranjujejo 
Sp
or

oè
ila Sporoèila spletnih storitev

Pritisnite  in izberite Sporoèila > Mo¾nosti > 
Nastavitve > Sporoèilo storitev. Izberite, ali ¾elite 
prejemati sporoèila storitev. Èe ¾elite, da naprava ob 
prejemu sporoèila storitve samodejno vkljuèi brskalnik in 
vzpostavi omre¾no povezavo za nalaganje vsebine, 
izberite Nalo¾i sporoèila > Samodejno.

Sporoèila v celici
Seznam tem in njihovih ¹tevilk lahko dobite pri 
ponudniku storitev. Pritisnite  in izberite Sporoèila > 
Mo¾nosti > Nastavitve > Sporoèila v celici in izberite 
eno od naslednjih mo¾nosti:

Sprejem – Izberite, ali ¾elite prejemati sporoèila v celici.

Jezik – Izberite jezik, v katerem ¾elite prejemati 
sporoèila: Vse, Izbrano ali Drugo.

Zaznavanje tem – Izberite, ali naj naprava samodejno 
i¹èe nove ¹tevilke tem in jih brez imena shrani na 
seznam tem.

Drugo (druge nastavitve)
Pritisnite  in izberite Sporoèila > Mo¾nosti > 
Nastavitve > Drugo in izberite eno od naslednjih 
mo¾nosti:

Shrani poslana spor. – I
besedilnih, veèpredstavno
shranijo v mapo Poslano.

©t. shranjenih spor. – Do
lahko shranjenih v mapi P
sporoèil. Ko dose¾ete ome
sporoèilo.

Uporabljeni pomnilnik –
pomnilni¹ka kartica, izber
Pomnilni¹ka kart. za pom
sporoèila.
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e èrke imena. Prika¾e se seznam 
skom na . Izberite vrsto klica 

ate prekopirati v Imenik, preden 
 Glejte “Kopiranje vizitk” na 

ski predal (omre¾na storitev), 
itisnite in dr¾ite . Glejte tudi 
118.

remeniti ¹tevilko telefonskega 
n izberite Orodja > Tel. predal > 
 ¹tevilko. Vpi¹ite ¹tevilko (dobite 
ev) in izberite OK.

 poklicati pred kratkim klicano 
maknite se do ¾elene ¹tevilke in 

ièete.

ferenènega klica
¾enca.
ega udele¾enca, izberite 
 Prvi klic bo samodejno zadr¾an.
Klicanje
Glasovni klici

 Nasvet: Èe ¾elite med klicem poveèati ali zmanj¹ati 
glasnost, pritisnite  ali . Tudi èe ste glasnost 
nastavili na Izkljuèi mikrofon, jo lahko spreminjate s 
tipkama  in .

Glasovno klicanje lahko uporabljate v odprtem in 
prikazovalnem naèinu. Glejte “Naèini” na strani 12. 
1 Èe ¾elite glasovno klicati, v odprtem naèinu v stanju 

pripravljenosti vnesite telefonsko ¹tevilko, vkljuèno z 
omre¾no skupino. ©tevilko zbri¹ete s pritiskom na . 
Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno 
predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko  (znak + 
nadomesti mednarodno dostopno kodo), potem vnesite 
¹e kodo dr¾ave, omre¾no skupino (po potrebi brez prve 
nièle) in telefonsko ¹tevilko.

2 ©tevilko poklièete s pritiskom na .
3 S pritiskom na tipko  ali z zapiranjem pokrovèka 

konèate klic oziroma prekinete poskus klica.

S pritiskom na  vedno konèate klic, tudi èe je na 
zaslonu vidna druga aplikacija. 

Èe ¾elite poklicati telefonsko ¹tevilko v meniju Imenik, 
pritisnite  in izberite Imenik. Poi¹èite ¾eleno ime ali v 

iskalno polje vtipkajte prv
zadetkov. Poklièete s priti
Glasovni klic.

Vnose iz kartice SIM mor
lahko klièete na ta naèin.
strani 72.

Èe ¾elite poklicati telefon
v stanju pripravljenosti pr
“Preusmeritve” na strani

 Nasvet: Èe ¾elite sp
predala, pritisnite  i
Mo¾nosti > Spremeni
jo pri ponudniku storit

Èe ¾elite v pripravljenosti
¹tevilko, pritisnite . Po
pritisnite , da jo pokl

Vzpostavitev kon
1 Poklièite prvega udele
2 Èe ¾elite poklicati nov

Mo¾nosti > Nov klic.
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berite Mo¾nosti > Doloèi.  je 
i predal. 

 klicanje, v stanju pripravljenosti 
 in .

je
apredne glasovne ukaze. Napredni 
sni od uporabnikovega glasu, zato 
i glasovnih oznak. Namesto tega 
se v imeniku ustvari naprava in jih 
jenimi glasovnimi oznakami. 
 napravi se izbolj¹a tako, da se 
a uporabnika.

tko je ime ali vzdevek osebe, 
lite sli¹ati sintetizirano glasovno 
in izberite Mo¾nosti > Predvajaj 

glasovne oznake
a glasovnih oznak je lahko v 
 sili ote¾ena, zato se nikoli ne 
lasovno klicanje.

o klicanje, se zvok predvaja po 
e blizu ust, ko izgovorite glasovno 
Kl
ic

an
je 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridru¾ite prvemu 

udele¾encu v konferenènem klicu tako, da izberete 
Mo¾nosti > Konferenca.
Novega udele¾enca dodate v klic tako, da ponovite 
drugi korak in izberete Mo¾nosti > Konferenca > 
Dodaj konferenci. Naprava omogoèa konferenène 
klice z najveè ¹estimi udele¾enci, vkljuèno z vami.
Èe se ¾elite z enim od udele¾encev pogovoriti zasebno, 
izberite Mo¾nosti > Konferenca > Zasebno. Izberite 
udele¾enca in izberite Zasebno. Naprava zadr¾i 
konferenèni klic. Drugi udele¾enci lahko ¹e naprej 
sodelujejo v njem. Ko konèate zasebni pogovor, 
izberite Mo¾nosti > Dodaj konferenci, da se znova 
vkljuèite v konferenèni klic.
Èe ¾elite izloèiti udele¾enca iz konference, izberite 
Mo¾nosti > Konferenca > Izkljuèi udele¾enca 
poi¹èite udele¾enca in izberite Izkljuèi. 

4 Aktivni konferenèni klic konèate s pritiskom na .

Hitro klicanje telefonske ¹tevilke
Hitro klicanje vkljuèite tako, da pritisnete  in izberete 
Orodja > Nastavitve > Klic > Hitro klicanje > 
Vkljuèeno.

Èe ¾elite eni od tipk za hitro klicanje (  – ) dodeliti 
telefonsko ¹tevilko, pritisnite  in izberite Orodja > 
Hitro klic.. Pomaknite se do tipke, ki ji ¾elite dodeliti 

telefonsko ¹tevilko in iz
rezervirana za telefonsk

Èe ¾elite uporabiti hitro
pritisnite ustrezno tipko

Glasovno klican
Va¹a naprava podpira n
glasovni ukazi niso odvi
ni treba vnaprej posnet
glasovne oznake za vno
nato primerja z izgovor
Prepoznavanje govora v
prilagodi glasu glavneg

Glasovna oznaka za vizi
shranjen v vizitki. Èe ¾e
oznako, odprite vizitko 
glas. ozn.

Klicanje z uporabo 
 Opomba: Uporab

hrupnem okolju ali v
zana¹ajte samo na g

Kadar uporabite glasovn
zvoèniku. Napravo dr¾it
oznako.
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erna video komunikacija 
 in sogovornikom. Prejemniku 
¾e slika, ki jo "v ¾ivo" zajema 
, ali pa fotografija, ki jo je 

 klic, morate imeti kartico 
mre¾ja UMTS. Veè informacij o 
nju video telefonije dobite pri 
onudniku storitev. Video klic 

vema udele¾encema. Vzpostaviti 
 mobilnim telefonom ali 

klicev ne morete vzpostaviti, èe 
video ali podatkovni klic.

ogovornik ga ne po¹ilja ali pa ga 

nje videa iz svoje naprave. 
slati fotografijo, glejte “Klicne 

.
o, da odprete pokrovèek, 
te telefonsko ¹tevilko ali 
iju Imenik.
ideo klic.

toroèen video klic, vkljuèite 
ovornik sprejme klic. 
1 Èe ¾elite uporabiti glasovno klicanje, v stanju 
pripravljenosti pridr¾ite . Èe uporabljate zdru¾ljive 
slu¹alke s tipko, pritisnite tipko na slu¹alkah in jo dr¾ite, 
da zaènete klicati z glasovnim ukazom.

2 Naprava zapiska in prika¾e obvestilo Zdaj govorite. 
Razloèno izgovorite ime ali vzdevek, ki je shranjen 
v vizitki.

3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako 
prepoznane osebe v izbranem jeziku ter prika¾e ime 
in telefonsko ¹tevilko. Po dveh sekundah in pol 
¹tevilko poklièe.
Èe prepoznana oseba ni bila prava, izberite Naslednji, 
èe si ¾elite ogledati seznam drugih zadetkov, ali Konèaj, 
èe ¾elite preklicati glasovno klicanje.

Èe je pod enim imenom shranjenih veè ¹tevilk, bo naprava 
izbrala privzeto ¹tevilko, èe ste jo nastavili. Drugaèe 
naprava izbere prvo od ¹tevilk, ki je na voljo, v tak¹nem 
vrstnem redu: Mobilni telefon, Mobil. tel. (doma), Mob. 
tel. (slu¾ba), Telefon, Telefon (doma) in Telefon (slu¾ba).

Video telefonija
Video klice lahko vzpostavljate v odprtem in prikazovalnem 
naèinu. Glejte “Naèini” na strani 12. 

Za prostoroène video klice uporabite prikazovalni naèin.

Video telefonija je dvosm
v realnem èasu med vami
video klica se lahko prika
kamera v napravi klicalca
posnel klicalec. 

Èe ¾elite vzpostaviti video
(U)SIM in biti v dosegu o
razpolo¾ljivosti in naroèa
mobilnem operaterju ali p
lahko poteka samo med d
ga je mogoèe z zdru¾ljivim
odjemalcem ISDN. Video 
je aktiven drug glasovni, 

Ikone: 
 Ne prejemate videa (s

omre¾je ne prena¹a). 
 Prepreèili ste po¹ilja

Èe ¾elite namesto tega po
nastavitve” na strani 111
1 Video klic zaènete tak

v pripravljenosti vnese
izberete vizitko v men

2 Izberite Mo¾nosti > V

Èe ¾elite vzpostaviti pros
prikazovalni naèin, ko sog
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ea
 (omre¾na storitev) uporabite, èe 
govorom poslati video posnetek ali 
bilne naprave v drugo zdru¾ljivo 
ite sogovornika, da si ogleda 

o posnetek, ki mu ga ¾elite. 
odejno, takoj ko prejemnik sprejme 
strezni naèin. Glejte “Po¹iljanje 

orabo videa
 videa potrebujete povezavo UMTS, 
orabo funkcije Sk. raba videa 
sti omre¾ja UMTS. Èe imate 

sti z omre¾jem in glede plaèila 
e obrnite na ponudnika storitev. 
kcijo Sk. raba videa, morate 

i napravi Nokia N93 name¹èena 
dea.
ava nastavljena za povezovanje 
a. Glejte “Nastavitve” na strani 65.
zava UMTS vzpostavljena in ali ste 

TS. Glejte “Nastavitve” na 
e souporabo videa v omre¾ju UMTS 
Kl
ic

an
je Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj èasa. Naprava 

prika¾e obvestilo Èakam video sliko. Èe klic ne uspe (èe 
na primer omre¾je ne podpira video telefonije ali èe 
sprejemna naprava ni zdru¾ljiva), vas bo telefon vpra¹al, 
ali ¾elite vzpostaviti obièajen klic ali poslati sporoèilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in sli¹ite zvok iz 
zvoènika. Prejemnik klica lahko zavrne po¹iljanje videa 
( ). V tem primeru ¹e vedno sli¹ite sogovornika, na 
zaslonu pa se prika¾e mirujoèa slika ali sivo ozadje.

 Nasvet: Èe ¾elite med klicem poveèati ali zmanj¹ati 
glasnost, pritisnite  ali .

Med prikazovanjem videa ali predvajanjem zvoka 
preklapljate tako, da izberete Omogoèi ali Onemogoèi > 
Po¹iljanje video slike, Po¹iljanje zvoka ali Po¹iljanje 
zvoka in videa.

Poveèavo lahko spreminjate tako, da izberete Poveèaj ali 
Pomanj¹aj. Znak za poveèavo je prikazan na vrhu zaslona.

Èe ¾elite spremeniti polo¾aj poslanih in prejetih video 
posnetkov na zaslonu, izberite Spr. vrstni red slik.

Tudi èe ste po¹iljanje videa med video klicem zavrnili, bo 
klic vseeno zaraèunan kot video klic. Tarife lahko preverite 
pri svojem ponudniku storitev.

Video klic konèate tako, da pritisnete .

Souporaba vid
Funkcijo Sk. raba videa
¾elite med obièajnim po
video v ¾ivo iz svoje mo
mobilno napravo. Povab
posnetek v ¾ivo ali vide
Po¹iljanje se zaène sam
vabilo in ko aktivirate u
videa” na strani 65.

Zahteve za soup
Ker za funkcijo Sk. raba
je va¹a zmo¾nost za up
odvisna od razpolo¾ljivo
vpra¹anja glede pokrito
uporabe teh aplikacij, s
Èe ¾elite uporabljati fun
storiti naslednje:
• Preverite, ali je v va¹

funkcija Sk. raba vi
• Preverite, ali je napr

med dvema osebam
• Preverite, ali je pove

v dosegu omre¾ja UM
strani 65. Èe zaènet
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rabni¹koime@imedomene 
lahko uporabite naslov IP). 

TS

 tako:
ponudnika storitev, da sklenete 
re¾ja UMTS.
 nastavitve v napravi za 
. Èe potrebujete pomoè, glejte 
12.

jeti video, mora namestiti 
n v svoji mobilni napravi 
stavitve. Va¹ in prejemnikov 
ljena v omre¾je UMTS, preden jo 

 za prejemanje videa, morate biti 
eti aktivno povezavo UMTS in 
TS.

ven, izberite Mo¾nosti > Skupna 

 na naslov SIP, ki ste ga dodali 
in pride do preklopa na omre¾je GSM, se souporaba 
videa ustavi, glasovni klic pa se nadaljuje. 

• Preverite, ali sta va¹ in prejemnikov telefon prijavljena 
v omre¾je UMTS. Èe povabite nekoga v sejo souporabe 
videa, vendar ta oseba nima vkljuèenega telefona ali ni 
v dosegu omre¾ja UMTS, ne bo vedela, da ste ji poslali 
vabilo. Vam pa se bo prikazalo sporoèilo o napaki, da 
prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve
Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava 
SIP (Session Initiation Protocol). V svoji napravi morate 
konfigurirati nastavitve profila SIP, preden lahko za¾ene 
funkcijo Sk. raba videa. Profil SIP morate nastaviti, da 
lahko vzpostavite povezavo v ¾ivo z drugo osebo, ki 
ima zdru¾ljiv telefon. Profil SIP je potreben tudi za 
prejemanje videa.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila 
SIP, ki jih morate shraniti v napravo. Morda vam bo 
ponudnik storitev poslal nastavitve po mobilnem omre¾ju.

Èe poznate prejemnikov naslov SIP, ga lahko vnesete v 
vizitko te osebe. V glavnem meniju naprave odprite Imenik 
in odprite vizitko (ali naredite novo vizitko za to osebo). 
Izberite Mo¾nosti > Dodaj podrobnost > SIP. Vnesite 

naslov SIP v obliki sip:upo
(namesto imena domene 

Nastavitve povezave UM

Povezavo UMTS nastavite
• Najprej se obrnite na 

pogodbo o uporabi om
• Pravilno konfigurirajte

dostopno toèko UMTS
“Povezava” na strani 1

Po¹iljanje videa
Èe ¾eli va¹ sogovornik pre
funkcijo Sk. raba videa i
konfigurirati potrebne na
telefon morata biti prijav
lahko uporabljata.

Èe ¾elite prejemati vabila
registrirani za storitev, im
biti v dosegu omre¾ja UM

Video v ¾ivo
1 Ko je glasovni klic akti

raba videa > V ¾ivo.
2 Naprava po¹lje vabilo

vizitki prejemnika. 
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ov SIP ni na voljo, ga vnesite roèno. 
ete vabilo.
 takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.
zaèasno ustavite sejo souporabe. 
 Nadaljuj, da souporabo 

ate tako, da izberete Ustavi. 
e tako, da pritisnete .

ila
uporabi, se na zaslonu prika¾e 
im imenom in njegovim naslovom 
nastavljena na Tiho, bo ob prejemu 

ilo za souporabo, ko niste v dosegu 
 vedeli, da ste ga prejeli.

lahko izberete:

souporabe. Èe ¾eli po¹iljatelj dati 
o, vkljuèite prikazovalni naèin.

o. Po¹iljatelj bo prejel sporoèilo, da 
nete lahko tudi tipko , s èimer 
 videa in prekinete glasovni klic.

 tako, da izberete Ustavi. Èe 
, izberite Izhod. Prika¾e se Skupna 
Kl
ic

an
je Èe je v prejemnikovi vizitki veè naslovov SIP, izberite 

tistega, na katerega ¾elite poslati vabilo, in Izberi. 
Èe prejemnikov naslov SIP ni na voljo, ga vnesite 
roèno. Izberite OK, da po¹ljete vabilo. 

3 Souporaba se zaène takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.
Zvoènik je vkljuèen. Med po¹iljanjem videa v ¾ivo lahko 
za pogovor uporabite tudi zdru¾ljive slu¹alke.

4 Izberite Prekini, da zaèasno ustavite sejo souporabe. 
Nadaljujete jo tako, da izberete Nadaljuj.

5 Sejo souporabe konèate tako, da izberete Ustavi. 
Glasovni klic konèate tako, da pritisnete .

Video posnetek
1 Med aktivnim glasovnim klicem izberite Mo¾nosti > 

Skupna raba videa > Posnetek.
Odpre se seznam video posnetkov.

2 Izberite video posnetek, ki ga ¾elite dati v souporabo. 
Odpre se prikaz predogleda. Predogled posnetka 
za¾enete tako, da izberete Mo¾nosti > Predvajaj.

3 Izberite Mo¾nosti > Povabi.
Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren 
zapis, da bo souporaba mogoèa. Prika¾e se Za skupno 
rabo je potrebna pretvorba posnetka. ®elite 
nadaljevati?. Izberite OK.
Naprava po¹lje vabilo na naslov SIP, ki ste ga dodali 
vizitki prejemnika. 
Èe je v prejemnikovi vizitki veè naslovov SIP, izberite 
tistega, na katerega ¾elite poslati vabilo, in Izberi. 

Èe prejemnikov nasl
Izberite OK, da po¹lj

4 Souporaba se zaène
5 Izberite Prekini, da 

Izberite Mo¾nosti >
nadaljujete.

6 Sejo souporabe konè
Glasovni klic konèat

Sprejemanje vab
Ko prejmete vabilo k so
sporoèilo s po¹iljateljev
SIP. Èe va¹a naprava ni 
vabila zazvonila.

Èe vam nekdo po¹lje vab
omre¾ja UMTS, ne boste

Ko boste prejeli vabilo, 

Sprejmi – Zaènite sejo 
video v ¾ivo v souporab

Zavrni – Zavrnite vabil
ste zavrnili vabilo. Pritis
zavrnete sejo souporabe

Sejo souporabe konèate
po¹iljate video posnetek
raba videa je konèana.
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ce lahko doloèite poseben ton 
 in izberite Orodja > Profili, 

rilagodi > Ton za videoklic.

ite , da sprejmete video klic. 

deo, vkljuèite prikazovalni naèin, 
osnetek ali slika, ki ste jo posneli 
klicalcu. Èe ¾elite poslati video v 
trezno smer. Èe ne vkljuèite 
 morete poslati videa, kljub temu 
mesto videa se prika¾e prazen 
 okvirèek zamenjati s fotografijo, 
, Slika v video klicu na 

a med video klicem zavrnili, bo 
 video klic. Tarife lahko preverite 
ritev.

 ali odprtem naèinu konèati 

re¾na storitev)
akajoèi klic v meniju Orodja > 
joèi klic, lahko med pogovorom 

ko, da pritisnete . Prvi klic bo 
Sprejem ali zavrnitev klica
V odprtem naèinu sprejmete dohodni klic tako, da 
pritisnete . Èe je mo¾nost Odg. s katerok. tipko 
nastavljena na Vkljuèeno in ¾elite sprejeti klic v zaprtem 
naèinu, odprite pokrovèek in naprava bo klic sprejela 
samodejno. Sicer odprite pokrovèek in pritisnite .

Èe ¾elite izkljuèiti zvonjenje ob prejemu klica, izberite 
Uti¹aj.

 Nasvet: Èe so z napravo povezane zdru¾ljive slu¹alke, 
lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke 
na slu¹alkah.

Èe ne ¾elite sprejeti klica, v odprtem naèinu pritisnite , 
da ga zavrnete. Klicalec bo zasli¹al ton za zasedeno linijo. 
Èe ste vkljuèili Nast.preusm. > Èe je telefon zaseden, se 
zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte “Preusmeritve” na 
strani 118.

Ko v odprtem naèinu zavrnete klic, lahko klicalcu po¹ljete 
tudi besedilno sporoèilo s pojasnilom, zakaj klica niste 
mogli sprejeti. Izberite Mo¾nosti > Po¹lji spor.. Pred 
po¹iljanjem lahko besedilo uredite. Èe ¾elite nastaviti to 
mo¾nost in napisati navadno besedilno sporoèilo, glejte 
“Klicne nastavitve” na strani 111.

Sprejem ali zavrnitev video klica
Ob dohodnem video klicu se na zaslonu prika¾e . 

 Nasvet: Za video kli
zvonjenja. Pritisnite 
profil in Mo¾nosti > P

V odprtem naèinu pritisn

Èe ¾elite zaèeti po¹iljati vi
in posnetek v ¾ivo, video p
s kamero, se bo pokazala 
¾ivo, obrnite kamero v us
prikazovalnega naèina, ne
pa sli¹ite sogovornika. Na
okvirèek. Èe ¾elite prazen
glejte “Klicne nastavitve”
strani 111.

Tudi èe ste po¹iljanje vide
klic vseeno zaraèunan kot
pri svojem ponudniku sto

Èe ¾elite v prikazovalnem
video klic, pritisnite .

Èakajoèi klic (om
Èe ste vkljuèili funkcijo È
Nastavitve > Klic > Èaka
sprejmete nov klic.

Èakajoèi klic sprejmete ta
zadr¾an.
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ideo klicem
erete Mo¾nosti, so vam na voljo 

i (zvok v odprtem naèinu; video, 
valnem naèinu).

ovezana slu¹alka Bluetooth).

mo v odprtem naèinu in èe je 
¹alka Bluetooth).

samo v prikazovalnem naèinu).

k

fonske ¹tevilke neodgovorjenih, 
cev, pritisnite  in izberite Moje 
 Zadnji klici. Naprava zapisuje 
e klice samo, èe to omogoèa 
a in v dosegu omre¾ja.
Kl
ic

an
je Med klicema preklapljate tako, da izberete Zamenjaj. 

Izberite Mo¾nosti > Preve¾i, da pove¾ete dohodni ali 
zadr¾ani klic z aktivnim in se izloèite iz tako nastalega 
klica. Aktivni klic konèate tako, da pritisnete . Èe ¾elite 
konèati oba klica, izberite Mo¾nosti > Konèaj vse klice.

Mo¾nosti med glasovnim klicem
Mnoge mo¾nosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so 
omre¾ne storitve. Èe med klicem izberete Mo¾nosti, 
so vam na voljo nekatere od naslednjih mo¾nosti: 

Zamenjaj in konèaj, da konèate aktivni klic in ga 
zamenjate s sprejemom èakajoèega.

Po¹lji MMS (samo v omre¾jih UMTS), da drugemu 
udele¾encu klica po¹ljete sliko ali video posnetek v 
veèpredstavnostnem sporoèilu. Pred po¹iljanjem lahko 
uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , 
da po¹ljete datoteko zdru¾ljivi napravi.

Po¹lji DTMF, èe ¾elite poslati nize tonov DTMF, na primer 
geslo. Vpi¹ite niz DTMF ali ga poi¹èite v meniju Imenik. 
Znak za èakanje (w) ali pavzo (p) vnesete tako, da veèkrat 
pritisnete . Ton po¹ljete s pritiskom na OK.

 Nasvet: Tone DTMF lahko dodate v polji Telefonska 
¹tevilka ali DTMF v vizitki. 

Mo¾nosti med v
Èe med video klicem izb
naslednje mo¾nosti: 

Omogoèi ali Onemogoè
zvok ali oboje v prikazo

Vkljuèi slu¹alko (èe je p

Vkljuèi prostoroèno (sa
povezana zdru¾ljiva slu

Konèaj aktivni klic

Spr. vrstni red slik

Poveèaj ali Pomanj¹aj (

Dnevni

Zadnji klici 
Èe ¾elite pregledati tele
prejetih in odhodnih kli
aplikacije > Dnevnik >
neodgovorjene in prejet
omre¾je, èe je vklopljen
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 podatkov, ki ste jih poslali in 
tkovne povezave, pritisnite  in 
> Dnevnik > Paketni prenos. 
mer obraèunavajo paketne 
de na kolièino prenesenih 

unikacijskih dogodkov

nikacijski dogodki.

e 

je 

 

idite 
nika, 

evnika lahko omejite na samo 
 Nasvet: Ko se v pripravljenosti prika¾e obvestilo o 
neodgovorjenih klicih, izberite Prika¾i, da se odpre 
seznam neodgovorjenih klicev. Èe ¾elite vrniti klic, 
poi¹èite ¾eleno ime ali ¹tevilko in jo poklièite s 
pritiskom na .

Èe ¾elite zbrisati sezname zadnjih klicev, izberite 
Mo¾nosti > Zbri¹i zadnje klice v glavnem prikazu menija 
Zadnji klici. Èe ¾elite zbrisati samo en seznam zadnjih 
klicev, odprite ¾eleni seznam in izberite Mo¾nosti > 
Poèisti seznam. Èe ¾elite zbrisati posamezne dogodke, 
odprite seznam, poi¹èite ¾eleni dogodek in pritisnite .

Trajanje klicev 
Èe ¾elite pregledati pribli¾no trajanje prejetih in odhodnih 
klicev, pritisnite  in izberite Moje aplikacije > 
Dnevnik > Trajanje klicev.

Èe ¾elite nastaviti prikazovanje trajanja klica, ko je klic 
aktiven, izberite Povezov.. > Dnevnik > Mo¾nosti > 
Nastavitve > Prika¾i trajanje klica > Da ali Ne.

 Opomba:  Dejansko trajanje klicev, ki vam ga 
zaraèuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno 
od vrste omre¾ja, zaokro¾evanja in podobnega.

©tevce trajanja klicev poèistite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Poèisti ¹tevce. Za to potrebujete kodo za 
zaklepanje; glejte razdelek “Varnost” “Telefon in SIM” na 
strani 115.

Paketni prenos
Èe ¾elite preveriti kolièino
prejeli prek paketne poda
izberite Moje aplikacije
Nekateri operaterji na pri
podatkovne povezave gle
podatkov.

Nadzor vseh kom
Ikone v meniju Dnevnik:

 prejeti,
 odhodni,
 neodgovorjeni komu

Èe ¾elite preveriti zapisan
glasovne in video klice, 
besedilna sporoèila ali 
podatkovne povezave, 
pritisnite , izberite Mo
aplikacije > Dnevnik ter 
pritisnite , da odprete
splo¹ni dnevnik. Za vsak 
komunikacijski dogodek v
ime po¹iljatelja ali prejem
telefonsko ¹tevilko, ime 
ponudnika storitve ali 
dostopno toèko. Prikaz dn
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munikacijskem dogodku si lahko 
lavnem prikazu dnevnika 
odka in pritisnete .

 podrobnem prikazu kopirati 
 odlo¾i¹èe, izberite Mo¾nosti > 

etnih podatkov in ¹tevec trajanja 
ti, koliko kilobajtov podatkov se je 

je trajala povezava, poi¹èite 
godek, oznaèen s Pak. in izberite 
robnosti.
Kl
ic

an
je eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko 

izdelate tudi nove vizitke. 

 Nasvet: Èe ¾elite videti trajanje glasovnega klica na 
glavnem zaslonu ¹e med klicem, izberite Mo¾nosti > 
Nastavitve > Prika¾i trajanje klica > Da.

 Nasvet: Èe ¾elite pregledati seznam poslanih 
sporoèil, pritisnite  in izberite Sporoèila > Poslano.

Poddogodki, na primer veè delov enega besedilnega 
sporoèila, in paketi v podatkovni povezavi se bele¾ijo kot 
en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, 
centrom za veèpredstavnostna sporoèila ali spletnimi 
stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Èe ¾elite dnevnik filtrirati, izberite Mo¾nosti > Filter in 
¾eleni filter.

Èe ¾elite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, 
sezname klicev in povratnice za poslana sporoèila, 
izberite Mo¾nosti > Poèisti dnevnik. Izberite Da, da 
dejanje potrdite. Èe ¾elite zbrisati samo en dogodek, 
pritisnite .

Èe ¾elite nastaviti Trajanje dnevnika, izberite Mo¾nosti > 
Nastavitve > Trajanje dnevnika. Dogodki v dnevniku 
ostanejo shranjeni v pomnilniku naprave doloèeno ¹tevilo 
dni, potem pa se samodejno zbri¹ejo, da ne zasedajo 
pomnilnika. Èe izberete Ni dnevnika, se trajno zbri¹ejo 
celotna vsebina dnevnika, seznami zadnjih klicev in 
povratnice za sporoèila.

Podrobnosti o nekem ko
ogledate tako, da se v g
pomaknete do tega dog

 Nasvet: Èe ¾elite v
telefonsko ¹tevilko v
Kopiraj ¹tevilko.

©tevec prenesenih pak
povezave: Èe ¾elite vide
preneslo in kako dolgo 
dohodni ali odhodni do
Mo¾nosti > Prika¾i pod
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eniku lahko urejate in dodajate s 
tacts Editor, ki je del programske 
 

èico, odprite vizitko in izberite 
nosti > Dodaj slièico. Ko vas 
lefon prika¾e dodano slièico.

je je najhitrej¹i naèin klicanja 
¹tevilk. ©tevilke lahko doloèite 
 klicanje. Glejte “Hitro klicanje 
 strani 62.

slati vizitko, jo najprej poi¹èite. 
o¹lji > Prek besed. sporoèila, 
, Prek Bluetooth ali Prek IR. 
trani 47 in “Po¹iljanje podatkov” 

skupino, izberite Mo¾nosti > 
 samo, èe ste ustvarili skupino). 
 klicanih oseb” na strani 73.

vizitk in skupin ter kolièino 
niju Imenik, izberite Mo¾nosti > 
Vizitke (imenik)
Pritisnite  in izberite Imenik. Vizitki v meniju Imenik 
lahko dodate osebni ton zvonjenja ali slièico. Ustvarite 
lahko tudi skupine vizitk, ki omogoèajo po¹iljanje 
besedilnih ali e-po¹tnih sporoèil veè prejemnikom hkrati. 
Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj 
imenik. Glejte “Podatki in nastavitve” na strani 53. Vizitke 
lahko po¹iljate samo zdru¾ljivim napravam in jih tudi 
prejemate samo od njih. 

Shranjevanje imen in ¹tevilk
1 Izberite Mo¾nosti > Nova vizitka.
2 Izpolnite ¾elena polja in izberite Konèano.

Èe ¾elite urediti vizitko v meniju Imenik, poi¹èite ¾eleno 
vizitko in izberite Mo¾nosti > Uredi.

 Nasvet: Èe ¾elite vizitke natisniti s tiskalnikom, ki 
podpira tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in 
povezavo Bluetooth (na primer mobilni tiskalnik HP 
Deskjet 450 Mobile Printer ali HP Photosmart 8150), 
izberite Mo¾nosti > Natisni.

Èe ¾elite zbrisati vizitko v meniju Imenik, jo izberite in 
pritisnite . Èe ¾elite zbrisati veè vizitk hkrati, pritisnite 

 in , da jih oznaèite, potem pa , da jih zbri¹ete.

 Nasvet: Vizitke v im
programom Nokia Con
zbirke Nokia PC Suite.

Èe ¾elite vizitki dodati sli
Mo¾nosti > Uredi > Mo¾
poklièe oseba z vizitke, te

 Nasvet: Hitro klican
pogosto uporabljanih 
osmim tipkam za hitro
telefonske ¹tevilke” na

 Nasvet: Èe ¾elite po
Izberite Mo¾nosti > P
Prek veèpr. sporoèila
Glejte “Sporoèila” na s
na strani 90.

Èe ¾elite vizitko dodati v 
Dodaj skupini: (prikazano
Glejte “Ustvarjanje skupin

Èe ¾elite preveriti ¹tevilo 
prostega pomnilnika v me
Informacije o Imeniku.
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ko s programsko zbirko Nokia PC 
z zdru¾ljivim osebnim 

toritve SIM
ivosti in uporabi storitev kartice 
ju va¹e kartice SIM, tj. pri 
rugem prodajalcu.

 Imenik > Mo¾nosti > Imenik 
IM, da boste videli imena in 

artici SIM. V imeniku SIM lahko 
ke, jih urejate ali kopirate vanje; 

tevilk za omejeno klicanje, izberite 
tice SIM > Imenik za omej. klic.. 
na samo, èe jo va¹a kartica SIM 

e omejiti na doloèene ¹tevilke, 
ljuèi omejeno kl.. Èe ¾elite na 
anje dodati nove ¹tevilke, izberite 
a SIM. Za te funkcije potrebujete 

o klicanje, paketne podatkovne 
razen za po¹iljanje besedilnih 
ezavi. V tem primeru morate na 
Vi
zi

tk
e 

(im
en

ik
) Doloèanje privzetih ¹tevilk in naslovov

Vizitki lahko doloèite privzete telefonske ¹tevilke in 
naslove. Èe je v vizitki veè ¹tevilk ali naslovov, lahko tako 
osebo hitro poklièete ali ji po¹ljete sporoèilo. Privzeta 
¹tevilka se uporabi tudi pri glasovnem klicanju.
1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
2 Izberite Mo¾nosti > Privzete.
3 Izberite ¾eleno kategorijo privzete ¹tevilke ali naslova 

in pritisnite Doloèi.
4 Izberite telefonsko ¹tevilko ali naslov, ki ga ¾elite 

nastaviti za privzetega.

Privzeta ¹tevilka ali naslov sta v vizitki podèrtana.

Kopiranje vizitk
Èe ¾elite s kartice SIM v napravo prekopirati posamezna 
imena in ¹tevilke, pritisnite  in izberite Imenik > 
Mo¾nosti > Imenik kartice SIM > Imenik kartice SIM. 
Izberite ¾elena imena in Mo¾nosti > Kopiraj v Imenik.

Èe ¾elite prekopirati imenik na kartico SIM, pritisnite  
in izberite Imenik. Izberite imena, ki jih ¾elite prekopirati, 
in Mo¾nosti > Kopiraj v imenik SIM ali Mo¾nosti > 
Kopiraj > V imenik kartice SIM. Prekopirajo se samo tiste 
vizitke, ki jih va¹a kartica SIM podpira.

 Nasvet: Imenik lah
Suite sinhronizirate 
raèunalnikom. 

Imenik SIM in s
Informacije o razpolo¾lj
SIM dobite pri izdajatel
ponudniku storitev ali d

Pritisnite  in izberite
kartice SIM > Imenik S
¹tevilke, shranjene na k
vizitkam dodajate ¹tevil
lahko pa tudi klièete.

Èe ¾elite videti seznam ¹
Mo¾nosti > Imenik kar
Ta nastavitev je prikaza
podpira.

Èe ¾elite klice iz naprav
izberite Mo¾nosti > Vk
seznam za omejeno klic
Mo¾nosti > Nova vizitk
kodo PIN2.

Ko je vkljuèeno Omejen
povezave niso mogoèe, 
sporoèil po paketni pov
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 ali uporabite privzeto ime 
 OK. 
erite Mo¾nosti > Dodaj èlane.
znaèite s pritiskom na . Èe 
v hkrati, oznaèite ¹e vse druge 

 vizitke v skupino.

ovati, izberite Mo¾nosti > 
me in izberite OK.

lanov iz skupine
prite tisto, ki jo ¾elite 

rite Mo¾nosti > Odstrani iz 

pine potrdite z mo¾nostjo Da.
everiti, kateri skupini pripada 
zberite Mo¾nosti > Spada v 
seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo 
telefonsko ¹tevilko in ¹tevilko centra za sporoèila.

Kadar je vkljuèeno omejeno klicanje, boste morda vseeno 
lahko klicali ¹tevilko za klice v sili, ki je programirana 
v napravi.

Dodajanje tonov zvonjenja 
vizitkam v imeniku
Ko vas poklièe oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo 
dodali v skupino, naprava zvoni na izbrani naèin (èe je 
¹tevilka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).
1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali pa odprite seznam 

skupin in izberite ¾eleno skupino.
2 Izberite Mo¾nosti > Ton zvonjenja. Odpre se seznam 

tonov zvonjenja.
3 Poi¹èite ¾eleni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano 

skupino.

Èe ¾elite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov 
izberite Privzeti ton.

Ustvarjanje skupin klicanih oseb
1 V meniju Imenik pritisnite , da se odpre seznam 

skupin.
2 Izberite Mo¾nosti > Nova skupina. 

3 Vpi¹ite ime za skupino
Skupina ... in izberite

4 Odprite skupino in izb
5 Poi¹èite vizitko in jo o

¾elite dodati veè èlano
¾elene vizitke.

6 Izberite OK, da dodate

Èe ¾elite skupino preimen
Preimenuj, vpi¹ite novo i

Odstranjevanje è
1 Na seznamu skupin od

spremeniti.
2 Poi¹èite vizitko in izbe

skupine.
3 Brisanje vizitke iz sku

 Nasvet: Èe ¾elite pr
vizitka, jo poi¹èite in i
skupine.
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avitev
te Orodja > Nastavitve > 
e toèke in doloèite nastavitve za 
¹tevajte navodila, ki ste jih dobili 
v. Glejte “Povezava” na strani 112.
rite Storitve > Mo¾nosti > 
> Dodaj zaznamek. Vpi¹ite ime 

strani za trenutno dostopno toèko.
topno toèko nastavili za privzeto, 
 Nastavitve > Dostopna toèka.

kov
pre, ko izberete meni Storitve.

kupu shranjeni zaznamki za strani, 
e z dru¾bo Nokia. Nokia ne jamèi 
 jih ne priporoèa. Èe jih ¾elite 
jihovo vsebino in za¹èito enaka 
kor za druge internetne strani.

tran za privzeto dostopno toèko.
St
or

it
ve Storitve

Razlièni ponudniki storitev vzdr¾ujejo spletne strani, 
namenjene mobilnim napravam. Te strani so napisane 
v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML 
(Hypertext Markup Language).

Informacije o razpolo¾ljivosti, ceni in tarifah teh storitev 
lahko dobite pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev 
vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite  in izberite Storitve.

 Bli¾njica: Èe ¾elite vzpostaviti povezavo, v stanju 
pripravljenosti pritisnite in pridr¾ite .

Spletna dostopna toèka
Shraniti morate nastavitve, potrebne za dostop do ¾elenih 
spletnih strani. Nastavitve boste morda prejeli v 
posebnem besedilnem sporoèilu od ponudnika spletne 
strani. Glejte “Podatki in nastavitve” na strani 53. Veè 
informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

 Nasvet: Nastavitve so morda na voljo na spletnem 
mestu va¹ega ponudnika storitev.

Roèno vpisovanje nast
1 Pritisnite , izberi

Povezava > Dostopn
dostopno toèko. Upo
pri ponudniku storite

2 Pritisnite  in izbe
Upravit. zaznamkov
zaznamka in naslov 

3 Da bi ustvarjeno dos
izberite Mo¾nosti >

Prikaz zaznam
Prikaz zaznamkov se od

V napravi so lahko ob na
ki niso nikakor povezan
za vsebino teh strani in
uporabljati, veljajo za n
varnostna priporoèila ka

 oznaèuje zaèetno s
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nove povezave podèrtane in 
oliène barve. Slike, ki vsebujejo 
drim okvirjem.

zbrali predmete, pritisnite .

 se premaknete na konec strani, 
tek.

 obiskano stran, izberite Nazaj. 
oljo, izberite Mo¾nosti > 
odovina, da se prika¾e èasovno 
strani.

¾iti najnovej¹o vsebino, izberite 
 mo¾n. > Osve¾i.

ek, izberite Mo¾nosti > Shrani 

 odprete prikaz zaznamkov z 
. Èe se ¾elite vrniti v obièajni 

rite Mo¾nosti > Nazaj na stran.

shraniti stran, izberite 
¾nosti > Shrani stran. Strani 
k naprave ali na zdru¾ljivo 
 vstavljena) in jih pregledujete 
ozneje odpreti shranjene strani, 

isnite , da se odpre prikaz 
Varnost povezave
Èe je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona za¹èite 
( ), je prenos podatkov med napravo in prehodom ali 
stre¾nikom ¹ifriran.

Ikona za¹èite ne pomeni, da je prenos podatkov med 
prehodom in stre¾nikom vsebine (oziroma mestom, kjer so 
shranjeni zahtevani podatki) varen. Za za¹èito prenosa 
podatkov med prehodom in stre¾nikom vsebine skrbi 
ponudnik storitev.

Èe si ¾elite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju 
¹ifriranja, stre¾niku in overjanju uporabnikov, izberite 
Mo¾nosti > Podrobnosti > Varnost.

Za nekatere storitve, na primer banèni¹tvo, boste 
potrebovali varnostne certifikate. Veè informacij lahko 
dobite pri svojem ponudniku storitev. Glejte tudi 
“Upravljanje certifikatov” na strani 117.

Brskanje
 Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim 

zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in za¹èito 
pred ¹kodljivo programsko opremo.

Izberite zaznamek ali vpi¹ite naslov v polje ( ), da 
odprete ¾eleno stran.

na strani v brskalniku so 
modre, ¾e obiskane pa vij
povezave, so obdane z mo

Da bi odprli povezave in i

 Bli¾njica: S tipko 
s tipko  pa na zaèe

Èe ¾elite odpreti prej¹njo
Èe mo¾nost Nazaj ni na v
Navigacijske mo¾n. > Zg
urejen seznam obiskanih 

Èe ¾elite iz stre¾nika nalo
Mo¾nosti > Navigacijske

Èe ¾elite shraniti zaznam
kot zaznam..

 Nasvet: V brskalniku
dalj¹im pritiskom na 
prikaz brskalnika, izbe

Èe ¾elite med brskanjem 
Mo¾nosti > Dodatne mo
lahko shranite v pomnilni
pomnilni¹ko kartico (èe je
brez povezave. Èe ¾elite p
v prikazu zaznamkov prit
Shranjene strani.
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anijo v ustrezne aplikacije naprave, 
mer shrani v aplikacijo Galerija.

e¹èajte in uporabljajte samo 
ramsko opremo iz virov, ki jim 
acije z oznako Symbian Signed ali 

s programom Java VerifiedTM.

bino, poi¹èite povezavo in 

¾nost za nakup izdelka, na primer 

vse informacije.
ganja izberite Sprejmi. Za preklic 

reklièi.

vezave
vo in si stran v brskalniku ogledati 
Mo¾nosti > Dodatne mo¾nosti > 
èati povezavo in zapreti brskalnik, 
od.

snega pomnilnika
 do katerih dostopate, se shranijo 
rave.

orablja za zaèasno shranjevanje 
ali ali poskusili dostopiti do 
St
or

it
ve Èe ¾elite vpisati nov spletni naslov, izberite Mo¾nosti > 

Navigacijske mo¾n. > Pojdi na splet. nasl..

Prenesete lahko datoteke, ki jih v brskalniku ni mogoèe 
prikazati, npr. tipe zvonjenja, logotipe operaterja, teme in 
video posnetke. Èe ¾elite nalo¾iti predmet, poi¹èite 
povezavo in pritisnite .

Ko zaènete s prenosom, se prika¾e seznam zaèetih, 
zaustavljenih in dokonèanih prenosov iz trenutne seje 
brskalnika. Seznam si ogledate tako, da izberete 
Mo¾nosti > Orodja > Nalaganja. Na seznamu se 
pomaknite do predmeta in izberite Mo¾nosti, da 
zaustavite, nadaljujete ali prekinete zaèete prenose 
oziroma odprete, shranite ali zbri¹ete dokonèane prenose. 

Zaradi za¹èite avtorskih pravic morda ne boste mogli 
kopirati, spreminjati, prena¹ati ali posredovati nekaterih 
slik, skladb (vkljuèno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

 Pomembno: Name¹èajte in uporabljajte samo 
aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim 
zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali 
take, ki so preizku¹ene s programom Java VerifiedTM.

Nalaganje in nakupovanje vsebin
Nalo¾ite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, 
logotipi operaterja, teme in video posnetki. Te vsebine so 
lahko brezplaène ali pa boste zanje morali plaèati. 

Nalo¾ene vsebine se shr
nalo¾ena slika se na pri

 Pomembno: Nam
aplikacije in drugo prog
zaupate, na primer aplik
take, ki so preizku¹ene 

1 Èe ¾elite nalo¾iti vse
pritisnite .

2 Izberite ustrezno mo
"Nakup".

3 Natanèno preberite 
Za nadaljevanje nala
nalaganja izberite P

Prekinjanje po
Èe ¾elite konèati poveza
brez povezave, izberite 
Prekini, èe pa ¾elite kon
izberite Mo¾nosti > Izh

Izpraznitev zaèa
Informacije ali storitve,
v zaèasni pomnilnik nap

Zaèasni pomnilnik se up
podatkov. Èe ste dostop
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ite, kaj naj bo med brskanjem 
mo izbir. tipke ali Celoten 

 domaèo stran.

ite spletno stran, ki se bo 
u zaznamkov ali med brskanjem 
n. > Odpri stran za isk..

rskalnik predvaja zvoke, vgrajene 
topnjo glasnosti.

 ¾elite, da se stran v naèinu 
m natanèneje, izberite Bolj 
nalo¾iti zunanjih padajoèih 
reje.

 izkljuèite po¹iljanje in 

ogoèite ali izkljuèite uporabo 

mogoèite ali izkljuèite varnostna 

loèite, ali naj naprava pred 
ed glasovnim klicem zahteva 

¾nosti med glasovnim klicem” na 
zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite 
zaèasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo 
podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. 
Èe ¾elite izprazniti zaèasni pomnilnik, izberite Mo¾nosti > 
Dodatne mo¾nosti > Poèisti zaè. pomniln..

Nastavitve spletnega brskalnika
Izberite Mo¾nosti > Nastavitve in eno od naslednjih 
nastavitev:

Dostopna toèka – Èe ¾elite zamenjati privzeto dostopno 
toèko. Glejte “Povezava” na strani 112. Ponudnik storitev 
je lahko v va¹i napravi nastavil nekatere ali vse dostopne 
toèke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, 
odstraniti ali ustvariti novih.

Nalo¾i slike in zvoke – Izberite, ali naj se pri brskanju 
nalagajo slike. Èe izberete Ne, lahko slike nalo¾ite pozneje 
tako, da izberete Mo¾nosti > Prika¾i slike.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Èe se znaki besedila ne prika¾ejo 
pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Vkljuèite ali izkljuèite samodejno 
zbiranje zaznamkov. Èe ¾elite ¹e naprej zbirati samodejne 
zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v prikazu zaznamkov, 
izberite Skrij mapo.

Velikost zaslona – Izber
prikazano na zaslonu: Sa
zaslon.

Domaèa stran – Doloèite

Stran za iskanje – Doloè
nalo¾ila, ko boste v prikaz
izbrali Navigacijske mo¾

Glasnost – Èe ¾elite, da b
v spletne strani, izberite s

Sestavljanje strani – Èe
Majhen zaslon prika¾e èi
kakovostno. Èe ne ¾elite 
listov s slogi, izberite Hit

Pi¹kotki – Omogoèite ali
prejemanje pi¹kotkov.

Skript Java/ECMA – Om
skriptov.

Varnostna opozorila – O
opozorila.

Potrdi po¹ilj. DTMF – Do
po¹iljanjem tonov DTMF m
potrditev. Glejte tudi “Mo
strani 68.
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te splo¹no bele¾ko za neki dan.
mni na rojstne dneve ali posebne 
ovijo vsako leto).
ni na nalogo, ki jo morate opraviti 

ma.
lite nastaviti opozorilo, izberite 
no ter vnesite Èas opozorila in 

 sreèanja ali sestanka, izberite 
pis.

pis, izberite Konèano.

janje na bele¾ko, izberite Uti¹aj, da 
. Besedilo opomnika bo ostalo 
pozarjanje ustavite z mo¾nostjo 
, èe ga ¾elite prekiniti samo 

om PC Suite lahko podatke v 
ate z zdru¾ljivim raèunalnikom. Pri 
stavite ¾eleno mo¾nost za funkcijo 
Ko
le

da
r Koledar

Èe ¾elite, da vas naprava opomni na sestanke in obletnice, 
opravke in druge bele¾ke, uporabite meni Koledar.

Ustvarjanje vpisov v koledarju
 Bli¾njica: V dnevnem, tedenskem ali meseènem 

prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko 
( – ). Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa 
se dodajo v polje Zadeva. V prikazu opravil se odpre 
okence za vpis opravila.

1 Pritisnite , izberite 
Koledar > Mo¾nosti > 
Nov vpis in eno od 
naslednjih mo¾nosti:
Sestanek vas opomni na 
sestanek ob doloèeni uri 
in na doloèen dan.
Zahteva za sestanek – 
èe ¾elite poslati zahtevo 
za sestanek po e-po¹ti 
(po¹tni nabiralnik mora 
biti doloèen).

Bele¾ka – da napi¹e
Obletnica – vas opo
datume (vpisi se pon
Opravilo – vas opom
do doloèenega datu

2 Izpolnite polja. Èe ¾e
Opozorilo > Vkljuèe
Datum opozorila.
Èe ¾elite dodati opis
Mo¾nosti > Dodaj o

3 Èe ¾elite shraniti za

Èe ¾elite ustaviti opozar
izkljuèite zvok opozorila
prikazano na zaslonu. O
Ustavi. Izberite Dreme¾
zaèasno.

 Nasvet: S program
koledarju sinhronizir
ustvarjanju vpisa na
Sinhronizacija.
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 natisniti s tiskalnikom, ki 
Basic Print Profile) in povezavo 
ilni tiskalnik HP Deskjet 450 

tosmart 8150), izberite 

kimi vpisi
ov v meniju Koledar lahko 
ilniku naprave.

godkov hkrati, odprite meseèni 
ti > Zbri¹i vpis > Pred datumom 

i kot dokonèano, ga poi¹èite 
te Mo¾nosti > Oznaèi kot 

edarja
vitve Opozorilo koledarja, 
v tednu je in Oznaka tedna, 
avitve.
Zahteve za sestanke
Èe prejmete zahtevo za sestanek v po¹tni nabiralnik 
v napravi, se ta shrani v koledar, ko odprete e-po¹to.

Prejete zahteve za sestanke lahko pregledujete v po¹tnem 
nabiralniku ali v koledarju. Èe ¾elite na zahtevo za sestanek 
odgovoriti z e-po¹tnim sporoèilom, izberite Mo¾nosti > 
Odgovori:.

Prikazi v koledarju
 Nasvet: Izberite Mo¾nosti > Nastavitve, èe ¾elite 

zamenjati prvi dan v tednu ali privzeti prikaz ob 
odpiranju koledarja.

V prikazu meseca so dnevi, za katere je v koledarju shranjen 
vpis, oznaèeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem 
vogalu. V prikazu tedna so bele¾ke in obletnice postavljene 
pred 8. uro. Med meseènim, tedenskim in dnevnim 
prikazom ter prikazom opravil preklapljate s pritiskom 
na .

Èe se ¾elite premakniti na nek datum, izberite Mo¾nosti > 
Pojdi na datum. Dana¹nji datum prika¾ete s pritiskom 
na .

Da bi poslali koledarsko bele¾ko zdru¾ljivi napravi, izberite 
Mo¾nosti > Po¹lji.

Èe ¾elite koledarske vpise
podpira tehnologijo BPP (
Bluetooth (na primer mob
Mobile Printer ali HP Pho
Mo¾nosti > Natisni.

Delo s koledars
Z brisanjem preteklih vpis
prihranite prostor v pomn

Èe ¾elite odstraniti veè do
prikaz in izberite Mo¾nos
ali Vsi vpisi.

Èe ¾elite opravilo oznaèit
v prikazu opravil in izberi
konèano.

Nastavitve kol
Èe ¾elite spremeniti nasta
Privzeti prikaz, Prvi dan 
izberite Mo¾nosti > Nast
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toritve Visual Radio, operaterji in 
 okolju morda ne podpirajo storitve 

teno, vendar ne antene naprave. 
k deloval pravilno, morajo biti na 
u¾ljive slu¹alke ali druga dodatna 

 vgrajenim zvoènikom ali 
Ko uporabljate zvoènik, naj bodo 
napravo. ®ica slu¹alk deluje kot 
j prosto visi.

o poslu¹ajte pri zmerni glasnosti. 
tavljenost moèni glasnosti lahko 
Med uporabo zvoènika naprave ne 
e njen zvok lahko zelo glasen.

 lahko klièete ali sprejemate klice. 
 se radio izklopi. Ko konèate klic, 

 frekvenèni pas na podlagi 
h prejme od omre¾ja.

ahko uporabite za poslu¹anje, ko je 
t. Informacije o kanalu so lahko 
M
oj

e 
ap

lik
ac

ije Moje aplikacije

Visual Radio 

Aplikacijo Visual Radio (omre¾na storitev) lahko 
uporabljate kot obièajni UKV-radio s samodejnim 
iskanjem postaj in shranjenimi postajami. Èe ga nastavite 
na postaje, ki ponujajo storitev Visual Radio, lahko na 
zaslonu gledate vidne informacije, povezane z radijskim 
programom. Storitev Visual Radio uporablja paketne 
podatke (omre¾na storitev). Med uporabo ostalih aplikacij 
lahko poslu¹ate UKV-radio.

Za uporabo storitve Visual Radio morajo biti izpolnjeni 
naslednji pogoji:
• Naprava mora biti vklopljena.
• Naprava mora imeti vstavljeno veljavno kartico SIM.
• Postaja, ki jo poslu¹ate, in va¹ mobilni operater 

oziroma ponudnik storitev morata podpirati to 
storitev.

• Doloèena mora biti internetna dostopna toèka, da 
je omogoèen dostop do operaterjevega stre¾nika za 
Visual Radio. Glejte “Dostopne toèke” na strani 112.

• Postaja mora imeti pravilno doloèen ID storitve Visual 
Radio in omogoèeno storitev Visual Radio. Glejte 
“Shranjene postaje” na strani 82.

Èe nimate dostopa do s
radijske postaje v va¹em
Visual Radio.

UKV-radio uporablja an
Da bi radijski sprejemni
napravo prikljuèene zdr
oprema.

Radio lahko poslu¹ate z
zdru¾ljivimi slu¹alkami. 
slu¹alke prikljuèene na 
radijska antena, zato na

 Opozorilo: Glasb
Dolgotrajnej¹a izpos
po¹koduje va¹ sluh. 
dr¾ite ob u¹esu, saj j

Med poslu¹anjem radia
Med opravljanjem klica
se znova vkljuèi.

Radio izbere uporabljen
informacij o dr¾avi, ki ji

Aplikacijo Visual Radio l
pokrovèek naprave zapr
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kih 
> 

 
h 

te 

 
da 

i > Predvajaj v ozadju ali 

ebine
jivosti, naroèanju in ceni storitve 
 operaterju.

no vsebino, ki je na voljo za 
o, izberite  ali pa v prikazu 
> Postaja > Vkljuèi slikovno 
e ID slikovne storitve za radijsko 
zberite Nalo¾i, da bi jo poiskali v 
storitev).
prikazane na zaslonu na pokrovèku. Èe ¾elite izkljuèiti zvok 
radia ali ga spet vkljuèiti, pritisnite .

Poslu¹anje radia
Kakovost radijskih oddaj je odvisna od podroèja pokritosti 
radijske postaje na doloèenem obmoèju.

Zdru¾ljive slu¹alke prikljuèite na napravo. ®ica slu¹alk 
deluje kot radijska antena, zato naj prosto visi. Pritisnite 

 in izberite Moje aplikacije > Radio.

Iskanje postaje zaènete tako, da izberete ali . 
Iskanje se konèa, ko telefon najde postajo. Èe ¾elite 
frekvenco spremeniti roèno, izberite Mo¾nosti > Roèno 
iskanje.

Èe ste ¾e shranili radijske postaje, izberite  ali , da 
se premaknete na naslednjo ali prej¹njo shranjeno postajo. 
Mesto postaje v pomnilniku izberete tako, da pritisnete 
ustrezno ¹tevilèno tipko.

Za prilagoditev glasnosti pritisnite  ali . Èe ¾elite 
poslu¹ati radio po zvoèniku, izberite Mo¾nosti > Vkljuèi 
zvoènik. 

Èe ¾elite pregledati postaje, ki so na voljo na podlagi 
lokacije, izberite Mo¾nosti > Imenik postaj (omre¾na 
storitev).

Èe ¾elite trenutno postajo
shraniti na seznam radijs
postaj, izberite Mo¾nosti
Shrani postajo. Èe ¾elite
odpreti seznam shranjeni
radijskih postaj, izberite 
Mo¾nosti > Postaje. Glej
“Shranjene postaje” na 
strani 82.

Èe se ¾elite vrniti v stanje
pripravljenosti in pustiti, 
se UKV-radio predvaja v 
ozadju, izberite Mo¾nost
pritisnite .

Prikaz slikovne vs
Veè informacij o razpolo¾l
lahko dobite pri mobilnem

Èe ¾elite pregledati slikov
poslu¹ano radijsko postaj
postaj izberite Mo¾nosti
stor.. Èe niste shranili kod
postajo, jo vnesite ali pa i
imeniku postaj (omre¾na 



82

 – Èe ¾elite, da se storitev Visual 
odejno, ko izberete shranjeno 

rite dostopno toèko, ki se uporablja 
o. Za obièajen UKV-radio ne 
ke, da bi lahko uporabili aplikacijo.

yer

 Moje aplikacije > RealPlayer. 
lahko predvajate video posnetke 
stne datoteke neposredno iz 

takanje lahko vkljuèite med 
h strani, lahko pa jo shranite 
 na zdru¾ljivo pomnilni¹ko 
).

pretakanja in video posnetke v 
re¾ju WLAN predvajate tudi z 
 napravami UPnP, na primer 
nim raèunalnikom. Glejte 
avnostnih datotek” na strani 95.

e datoteks priponami, kot so .3gp, 
alPlayer morda ne podpira vseh 
 zapisov datotek. RealPlayer bo na 
e datoteke .mp4, nekatere datoteke 
M
oj

e 
ap

lik
ac

ije Ko je vzpostavljena povezava s slikovno storitvijo, 
zaslon prika¾e trenutno vsebino, ki jo je oblikoval 
ponudnik vsebine.

Èe ¾elite prilagoditi nastavitve zaslona za prikaz slikovne 
vsebine, izberite Mo¾nosti > Nastavitve prikaza > 
Osvetlitev ali Èas do varèevanja.

Shranjene postaje
V aplikaciji Visual Radio lahko shranite do 20 radijskih 
postaj. Èe ¾elite odpreti seznam radijskih postaj, izberite 
Mo¾nosti > Postaje.

Za poslu¹anje shranjenih postaj izberite Mo¾nosti > 
Postaja > Poslu¹aj. Èe ¾elite pregledati slikovne vsebine, 
ki so na voljo za postajo s storitvijo Visual Radio, izberite 
Mo¾nosti > Postaja > Vkljuèi slikovno stor.

Èe ¾elite spremeniti podatke o postaji, izberite 
Mo¾nosti > Postaja > Uredi.

Nastavitve
Izberite Mo¾nosti > Nastavitve in eno od naslednjih 
nastavitev:

Ton ob zagonu – Izberite, ali se ob vklopu aplikacije 
predvaja ton.

Samod. zagon storitve
Radio zaène izvajati sam
postajo, izberite Da.

Dostopna toèka – Izbe
za podatkovno povezav
potrebujte dostopne toè

RealPla

Pritisnite  in izberite
Z aplikacijo RealPlayer 
ali pretakate predstavno
spleta. Povezavo za pre
pregledovanjem spletni
v pomnilnik naprave ali
kartico (èe je vstavljena

 Nasvet: Povezave 
napravi lahko po om
drugimi zdru¾ljivimi
televizorjem ali oseb
“Ogledovanje predst

RealPlayer podpira vrst
.mp4 ali .rm. Vendar Re
zapisov ali vseh razlièic
primer sku¹al odpreti vs
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 po mobilnem 

v zahtevajo, da za privzeto 
te internetno dostopno toèko 
ritev morda dovolijo tudi 

AP.

nastavijo ob prvem vklopu 

ite pri ponudniku storitev. 

hko odpirate samo spletne 
alPlayer prepozna tudi povezave 
.

e po mobilnem omre¾ju, izberite 
ja, na spletni strani ali v prejetem 
vnostnem sporoèilu. Naprava 

ja vzpostavi povezavo s spletnim 
i vsebino. Vsebina se ne shrani 

 za aplikacijo 

orda lahko po¹lje nastavitve 
sebnem besedilnem sporoèilu. 
.mp4 pa lahko vsebujejo vsebino, ki ni zdru¾ljiva s standardi 
3GPP, zato je naprava ne podpira. 

Po¹iljanje video posnetkov
1 Èe ¾elite predvajati predstavnostno datoteko, 

shranjeno v pomnilniku naprave ali na zdru¾ljivi 
pomnilni¹ki kartici (èe je vstavljena), izberite 
Mo¾nosti > Odpri in med temi mo¾nostmi:
Zadnji posnetki – Predvajajte eno od zadnjih ¹estih 
datotek, ki ste jih predvajali v aplikaciji RealPlayer.
Shranjeni posnetek – predvajanje datoteke v meniju 
Galerija.
Glejte “Galerija” na strani 32.

2 Poi¹èite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

 Nasvet: Celozaslonsko predvajanje vkljuèite s 
pritiskom na . V obièajni naèin se vrnete s pritiskom na 
isto tipko.

Med predvajanjem so na voljo naslednje bli¾njice:
• Èe ¾elite hitro predvajati datoteko, pritisnite in 

dr¾ite .
• Veèpredstavnostno datoteko previjete z dalj¹im 

pritiskom na .
• Zvok izklopite tako, da dr¾ite tipko  pritisnjeno, 

dokler se ne prika¾e . Zvok vklopite tako, da dr¾ite 
tipko  pritisnjeno, dokler se ne prika¾e .

Pretakanje vsebin
omre¾ju
©tevilni ponudniki storite
dostopno toèko uporablja
(IAP). Drugi ponudniki sto
uporabo dostopne toèke W

Dostopne toèke se lahko 
naprave.

Veè informacij lahko dob

V aplikaciji RealPlayer la
naslove rtsp://. Vendar Re
http do datotek vrste .ram

Èe ¾elite pretakati vsebin
povezavo v meniju Galeri
besedilnem ali veèpredsta
pred zaèetkom predvajan
mestom in zaène nalagat
v napravo.

Prejem nastavitev
RealPlayer
Ponudnik storitve vam m
aplikacije RealPlayer v po
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 – Poi¹èite dostopno toèko, 
ti za dostop do interneta, in 

tavite èas, po katerem RealPlayer 
mre¾jem, potem ko zaèasno 
 predstavnostne datoteke po 
berite Uporab. doloèeno in 
e ¾eleni èas in izberite OK.
 – Vpi¹ite najmanj¹o dovoljeno 
a. Najmanj¹a vrednost je 1024.
– Vpi¹ite najveèjo dovoljeno 
a. Najveèja vrednost je 65535.

datne nastavitve, da spremenite 
 za razlièna omre¾ja.

ayer

r si lahko ogledujete, predvajate 
 vrste flash, izdelane za mobilne 

otek Flash
e Moje aplikacije > Pr. Flash.
M
oj

e 
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ije Glejte “Podatki in nastavitve” na strani 53. Veè informacij 
lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Spreminjanje nastavitev za aplikacijo 
RealPlayer
Izberite Mo¾nosti > Nastavitve in eno od naslednjih 
nastavitev:

Video – Èe ¾elite, da RealPlayer po predvajanju 
samodejno ponavlja video posnetke.

Povezava – tu lahko izberete, ali ¾elite uporabljati 
posredni¹ki stre¾nik, zamenjate privzeto dostopno toèko 
ali nastavite ¹tevilke vrat za povezovanje. Pravilne 
nastavitve lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nast. posr.str.:

Uporabi posred. str. – Èe ¾elite uporabljati posredni¹ki 
stre¾nik, izberite Da.

Naslov posredn. str. – Vnesite naslov IP posredni¹kega 
stre¾nika.

Vrata posredn. stre¾. – Vnesite ¹tevilko vrat 
posredni¹kega stre¾nika.

Glosar: Posredni¹ki stre¾niki (proxy) so posredniki 
med stre¾niki veèpredstavnostne vsebine in njihovimi 
uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo 
za izbolj¹anje varnosti ali pospe¹evanje dostopa do 
strani, ki vsebujejo zvoène ali video posnetke. 

Omre¾. nast.:
• Privzeta dost. toèka

ki jo ¾elite uporablja
pritisnite .

• Èas povezave – Nas
prekine povezavo z o
ustavite predvajanje
omre¾ni povezavi. Iz
pritisnite . Vpi¹it

• Najni¾ja vrata UDP
¹tevilko vrat stre¾nik

• Najvi¹ja vrata UDP 
¹tevilko vrat stre¾nik

Izberite Mo¾nosti > Do
vrednosti pasovne ¹irine

Flash Pl

Z aplikacijo Flash Playe
in uporabljate datoteke
naprave.

Razvr¹èanje dat
Pritisnite  in izberit
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vost predvajanja. Èe je 
o in poèasno, spremenite 
o¾nost Obièajna ali Slab¹a.

datoteko v celozaslonskem 
 v obièajen prikaz, izberite 
 tipk v celozaslonskem naèinu 
odo morda na voljo, èe pritisnite 
od zaslonom.

vajajte datoteko v izvirni 
veèali prikaz.

bi se v poveèanem prikazu lahko 
ikali po zaslonu.

se utegnejo razlikovati.

e¾iser

oje aplikacije > Re¾iser ali pa 
iju Galerija. Muveeji so urejeni 
sebujejo video, slike, glasbo in 
ke prehajanja in druge vizualne 

 in besedilo, uporabljene v 
Èe ¾elite odpreti mapo ali predvajati datoteko flash, 
se pomaknite do nje in pritisnite .

Èe ¾elite poslati datoteko flash zdru¾ljivi napravi, se 
pomaknite do nje in pritisnite .

Èe ¾elite kopirati datoteko flash v drugo mapo, izberite 
Organiziraj > Kopiraj v mapo.

Èe ¾elite premakniti datoteko flash v drugo mapo, 
izberite Organiziraj > Premakni v mapo.

Èe ¾elite ustvariti mapo za datoteke flash, izberite 
Organiziraj > Nova mapa.

Mo¾nosti , ki so na voljo, se utegnejo razlikovati.

Èe ¾elite zbrisati datoteko flash, jo poi¹èite in 
pritisnite .

Predvajanje datotek Flash
Pritisnite  in izberite Moje aplikacije > Pr. Flash. 
Poi¹èite ¾eleno datoteko Flash in pritisnite .

Izberite Mo¾nosti in nato:

Prekini – Zaèasno ustavite predvajanje.

Ustavi – Ustavite predvajanje.

Glasnost – Èe ¾elite prilagoditi glasnost. Glasnost 
poveèate ali zmanj¹ate tako, da se pomaknete levo 
ali desno.

Kakovost – Izberite kako
predvajanje neenakomern
nastavitev Kakovost na m

Cel zaslon – Predvajajte 
naèinu. Èe se ¾elite vrniti
Obièajni prikaz. Funkcije
sicer niso vidne, vendar b
eno od tipk neposredno p

Prilagodi zaslonu – Pred
velikosti, potem ko ste po

Vkljuèi pomikanje – Da 
s tipko za pomikanje prem

Mo¾nosti , ki so na voljo, 

Filmski r

Pritisnite  in izberite M
aplikacijo za¾enite v men
video posnetki, ki lahko v
besedilo. Slog doloèa uèin
uèinke ter grafike, glasbo
datoteki muvee. 
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ke, iz katerih ¾elite ustvariti muvee, 
i > Ustvari muvee.

berite slog za muvee. V prikazu 
osti > Po meri in med naslednjim:
erite med naslednjimi mo¾nostmi:
 Dodajte ali odstranite video 

ali izberite Dodaj/Odstrani > 
nali kamero in posneli nove.
zvrstite video posnetke in slike 
i.
Izberite video segmente in jih 
 ali odstranite.
doloèiti dol¾ino muveeja, izberite 
na. Izberite Veèpredstavn. 
t glasba ali Samodejno izberi. Èe 
asbenega posnetka, se ponovi, tako 
 je muvee dalj¹i od glasbenega 
glasba.
 izberite glasbeno datoteko.
 Zaèetno sporoèilo in Zakljuèno 

enite nastavitve za izdelovanje 
ed naslednjimi mo¾nostmi:
abi – Doloèite pomnilnik za 
eejev.
èite loèljivost svojih muveejev.
. muvee – Nastavite privzeto ime 
M
oj

e 
ap

lik
ac

ije Ustvarjanje muveejev
1  V glavnem prikazu aplikacije Filmski re¾iser izberite 

video posnetke in slike, iz katerih ¾elite ustvariti 
muvee, ter izberite Mo¾nosti > Ustvari muvee ali 
odprite mapo Slike/video v meniju Galerija. Izberite 
video posnetke in slike, iz katerih ¾elite ustvariti 
muvee, ter Mo¾nosti > Uredi > Ustvari muvee.

2 S seznama slogov izberite slog za muvee. Filmski 
re¾iser uporabi privzeto glasbo in besedilo, ki je 
povezano z izbranim slogom.

3 Izberite Ustvari muvee.

Muvee se ustvari samodejno in odpre se prikaz Predogled. 
Nato lahko izberete Shrani, da bi muvee shranili v meni 
Galerija, Preoblikuj, da bi preuredili predstavnostne 
datoteke in ustvarili nov muvee, ali pa pritisnite Nazaj, èe 
¾elite za muvee izbrati drug slog. Na voljo je tudi mo¾nost 
Po meri, èe ¾elite spremeniti nastavitve muveeja in 
ustvariti muvee po meri, ki mu lahko dodate slike, 
glasbo in besedilo.

Ustvarjanje muveeja po meri
1 V glavnem prikazu aplikacije Filmski re¾iser izberite 

video posnetke in slike, iz katerih ¾elite ustvariti 
muvee, ter izberite Mo¾nosti > Ustvari muvee ali 
izberite mapo Slike/video v meniju Galerija. Izberite 

video posnetke in sli
ter Mo¾nosti > Ured

2 S seznama slogov iz
slogov izberite Mo¾n
Video in slike – Izb
• Dodaj/Odstrani –

posnetke in slike 
Snemaj, da bi zag

• Premakni – Prera
v muveeju po mer

• Izberi vsebino – 
vkljuèite v muvee

Dol¾ina – Èe ¾elite 
Uporabni¹ko doloèe
sporoèilo, Enako ko
je muvee kraj¹i od gl
da ustreza glasbi. Èe
posnetka, se ponovi 
Glasba – S seznama
Sporoèilo – Uredite
sporoèilo.
Nastavitve – Sprem
muveejev. Izberite m
• Pomnilnik v upor

shranjevanje muv
• Loèljivost – Dolo
• Privzeto ime dat

muveejev.
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3 Izberite Ustvari muvee. 

Muvee se ustvari samodejno in odpre se prikaz Predogled. 
Nato lahko izberete Shrani, da bi muvee shranili v meni 
Galerija, Preoblikuj, da bi preuredili predstavnostne 
datoteke in ustvarili nov muvee, ali Po meri, da bi se vrnili 
v nastavitve.

Igre
Pritisnite  in izberite Moje aplikacije in igro. Za 
navodila za igranje igre izberite Mo¾nosti > Pomoè.
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ovni kabel

 Povezov. > Pod.kabel > 
 Naprava za shranjevanje ali 
da naprava ob vsakem priklopu 
povezave, izberite Vpra¹aj ob 

nje z uporabo 
ije Bluetooth
 lahko vzpostavljate brez¾iène 
¾ljivimi napravami. Zdru¾ljive 

ni telefoni, raèunalniki in dodatna 
 kompleti za vgradnjo v vozilo. Prek 
ko po¹iljate slike, video posnetke, 
 in bele¾ke, vzpostavite brez¾ièno 
aèunalnikom (na primer za prenos 
z zdru¾ljivim tiskalnikom, s katerim 
berete mo¾nost Tiskanje slik. 
 strani 45.
Po
ve

zo
va

nj
e Povezovanje

Povezovanje z osebnim 
raèunalnikom
Mobilno napravo morate povezati z raèunalnikom, 
èe ¾elite:
• prena¹ati podatke med aplikacijami Nokia PC Suite in 

mobilno napravo, na primer sinhronizirati koledarske 
vpise ali prenesti slike;

• uporabiti mobilno napravo kot modem, da bi povezali 
raèunalnik z omre¾nimi storitvami, kot je internet.

Mobilno napravo in zdru¾ljiv raèunalnik lahko pove¾ete s 
kablom USB ali serijskim kablom, infrardeèo povezavo ali 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth.

Podrobna navodila za namestitev boste na¹li v priroèniku 
za uporabo programske opreme Nokia PC Suite.

Nasvet: Pri prvi uporabi programske zbirke Nokia 
PC Suite za povezovanje va¹e naprave z zdru¾ljivim 
raèunalnikom in uporabi programske zbirke Nokia 
PC Suite si pomagajte s èarovnikom "Vzpostavljanje 
povezave", ki je na voljo v zbirki Nokia PC Suite.

Podatk

Pritisnite  in izberite
Predvajalnik, PC Suite,
Tiskanje slik. Èe ¾elite, 
kabla vpra¹a za namen 
povezavi.

Povezova
tehnolog

S tehnologijo Bluetooth
povezave z drugimi zdru
naprave so lahko mobil
oprema, npr. slu¹alke in
vmesnika Bluetooth lah
glasbo, zvoène posnetke
povezavo z zdru¾ljivim r
datotek) in se pove¾ete 
lahko tiskate slike, èe iz
Glejte “Tiskanje slik” na
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a tehnologije Bluetooth 
imajte pri pristojnih slu¾bah 

hnologijo Bluetooth ali 
, da delujejo v ozadju, 
 in skraj¹ujejo njen èas 

, ne morete uporabiti 
th. Za veè informacij o 
 “Varnost” na strani 115.

ovezov. > Bluetooth. Ko prviè 
pra¹a po imenu naprave. Ko 
th in spremenite nastavitev 
n vsem, lahko va¹o napravo 

 uporabniki drugih naprav 

mo¾nostmi:

uèeno ali Izkljuèeno. Èe se ¾elite 
o zdru¾ljivo napravo, najprej 
etooth na Vkljuèeno, nato pa 

lite, da va¹o napravo najdejo 
ijo Bluetooth, izberite Viden 
Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek 
radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna 
vidna povezava. Poskrbeti morate samo za to, da napravi 
nista oddaljeni veè kot 10 m, vendar lahko povezavo kljub 
temu motijo ovire, kot so zidovi, in delovanje drugih 
elektronskih naprav.

Ta naprava je zdru¾ljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in 
podpira naslednje profile: Basic Printing Profile (tiskanje), 
Generic Access Profile (splo¹ni dostop), Serial Port Profile 
(profil serijskih vrat), Dial-up Networking Profile (klicna 
omre¾na povezava), Headset Profile (slu¹alke), Handsfree 
Profile (prostoroèni profil), Generic Object Exchange Profile 
(izmenjava predmetov), Object Push Profile (naroèanje 
predmetov), File Transfer Profile (prenos datotek), Basic 
Imaging Profile (slikovne datoteke), SIM Access profile 
(dostop do kartice SIM) in Human Interface Device Profile 
(uporabni¹ka vmesni¹ka naprava). Da bi zagotovili 
delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo 
Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za 
uporabo s tem modelom odobrila dru¾ba Nokia. O 
zdru¾ljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih 
drugih naprav.

Glosar: Profil ustreza storitvi ali funkciji in doloèa, 
kako se razliène naprave pove¾ejo. Prostoroèni profil se 
na primer uporablja med telefonom in napravo za 
prostoroèno uporabo. Èe ¾elite, da so naprave 
zdru¾ljive, morajo podpirati enake profile.

Ponekod je morda uporab
omejena. O tem se pozan
ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo te
omogoèajo tem funkcijam
poveèujejo izrabo baterije
delovanja.

Ko je naprava zaklenjena
povezovanja prek Bluetoo
zaklepanju naprave glejte

Nastavitve
Pritisnite  in izberite P
za¾enete aplikacijo, vas v
vkljuèite funkcijo Bluetoo
Vidnost telefona na Vide
in izbrano ime vidijo tudi
Bluetooth.

Izberite med naslednjimi 

Bluetooth – Izberite Vklj
brez¾ièno povezati z drug
nastavite povezovanje Blu
vzpostavite povezavo.

Vidnost telefona – Èe ¾e
druge naprave s tehnolog
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nu oddaljene kartice SIM z napravo 
 sprejemati klicev (klièete lahko 
lke za klice v sili) ali uporabljati 
tere je potrebna povezava z 
klicati, morate naèin oddaljene 
zkljuèiti. Èe je naprava zaklenjena, 
epanje.

 SIM izkljuèite tako, da pritisnete 
aèin odd. SIM.

ave Bluetooth, izberite 
 ali Vidnost telefona > Skrit. 
ovali, kdo lahko z uporabo 
luetooth vidi va¹o napravo in 
o.

a povezavo od neznanih naprav 
ajte. Tako bo va¹a naprava bolje 
 vsebino.

kov
 veè povezav Bluetooth. Èe ste na 
lko, lahko istoèasno prena¹ate tudi 
¾ljivo napravo.
Po
ve

zo
va

nj
e vsem. Èe jo ¾elite skriti pred drugimi napravami, 

izberite Skrit.

Ime mojega telefona – Uredite ime svoje naprave.

Naèin odd. kart. SIM – Èe ¾elite drugi napravi, na primer 
zdru¾ljivemu kompletu za vgradnjo v vozilo, omogoèiti, da 
se prek kartice SIM v va¹i napravi pove¾e z omre¾jem, 
izberite Vkljuèen.

Naèin oddaljene kartice SIM
Èe ¾elite uporabiti naèin oddaljene kartice SIM z 
zdru¾ljivim kompletom za vgradnjo v vozilo, vkljuèite 
vmesnik Bluetooth in v napravi omogoèite naèin 
oddaljene kartice SIM. Preden ga lahko vkljuèite, morata 
biti napravi seznanjeni; postopek je treba zaèeti v drugi 
napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno geslo in 
odobrite drugo napravo. Glejte “Seznanjanje naprav” 
na strani 91. Vkljuèite naèin oddaljene kartice SIM ¹e 
v drugi napravi.

Ko je v va¹i napravi vkljuèen naèin oddaljene kartice 
SIM, je v stanju pripravljenosti prikazano obvestilo 
Odd.kart.SIM. Povezava z mobilnim omre¾jem je 
izkljuèena, kot oznaèuje znak  v obmoèju za moè 
signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali funkcij, 
ki zahtevajo povezavo z mobilnim omre¾jem. Vendar 
ostane povezava z omre¾jem WLAN aktivna tudi v 
naèinu oddaljene kartice SIM.

 Opozorilo: V naèi
ne morete klicati ali
samo nekatere ¹tevi
drugih funkcij, za ka
omre¾jem. Èe ¾elite 
kartice SIM najprej i
vnesite kodo za zakl

Naèin oddaljene kartice
 in izberete Konè. n

Varnostni nasveti
Ko ne uporabljate povez
Bluetooth > Izkljuèeno
Tako boste bolje nadzor
brez¾iène tehnologije B
z njo vzpostavi povezav

Ne sprejemajte zahtev z
in se z njimi ne seznanj
za¹èitena pred ¹kodljivo

Po¹iljanje podat
Hkrati je lahko aktivnih
primer povezani s slu¹a
datoteke na drugo zdru



Po
ve

zo
va

nj
e

91

oth svoje naprave, v stanju 
kodo *#2820#.

av
av ( ) odprete tako, da v 
e Bluetooth pritisnete .

ite lastno kodo (1- do 
z uporabnikom druge naprave 
o. Naprave brez uporabni¹kega 
o nastavljeno kodo. Koda se 

znaniti z drugo, izberite 
j. napr.. Imena naprav, ki so v 
ologijo Bluetooth, se zaènejo 
erite napravo in vnesite geslo. 
ti tudi v drugo napravo. 
a shrani v prikaz seznanjenih 

oznate po znaku  na seznamu 

i za potrjeno ali nepotrjeno, 
 naslednjimi mo¾nostmi:

vezave med va¹o in drugo 
vijo brez va¹e vednosti. Posebno 
ista potrebna. To nastavitev 
Znaki povezave Bluetooth
• Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je funkcija 

Bluetooth vkljuèena.
• Èe znak  utripa, se naprava sku¹a povezati z drugo 

napravo.
• Èe je znak  prikazan neprekinjeno, se po povezavi 

Bluetooth prena¹ajo podatki.
1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen ¾eleni predmet. 

Èe ¾elite na primer poslati sliko zdru¾ljivi napravi, 
odprite aplikacijo Galerija.

2 Izberite ¾eleni predmet in Mo¾nosti > Po¹lji > Prek 
Bluetooth. Na zaslonu se zaènejo pojavljati imena 
naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.
Ikone naprav so:  (raèunalnik),  (telefon),  
(zvoèna ali video naprava) in  (druga vrsta naprave).
Iskanje ustavite s pritiskom na Ustavi.

3 Izberite napravo, s katero ¾elite povezati telefon.
4 Èe druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom 

podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpi¹ete geslo. 
Glejte “Seznanjanje naprav” na strani 91.

5 Ob uspe¹ni vzpostavitvi povezave se prika¾e besedilo 
Po¹iljam podatke.

Sporoèila, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth, se ne 
shranjujejo v mapo Poslano v meniju Sporoèila.

 Nasvet: Ko i¹èete naprave, bo pri nekaterih prikazan 
samo njihov enolièni naslov (naslov naprave). Èe ¾elite 

izvedeti naslov Blueto
pripravljenosti vpi¹ite 

Seznanjanje napr
Seznam seznanjenih napr
glavnem prikazu aplikacij

Pred seznanjanjem ustvar
16-mestno ¹tevilo) in se 
dogovorite, da uporabi ist
vmesnika imajo tovarni¹k
uporabi samo enkrat.

Èe ¾elite svojo napravo se
Mo¾nosti > Nova seznan
dosegu in podpirajo tehn
pojavljati na zaslonu. Izb
Enako geslo je treba vnes
Po seznanjanju se naprav
naprav.

Seznanjene naprave prep
rezultatov iskanja. 

Èe ¾elite napravo doloèit
jo poi¹èite in izberite med

Nast. kot potrjeno – Po
napravo se lahko vzposta
dovoljenje ali odobritev n
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eèa povezava

ahko med zdru¾ljivimi napravami 
so vizitke, koledarske bele¾ke in 
e.

merjajte nikomur v oèi in ne 
lovanje drugih infrardeèih naprav. 
delek prvega razreda.

je podatkov po infrardeèi 

nfrardeèa vmesnika obeh naprav, 
, obrnjena drug proti drugemu in 

ne bo nobenih ovir. Najbolje je, 
ljeni najveè en meter.
e naprave vkljuèi infrardeèi 

a svoji napravi vkljuèite tako, da 
erete Povezov. > Infrardeè.
ki bo poslala podatke, izbere ¾eleno 
n zaène prenos podatkov.
e po infrardeèi povezavi, poi¹èite 
trezni aplikaciji ali nadzorniku 
o¾nosti > Po¹lji > Prek IR.
Po
ve

zo
va

nj
e uporabite za lastne naprave, na primer zdru¾ljivo slu¹alko 

Bluetooth ali osebni raèunalnik, ali za naprave ljudi, ki jim 
zaupate.  v prikazu seznanjenih naprav oznaèuje 
potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po 
povezavi morate odobriti posebej.

Èe ¾elite preklicati seznanitev, poi¹èite napravo in izberite 
Mo¾nosti > Zbri¹i. Èe ¾elite preklicati vse seznanitve, 
izberite Mo¾nosti > Zbri¹i vse.

Nasvet: Èe ste trenutno povezani z napravo in 
zbri¹ete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani, 
povezava pa se prekine.

Prejemanje podatkov
Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava 
predvaja ton in vpra¹a, ali ¾elite sporoèilo sprejeti. Èe ga 
sprejmete, se prika¾e , prejeti predmet pa se shrani v 
mapo Prejeto v meniju Sporoèila. Nova sporoèila, prejeta 
po povezavi Bluetooth, oznaèuje ikona . Glejte “Mapa 
Prejeto – prejemanje sporoèil” na strani 52.

Izklop
Èe ¾elite izkljuèiti funkcijo Bluetooth, izberite 
Bluetooth > Izkljuèeno.

Infrard

Po infrardeèi povezavi l
prena¹ate podatke, kot 
predstavnostne datotek

Infrardeèih ¾arkov ne us
dovolite, da bi motili de
Ta naprava je laserski iz

Po¹iljanje in prejeman
povezavi
1 Poskrbite, da bosta i

oddajne in prejemne
da med napravama 
da sta napravi odda

2 Uporabnik sprejemn
vmesnik.
Infrardeèi vmesnik n
pritisnete  in izb

3 Uporabnik naprave, 
infrardeèo funkcijo i
Da bi poslali podatk
¾eleno datoteko v us
datotek in izberite M
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cijo WLAN naprave Nokia N93 
ate najprej pravilno pripraviti 
in druge naprave s podporo UPnP 
 omre¾je.

a varnostne nastavitve brez¾iène 
ijo za domaèe omre¾je uporabite 
ju WLAN z napravo za dostopno 
n omogoèenim ¹ifriranjem.

o predstavnostne datoteke v 
kupno rabo drugim napravam 
itve za Dom. omr., pritisnite  
m. omr.. V domaèem omre¾ju 
ajate, kopirate in tiskate 
 datoteke, shranjene v mapi 
anje predstavnostnih datotek” 

 uporabljajte enega od 
iranja, da bi poveèali varnost 
¹ali tveganje za nepoobla¹èen 
v.

 domaèe omre¾je samo, èe 
ezavi druge naprave ali èe 

e mo¾nost pregledovanja, 
opiranja predstavnostnih 
okia ali èe v mapi Dom. omr. 

drugih naprav.
Èe se prenos podatkov ne zaène v manj kakor minuti po 
vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo morate 
vzpostaviti znova.

Vsi predmeti, ki ste jih prejeli prek infrardeèe povezave, 
se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporoèila. 
Nova sporoèila, prejeta prek infrardeèega vmesnika, 
oznaèuje .

Ko znak  utripa, sku¹a naprava vzpostaviti povezavo 
ali pa se je povezavo pravkar prekinila.

Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeèa 
povezava aktivna, naprava pa je pripravljena za po¹iljanje 
in prejemanje podatkov prek infrardeèega vmesnika.

Domaèe omre¾je

Va¹a naprava je zdru¾ljiva z arhitekturo UPnP (Universal 
Plug and Play). Èe imate napravo za dostopno toèko WLAN 
ali usmerjevalnik WLAN, lahko ustvarite domaèe omre¾je in 
vanj pove¾ete zdru¾ljive naprave UPnP, ki podpirajo to 
funkcijo, na primer svojo napravo Nokia, zdru¾ljiv osebni 
raèunalnik, zdru¾ljiv tiskalnik, zdru¾ljiv glasbeni stolp ali 
televizor ali pa glasbeni stolp ali televizor, opremljen z 
zdru¾ljivim brez¾iènim sprejemnikom veèpredstavnostne 
vsebine.

Èe ¾elite uporabljati funk
v domaèem omre¾ju, mor
domaèo povezavo WLAN 
ter jih povezati v domaèe

Domaèe omre¾je uporablj
omre¾ne povezave. Funkc
v infrastrukturnem omre¾
toèko za omre¾ja WLAN i

V domaèem omre¾ju lahk
meniju Galerija daste v s
UPnP. Da bi uredili nastav
in izberite Povezov. > Do
lahko pregledujete, predv
zdru¾ljive predstavnostne
Galerija. Glejte “Ogledov
na strani 95.

 Pomembno: Vedno
razpolo¾ljivih naèinov ¹ifr
povezave WLAN in zmanj
dostop do svojih podatko

Va¹a naprava se pove¾e v
sprejmete zahtevo po pov
v meniju Galerija izberet
predvajanja, tiskanja ali k
datotek v svojo napravo N
izberete mo¾nost iskanja 
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ijo za domaèe omre¾je, se za¾ene 
i vam pomaga doloèiti nastavitve 
a¹o napravo. Èarovnika lahko 
tako, da v glavnem prikazu 
rete Mo¾nosti > Za¾eni èarovnika 
 na zaslonu.

je pove¾ete zdru¾ljiv raèunalnik, 
rogramsko opremo Home Media 
a dobili s svojo napravo.

aèega omre¾ja
toteke v mapi Galerija lahko dali v 
avam UPnP v omre¾ju WLAN, 
 in urediti internetno dostopno 
r nastaviti aplikacijo Dom. omr.. 
o omre¾je (WLAN)” na strani 19.

 niso na voljo v meniju Galerija, 
kacije Dom. omr..

tev

acijo Dom. omr., izberite 
> Nastavitve in med naslednjim: 

 Izberite Vedno vpra¹aj, èe ¾elite, 
topno toèko vsakiè, ko se pove¾ete 
Po
ve

zo
va

nj
e Pomembne informacije o varnosti

Ko nastavljate domaèe omre¾je WLAN, omogoèite 
¹ifriranje; najprej v napravi za dostopno toèko, nato pa v 
drugih napravah, ki jih nameravate povezati v omre¾je. 
Ravnajte se po navodilih v dokumentaciji naprav. 
Morebitna gesla hranite na varnem mestu proè od naprav.

Èe ¾elite pregledati ali spremeniti nastavitve internetne 
dostopne toèke omre¾ja WLAN v svoji napravi Nokia, 
glejte razdelek “Dostopne toèke” na strani 112.

Èe z zdru¾ljivimi napravami ustvarjate domaèe omre¾je 
ad hoc, pri nastavljanju internetne dostopne toèke 
omogoèite enega od naèinov ¹ifriranja v meniju Za¹èita 
omre¾ja WLAN. S tem lahko prepreèite, da se druge osebe 
pove¾ejo v omre¾je ad hoc.

Va¹a naprava vas obvesti, èe se druga naprava sku¹a 
povezati z njo ali domaèim omre¾jem. Ne sprejemajte 
zahtev za povezavo od neznanih naprav.

Èe uporabljate omre¾je WLAN v omre¾ju, ki ne uporablja 
¹ifriranja, izkljuèite mo¾nost souporabe datotek v napravi 
Nokia N93 ali ne dajajte v souporabo zasebnih 
predstavnostnih datotek. Kako spremenite nastavitve 
souporabe, preberite v razdelku “Nastavitve domaèega 
omre¾ja” na strani 94.

Èarovnik UPnP
Ko prviè odprete aplikac
nastavitveni èarovnik, k
domaèega omre¾ja za v
uporabite tudi pozneje 
domaèega omre¾ja izbe
in ravnate po navodilih

Preden v domaèe omre¾
morate vanj namestiti p
Server z DVD-ja, ki ste g

Nastavitve dom
Da bi predstavnostne da
souporabo drugim napr
morate najprej ustvariti
toèko omre¾ja WLAN te
Glejte “Brez¾ièno lokaln

Mo¾nosti za Dom. omr.
dokler ne nastavite apli

Konfiguriranje nastavi

Èe ¾elite nastaviti aplik
Povezov. > Dom. omr.

Dom. dostopna toèka –
da naprava zahteva dos
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je souporabe za mapo Slike in 
, izberite V skupno rabo.

stavnostnih datotek
 raèunalnik v domaèe omre¾je, 
o programsko opremo z DVD-ja, 
pravo Nokia.

ba vsebine v napravi Nokia 
pravami UPnP v domaèem 
vati in kopirati datoteke, ki ste 
kupno rabo. Èe ¾elite prepreèiti 
svojih datotek, morate funkcijo 
ljuèiti. Èe je funkcija Skupna 
okia izkljuèena, lahko vseeno 
atoteke, shranjene v drugih 

ajo omogoèeno to funkcijo.

teke, shranjene v va¹i 

o posnetke in zvoène posnetke v 
azali v drugi domaèi napravi, na 
ivega televizorja, storite 

rite ¾eleno sliko, zvoèni ali video 

rika¾i prek dom. omr..
v domaèe omre¾je, Uporabn. doloèeno, da bi izbrali 
internetno dostopno toèko domaèega omre¾ja, ki se 
samodejno uporabi, ko uporabljate Dom. omr., ali Brez. 
Èe v va¹em domaèem omre¾ju niso vkljuèene varnostne 
nastavitve povezave WLAN, se prika¾e varnostno opozorilo. 
Kljub temu lahko nadaljujete in varnostne funkcije 
vkljuèite pozneje ali pa preklièete doloèanje dostopne 
toèke in najprej poskrbite za varnost v omre¾ju WLAN. 
Glejte Brez¾ièno krajevno omre¾je (WLAN) v razdelku 
“Dostopne toèke” na strani 112.

Ime naprave – Vnesite ime svoje naprave, ki bo vidno v 
drugih zdru¾ljivih napravah, povezanih v domaèe omre¾je.

Vklop souporabe in izbira vsebine

Izberite Povezov. > Dom. omr. > V skupno rabo.

Skupna raba vsebine – Dovolite ali prepreèite souporabo 
predstavnostnih datotek z zdru¾ljivimi napravami.

 Pomembno: Funkcijo Skupna raba vsebine vkljuèite 
¹ele, ko so nastavljene vse druge mo¾nosti. Èe je mo¾nost 
Skupna raba vsebine vkljuèena, lahko z drugimi 
napravami, zdru¾ljivimi s protokolom UPnP in povezanimi 
v domaèe omre¾je, pregledujete in kopirate datoteke, ki ste 
jih izbrali za souporabo v mapah Slike in video posnetki 
in Glasba.

Èe ¾elite v mapah Slike in video posnetki in Glasba izbrati 
predstavnostne datoteke za souporabo v drugih napravah 

ali èe ¾elite preveriti stan
video posnetki ali Glasba

Ogledovanje pred
Preden pove¾ete zdru¾ljiv
morate namestiti ustrezn
ki ste ga dobili s svojo na

Èe je funkcija Skupna ra
vkljuèena, je z drugimi na
omre¾ju mogoèe pregledo
jih izbrali v podmeniju V s
dostop drugih naprav do 
Skupna raba vsebine izk
raba vsebine v napravi N
pregledujete in kopirate d
domaèih napravah, èe im

Predstavnostne dato
napravi
Èe ¾elite izbrati slike, vide
svoji napravi, da bi jih prik
primer na zaslonu zdru¾lj
naslednje:
1 V meniju Galerija izbe

posnetek.
2 Izberite Mo¾nosti > P
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e slik” na strani 45. Ni nujno, 
aba vsebine vkljuèena.

 po drugih merilih, izberite 
ene datoteke lahko razvrstite, 

 Razvrsti po.

tavnostnih datotek
na¹ati datoteke iz svoje v drugo, 
je raèunalnik, ki podpira protokol 
n Mo¾nosti > Razvrsti > Kopiraj v 
ak. v dom. omre¾.. Ni nujno, da je 
sebine vkljuèena.

nesti datoteke iz druge naprave 
datoteko v drugi napravi in 
omn. telef. ali Kopiraj na 
ilni¹ka kartica na voljo, je 
i nujno, da je funkcija Skupna raba 

nizacija

 Povezov. > Sinhroniz.. Aplikacija 
a sinhroniziranje bele¾k, koledarja, 
liènimi koledarji in imeniki v 
Po
ve

zo
va

nj
e 3 Izberite zdru¾ljivo napravo, ki bo datoteko prikazala. 

Slike se prika¾ejo v napravi Nokia in drugi napravi 
v domaèem omre¾ju, zvoèni in video posnetki pa se 
predvajajo samo v drugi napravi.

Predstavnostne datoteke, shranjene v drugi 
napravi
Èe ¾elite izbrati predstavnostne datoteke, shranjene v 
drugi napravi v domaèem omre¾ju, da bi jih prikazali 
v svoji napravi (ali na zdru¾ljivem televizorju), storite 
naslednje:
1 V meniju Galerija izberite Dom. omr.. Va¹a naprava 

zaène iskati druge zdru¾ljive naprave; njihova imena 
se pojavljajo na zaslonu.

2 Na seznamu izberite ¾eleno napravo. 
3 Izberite ¾eleno vrsto datotek v drugi napravi. Vrste, ki 

so na voljo, so odvisne od funkcij druge naprave.
4 Izberite sliko, video ali glasbeni posnetek, ki ga ¾elite 

predvajati, nato pa izberite Mo¾nosti > Prika¾i prek 
dom. omr. (za slike in video posnetke) ali Predv. v 
dom. omre¾ju (za glasbo).

5 Izberite napravo, ki naj datoteko prika¾e.

Souporabo konèate tako, da izberete Mo¾nosti > Ustavi 
prikazovanje.

Èe ¾elite s tiskalnikom UPnP natisniti slike v mapi Galerija 
prek funkcije Dom. omr., izberite ukaz za tiskanje v meniju 

Galerija. Glejte “Tiskanj
da je funkcija Skupna r

Èe ¾elite iskati datoteke
Mo¾nosti > Poi¹èi. Najd
èe izberete Mo¾nosti >

Kopiranje preds
Èe ¾elite kopirati ali pre
zdru¾ljivo napravo, kot 
UPnP, izberite Galerija i
dom. omre¾je ali Prem
funkcija Skupna raba v

Èe ¾elite kopirati ali pre
v svojo, izberite ¾eleno 
Mo¾nosti > Kopiraj v p
pomn.kart. (èe je pomn
prikazano njeno ime). N
vsebine vkljuèena.

Sinhro

Pritisnite  in izberite
Sinhroniz. vam omogoè
imenika in e-po¹te z raz
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k povezav

ovezov. > Nadz. pov.. Èe si 
atkovnih povezav GSM in UMTS 
 povezave konèati, izberite 
 poiskati razpolo¾ljiva omre¾ja 
Razpol. WLAN.

zave
v lahko vidite odprte podatkovne 
ce ( ), paketne podatkovne 
vezave z omre¾jem WLAN ( ).

 trajanje klicev, ki vam ga 
ater, se lahko razlikuje – odvisno 
ro¾evanja in podobnega.

o, izberite Mo¾nosti > Prekini. 
ete tako, da izberete Mo¾nosti > 

obnosti, da bi videli podrobnosti 
robnosti so odvisne od vrste 
zdru¾ljivem raèunalniku ali internetu. Nastavitve 
sinhronizacije lahko ustvarjate ali urejate.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. 
Informacije o zdru¾ljivosti s SyncML dobite pri ponudniku 
aplikacije, s katero ¾elite sinhronizirati podatke v napravi.

Nastavitve sinhronizacije lahko morda prejmete v 
posebnem besedilnem sporoèilu. Glejte “Podatki in 
nastavitve” na strani 53.

Sinhroniziranje podatkov
V glavnem prikazu aplikacije Sinhroniz. lahko vidite 
razliène sinhronizacijske profile.
1 Izberite enega od profilov in Mo¾nosti > Sinhroniziraj. 

Stanje sinhronizacije je prikazano na zaslonu.
Èe ¾elite sinhronizacijo predèasno prekiniti, 
izberite Preklièi.

2 Ko se sinhronizacija konèa, se prika¾e ustrezno 
obvestilo. Izberite Da, èe si ¾elite ogledati dnevnik s 
podatki o stanju sinhronizacije ter ¹tevilu vpisov, ki 
so bili v napravi in stre¾niku dodani, posodobljeni, 
zbrisani ali zavr¾eni (brez sinhronizacije).

Nadzorni

Pritisnite  in izberite P
¾elite ogledati stanje pod
ter z omre¾jem WLAN ali
Akt.pod.povez.. Èe ¾elite
WLAN v dosegu, izberite 

Podatkovne pove
V prikazu aktivnih poveza
povezave: podatkovne kli
povezave (  ali ) in po

Opomba:  Dejansko
zaraèuna mobilni oper
od vrste omre¾ja, zaok

Èe ¾elite konèati povezav
Vse odprte povezave zapr
Prekini vse.

Izberite Mo¾nosti > Podr
o povezavi. Prikazane pod
povezave.
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ostopnih toèk in druge nastavitve, 
e aplikacije naprave.

tre¾nikom in prejeti nastavitve, 
 in izberite Mo¾nosti > Zaèni 

preèiti prejemanje nastavitev 
 izberite Mo¾nosti > Omogoèi 
oèi nastav..

la za stre¾nik
o dobite pri ponudniku storitev. 

 ime konfiguracijskega stre¾nika.

dinstven ID za prepoznanje 
ika.

te geslo, s katerim bo stre¾nik 
.

rsto povezave s stre¾nikom: 

rite dostopno toèko, ki jo ¾elite 
nju s stre¾nikom.

i¹ite naslov URL stre¾nika.

 vrat stre¾nika.
Po
ve

zo
va

nj
e Brez¾ièno krajevno omre¾je (WLAN)

V prikazu razpolo¾ljivih omre¾ij WLAN je seznam omre¾ij 
v dosegu, njihov omre¾ni naèin (Infrastruktura ali Ad 
hoc) in znak moèi signala.  oznaèuje omre¾ja s 
¹ifriranjem,  pa aktivno povezavo va¹e naprave z 
omre¾jem.

Izberite Mo¾nosti > Podrobnosti, da bi videli podrobnosti 
o omre¾ju.
Ustvarjanje internetne dostopne toèke
1 Pritisnite  in izberite Povezov. > Nadz. pov. > 

Razpol. WLAN.
2 Naprava poi¹èe omre¾ja WLAN v dosegu. Pomaknite se 

na tisto, v katerem ¾elite ustvariti internetno dostopno 
toèko, in izberite Mo¾nosti > Doloèi dostop. toèko.

3 Naprava ustvari internetno dostopno toèko s 
privzetimi nastavitvami. Èe ¾elite te spremeniti, glejte 
“Dostopne toèke” na strani 112.

Nadzornik naprave

Pritisnite  in izberite Povezov. > Nadz. nap.. Profile 
stre¾nikov in razliène konfiguracijske nastavitve boste 
morda prejeli od ponudnika storitev ali oddelka za 
informacijsko tehnologijo v podjetju. Te nastavitve lahko 

vkljuèujejo nastavitve d
ki jih uporabljajo razlièn

Èe se ¾elite povezati s s
se pomaknite do profila
konfiguracijo.

Èe ¾elite dovoliti ali pre
od ponudnikov storitev,
nastavljan. ali Onemog

Nastavitve profi
Pravilne nastavitve lahk

Ime stre¾nika – Vpi¹ite

ID stre¾nika – Vpi¹ite e
konfiguracijskega stre¾n

Geslo stre¾nika – Vpi¹i
prepoznal va¹o napravo

Naèin seje – Izberite v
Bluetooth ali Internet.

Dostopna toèka – Izbe
uporabljati pri povezova

Naslov gostitelja – Vp

Vrata – Vpi¹ite ¹tevilko
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Uporabni¹ko ime in Geslo – Vpi¹ite svoje uporabni¹ko ime 
in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Èe ¾elite prejemati nastavitve 
od stre¾nika, izberite Da.

Sprejmi vse zahteve – Èe ¾elite, da naprava zahteva 
potrditev, preden sprejme nastavitev stre¾nika, izberite Ne.

Overjanje v omre¾ju – Izberite, ali naj se uporablja 
overjanje.

Modem
Pritisnite  in izberite Povezov. > Modem. Èe ¾elite 
svojo napravo povezati z zdru¾ljivim raèunalnikom po 
infrardeèi povezavi in jo uporabljati kot modem, pritisnite 

. Navodila za povezovanje so v razdelku “Infrardeèa 
povezava” na strani 92.
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in menjalni teèaji
> Mo¾nosti > Teèaji. Pred 
morate izbrati osnovno valuto in 
. Teèaj osnovne valute je vedno 1.

enjate osnovno valuto, morate 
er se vsi prej nastavljeni teèaji 

tor

evati, mno¾iti, deliti, koreniti in 
nite  in izberite Pisarna > 

ulator je namenjen preprostim 
natanènost je omejena.
Pi
sa
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a

0

Pisarna

Snemalnik

Da bi posneli glasovne bele¾ke, pritisnite  in izberite 
Pisarna > Snemalnik. Med klicem zaènete snemanje tako, 
da odprete aplikacijo Snemalnik. Med snemanjem bosta 
oba udele¾enca klica vsakih pet sekund zasli¹ala pisk.

Pretvornik

Èe ¾elite pretvarjati merske enote, pritisnite  in 
izberite Pisarna > Pretvornik.

Natanènost aplikacije Pretvornik je omejena; napake 
lahko nastanejo zaradi zaokro¾evanja.
1 V polju Vrsta izberite ¾eleno kolièino.
2 V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere ¾elite 

pretvarjati. V naslednjem polju Enota izberite enoto,  
v katero ¾elite pretvarjati.

3 Poi¹èite prvo polje Kolièina in vpi¹ite ¾eleno kolièino. 
V drugem polju Kolièina se samodejno izpi¹e 
pretvorjena vrednost.

Osnovna valuta 
Izberite Vrsta > Valuta
preraèunavanjem valut 
vpisati menjalne teèaje

 Opomba: Ko zam
vnesti nove teèaje, k
ponastavijo na niè. 

Kalkula

Èe ¾elite se¹tevati, od¹t
raèunati odstotke, pritis
Kalkulator.

 Opomba: Ta kalk
izraèunom; njegova 
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ri¹ite datoteke ali mape iz 

avite, zbri¹ite ali spremenite 
ov.
erja – Spremenite naslednje 
anja in Vkljuèi tudi podmape.

hranite v napravo ali na 

fice

je Quickoffice, pritisnite  in 
ffice. Odpre se seznam datotek 
 .txt, ki so shranjene v va¹i 

 v ustrezni aplikaciji, pritisnite 
zvrstiti, izberite Mo¾nosti > 

ickword, Quicksheet ali 
ed prikazi s pritiskom na .
Bele¾ke

Da bi pisali bele¾ke, pritisnite  in izberite Pisarna > 
Bele¾ke. Bele¾ke lahko po¹iljate drugim napravam, prejete 
datoteke z neoblikovanim besedilom (v zapisu .txt), ki jih 
prejmete v Bele¾ke, pa lahko shranite.

Èe ¾elite bele¾ke natisniti s tiskalnikom, ki podpira 
tehnologijo BPP (Basic Print Profile) in povezavo Bluetooth 
(na primer mobilni tiskalnik HP Deskjet 450 Mobile Printer 
ali HP Photosmart 8150), izberite Mo¾nosti > Natisni.

Zip manager

Z aplikacijo Zip manager lahko stiskate datoteke. Stisnjene 
datoteke zasedajo manj pomnilnika in so primernej¹e za 
po¹iljanje po e-po¹ti.

Aplikacijo Zip manager odprete tako, da pritisnete  in 
izberete Pisarna > Zip.

Aplikacija Zip Manager omogoèa:
• Ustvarjanje novih arhivov – Ustvarite novo arhivsko 

datoteko za shranjevanje stisnjenih datotek ZIP.
• Posodabljanje arhivov – Obstojeèemu arhivu dodajte 

eno ali veè stisnjenih datotek ali map.

• Brisanje datotek – Zb
obstojeèega arhiva.

• Geslo za arhiv – Nast
geslo za¹èitenih arhiv

• Nastavitve Zip Manag
nastavitve: Vrsta stisk

Arhivske datoteke lahko s
pomnilni¹ko kartico.

Quickof

Da bi uporabljali aplikaci
izberite Pisarna > Quicko
v zapisih .doc, .xls, .ppt in
napravi.

Èe ¾elite odpreti datoteko
. Èe ¾elite datoteke ra

Razvrsti datoteke.

Da bi odprli aplikacijo Qu
Quickpoint, preklopite m
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 lahko na zaslonu naprave 
 Excelove dokumente.

glednice v zapisu .xls, 
icrosoft Excel 97 ali novej¹em. 

 ali funkcij omenjene oblike 

formacije” na strani 103.

lednic
kajte s tipko za pomikanje.

lapljate z izbiro Mo¾nosti > 

skati besedilo znotraj vrednosti ali 
sti > I¹èi.

az preglednice, izberite Mo¾nosti 
¾nosti:

a bi se pomikali po trenutnem 
h. Blok vsebuje stolpce in vrstice, 
tolpce in vrstice prika¾ete tako, 

e ali pomanj¹ate prikaz.

lite, da sta oznaèena vrstica in 
ikanjem po preglednici.
Pi
sa

rn
a

2

Quickword
S programom Quickword lahko na zaslonu naprave berete 
izvirne Microsoft Wordove dokumente. Quickword 
podpira barve ter krepke, po¹evne in podèrtane pisave.

Quickword podpira pregledovanje dokumentov, 
shranjenih v zapisu .doc in ustvarjenih v programu 
Microsoft Word 97 ali novej¹em. Ne podpira vseh razlièic 
ali funkcij omenjene oblike datotek.

Glejte tudi “Dodatne informacije” na strani 103.

Pregledovanje dokumentov Word
Po dokumentu se premikajte s tipko za pomikanje.

Èe ¾elite v dokumentu iskati besedilo, izberite 
Mo¾nosti > I¹èi.

Izberete lahko tudi Mo¾nosti in eno od naslednjih 
mo¾nosti:

Pojdi na – èe se ¾elite pomakniti na zaèetek, konec ali 
na izbrano mesto v dokumentu.

Poveèava – da poveèate ali pomanj¹ate prikaz.

Zaèni samopomikanje – Vkljuèite samodejno pomikanje 
po dokumentu. Prekinete ga s pritiskom na .

Quicksheet
Z aplikacijo Quicksheet
berete izvirne Microsoft

Quicksheet podpira pre
shranjene v programu M
Ne podpira vseh razlièic
datotek. 

Glejte tudi “Dodatne in

Pregledovanje preg
Po preglednici se premi

Med delovnimi listi prek
Delovni list.

Èe ¾elite v preglednici i
formule, izberite Mo¾no

Èe ¾elite zamenjati prik
in eno od naslednjih mo

Panoramski pomik – d
delovnem listu po bloki
prikazane na zaslonu. S
da izberete blok in OK.

Poveèava – da poveèat

Zamrzni celice – Èe ¾e
stolpec vidna med prem
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r boste dobili veè informacij. 
to na naslov 
.com.

eader 

regledovanje dokumentov PDF 

na za pregledovanje dokumentov 
in drugimi mobilnimi napravami 
ni¹kimi razlièicami omogoèa 
kcij.

ov in odpiranje:
te Pisarna > Adobe PDF. 
dokumenti, shranjenimi v 
 na zdru¾ljivi pomnilni¹ki kartici, 
 Mo¾nosti > Iskanje datoteke.
tem e-po¹tnem sporoèilu 

 po¹ljite dokument v mapo 
oèila.
. brskajte med dokumenti, 
iku naprave in na pomnilni¹ki 
e.
Spremeni velikost – da prilagodile velikost stolpcev 
ali vrstic.

Quickpoint
Z aplikacijo Quickpoint lahko na zaslonu naprave berete 
izvirne Microsoft PowerPointove predstavitve.

Quickpoint podpira pregledovanje predstavitev v zapisu 
.ppt, ustvarjenih v programu Microsoft PowerPoint 97 ali 
novej¹em. Ne podpira vseh razlièic ali funkcij omenjene 
oblike datotek.

Glejte tudi “Dodatne informacije” na strani 103.

Pregledovanje predstavitev
Med prikazi strani, obrisa in opomb se premikajte s 
pritiskom na  ali .

Na naslednjo ali prej¹njo stran predstavitve se premaknite 
s pritiskom na  ali .

Èe ¾elite predstavitev videti v celozaslonskem naèinu, 
izberite Mo¾nosti > Cel zaslon.

Elemente v prikazu orisa raz¹irite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Raz¹iri.

Dodatne informacije
Èe imate z aplikacijo Quickword, Quicksheet ali 
Quickpoint te¾ave, obi¹èite spletno stran 

www.quickoffice.com, kje
Lahko tudi po¹ljete e-po¹
supportS60@quickoffice

Adobe r

Adobe Reader omogoèa p
na zaslonu naprave.

Ta aplikacija je optimizira
PDF z mobilnimi telefoni 
ter v primerjavi z raèunal
samo omejeno zbirko fun

Dostopanje do dokument
• Pritisnite  in izberi

Èe ¾elite brskati med 
pomnilniku naprave in
ter jih odpreti, izberite

• Odprite prilogo v preje
(omre¾na storitev).

• Po povezavi Bluetooth
Prejeto v meniju Spor

• Z aplikacijo Nadz. dat
shranjenimi v pomniln
kartici, ter jih odpirajt
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a¾ite v celozaslonskem naèinu. 
a 90 stopinj v kateri koli smeri.

e na izbrano, naslednjo, prej¹njo, 

teko v pomnilnik naprave ali na 
artico.

te privzeto stopnjo poveèave in 

si lastnosti dokumenta PDF.

acije
bite na spletni strani 

 vpra¹anja, predloge in informacije 
m uporabnikov "Adobe Reader for 

 strani http://adobe.com/support/

rtnih kod

lahko odkodirate razliène vrste kod 
 kode v revijah). Kode lahko 
ot so povezave URL, e-po¹tni 
vilke.
Pi
sa
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a
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• Brskajte po spletnih straneh. Pred brskanjem preverite, 
ali je v napravi nastavljena internetna dostopna toèka. 
Veè informacij o dostopnih toèkah poi¹èite v 
priroèniku za uporabo naprave.

Delo z datotekami PDF
Èe ¾elite poiskati datoteke PDF in jih uporabiti, pritisnite 

 in izberite Pisarna > Adobe PDF. Zadnje odprte 
datoteke so na seznamu v prikazu datotek. Dokument 
odprete tako, da se pomaknete nanj in pritisnete .

Izberete lahko tudi Mo¾nosti in eno od naslednjih 
mo¾nosti:

Iskanje datoteke – Èe ¾elite iskati datoteke PDF v 
pomnilniku naprave ali na zdru¾ljivi pomnilni¹ki kartici.

Nastavitve – Èe ¾elite zamenjati privzeto stopnjo 
poveèave in naèin prikaza dokumentov PDF.

Pregledovanje datotek PDF
Ko je datoteka PDF odprta, izberite Mo¾nosti in med 
naslednjim:

Poveèava – Poveèajte ali pomanj¹ajte prikaz ali ga 
nastavite na doloèen odstotek. Velikost dokumenta PDF 
lahko tudi prilagodite ¹irini zaslona oziroma celotni 
velikosti zaslona.

I¹èi – Èe ¾elite v dokumentu iskati besedilo.

Prikaz – Dokument prik
Lahko ga tudi zavrtite z

Pojdi na – Pomaknite s
prvo ali zadnjo stran. 

Shrani – Shranite dato
zdru¾ljivo pomnilni¹ko k

Nastavitve – Spremeni
privzeti naèin prikaza.

Podrobnosti – Oglejte 

Dodatne inform
Veè informacij lahko do
www.adobe.com.

Èe bi si radi izmenjevali
o aplikaciji, obi¹èite foru
Symbian OS" na spletni
forums/main.html.

Bralnik è

Z aplikacijo Èrtne kode 
(na primer èrtne kode in
vsebujejo informacije, k
naslovi in telefonske ¹te
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e telefonsko ¹tevilko, e-po¹tni 
 Imenik.

nsko ¹tevilko.

 lahko razlikujejo, kar je odvisno 

ripravljenosti zaradi varèevanja 
rtne kode ni mogoèe zagnati 
snete nobene tipke. Èe ¾elite 
 pregledovanje shranjenih 
Èe ¾elite prebrati in odkodirati èrtne kode, pritisnite  in 
izberite Pisarna > Èrtne kode.

Kodo preberete tako, da izberete Preberi kodo. Kodo 
postavite med rdeèi èrti na zaslonu. Èrtne kode kodo 
prebere in odkodira, odkodirane informacije pa se prika¾ejo 
na zaslonu.

Èe ¾elite prebrane podatke shraniti, izberite Mo¾nosti > 
Shrani. Kode se shranijo v zapisu .bcr.

Èe si ¾elite v glavnem prikazu ogledati shranjene 
odkodirane informacije, izberite Shranj. podatki. Kodo 
odprete tako, da pritisnete .

Ko pregledujete odkodirane informacije, so razliène 
povezave, povezave URL, telefonske ¹tevilke in e-po¹tni 
naslovi oznaèeni z ikonami na vrhu zaslona v vrstnem redu, 
v katerem se pojavijo v odkodiranih informacijah.

Izberite Shranj. podatki > Mo¾nosti in med naslednjimi 
mo¾nostmi:

Preberi novo kodo – Preberite novo kodo.

Odpri povezavo – Odprite spletno povezavo.

Dodaj v Zaznamke – Shranite spletno povezavo med 
zaznamke v aplikaciji Splet.

Ustvari sporoèilo – Po¹ljite besedilno ali e-po¹tno 
sporoèilo na telefonsko ¹tevilko ali e-po¹tni naslov.

Dodaj v Imenik – Dodajt
naslov ali spletni naslov v

Poklièi – Poklièite telefo

Razpolo¾ljive mo¾nosti se
od oznaèene povezave.

Naprava preide v naèin p
z energijo, èe aplikacije È
ali èe eno minuto ne priti
nadaljevati branje kod ali
informacij, pritisnite .
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uro, prikazano na zaslonu v 
nite  in izberite Ura > 

itve > Vrsta ure > Analogna ali 

ravno sporoèilo s sliko ali 
  in izberite Orodja > 
n > Splo¹no > Pozdrav ali logotip.
ija zamenjate tako, da izberete 
aj pogled > Mre¾a ali Seznam.
lavni meni, v glavnem meniju 

 Premakni, Premakni v mapo ali 
 uporabljene aplikacije lahko 
 pogosto uporabljene pa razvrstite 

– nastavljanje 

ilagoditi tone zvonjenja, tone za 
 naprave razliènim dogodkom, 
calcev, pritisnite  in izberite 

il, v pripravljenosti pritisnite . 
izberite OK.
Pr
ila

ga
ja

nj
e 

na
pr

av
e

6

Prilagajanje naprave
Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali 
onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va¹i napravi. V tem 
primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Morda je 
ponudnik storitev napravo tudi posebej konfiguriral. To 
lahko vkljuèuje spremembe imen in vrstnega reda menijev 
ter spremembe ikon. Veè informacij lahko dobite pri 
ponudniku storitev.
• Èe ¾elite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati 

do najpogosteje uporabljenih aplikacij, glejte “Naèin 
Aktivna pripravljenost” na strani 108.

• Èe ¾elite zamenjati 
ozadje zaslona v 
pripravljenosti ali prikaz v 
ohranjevalniku zaslona, 
glejte “Prilagodite videz 
naprave” na strani 108.

• Èe ¾elite prilagoditi tone 
zvonjenja, glejte “Profili 
– nastavljanje tonov” na 
strani 106 in “Dodajanje 
tonov zvonjenja vizitkam 
v imeniku” na strani 73.

• Èe ¾elite spremeniti 
bli¾njice, dodeljene tipkam ,  in  v 
pripravljenosti, glejte “Pripravljenost” na strani 110. 

• Èe ¾elite zamenjati 
pripravljenosti, pritis
Mo¾nosti > Nastav
Digitalna.

• Da bi zamenjali pozd
animacijo, pritisnite
Nastavitve > Telefo

• Prikaz glavnega men
Mo¾nosti > Zamenj

• Èe ¾elite preurediti g
izberite Mo¾nosti >
Nova mapa. Redkeje
premaknete v mape,
v glavni meni.

Profili 
tonov

Èe ¾elite nastaviti in pr
sporoèila in druge zvoke
okoljem in skupinam kli
Orodja > Profili.

Èe ¾elite zamenjati prof
Poi¹èite ¾eleni profil in 
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 Brez povezave ne morete klicati 
 razen nekaterih ¹tevilk za klic v 
ugih omre¾nih funkcij. Èe ¾elite 
 zamenjati profil in tako vklopiti 
e je naprava zaklenjena, vnesite 

rez povezave lahko uporabljate 
lopljena. Naprave ne vklapljajte, 
rez¾iènih naprav povzroèi 
ost.

 povezave, lahko kljub temu 
N (èe je na voljo), da na primer 
 po internetu. Pri vzpostavljanju 
re¾jem WLAN upo¹tevajte vsa 
roèila. Glejte “Brez¾ièno lokalno 
i 19.

ti profila Brez povezave, 
rug profil. Naprava se samodejno 
(èe je signal dovolj moèen). Èe je 
 povezave vzpostavljena 

rekine. Povezava Bluetooth se 
vi po izklopu profila Brez 
itve” na strani 89.
Èe ¾elite zamenjati profil, pritisnite  in izberite Orodja > 
Profili. Poi¹èite profil in izberite Mo¾nosti > Prilagodi. 
Poi¹èite ¾eleno nastavitev in pritisnite , da odprete 
mo¾nosti. Toni in melodije, shranjeni na pomnilni¹ki kartici, 
so oznaèeni z ikono . Ko se pomikate po seznamu, se 
ustavite na melodiji zvonjenja, da se predvaja. Predvajanje 
lahko izkljuèite s katero koli tipko.

Ko izbirate ton, lahko z mo¾nostjo Nalaganje tonov 
odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in 
vzpostavite spletno povezavo, da bi nalo¾ili nove tone.

Èe ¾elite, da naprava ob klicu predvaja ime klicalca, izberite 
Mo¾nosti > Prilagodi > Izgovori klicatelj. ime > 
Vkljuèeno. Ime klicatelja mora biti shranjeno v meniju 
Imenik.

Èe ¾elite ustvariti nov profil, izberite Mo¾nosti > 
Ustvari nov.

Profil Brez povezave
Profil Brez povezave omogoèa uporabo naprave brez 
povezave z mobilnim omre¾jem. Ko vkljuèite profil Brez 
povezave, se povezava z mobilnim omre¾jem prekine, 
v kazalniku moèi signala pa se prika¾e znak . 
Onemogoèeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in 
iz nje. Èe sku¹ate po¹iljati sporoèila, se ta shranijo v mapo 
V po¹iljanju.

 Opozorilo: V profilu
(ali sprejemati klicev),
sili, niti uporabljati dr
klicati, morate najprej
telefonsko funkcijo. È
kodo za zaklepanje.

 Opozorilo: Profil B
samo, èe je naprava vk
kadar lahko uporaba b
interferenco ali nevarn

Ko je vkljuèen profil Brez
uporabljate omre¾je WLA
berete e-po¹to ali brskate
in uporabi povezave z om
ustrezna varnostna pripo
omre¾je (WLAN)” na stran

Ko ne ¾elite veè uporablja
pritisnite  in izberite d
prijavi v mobilno omre¾je 
pred uporabo profila Brez
povezava Bluetooth, se p
samodejno znova vzposta
povezave. Glejte “Nastav
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 pripravljenost
osti lahko hitro dostopate do 
ih aplikacij. Privzeto je aktivna 
.

rodja > Nastavitve > Telefon > 
 pripravljenost in pritisnite , èe 
nost vkljuèiti oziroma izkljuèiti.

ni 
ane 
njimi 
ravil 

ije ali 
.

te 
i¾njic 

zete 
itisnite , izberite Orodja > 
 Pripravljenost > Apl. v aktivni 
.

a ne boste mogli zamenjati.
Pr
ila

ga
ja

nj
e 

na
pr

av
e
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Prilagodite videz naprave

Èe ¾elite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in 
ikone, pritisnite  in izberite Orodja > Teme. Aktivna 
tema je oznaèena z znakom . V meniju Teme lahko 
zdru¾ujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija 
Galerija in jih tako ¹e bolj prilagodite svojim ¾eljam. Teme, 
ki so shranjene na zdru¾ljivi pomnilni¹ki kartici (èe je 
vstavljena), oznaèuje . Teme na pomnilni¹ki kartici 
niso na voljo, èe pomnilni¹ka kartica ni vstavljena v 
napravo. Èe ¾elite uporabljati teme na pomnilni¹ki kartici 
brez vstavljene kartice, jih najprej shranite v pomnilnik 
naprave.

Èe ¾elite odpreti brskalnik in prenesti veè tem, izberite 
Nalaganje tem.

Èe ¾elite vkljuèiti temo, jo poi¹èite in izberite Mo¾nosti > 
Uporabi. Temo lahko pred vklopom prika¾ete tako, 
da izberete Mo¾nosti > Predogled.

Èe ¾elite urediti temo, jo poi¹èite in izberite Mo¾nosti > 
Uredi, da bi spremenili nastavitvi Ozadje in Varèevanje 
energije.

Èe ¾elite izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, 
med urejanjem teme izberite Mo¾nosti > Povrni 
prvot. temo.

Naèin Aktivna
Na zaslonu v pripravljen
najpogosteje uporabljen
pripravljenost vkljuèena

Pritisnite , izberite O
Pripravljenost > Aktiv.
¾elite aktivno pripravlje

Na vrhu zaslona v aktiv
pripravljenosti so prikaz
privzete aplikacije, pod 
pa podatki koledarja, op
in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikac
dogodka in pritisnite 

Pri vkljuèeni aktivni 
pripravljenosti ne more
uporabljati obièajnih bl
na tipki za pomikanje.

Èe ¾elite zamenjati priv
bli¾njice do aplikacij, pr
Nastavitve > Telefon >
priprav. in pritisnite 

Nekaterih bli¾njic mord
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rda doloèil ¾e ponudnik storitev 
meniti.

 telefona

e zamenjali jezik uporabni¹kega 
ve, bo to vplivalo tudi na zapis 
o loèil, na primer v kalkulatorju. 
bere jezik glede na informacije 
nite jezik obvestil na zaslonu, se 
vklopi.

ezik telefona ali Jezik pisanja 
napravi, spremembe pa veljajo, 
e spremenite.

va jezika vpliva na znake in 
 voljo med pisanjem besedila, 
nja vnosa.

u lahko predvidevanje vnosa 
li Izkljuèeno za vse urejevalnike 
Orodja

Veèpredstavnostna tipka

Èe ¾elite odpreti bli¾njico, dodeljeno predstavnostni tipki, 
pridr¾ite tipko . Da bi odprli seznam 
veèpredstavnostnih aplikacij, pritisnite . ®eleno 
aplikacijo odprete tako, da uporabite tipko za pomikanje. 
Èe ¾elite zapreti seznam, ne da bi izbrali aplikacijo, 
pritisnite .

Èe ¾elite zamenjati bli¾njice, pritisnite  in . Èe 
¾elite spremeniti prikazane aplikacije, ko pritisnete , 
izberite Navzgor, V levo, Na sredini in V desno ter 
aplikacijo.

Nekaterih bli¾njic morda ne boste mogli zamenjati.

Nastavitve

Èe ¾elite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite 
Orodja > Nastavitve. Skupino nastavitev odprete 
s pritiskom na . Poi¹èite ¾eleno nastavitev in 
pritisnite .

Nekatere nastavitve je mo
in jih ne boste mogli spre

Nastavitve

Splo¹no
Jezik telefona – Èe bost
vmesnika (menijev) napra
ure in datuma ter uporab
Nastavitev Samodejno iz
na kartici SIM. Ko spreme
naprava izklopi in znova 

Spreminjanje nastavitev J
vpliva na vse aplikacije v 
dokler nastavitev znova n

Jezik pisanja – Zamenja
posebne simbole, ki so na
in na uporabo predvideva

Predvidevanje vnosa – T
nastavite na Vkljuèeno a
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njice za pritiske na srednjo izbirno 
li¾njice na srednji izbirni tipki niso 
ena aktivna pripravljenost.

 nastavitev je na voljo samo, èe ste 
p operaterja. Izberite Prikaz 
a je logotip prikazan.

agodite svetlost glavnega zaslona. 
zmerah se svetlost zaslona 

berite zakasnitev, po kateri naj se 
slona.

e zakasnitev, po kateri naj se 
a.

u
eno od naslednjih mo¾nosti:

za ozadje, ki bo v pripravljenosti 
 pokrovèku. Èe v nastavitvah 

ni¹ko doloèeno, se na vrhu izbrane 
a za obrezovanje. Velikost okvira 
streza velikosti zaslona na 
katerega ¾elite, da je prikazan na 
ahko poveèate ali pomanj¹ate, 
O
ro

dj
a

0

v napravi. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za 
vse jezike.

Pozdrav ali logotip – Ob vsakem vklopu naprave se na 
hitro prika¾e pozdravno sporoèilo ali logotip. Izberite 
Privzeto, èe ¾elite uporabiti privzeto sliko, Besedilo, èe 
¾elite napisati pozdravno sporoèilo, ali Slika, èe ¾elite 
izbrati sliko iz mape Galerija.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko 
ponastavite na prvotne vrednosti. Za uporabo te funkcije 
potrebujete za¹èitno kodo. Glejte “Varnost” in “Telefon in 
SIM” na strani 116. Po ponastavitvi utegne zagon naprave 
trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost
Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko 
uporabljate bli¾njice do aplikacij. Glejte “Naèin Aktivna 
pripravljenost” na strani 108.

Leva izbirna tipka – Doloèite bli¾njico levi izbirni tipki 
( ) v stanju pripravljenosti.

Desna izbirna tipka – Doloèite bli¾njico desni izbirni tipki 
( ) v stanju pripravljenosti.

Apl. v aktivni priprav. – Izberite bli¾njice do aplikacij, 
ki naj bodo prikazane v stanju aktivne pripravljenosti. 
Ta nastavitev je na voljo samo, èe je Aktiv. pripravljenost 
vkljuèena.

Doloèite lahko tudi bli¾
tipko v razliène smeri. B
na voljo, kadar je vkljuè

Logotip operaterja – Ta
prejeli in shranili logoti
izkljuèen, èe ne ¾elite, d

Zaslon
Svetlost – Tu lahko pril
V izjemnih svetlobnih ra
prilagodi samodejno.

Èas do varèevanja – Iz
vkljuèi ohranjevalnik za

Èas osvetlitve – Izberit
izkljuèi osvetlitev zaslon

Zaslon na pokrovèk
Izberite Prilagajanje in 

Ozadje – Izberite sliko 
prikazana na zaslonu na
ozadja izberete Uporab
slike prika¾e okvir orodj
orodja za obrezovanje u
pokrovèku; del slike, za 
zaslonu na pokrovèku, l
sukate in obre¾ete.
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rite Da, èe ¾elite klicalcu poslati 
snilom, zakaj niste mogli sprejeti 
zavrnitev klica” na strani 67.

i¹ite vsebino besedilnega 
 ob zavrnitvi klica.

preèite lahko po¹iljanje svojega 
 klicu. Izberite sliko, ki bo 

berite Vkljuèeno, da bo naprava 
ca poskusila ¹e najveè desetkrat. 
te s pritiskom na .

uèite, èe ¾elite, da naprava za 
o trajanje zadnjega klica.

 Vkljuèeno, da boste lahko 
 za hitro klicanje ( – ), 
 na ustrezno tipko. Glejte tudi 
 ¹tevilke” na strani 62.

Izberite Vkljuèeno in klice boste 
 pritiskom katere koli tipke, 

.

astavitev (omre¾na storitev) je 
rtica SIM podpira dve naroèni¹ki 
ki liniji. Izberite, katero linijo 
nje in po¹iljanje besedilnih 
no linijo lahko prejemate klice z 
Animacija za zapiranje – Izberite kratko animacijo, 
ki se bo predvajala ob zapiranju pokrovèka.

Ton za zapiranje – Izberite kratko melodijo, ki se bo 
predvajala ob zapiranju pokrovèka.

Ton za odpiranje – Izberite kratko melodijo, ki se predvaja, 
èe odprete pokrovèek in je naprava v stanju pripravljenosti.

Izberite Klici in eno od naslednjih mo¾nosti:

Sprejmi, ko odprem – Izberite Ne ali Da.

Ko telefon zaprem – Izberite Konèaj klic ali Vklopi 
zvoènik.

Klicne nastavitve

Po¹iljanje lastne ¹t. – Izberete lahko, ali bodo klicane 
osebe videle va¹o ¹tevilko (Da) ali ne (Ne). Nastavitev je 
morda izbral mobilni operater, ko ste naroèili omre¾ne 
storitve. Na zaslonu se izpi¹e Privzeto.

Èakajoèi klic – Ko je omre¾na storitev Èakajoèi klic 
vkljuèena, vas bo omre¾je med ¾e vzpostavljenim klicem 
opozorilo na nov klic. Èe ¾elite preveriti, ali je funkcija 
vkljuèena, izberite Preveri stanje. Funkcijo vkljuèite ali 
izkljuèite tako, da izberete Vkljuèi ali Preklièi.

Zavrni klic z SMS – Izbe
besedilno sporoèilo s poja
klica. Glejte “Sprejem ali 

Besedilo sporoèila – Nap
sporoèila, ki naj se po¹lje

Slika v video klicu – Pre
videa ob dohodnem video
prikazana namesto videa.

Samod. ponovni klic – Iz
po neuspelem poskusu kli
Samodejno klicanje konèa

Povzetek po klicu – Vklj
kratek èas prika¾e pribli¾n

Hitro klicanje – Izberite
¹tevilke, dodeljene tipkam
klicali z dalj¹im pritiskom
“Hitro klicanje telefonske

Odg. s katerok. tipko – 
lahko sprejemali s kratkim
razen , ,  in 

Uporabljena linija – Ta n
na voljo samo, èe va¹a ka
¹tevilki, torej dve telefons
¾elite uporabljati za klica
sporoèil. Ne glede na izbra
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vne povezave potrebujete 
e lahko razliène vrste dostopnih 

ostopno toèko za po¹iljanje in 
tavnostnih sporoèil;

kacije Splet za brskanje po straneh 

 toèko (IAP) za po¹iljanje in 
ter za povezavo z internetom.

e pozanimajte, kak¹no dostopno 
leno storitev. Veè informacij o 
anju paketnih podatkovnih storitev 
iku storitev.

 toèko vam lahko po¹lje ponudnik 
jte “Podatki in nastavitve” na 
itev je lahko v va¹i napravi nastavil 
e toèke, ki jih morda ne boste 

i, odstraniti ali ustvariti novih.  
opno toèko.

toèko paketne povezave,  pa 
 WLAN.

stvariti internetno dostopno toèko 
itisnite  in izberite Povezov. > 
l. WLAN > Mo¾nosti > Doloèi 
O
ro

dj
a
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obeh linij. Èe izberete Linija 2 in niste naroèeni na to 
omre¾no storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana 
linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak .

 Nasvet: V stanju pripravljenosti lahko med 
telefonskima linijama preklapljate tako, da 
pridr¾ite .

Menjava linije – Èe ¾elite prepreèiti menjavo linije 
(omre¾na storitev), izberite Onemogoèi, èe va¹a kartica 
SIM to podpira. To nastavitev lahko spremenite samo, èe 
poznate kodo PIN2.

Povezava

Podatkovne povezave in dostopne toèke
Va¹a naprava podpira paketne podatkovne povezave, 
kakr¹na je v omre¾jih GSM storitev GPRS. Èe uporabljate 
napravo v omre¾jih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih 
veè podatkovnih povezav, ker si dostopne toèke lahko 
delijo podatkovno povezavo.

Uporabite lahko tudi brez¾ièno podatkovno omre¾je 
(WLAN). Glejte “Brez¾ièno lokalno omre¾je (WLAN)” na 
strani 19. Naenkrat je lahko vzpostavljena samo ena 
povezava v enem omre¾ju WLAN.

Za vzpostavitev podatko
dostopno toèko. Doloèit
toèk, na primer:
• veèpredstavnostno d

prejemanje veèpreds
• dostopno toèko apli

WML ali XHTML;
• internetno dostopno

prejemanje e-po¹te 

Pri ponudniku storitev s
toèko potrebujete za ¾e
razpolo¾ljivosti in naroè
lahko dobite pri ponudn

Dostopne toèke
Nastavitve za dostopno
storitev v sporoèilu. Gle
strani 53. Ponudnik stor
nekatere ali vse dostopn
mogli zamenjati, uredit
oznaèuje za¹èiteno dost

 oznaèuje dostopno 
dostopno toèko omre¾ja

 Nasvet: Èe ¾elite u
v omre¾ju WLAN, pr
Nadz. pov. > Razpo
dostop. toèko.
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vezavo je morda potrebno geslo, 
u storitev.

rmalno ali Za¹èiteno.

 spletni naslov ali naslov centra 
roèila, odvisno od tega, na 
 nana¹a nastavitev.

tne nastavitve, èe ¾elite 
avitve:

 Nastavitve IPv4 ali Nastavitve 
 odvisne od vrste izbranega 

 za IPv4) – Vnesite naslov IP 

ev Prim. domenski stre¾.: 
ega stre¾nika DNS. V Sek. 
aslov IP sekundarnega stre¾nika 

e pri ponudniku storitev.

pi¹ite naslov IP posredni¹kega 

i¹ite ¹tevilko vrat posredni¹kega 

¾je (WLAN)

te jih dobili pri ponudniku 
Èe ¾elite ustvariti novo dostopno toèko, izberite 
Mo¾nosti > Nova dostop. toèka. Èe ¾elite urediti 
nastavitve dostopne toèke, izberite Mo¾nosti > Uredi. 
Upo¹tevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku 
storitev.

Ime povezave – Vpi¹ite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera 
polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, 
oznaèena z Mora biti doloèen. ali rdeèo zvezdico. Druga 
polja lahko pustite prazna, razen èe vam je ponudnik 
storitev naroèil drugaèe.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, èe jo 
podpira mobilni operater in èe je vkljuèena na kartici SIM.

Paketni podatki

Upo¹tevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku 
storitev.

Ime dostopne toèke – Ime dostopne toèke dobite pri 
ponudniku storitev.

Uporabni¹ko ime – Za podatkovno povezavo navadno 
potrebujete uporabni¹ko ime, ki ga dobite pri ponudniku 
storitev.

Zahtevaj geslo – Èe morate ob vsaki prijavi vpisati geslo 
ali èe gesla ne ¾elite shraniti v napravo, izberite Da.

Geslo – Za podatkovno po
ki ga dobite pri ponudnik

Preverjanje – Izberite No

Domaèa stran – Vnesite
za veèpredstavnostna spo
katero dostopno toèko se

Izberite Mo¾nosti > Doda
spremeniti naslednje nast

Vrsta omre¾ja – Izberite
IPv6. Ostale nastavitve so
omre¾ja.

Naslov IP telefona (samo
svoje naprave. 

Naslov DNS – V nastavit
vnesite naslov IP primarn
domenski stre¾.: vnesite n
DNS. Naslova lahko dobit

Naslov posredn. str. – V
stre¾nika.

©t. vrat posr. stre¾n. – Vp
stre¾nika.

Brez¾ièno krajevno omre

Upo¹tevajte navodila, ki s
storitev.
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 802.1x in WPA/WPA2 so 

aèin preverjanja pristnosti: EAP, èe 
raz¹irljivega protokola za 
li Kljuè PSK, èe ¾elite uporabiti 
zne nastavitve:

samo za EAP) – Vpi¹ite nastavitve, 
dnik storitev.

uè PSK) – Vpi¹ite geslo. Isto geslo 
i z dostopno toèko WLAN.

ite, ali naj se uporablja Temporal 
TKIP).

ite domaèo stran.

datne nastavitve in eno od 

v IP telefona (naslov IP va¹e 
re¾ja (naslov IP podomre¾ja), 
) in Naslov DNS – Vpi¹ite naslova 
arnega stre¾nika DNS. Dobite ju pri 
toritev.

lov DNS – Izberite Samodejno, 
doloèeno.

a Ad hoc) – Èe ¾elite roèno vpisati 
izberite Doloèi.
O
ro
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Ime omre¾ja WLAN – Izberite Roèni vnos ali I¹èi imena 
omre¾ij. Èe izberete obstojeèe omre¾je, se Naèin omre¾ja 
WLAN in Za¹èita omre¾ja WLAN doloèita z nastavitvami 
naprave z dostopno toèko omre¾ja.

Naèin omre¾ja WLAN – Izberite Ad hoc, èe ¾elite 
ustvariti omre¾je ad hoc ter dovoliti napravam, da 
neposredno po¹iljajo in prejemajo podatke; naprava za 
dostopno toèko WLAN ni potrebna.

Za¹èita omre¾ja WLAN – Izberite uporabljeno ¹ifriranje: 
WEP, 802.1x (ni za omre¾ja ad hoc) ali WPA/WPA2. 
Èe izberete Odprto omre¾je, se ¹ifriranje ne uporablja. 
Funkcije WEP, 802.1x in WPA lahko uporabljate samo, 
èe jih podpira omre¾je.

Nast. za¹èite WLAN – Vpi¹ite nastavitve za izbrani 
varnostni naèin:

Varnostne nastavitve za WEP so naslednje:

Uporablj. kljuè WEP – Izberite ¹tevilko kljuèa WEP. 
Ustvarite lahko najveè ¹tiri kljuèe WEP. Iste nastavitve 
morate vpisati v napravi z dostopno toèko WLAN.

Vrsta potrjevanja – Izberite Odprto ali Skupno 
preverjanje pristnosti med va¹o napravo in napravo za 
dostopno toèko WLAN.

Nastavit. kljuèev WEP – Vpi¹ite ©ifriranje WEP (dol¾ina 
kljuèa), Zapis kljuèa WEP (ASCII ali ©estnajsti¹ki) in 
Kljuè WEP (podatki kljuèa WEP v izbranem zapisu).

Varnostne nastavitve za
naslednje:

Naèin WPA – Izberite n
¾elite uporabiti vtiènik 
preverjanje pristnosti, a
geslo. Dokonèajte ustre

Nastav. vtiènikov EAP (
kot vam je naroèil ponu

Kljuè PSK (samo za Klj
morate vpisati v naprav

©ifriranje TKIP – Izber
Key Integrity Protocol (

Domaèa stran – Doloè

Izberite Mo¾nosti > Do
naslednjih nastavitev:

Nastavitve IPv4: Naslo
naprave), Maska podom
Privzeti prehod (prehod
IP primarnega in sekund
ponudniku internetnih s

Nastavitve IPv6 > Nas
Znani ali Uporabni¹ko 

Kanal 'ad-hoc' (samo z
¹tevilko kanala (1–11), 
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tavite Prik. razpolo¾ljivost na 
 naj naprava i¹èe razpolo¾ljiva 

blja znak.

tne nastavitve, izberite 
tavitve. Dodatnih nastavitev 
roèljivo spreminjati.

nega stre¾nika lahko prejmete v 
od ponudnika storitev, lahko pa 
rtici (U)SIM. Te nastavitve lahko 

pregledujete ali bri¹ete v meniju 

 èas

 strani 18 in nastavitve jezika v 
ani 109.

e je nastavitev vkljuèena, bo 
 zahtevala, da vpi¹ete kodo PIN. 

dovolijo, da izklopite zahtevanje 
Naslov posredn. str. – Vpi¹ite naslov posredni¹kega 
stre¾nika.

©t. vrat posr. stre¾n. – Vpi¹ite ¹tevilko vrat posredni¹kega 
stre¾nika.

Paketni prenos
Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse 
dostopne toèke, ki uporabljajo paketno podatkovno 
povezavo.

Povez. za paketni pr. – Èe izberete Ko je na voljo in 
omre¾je podpira paketni prenos podatkov, se naprava 
prijavi v ustrezno omre¾je. Poleg tega je hitrej¹a tudi 
vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za po¹iljanje 
in prejemanje e-po¹te. Èe omre¾je GPRS ni v dosegu, bo 
naprava v rednih presledkih poskusila vzpostaviti povezavo 
GPRS. Èe izberete Po potrebi, bo naprava paketno 
podatkovno povezavo vzpostavila samo ob vklopu 
aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva.

Dostopna toèka – Ime dostopne toèke potrebujete, èe 
¾elite napravo uporabljati z raèunalnikom kot modem za 
paketni prenos podatkov.

Brez¾ièno krajevno omre¾je (WLAN)
Prik. razpolo¾ljivost – Izberite, ali naj bo prikazan znak 

, ko je na voljo omre¾je WLAN.

Iskanje omre¾ij – Èe nas
Da, izberite, kako pogosto
omre¾ja WLAN in posoda

Èe si ¾elite ogledati doda
Mo¾nosti > Dodatne nas
za omre¾je WLAN ni pripo

Nastavitve
Nastavitve zaupanja vred
nastavitvenem sporoèilu 
so ¾e shranjene na va¹i ka
shranite v napravo in jih 
Nastavitve.

Datum in

Glejte “Nastavitve ure” na
razdelku “Splo¹no” na str

Varnost

Telefon in SIM
Zahteva po kodi PIN – È
naprava ob vsakem vklopu
Nekatere kartice SIM ne 
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 Doloèite lahko skupino oseb, ki jih 
njih sprejemati klice (omre¾na 

a zaprto uporabni¹ko skupino, 
ko klicali ¹tevilko za klice v sili, ki 
vi.

 Napravo lahko nastavite tako, da 
artice SIM prikazuje potrditvena 

kodo za zaklepanje

d teh kod, se obrnite na ponudnika 

tification Number) ¹èiti va¹o 
la¹èeno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 
kupaj s kartico SIM. Po treh 
ène kode PIN se koda blokira in jo 
do PUK.

ite s kartico USIM. Kartica USIM je 
ice SIM, ki jo podpirajo mobilni 

evk) je lahko prilo¾ena kartici SIM 
 do nekaterih funkcij.

evk), ki jo imenujemo tudi za¹èitna 
klepanje naprave in s tem 
¹èene uporabe. Koda za zaklepanje 
O
ro

dj
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kode PIN. Glejte “Glosar za kodo PIN in kodo za 
zaklepanje” na strani 116.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje – 
Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. 
Te kode lahko vkljuèujejo samo ¹tevilke od 0 do 9. Èe 
pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika 
storitev. Glejte “Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje” 
na strani 116.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih ¹tevilkam 
za klic v sili, kot je 112, da prepreèite nehoteno klicanje na 
¹tevilke za klice v sili.

Zakasn. samod. zakl. – Doloèite èas, po katerem se 
naprava samodejno zaklene. Èe ¾elite izkljuèiti samodejno 
zaklepanje, izberite Brez.

Èe ¾elite odkleniti napravo, vpi¹ite kodo za zaklepanje.

Uradno ¹tevilko za klice v sili, ki je programirana v napravi, 
lahko morda poklièete, tudi èe je naprava zaklenjena.

 Nasvet: Èe ¾elite roèno zakleniti telefon, pritisnite 
. Odpre se seznam ukazov. Izberite Zakleni 

telefon.

Zakleni ob zam. SIM – Napravo lahko nastavite tako, da 
zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite novo, 
neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam ¾e znanih in 
potrjenih kartic SIM.

Zaprta skupina upor. –
je mogoèe klicati in od 
storitev).

Kadar so klici omejeni n
boste morda vseeno lah
je programirana v napra

Potrjevanje stor. SIM –
med uporabo storitev k
obvestila.

Glosar za kodo PIN in 

Èe pozabite katero koli o
storitev.

Koda PIN (Personal Iden
kartico SIM pred nepoob
¹tevk) navadno dobite s
zaporednih vnosih napa
morate odblokirati s ko

Kodo UPIN navadno dob
izbolj¹ana razlièica kart
telefoni UMTS.

Koda PIN2 (od 4 do 8 ¹t
in je potrebna za dostop

Koda za zaklepanje (5 ¹t
koda, se uporablja za za
prepreèevanje nepoobla
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 je tveganje, povezano z 
n name¹èanjem programske 
ikatov precej manj¹e, jih morate 
lite zagotoviti veèjo varnost. 
sebi ne ponuja nobene za¹èite – 
ena samo, èe upravitelj 
lne, pristne in zaupanja vredne 
tifikatov je omejena. Èe se 
at je potekel ali Certifikat ¹e ni 
rièani, da bi certifikat moral biti 
 datum in ura v napravi pravilno 

sti certifikatov in preverjanje 

ahko preprièani samo, èe sta bila 
bje veljavnosti stre¾ni¹kega 

i prehoda ni pristna ali pa v 
a varnostnega certifikata, 

nosti certifikata, ga poi¹èite in 
obn. certifikata. Ko odprete 
elefon preveri veljavnost 
 od naslednjih obvestil:
je tovarni¹ko nastavljena na 12345. Èe ¾elite prepreèiti 
nepoobla¹èeno uporabo naprave, spremenite kodo za 
zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem 
mestu, stran od naprave. Èe pozabite kodo, se obrnite na 
ponudnika storitev.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 (8 ¹tevilk) 
potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma 
PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Èe ju niste, se 
obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 ¹tevilk, potrebujete za 
odblokiranje blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s 
kartico USIM. Èe kode nimate, se obrnite na svojega 
operaterja.

Upravljanje certifikatov
Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se 
za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem prikazu upravljanja certifikatov lahko 
pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v napravo. 
Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s 
spletnimi bankami, drugimi stranmi in stre¾niki, ki hranijo 
zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanj¹anje 
tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske 
opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, 
ki jo nalagate in name¹èate.

 Pomembno: Èeprav
oddaljenimi povezavami i
opreme, pri uporabi certif
uporabljati pravilno, èe ¾e
Obstoj certifikata sam po 
veèja varnost je zagotovlj
certifikatov vsebuje pravi
certifikate. Veljavnost cer
prika¾e obvestilo Certifik
veljaven, èeprav ste prep
veljaven, preverite, ali sta
nastavljena.

Pregledovanje podrobno
pristnosti

O identiteti stre¾nika ste l
preverjena podpis in obdo
certifikata.

Èe identiteta stre¾nika al
napravi nimate ustrezneg
se prika¾e obvestilo.

Èe ¾elite preveriti podrob
izberite Mo¾nosti > Podr
podrobnosti certifikata, t
certifikata in prika¾e eno
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remeni zaupanje in spremenite 

u predmetu
teke, ki so za¹èitene z avtorskimi 
ti oznako o prenosu. Izberite, ali 
lasbeno datoteko, èe po¹ljete ali 
onudnik glasbene datoteke lahko 
bucijo datotek.

ke EAP, ki so trenutno name¹èeni 
itev). Nekatere internetne 
abljajo omre¾je WLAN kot 
rnost WPA, uporabljajo vtiènike 

ve

jo preusmerjanje dohodnih klicev v 
rugo telefonsko ¹tevilko (omre¾na 

 lahko dobite pri svojem ponudniku 

ite preusmeriti, in ¾eleno mo¾nost 
reusmeriti glasovne klice, kadar je 

ali kadar dohodni klic zavrnete, 
aseden. Èe ¾elite preveriti, ali je 
O
ro
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Certifikatu ne zaupate – Aplikacije, ki uporablja 
certifikat, ¹e niste izbrali. Glejte “Spreminjanje nastavitev 
zaupanja” na strani 118.

Certifikat je potekel – Izbrani certifikat ni veè veljaven.

Certifikat ¹e ni veljaven – Izbrani certifikat ¹e ni 
veljaven.

Certifikat je po¹kodovan – Certifikat je neuporaben. 
Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, èe popolnoma 
zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res 
pripada navedenemu lastniku.

Poi¹èite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in 
izberite Mo¾nosti > Nastavit. zaupanja. Èe certifikat to 
omogoèa, se izpi¹e seznam aplikacij, ki ga lahko 
uporabljajo. Primer:

Namest. za Symbian >Da – Certifikat omogoèa 
preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski 
sistem Symbian.

Internet > Da – Certifikat lahko uporabljate za 
preverjanje stre¾nikov.

Namestitev aplikac. > Da – Certifikat omogoèa 
preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite Mo¾nosti > Sp
vrednost.

Sledenje za¹èitenem
Nekatere glasbene dato
pravicami, utegnejo ime
naj se oznaka po¹lje z g
posredujete datoteko. P
z oznako spremlja distri

Vtièniki EAP
Ogledate si lahko vtièni
v napravi (omre¾na stor
dostopne toèke, ki upor
podatkovni nosilec in va
za potrjevanje.

Preusmerit

Preusmeritve omogoèa
telefonski predal ali na d
storitev). Veè informacij
storitev.

Izberite, katere klice ¾el
preusmeritve. Èe ¾elite p
va¹a ¹tevilka zasedena 
izberite Èe je telefon z
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dejno preklaplja med omre¾jema 
SM je v stanju pripravljenosti 
 UMTS je oznaèeno z .

v je prikazana samo, èe jo 
 – Izberite, katero omre¾je ¾elite 
vojni naèin, bo naprava 
je GSM ali UMTS, skladno z 
ogodbami o gostovanju med 
 informacij lahko dobite pri 
v.

ite Samodejno, èe ¾elite, da 
polo¾ljivih omre¾ij, ali Roèno, èe 
¾ij na seznamu. Ko naprava 
zbranim omre¾jem, predvaja ton 
zberete novo omre¾je. Za izbrano 
¾jem va¹ega operaterja 
tovanju.

ostovanju (roaming) je pogodba 
bilnimi operaterji, ki omogoèa, 
eraterja uporabljajo tudi storitve 
funkcija vkljuèena, izberite Preveri stanje. Vkljuèite ali 
izkljuèite jo tako, da izberete Vkljuèi ali Preklièi.

Hkrati je lahko vkljuèenih veè preusmeritev. Ko so 
preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana 
ikona .

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne 
moreta biti vkljuèeni hkrati.

Zapore klicev 

Zapore klicev (omre¾na storitev) vam omogoèajo 
omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Èe ¾elite 
spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zaporo, 
ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite ¾eleno mo¾nost zapore. Èe ¾elite preveriti, ali 
je funkcija vkljuèena, izberite Preveri stanje. Funkcijo 
vkljuèite ali izkljuèite tako, da izberete Vkljuèi ali Preklièi. 
Zapore klicev veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne 
moreta biti vkljuèeni hkrati. 

Èe je vkljuèena zapora klicev, boste morda vseeno lahko 
klicali nekatere ¹tevilke za klice v sili.

Omre¾je

Va¹a naprava lahko samo
GSM in UMTS. Omre¾je G
oznaèeno z . Omre¾je

Omre¾ni naèin (nastavite
podpira mobilni operater)
uporabljati. Èe izberete D
samodejno izbrala omre¾
omre¾nimi parametri in p
mobilnimi operaterji. Veè
svojem ponudniku storite

Izbira operaterja – Izber
naprava poi¹èe eno od raz
¾elite izbrati eno od omre
izgubi povezavo z roèno i
za napako in zahteva, da i
omre¾je mora biti z omre
podpisana pogodba o gos

 Glosar: Pogodba o g
med dvema ali veè mo
da naroèniki enega op
drugih operaterjev.
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i telefon, ga morate vkljuèiti v 
 in izberite Orodja > 

rema > Besedilni telefon > Upor. 

levizorja
 Orodja > TV izhod. Izberite med 

:

L za sistema PAL in SECAM ali 

 ali 16:9.

ni ukazi

 nadzorujete telefon. Èe ¾elite veè 
glasovnih ukazih, ki jih podpira 
 “Glasovno klicanje”, stran 62.

dne glasovne ukaze za zaganjanje 
isnite  in izberite Orodja > 
aprava ustvari glasovne oznake za 
¾elite uporabiti napredne glasovne 
pritisnite in dr¾ite  ter povejte 
 ukaz je ime aplikacije ali profila, 

u.
O
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Informacije o celici – Izberite Vkljuèeno, da bo naprava 
pokazala, kdaj je prijavljena v omre¾je MCN, in vkljuèila 
prejemanje informacij o celici.

Nastavitve dodatne opreme

V pripravljenosti  oznaèuje, da so zdru¾ljive slu¹alke 
povezane,  pa, da slu¹alke niso na voljo ali pa je 
povezava Bluetooth z njimi prekinjena.  oznaèuje, da je 
prikljuèen komplet za uporabnike slu¹nega aparata,  
pa, da je prikljuèen Besedilni telefon.

Izberite Slu¹alke, Komplet za slu¹ni ap., Besedilni 
telefon, Prost. opr. Bluetooth ali Komplet za vozilo in 
med naslednjim:

Privzeti profil – Izberite profil, ki naj se vkljuèi ob vsaki 
povezavi izbrane dodatne opreme z napravo. Glejte “Profili 
– nastavljanje tonov” na strani 106. 

Samodejni sprejem – Nastavite, ali naj naprava po petih 
sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Èe je 
Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na Kratek pisk ali 
Tiho, samodejnega sprejema ne morete vkljuèiti. 
Samodejni sprejem ni na voljo za Besedilni telefon.

Osvetlitev (za komplet za vgradnjo v vozilo) – Izberite, ali 
osvetlitev ostane vkljuèena ali se po zakasnitvi izkljuèi.

Èe uporabljate Besediln
svoji napravi. Pritisnite 
Nastavitve > Dodat. op
besed. telefon > Da.

Nastavitev te
Pritisnite  in izberite
naslednjimi mo¾nostmi

TV sistem – Izberite PA
NTSC za NTSC.

Razmerje – Izberite 4:3

Glasov

Z glasovnimi ukazi lahko
informacij o naprednih 
va¹a naprava, si oglejte

Èe ¾elite vkljuèiti napre
aplikacij in profilov, prit
Glas. ukazi > Profili. N
aplikacije in profile. Èe 
ukaze, v pripravljenosti 
glasovni ukaz. Glasovni
ki je prikazan na seznam
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ajalci programske opreme se 
uradno ¹tevilko modela tega 

hko v napravo prenesete iz 
nalo¾ite z brskalnikom ali jih 
stnem sporoèilu, kot prilogo 

 prek vmesnika Bluetooth ali 
acijo lahko v napravo namestite 
cation Installer, ki je del 
kia PC Suite. Èe za prenos 
am Raziskovalec (Microsoft 
anite na pomnilni¹ko kartico 

a zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico, 
toteke (.sis) v pomnilniku 
eliko prostora, zato morda ne 
rugih datotek. Da bi ohranili 
iku, jih s programsko opremo 
rnostno kopirajte v zdru¾ljiv 
upraviteljem datotek odstranite 
 ste datoteko .sis prejeli kot 
ilo zbri¹ite iz mape Prejeto.
Èe ¾elite na seznam dodati veè aplikacij, izberite 
Mo¾nosti > Nova aplikacija. Èe ¾elite dodati ¹e en 
glasovni ukaz za zagon aplikacije, se pomaknite do nje, 
izberite Mo¾nosti > Spremeni ukaz in vnesite besedilo 
novega ukaza. Izogibajte se kratkim imenom, okraj¹avam 
in kraticam.

Èe ¾elite sli¹ati sintetizirano glasovno oznako, izberite 
Mo¾nosti > Predvajaj.

Èe ¾elite spremeniti nastavitve glasovnih ukazov, izberite 
Mo¾nosti > Nastavitve. Èe ¾elite izklopiti sintetizator, ki 
predvaja prepoznane glasovne oznake in ukaze v izbranem 
jeziku naprave, izberite Sintetizator > Izkljuèen. 
Prilagoditve prepoznavanja govora ponastavite tako, da 
izberete Ponast. prilagoditve.

Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite Orodja > Nadzor.apl.. V napravo 
lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:
• Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java s 

pripono .jad ali .jar ( ). 
• Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za 

operacijski sistem Symbian ( ). Namestitvene 
datoteke imajo pripono .sis. Namestite samo 
programsko opremo, ki je razvita posebej za va¹o 

napravo Nokia. Proizv
pogosto sklicujejo na 
izdelka.

Namestitvene datoteke la
zdru¾ljivega raèunalnika, 
prejmete v veèpredstavno
e-po¹tnemu sporoèilu ali
infrardeèe povezave. Aplik
s programom Nokia Appli
programskega paketa No
datoteke uporabite progr
Windows Explorer), jo shr
(zunanji disk).

Ko namestite aplikacije n
ostanejo namestitvene da
naprave. Zasedejo lahko v
boste mogli shranjevati d
dovolj prostora v pomniln
Nokia PC Suite najprej va
raèunalnik, nato pa jih z 
iz pomnilnika naprave. Èe
sporoèilno prilogo, sporoè
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cij Java je potrebna datoteka 
na voljo, bo naprava morda 
¾ite. Èe za aplikacijo ni doloèene 
elefon zahteval, da jo doloèite. 
toteke .jar boste morda morali 
ko ime in geslo za dostop do 
pri ponudniku ali razvijalcu 

mestitveno datoteko, pritisnite  
 Nadzor.apl.. Drugaèe prei¹èite 
li pomnilni¹ko kartico (èe je 
dat. ali odprite sporoèilo v meniju 
, ki vsebuje namestitveno datoteko.
pl. izberite Mo¾nosti > Namesti. 

 se pomaknite do namestitvene 
e , èe ¾elite zaèeti namestitev.
aprava prikazuje informacije o 

ega postopka. Èe ¾elite namestiti 
uje digitalnega podpisa ali 
prika¾e opozorilo. Name¹èanje 
 samo, èe ste preprièani o njenem 

èeno aplikacijo, jo poi¹èite v meniju 

re¾no povezavo in si ogledati 
plikaciji, izberite Mo¾nosti > Pojdi 
 voljo.
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Name¹èanje aplikacij in programske 
opreme
  oznaèuje aplikacijo .sis,  aplikacijo Java, , da 
aplikacija ni v celoti name¹èena,  pa, da je aplikacija 
name¹èena na pomnilni¹ki kartici.

 Pomembno: Name¹èajte in uporabljajte samo 
aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim 
zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian 
Signed ali take, ki so preizku¹ene s programom 
Java VerifiedTM.

Pred name¹èanjem bodite pozorni na naslednje:
• Èe si ¾elite ogledati vrsto aplikacije, ¹tevilko razlièice 

in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite 
Mo¾nosti > Prika¾i podrobnosti.

• Èe ¾elite prikazati podrobnosti varnostnega certifikata 
aplikacije, izberite Mo¾nosti > Prika¾i certifikat. 
Glejte “Upravljanje certifikatov” na strani 117.

• Èe namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali 
popravke za ¾e name¹èeno aplikacijo, lahko izvirno 
aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, èe imate tudi 
izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno 
kopijo. Èe ¾elite originalno aplikacijo vrniti v prej¹nje 
stanje, jo najprej odstranite, potem pa spet 
namestite iz originalne namestitvene datoteke 
ali varnostne - kopije.

• Za namestitev aplika
s pripono .jar. Èe ni 
zahtevala, da jo nalo
dostopne toèke, bo t
Pred nalaganjem da
vpisati ¹e uporabni¹
stre¾nika. Dobite ju 
aplikacije.

1 Èe ¾elite poiskati na
in izberite Orodja >
pomnilnik naprave a
vstavljena) z Nadz. 
Sporoèila > Prejeto

2 V aplikaciji Nadzor.a
V drugih aplikacijah
datoteke in pritisnit
Med name¹èanjem n
poteku namestitven
aplikacijo, ki ne vseb
certifikata, naprava 
aplikacije nadaljujte
izvoru in vsebini.

Èe ¾elite zagnati name¹
in pritisnite .

Èe ¾elite vzpostaviti om
dodatne informacije o a
na spl. naslov, èe je na
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avitve in eno od naslednjih 

berite, èe ¾elite pred 
reveriti spletne certifikate.

astavite privzeti naslov za 
fikatov.

ahko za nalaganje dodatnih 
zahtevajo klic, po¹iljanje 
ezavo z dostopno toèko. V 
apl. se pomaknite na ¾eleno 
nosti > Nastav. skupine apl., da 
vitve.

 kljuèi za datoteke, 
e z avtorskimi 
i

ravic morda ne boste mogli 
a¹ati ali posredovati nekaterih 

ni zvonjenja) in druge vsebine.

ne kljuèe za digitalne pravice, 
rodja > Vklop. kljuèi in eno 
Èe ¾elite videti, kateri programski paketi so name¹èeni ali 
odstranjeni in kdaj, izberite Mo¾nosti > Prika¾i dnevnik.

Èe ¾elite namestitveni dnevnik poslati slu¾bi za pomoè 
uporabnikom, da vam v te¾avah lahko pomaga, izberite 
Mo¾nosti > Po¹lji dnevnik > Prek besed. sporoèila ali 
Prek e-po¹te (na voljo samo, èe je e-po¹ta ustrezno 
nastavljena).

 Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno 
aplikacijo. Èe namestite veè aplikacij za protivirusno 
za¹èito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo 
povzroèi, da naprava preneha delovati.

Odstranjevanje aplikacij in 
programske opreme
Poi¹èite programski paket in izberite Mo¾nosti > Odstrani. 
Izberite Da, da dejanje potrdite.

Èe odstranite programsko opremo, jo lahko znova 
namestite samo, èe imate izvirni programski paket ali 
njegovo varnostno kopijo. Èe odstranite programski paket, 
najverjetneje ne boste veè mogli urejati datotek, 
ustvarjenih s to programsko opremo.

Èe je odstranjeni programski paket potreben za delovanje 
drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati 
delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji name¹èene 
programske opreme.

Nastavitve
Izberite Mo¾nosti > Nast
nastavitev:

Prev. certif. ob pov. – Iz
name¹èanjem aplikacije p

Privz. spletni naslov – N
preverjanje spletnih certi

Nekatere aplikacije Java l
podatkov ali komponent 
sporoèila ali omre¾no pov
glavnem prikazu Nadzor.
aplikacijo in izberite Mo¾
bi spremenili njene nasta

Vklopni
za¹èiten
pravicam

Zaradi za¹èite avtorskih p
kopirati, spreminjati, pren
slik, skladb (vkljuèno s to

Èe si ¾elite ogledati vklop
pritisnite  in izberite O
od naslednjih mo¾nosti:
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Veljavni kljuèi – Ogledate si lahko kljuèe, ki so povezani 
z eno ali veè datotekami, in kljuèe, ki ¹e niso veljavni.

Neveljavni kljuèi – Ogledate si lahko kljuèe, ki niso 
veljavni; èasovno obdobje za uporabo datoteke se je 
izteklo ali pa je v napravi za¹èitena datoteka brez 
povezanega vklopnega kljuèa.

Nerabljeni kljuèi – Ogledate si lahko kljuèe, s katerimi ni 
povezana nobena datoteka v napravi.

Èe ¾elite kupiti veè èasa za uporabo ali podalj¹ati obdobje 
uporabe predstavnostne datoteke, izberite neveljavni 
vklopni kljuè in Mo¾nosti > Nalo¾i vklopni kljuè. 
Vklopnih kljuèev ne morete posodobiti, èe je 
onemogoèeno prejemanje sporoèil spletnih storitev. Glejte 
“Sporoèila spletnih storitev” na strani 53.

Èe si ¾elite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali 
zmo¾nost po¹iljanja datoteke, se pomaknite do vklopnega 
kljuèa in pritisnite .
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i povezave Bluetooth?

vezana druga naprava, lahko 
orabo druge naprave ali z 

luetooth. Izberite Povezov.: > 
.

n prika¾e naslednje obvestilo: 
ka ni doloèena. Doloèite jo v 
Storitve.? 

itve brskalnika. Navodila lahko 
oritev. 

stièno prevleko, ki prekriva zaslon 
èitno steklo objektiva mora biti 

amodejnega ostrenja ali optiène 

a za poveèavo in samodejno 
ski zvok. Izberite Mo¾nosti > 
oom med snemanjem > 
èili mehanski zvok, ki ga povzroèa 
ed uporabo optiène poveèave.
Odpravljanje te¾av
Vpra¹anja in odgovori
Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Èe kodo pozabite 
ali izgubite, se obrnite na prodajalca naprave.
Èe pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali èe je niste 
dobili, se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.
Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne toèke, 
na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP) ali 
mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, 
da pridr¾ite tipko . Poi¹èite aplikacijo in jo zaprite 
s tipko .

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali imata obe napravi vkljuèen vmesnik 
Bluetooth.
Napravi ne smeta biti oddaljeni veè kot 10 metrov, 
med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.
Preverite, ali ima druga naprava vkljuèen naèin Skrito.
Preverite, ali sta napravi zdru¾ljivi.

V: Zakaj ne morem konèat

O: Èe je z va¹o napravo po
prekinete povezavo z up
izkljuèitvijo vmesnika B
Bluetooth > Izkljuèeno

Storitve brskalnika

V: Kaj naj storim, èe telefo
Veljavna dostopna toè
nastavitvah aplikacije 

O: Vnesite pravilne nastav
dobite pri ponudniku st

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Odstranite za¹èitno pla
in objektiv kamere. Za¹
èisto. 

V: Zakaj se med uporabo s
poveèave sli¹i zvok?

O: Pri premikanju objektiv
ostrenje nastaja mehan
Nastavitve > Optièni z
Izkljuèeno, da bi prepre
premikanje objektiva m
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i prazen?

ter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi 
 prikazati vse dogodke, izberite Moje 
> Mo¾nosti > Filter > Vse 

 pomnilnik naprave skoraj poln?

je predmete, da vam ne bo zmanjkalo 

ejeto, Osnutki in Poslano v meniju 

oroèila v pomnilniku naprave;
ni
eniju Galerija

bele¾ke v koledarju, ¹tevce trajanja 
te iger in druge podatke, odprite 
 ob brisanju veè predmetov prika¾e 
zoril: Ni dovolj pomnilnika za 
ej zbr. nekaj podatkov. ali 
bri¹ite nekaj podatkov., poskusite 

iè (zaènite z najmanj¹im).

red brisanjem shranim?

e na naslednje naèine:
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V: Zakaj slike in video posnetki, posneti v noènem naèinu, 
vsebujejo veè ¹uma kot tisti, ki so bili izdelani v obièajnem 
naèinu?

O: Èe je svetloba ¹ibka, je uèinek svetlobnega tipala moènej¹i 
v noènem naèinu kot v obièajnem, kar omogoèa bolj¹o 
osvetljenost. Stopnja ¹uma v sliki ali video posnetku je 
zato veèja.

V: Zakaj so video slièice VGA videti nejasne, èe je vkljuèena 
stabilizacija videa?

O: Vsaka slièica se pri vklopu stabilizacije poveèa na velikost 
VGA. Kakovost je zato slab¹a kot pri snemanju brez 
uporabe stabilizacije.

Zaslon

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo 
spremenjene ali svetle pike oziroma prazna obmoèja?

O: To je za to vrsto zaslonov znaèilno. Nekateri zasloni imajo 
lahko pike ali toèke, ki ostanejo vkljuèene ali izkljuèene. To 
je normalno in ne gre za napako.

Domaèe omre¾je (UPnP)

V: Zakaj ne morem dati datotek v souporabo z drugimi 
napravami?

O: Preverite, ali ste konfigurirali nastavitve domaèega 
omre¾ja (izberite Povezov. > Dom. omr. > V skupno 
rabo > Skupna raba vsebine), in ali je druga naprava 
zdru¾ljiva s protokolom UPnP.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videt

O: Morda ste vkljuèili fil
mu ustrezali. Èe ¾elite
aplikacije > Dnevnik
komunikacije.

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je

O: Redno bri¹ite nasledn
pomnilnika:

• sporoèila v mapah Pr
Sporoèila

• nalo¾ena e-po¹tna sp
• shranjene spletne stra
• slike in fotografije v m

Èe ¾elite zbrisati vizitke, 
in stro¹kov klicev, rezulta
ustrezno aplikacijo. Èe se
katero od naslednjih opo
izvedbo postopka. Najpr
Pomnilnik skoraj poln. Z
predmete zbrisati posam

V: Kako lahko podatke p

O: Podatke lahko shranit
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o¾nosti > Nastavitve > Veèpr. 

kovno povezavo, èe jo naprava 

stavljanje podatkovne povezave, 
o od naslednjih mo¾nosti:
 Prelo¾i nalaganje – Èe ¾elite, da 

ntru za veèpredstavnostna 
lo¾ili pozneje, na primer po tem, ko 
 tej spremembi mora naprava 
informacije. Ko ¾elite nalo¾iti 
j nalo¾i.
 Zavrni sporoèilo – èe ¾elite, da 

odna veèpredstavnostna sporoèila. 
va po¹lje informacije centru za 
oèila, ki potem zbri¹e vsa èakajoèa 

 Izkljuèeno – Èe ¾elite, da naprava 
predstavnostna sporoèila. Po tej 
bo veè vzpostavljala povezav z 
e za veèpredstavnostna sporoèila. 

m

ovezovanju naprave in 

alniku name¹èena in zagnana 
kia PC Suite. Preberite priroènik za 
irke Nokia PC Suite na DVD-ju. 
 o uporabi programske opreme 
• V zdru¾ljivem raèunalniku z name¹èeno programsko 
opremo Nokia PC Suite napravite varnostne kopije vseh 
podatkov.

• Slike lahko po¹ljete na e-po¹tni naslov in jih nato shranite 
v raèunalnik.

• Podatke po¹ljite zdru¾ljivi napravi prek povezave 
Bluetooth.

• Podatke shranite na zdru¾ljivo pomnilni¹ko kartico.

Sporoèila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske ¹tevilke ali e-po¹tnega naslova. 
Vizitki dodajte manjkajoèe podatke v aplikaciji Imenik.

Veèpredstavnostna sporoèila

V: Kaj naj storim, ko naprava ne more sprejeti 
veèpredstavnostnega sporoèila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna kolièina pomnilnika je navedena v obvestilu o 
napaki: Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporoèila. 
Najprej zbri¹ite nekaj podatkov. Èe ¾elite pregledati, 
koliko prostora v pomnilniku zasedajo razliène vrste 
podatkov, izberite Nadzornik dat. > Mo¾nosti > 
Podrobnosti pomnil..

V: Za kratek èas se prika¾e obvestilo Nalagam sporoèilo. 
Kaj se dogaja? 

O: Naprava sku¹a nalo¾iti veèpredstavnostno sporoèilo 
iz centra za veèpredstavnostna sporoèila.
Preverite, ali so nastavitve za veèpredstavnostna sporoèila 
pravilne in ali so v telefonskih ¹tevilkah ali naslovih napake. 

Izberite Sporoèila > M
spor..

V: Kako naj konèam podat
nenehno vzpostavlja? 

O: Èe ¾elite prepreèiti vzpo
izberite Sporoèila in en
Ob sprejemu sporoèil >
se sporoèilo shrani v ce
sporoèila in ga boste na
preverite nastavitve. Po
omre¾ju vseeno poslati 
sporoèilo, izberite Tako
Ob sprejemu sporoèil >
naprava zavrne vsa doh
Po tej spremembi napra
veèpredstavnostna spor
sporoèila.
Spr. veèpredst. spor. >
prezre vsa dohodna veè
spremembi naprava ne 
omre¾jem, ki so potrebn

Povezovanje z raèunalniko

V: Zakaj imam te¾ave pri p
raèunalnika?

O: Preverite, ali je v raèun
programska oprema No
uporabo programske zb
Èe ¾elite veè informacij
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Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoè ali obi¹èite 
spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Brez¾ièno krajevno omre¾je (WLAN)

V: Zakaj ne vidim dostopne toèke WLAN, èeprav je zagotovo 
v dosegu?

O: Dostopna toèka WLAN morda uporablja skriti 
razpoznavalnik nabora storitev (SSID). Do omre¾ja s 
skritim imenom SSID lahko dostopate samo, èe SSID 
poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili 
internetno dostopno toèko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izkljuèim funkcijo WLAN?

O: Funkcije WLAN v napravi ni mogoèe izkljuèiti. Da bi 
zmanj¹ali porabo energije, lahko napravo nastavite tako, 
da ne bo iskala razpolo¾ljivih omre¾ij.

Èe ¾elite izkljuèiti iskanje v ozadju:
1 Pritisnite  in izberite Orodja > Nastavitve > 

Povezava > Brez¾ièni LAN.
2 Izberite Iskanje omre¾ij > Nikoli.
3 Spremembe shranite z izbiro mo¾nosti Konèano.

Ko je Iskanje omre¾ij nastavljeno na Nikoli, va¹a naprava 
Nokia vseeno preverja omre¾ja v dosegu, razpolo¾ljiva 
omre¾ja WLAN pa lahko uporabljate kot obièajno. 
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kne pozitivnega (+) in negativnega 
ideti kot kovinska trakova na 

 kadar na primer rezervno baterijo 
ki stik lahko po¹koduje baterijo ali 

ini ali mrazu, na primer v zaprtem 
i, se zmanj¹ata njena zmogljivost 
 vedno hranite na temperaturi med 
 napravi vroèa ali hladna, naprava 
lovala, tudi èe je baterija polna. 
 omejeno pri temperaturah pod 

ij v ogenj, saj jih lahko raznese. 
o po¹kodovane. Baterije zavrzite 
i. Èe je mogoèe, jih reciklirajte. 
za hi¹ne odpadke.

everjanje 
rij Nokia
o uporabljajte pristne baterije 
li pristno baterijo Nokia, jo kupite 
cu izdelkov Nokia, na embala¾i 
atne opreme Nokia in po 
ejte hologramsko nalepko:
Informacije o bateriji
Polnjenje in praznjenje
Va¹o napravo napaja baterija, ki jo je mogoèe polniti. Nova 
baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost ¹ele po dva- ali 
trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je 
mogoèe napolniti in sprazniti veè stokrat, postopoma pa se 
vendarle izrabi. Ko se èas pogovora in èas v pripravljenosti 
znatno skraj¹ata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo 
baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila 
dru¾ba Nokia.

Èe prviè uporabljate nadomestno baterijo ali èe baterije dolgo 
niste uporabljali, boste morda morali prikljuèiti polnilnik, ga 
odklopiti in znova prikljuèiti, da bi se baterija zaèela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz elektriène vtiènice 
in naprave. Popolnoma polne baterije ne pu¹èajte prikljuèene 
na polnilnik, saj lahko èezmerno polnjenje skraj¹a ¾ivljenjsko 
dobo baterij. Èe popolnoma napolnjene baterije ne 
uporabljate, se èez nekaj èasa sprazni sama od sebe.

Èe je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, 
preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in 
preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. 
Nikoli ne uporabljajte po¹kodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzroèite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih 
stikov lahko pride, èe se kovinski predmet, na primer kovanec, 

sponka ali pero, hkrati dota
pola (-) baterije. (Pola sta v
bateriji.) To se lahko zgodi,
nosite v ¾epu ali torbi. Krat
predmet, ki ga je spro¾il.

Èe pu¹èate baterijo na vroè
avtomobilu poleti ali pozim
in ¾ivljenjska doba. Baterijo
15 in 25 °C. Èe je baterija v
morda nekaj èasa ne bo de
Delovanje baterije je zlasti
ledi¹èem.

Ne meèite izrabljenih bater
Raznese jih lahko tudi, èe s
skladno z lokalnimi predpis
Ne odvrzite jih v smetnjak 

Smernice za pr
pristnosti bate
Zaradi lastne varnosti vedn
Nokia. Da bi zagotovo dobi
pri poobla¹èenem prodajal
poi¹èite logotip pristne dod
naslednjem postopku pregl
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 kode 
 na 

rycheck.

èilo 
mer 
, in ga 
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 mednarodne tarife operaterjev.

i je pristnost kode mogoèe preveriti.

?

 je baterija s hologramsko nalepko 
e uporabljajte. Odnesite jo v najbli¾ji 
bla¹èeno trgovino izdelkov Nokia, 
vali. Uporaba baterije, ki je ni odobril 
ahko nevarna in povzroèi 
er po¹koduje napravo in dodatno 
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Uspe¹na izvedba ¹tirih korakov tega postopka ¹e ne zagotavlja 
pristnosti baterije. Èe mislite, da baterija ni pristni izdelek 
znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na 
najbli¾ji poobla¹èeni servis Nokia ali poobla¹èenega 
prodajalca izdelkov Nokia. Poobla¹èeni servis ali prodajalec 
lahko preveri njeno pristnost. Èe pristnosti ni mogoèe 
preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma
1  Ko pogledate hologram na 

nalepki, naj bi bil iz enega kota 
viden znaèilen znak dru¾be Nokia 
z iztegnjenima rokama, iz 
drugega pa logotip pristne 
dodatne opreme Nokia.

2 Ko hologram nagnete v levo, 
desno, navzgor in navzdol, naj bi 
ob straneh logotipa videli eno, 
dve, tri oziroma ¹tiri pike.

3 Èe stran nalepke spra
videli 20-mestno kod
12345678919876543
Baterijo obrnite tako,
¹tevilke obrnjene nav
20-mestna koda se za
s ¹tevilko v zgornji vr
nadaljuje v spodnji.

4 Veljavnost 20-mestne
potrdite po navodilih
spletnem naslovu 
www.nokia.com/batte

Ustvarite besedilno sporo
z 20-mestno kodo, na pri
12345678919876543210
po¹ljite na ¹tevilko +44 7

Pri tem veljajo lokalne in

Prejeli boste obvestilo, al

In èe baterija ni pristna

Èe ne morete potrditi, da
pristna baterija Nokia, je n
poobla¹èeni servis ali poo
kjer vam bodo lahko sveto
proizvajalec telefona, je l
neuèinkovito delovanje t
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opremo. Poleg tega lahko tudi iznièi garancijo in mo¾nost 
zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia lahko dobite na 
spletni strani www.nokia.com/battery. 
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er leè fotoaparata, senzorja razdalje 
uporabljajte mehko, èisto in suho 

lo¾eno ali odobreno rezervno anteno. 
ami, prilagoditvami ali prikljuèki 

pravo in kr¹ite predpise o radijskih 

e v zaprtih prostorih.
sete v popravilo, vedno naredite 
 ¾elite ohraniti (na primer imenik 

).
 ponastavitev, jo izkljuèite. Obèasno 

a bi bilo delovanje èim bolj¹e. 
opije vseh pomembnih podatkov.

gi veljajo enako za napravo in 
opremo. Èe katera koli naprava 
esite v popravilo v najbli¾ji 
N
eg

a 
in

 v
zd

r¾
ev

an
je

2

Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba 
z njo skrbno ravnati. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov 
boste la¾je ohranili garancijo svoje naprave.
• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse 

tekoèine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo 
korozijo elektronskih vezij. Èe se naprava zmoèi, iz nje 
odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma 
posu¹i, preden baterijo znova namestite.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem ali 
umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko 
po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperature lahko 
skraj¹ajo ¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, 
po¹kodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste 
plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje 
na obièajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere 
vlaga, ki lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Naprave ne sku¹ajte odpirati kako drugaèe, kot je opisano 
v tem priroèniku.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje 
lahko po¹koduje notranja elektronska vezja in fine 
mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih 
detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in 
prepreèi pravilno delovanje.

• Za èi¹èenje leè (na prim
in senzorja svetlobe) 
krpo.

• Uporabljajte samo pri
Z neodobrenimi anten
lahko po¹kodujete na
napravah.

• Polnilnike uporabljajt
• Preden napravo odne

kopije podatkov, ki jih
in koledarske bele¾ke

• Da napravi omogoèite
odstranite baterijo, d
Napravite varnostne k

Vsi zgoraj napisani predlo
za baterije, polnilnike ali 
ne deluje pravilno, jo odn
poobla¹èeni servis.
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oddajne opreme, tudi mobilnega 
nje neustrezno za¹èitenih 
¹ajte zdravnika ali proizvajalca 
strezno za¹èitena pred zunanjimi 

 se posvetujte z njim tudi, èe imate 
pite napravo v vseh zdravstvenih 
aèeno, da je njena uporaba 
 ali zdravstvenih ustanovah morda 
emo, obèutljivo za zunanjo 

evalnikov priporoèajo uporabo 
alji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od 
gnili morebitnim motnjam v njem. 
zultati neodvisne raziskave in so 
ve o brez¾ièni tehnologiji. Osebe s 

o vsaj 15,3 cm (6 palcev) od 
a;
 naprsnem ¾epu in
a nasprotni strani od 
kar najbolj zmanj¹ali mo¾nost 
Dodatni varnostni napotki
Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne 
dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Upo¹tevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna 
obmoèja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba 
prepovedana ali kjer lahko povzroèi interferenco ali nevarnost. 
Uporabljajte jo samo v normalnem polo¾aju delovanja. Ta 
naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti 
radiofrekvenènemu sevanju, kadar jo uporabljate v 
obièajnem polo¾aju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 
2,2 cm (7/8 palca). Èe med uporabo napravo nosite s torbico, 
pasom ali dr¾alom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo 
od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prena¹ala podatkovne datoteke ali 
sporoèila, mora imeti kakovostno povezavo z omre¾jem. 
V nekaterih primerih lahko pride do odlo¾itve prenosa 
podatkovnih datotek ali sporoèil, dokler ni na voljo ustrezna 
povezava. Upo¹tevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler 
prenos ni konèan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlaèiti kovinske 
predmete. V bli¾ino naprave ne polagajte kreditnih kartic in 
drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni 
podatki zbri¹ejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radio
telefona, lahko moti delova
medicinskih naprav. Povpra
medicinske naprave, ali je u
radiofrekvenènimi vplivi, in
kaka druga vpra¹anja. Izklo
ustanovah, v katerih je ozn
prepovedana. V bolni¹nicah
uporabljajo medicinsko opr
radiofrekvenèno energijo.

Srèni spodbujevalniki 
Proizvajalci srènih spodbuj
mobilnega telefona na razd
spodbujevalnika, da bi se izo
Omenjena priporoèila so re
skladna s priporoèili raziska
spodbujevalniki:
• naj imajo napravo vedn

srènega spodbujevalnik
• naj naprave ne nosijo v
• naj jo dr¾ijo ob u¹esu n

spodbujevalnika, da bi 
interference.
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 je prepovedana. Izkljuèite jo, ¹e 
. Uporaba brez¾iènih naprav v letalu 
vanje letala, ogrozi delovanje 
mre¾ja in je lahko nezakonita.

je

er lahko pride do eksplozije, napravo 
sa navodila in opozorilne znake. To 
orate navadno ugasniti motor vozila. 
jih povzroèijo eksplozijo ali zanetijo 
 telesne po¹kodbe ali celo smrt. 
tih, kjer se rezervoarji polnijo z 
ini bencinskih èrpalk. Upo¹tevajte 
ijske opreme v skladi¹èih ali prostorih 
emiènih obratih ali tam, kjer poteka 
 obstaja nevarnost eksplozije, so 
, jasno oznaèeni. Sem spadajo 
i¹èa za shranjevanje in preèrpavanje 
rivo uporabljajo tekoèi plin (npr. 
jer je v zraku veliko hlapov kemikalij 
 zrnca, prah ali kovinski delci.

ni telefoni, vkljuèno s to napravo, 
nalov, omre¾ij mobilne in stacionarne 
h funkcij, ki jih nastavi uporabnik. 
amèiti povezave v vseh razmerah. 
nikacije (npr. pri klicih za nujno 
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Èe mislite, da je pri¹lo do motenj, izkljuèite napravo in jo 
umaknite.

Slu¹ni pripomoèki 
Nekatere digitalne brez¾iène naprave lahko motijo delovanje 
nekaterih slu¹nih pripomoèkov. Èe pride do interference, se 
posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenèni signali lahko motijo delovanje elektronskih 
sistemov v vozilu, èe niso ustrezno za¹èiteni ali èe so 
nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje 
goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za 
nadzor hitrosti, sistemi zraènih blazin). Veè informacij lahko 
izveste pri proizvajalcu vozila ali katere koli dodatne opreme 
(ali zastopniku).

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno 
osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna 
ter lahko iznièita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali 
je vsa brez¾ièna oprema v va¹em vozilu pravilno vgrajena in 
ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prena¹ajte vnetljivih 
tekoèin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot 
napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upo¹tevajte, da se v 
vozilih, opremljenih z zraèno blazino, ta napihne zelo silovito. 
Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih 
brez¾iènih naprav èez zraèno blazino ali na obmoèju, ki ga 
zasede napihnjena blazina. Èe so brez¾iène naprave v vozilu 
name¹èene nepravilno in se zraèna blazina napihne, lahko 
pride do hudih telesnih po¹kodb.

Uporaba naprave v letalu
preden se vkrcate v letalo
lahko nevarno zmoti delo
mobilnega telefonskega o

Nevarnost eksplozi

Kadar ste na obmoèjih, kj
izklopite in upo¹tevajte v
vkljuèuje obmoèja, kjer m
Iskre lahko na teh obmoè
po¾ar ter povzroèijo hude
Napravo izklopite na mes
gorivom, na primer v bli¾
prepovedi za uporabo rad
za distribucijo goriva, v k
razstreljevanje. Kraji, kjer
pogosto, vendar ne vedno
ladijska podpalubja; sklad
kemikalij; vozila, ki za go
propan ali butan); kraji, k
ali drobnih delcev, kot so

Klici v sili

 Pomembno: Mobil
delujejo prek radijskih sig
telefonije ter programski
Zaradi tega ne moremo j
Kadar gre za nujne komu
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mernice je razvila neodvisna 
NIRP in vkljuèujejo varnostno 
st vseh oseb, ne glede na starost in 

nosti za mobilne naprave 
 znano kot Specific Absorption 
bsorpcije – SAR. Smernice ICNIRP 
,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 

za vrednost SAR se izvaja v 
vanja, pri èemer deluje oddajnik 
 vseh frekvenènih pasovih. 
ujoèe naprave utegne biti manj¹a 
 naprava narejena tako, da oddaja 
 potrebno za dosego omre¾ja. Moè 
ène dejavnike, na primer 
je omre¾ja. Najveèja vrednost SAR 
orabo naprave ob u¹esu je 0,54 W/

moèki in dodatno opremo se lahko 
Vrednosti SAR se lahko razlikujejo 
e in preizkusne postopke v dr¾avi 
enèno obmoèje. Dodatne 
R so morda na voljo na spletnem 

informacijah o izdelku.
zdravstveno pomoè), se nikoli ne zana¹ajte samo na mobilni 
telefon.

Kako klicati v sili: 

1 Èe naprava ni vkljuèena, jo vkljuèite. Preverite, ali je moè 
signala zadostna. 
V nekaterih omre¾jih mora biti v napravo pravilno 
vstavljena veljavna kartica SIM.

2 Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbri¹e in je 
naprava pripravljena za klice. 

3 Vnesite ¹tevilko za klice v sili, ki velja na obmoèju, kjer ste. 
©tevilke za klice v sili se od obmoèja do obmoèja 
razlikujejo.

4 Pritisnite tipko .

Èe so vkljuèene nekatere funkcije naprave, jih je morda treba 
pred klicanjem v sili izkljuèiti. Veè informacij boste na¹li v tem 
priroèniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili èim natanèneje navedite vse potrebne podatke. 
Va¹a mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na 
prizori¹èu nesreèe. Klica ne konèajte, dokler vam tega ne dovoli 
klicana slu¾ba.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA MOBILNA NAPRAVA USTREZA ZAHTEVAM ZA 
IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Va¹a mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. 
Naèrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za 
izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporoèajo 

mednarodne smernice. Te s
znanstvena organizacija IC
rezervo, ki zagotavlja varno
zdravstveno stanje.

Smernice glede izpostavlje
uporabljajo merilno enoto,
Rate – specifièna stopnja a
doloèajo omejitev SAR na 2
gramov tkiva. Presku¹anje 
standardnih polo¾ajih delo
naprave z najveèjo moèjo v
Dejanska vrednost SAR del
kot najveèja vrednost, saj je
samo toliko moèi, kolikor je
se spreminja glede na razli
oddaljenost od bazne posta
po smernicah ICNIRP za up
kg.

Ob uporabi naprave s pripo
vrednosti SAR spremenijo. 
glede na zahtevane meriln
ter glede na omre¾no frekv
informacije o vrednostih SA
mestu www.nokia.com pri 
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varnostne kopije 46
sovna sporoèila 61
sovne oznake 62, 120
sovni ukazi 120
sovno klicanje 62

ro klicanje 62

. Glejte dostopne toèke.
nik
Glejte vizitke.

ernet. Glejte splet.

a. Glejte aplikacije. 121
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bliskavica 30
nastavitve kamere 26
nastavitve kamere za fotografije 29
nastavitve slike 30
prilagajanje svetlosti in barv 30
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scene 30
6
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varjanje internetne dostopne 

toèke 98
nost 94
18

ti 117

D
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datoteke SVG 37
datum 18
dnevnik 70
domaèe omre¾je 20
dostopne toèke 112
dreme¾ 18

E
e-po¹ta 50
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nastavitve 57
oddaljeni nabiralnik 53
odpiranje 54
pregledovanje priponk 54
samodejno nalaganje 55

F
filmi, muveeji 85

G
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predstavitve 37
razvr¹èanje datotek 

v albumih 37, 38
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vitve kompleta za uporabnike 
slu¹nega aparata 120

vitve povezave 112
vitve slu¹alk 120

a PC Suite
podatki v koledarju 78
pregledovanje podatkov 

v pomnilniku naprave 23
prena¹anje glasbenih datotek na 

pomnilni¹ko kartico 42

ljeni nabiralnik 53
eno klicanje 72

tne podatkovne povezave 115
ni¹ke aplikacije 101
tkovne povezave
zapiranje 97
znaki 16
ilnik 23, 69
ilni¹ka kartica 22

janje
video posnetki 35
vizitke v imeniku in poslovne 

vizitke 71
zave z osebnim raèunalnikom 88
zave z raèunalnikom 88
shranjevanje video posnetkov 25
slikovni naèin 13
urejanje video posnetkov 34
zaporedno slikanje 29

kartica SIM
kopiranje imen in ¹tevilk 72
sporoèila 55

klici
klicane ¹tevilke 68
mednarodni 61
nastavitve 111
nastavitve preusmerjanja 

klicev 118
prevezovanje 68
sprejeti 68
trajanje 69

kljuèi za vklop 123
koda UPIN 116
koda UPUK 117
koda za zaklepanje 116
kode 115, 116
koledar 78
konferenèni klic 61
kopiranje vizitk 72

M
meni, preurejanje 106
modem 99

N
nabiralnik 53, 55
naèin oddaljene kartice SIM 90
naèini 12, 13
nadzor glasnosti 17, 61
nadzornik datotek 23
nadzornik naprave 98
nastavitve

certifikati 117
datum in èas 115
dostopne toèke 112
jezik 109
koda PIN 116
koda UPIN 116
koda UPUK 117
koda za zaklepanje 116
kode za dostop 115
koledar 79
ohranjevalnik zaslona 110
podatkovne povezave 112
povezovanje z uporabo tehnologije 

Bluetooth 89
preusmeritve 118
prilagajanje naprave 106
tovarni¹ke nastavitve 110
zapore klicanja 119
zaslon 110

nasta

nasta
nasta
Noki

O
odda
omej

P
pake
pisar
poda

pomn
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po¹il

pove
pove
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isi datotek
.jar 122
datoteke .jad, .jar in .sis 121
RealPlayer 82

èita avtorskih pravic. Glejte vklopni 
kljuèi.

èitna koda. Glejte koda za zaklepanje.
namki 74
ki 16
èni posnetki 32
ènik 17
ki
izklop zvonjenja 67
snemanje zvoka 100
8

prazen zaslon. Glejte pripravljenost.
predvajalnik 42

prenos glasbe 43
predvajalnik video posnetkov. Glejte 

RealPlayer.
prenos glasbe 43
prenos vsebin 15
prilagajanje 108
pripravljenost 106
profili 106
programska oprema 121
prostoroèno. Glejte zvoènik.

Q
Quickoffice 101

R
radio 80
RealPlayer 82

S
sinhronizacija 96
skladbe

prena¹anje 43
splet 74
sporoèila 50

T
telefonski predal 61, 118
teme 108

toni zvonjenja
osebni toni zvonjenja 73
prejemanje v besedilnih 

sporoèilih 53

U
ukazi USSD 48
ukazi za storitve 48
UKV-radio 80
UPnP 20, 94
upravljanje digitalnih pravic. Glejte 

vklopni kljuèi.
ura 18
urejanje video posnetkov 34

V
varnostno kopiranje 22
veèpredstavnostna sporoèila 50
veèpredstavnostne datoteke 82, 83
video klic 63, 67
video posnetki 32
Visual Radio 80, 81
vizitke

po¹iljanje 71
shranjevanje tonov DTMF 68
vstavljanje slik 71

Z
zaèasni pomnilnik, praznjenje 76
zadnji klici. Glejte dnevnik.

zap
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zaz
zna
zvo
zvo
zvo


