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PENTRU SIGURANÞA DVS.

Citiþi aceste instrucþiuni simple. Nerespectarea acestor instrucþiuni poate fi periculoasã sau 
ilegalã. Pentru informaþii suplimentare, citiþi în întregime ghidul utilizatorului.

SERVICE CALIFICAT
Repararea acestui aparat este permisã numai personalului calificat.

REZISTENÞA LA APÃ
Aparatul Dvs. nu rezistã la apã. Feriþi aparatul de umiditate.
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1. Prezentare generalã

Carcasa amuzantã Nokia Xpress-onTM vã permite sã faceþi o declaraþie, cu sau fãrã 
sunet, agitând telefonul Dvs. Nokia 3220 prin aer. Carcasa include de asemenea ºi 
douã jocuri de miºcare pe care le puteþi utiliza prin înclinarea ºi miºcarea 
telefonului. 

Carcasa este dotatã cu un conector pe care trebuie sã îl conectaþi la telefon 
înainte de a o putea utiliza. Conectorul poate fi gãsit în pachetul de vânzare, sub 
carcasã.

Acest ghid al utilizatorului descrie modul de instalare a pãrþii frontale ºi 
posterioare a carcasei amuzante Nokia Xpress-on ºi modul de utilizare al aplicaþiei 
Wave message ºi al jocurilor de miºcare.

Citiþi cu atenþie acest ghid al utilizatorului înainte de a folosi carcasa amuzantã 
Nokia Xpress-on. În afarã de acest ghid al utilizatorului citiþi ºi ghidul 
utilizatorului pentru telefonul Dvs. Nokia 3220, care oferã informaþii importante 
despre siguranþã ºi întreþinere. Pentru informaþii suplimentare referitoare la 
produsul Dvs. Nokia, accesaþi www.nokia.com/support sau site-ul Internet local 
Nokia.

Când carcasa amuzantã Nokia Xpress-on este instalatã pe telefonul 
Nokia 3220, s-ar putea sã nu fie posibilã utilizarea telefonului cu unele accesorii.

Capacul amuzant Nokia Xpress-on este alimentat de la acumulatorul telefonului. 
Reþineþi cã utilizarea capacului poate consuma mai repede acumulatorul 
telefonului.
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2. Instalare

Observaþie: Înainte de a scoate capacul, opriþi întotdeauna telefonul ºi 
deconectaþi-l de la încãrcãtor sau de la orice alt aparat. Evitaþi sã atingeþi 
componentele electronice în timp ce schimbaþi capacele. Pãstraþi ºi folosiþi 
întotdeauna aparatul cu capacele montate.

Pentru instrucþiuni generale referitoare la schimbarea capacelor spate ºi faþã ale 
telefonului Dvs. Nokia 3220, consultaþi ghidul utilizatorului livrat împreunã cu 
acesta.

Pentru a instala carcasa amuzantã Nokia Xpress-on ºi conectorul acesteia:

1. Scoateþi capacul posterior original al 
telefonului Dvs. Nokia 3220. Scoateþi 
partea de cauciuc din fanta prezentatã 
în figurã. Introduceþi în fantã 
conectorul livrat cu carcasa. Nu folosiþi 
unelte pentru a scoate partea de 
cauciuc sau pentru a introduce 
conectorul. Dupã ce conectorul se aflã 
în poziþia corectã, nu-l mai scoateþi.

2. Instalaþi capacul frontal al carcasei amuzante Nokia Xpress-on.

3. Instalaþi capacul posterior al carcasei amuzante Nokia Xpress-on.

4. Porniþi telefonul.

5. Setaþi corect data ºi ora în telefonul Dvs.
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Carcasa instaleazã automat aplicaþia Cover browser în submeniul Colecþie al 
submeniului Aplicaþii din telefonul Dvs.

6. Pentru a instala aplicaþia Wave message ºi cele douã jocuri de miºcare, 
selectaþi Cover browser din submeniul Colecþie ºi selectaþi aplicaþiile pe care 
doriþi sã le instalaþi. Aplicaþia Wave message este adãugatã la submeniul 
Colecþie ºi jocurile la submeniul Jocuri. Instalarea dureazã câteva minute.

Dacã nu instalaþi toate cele trei aplicaþii, puteþi sã instalaþi aplicaþiile rãmase 
neinstalate ulterior, utilizând aplicaþia Cover browser.

Asiguraþi-vã întotdeauna cã aþi setat corect data ºi ora în telefon.

Dacã telefonul afiºeazã un mesaj semnalând cã nu este ataºatã carcasa când 
încercaþi sã porniþi aplicaþia Wave message sau alt joc de miºcare, scoateþi ºi 
reataºaþi capacul posterior ºi încercaþi din nou.

Aparatul Dvs. ºi accesoriile acestuia pot conþine piese de mici dimensiuni. Nu 
lãsaþi aparatul ºi accesoriile la îndemâna copiilor mici.
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3. Utilizarea aplicaþiei Wave message

Puteþi crea scurte mesaje cu ajutorul aplicaþiei Wave message. Pentru a porni 
aplicaþia, apãsaþi Meniu în modul de aºteptare, selectaþi Aplicaþii, Colecþie ºi 
Selectaþi aplicaþia, derulaþi la Wave message ºi apãsaþi Deschid. sau . 

■ Selectaþi o limbã pentru aplicaþie
Atunci când activaþi pentru prima datã aplicaþia Wave message, aceasta 
selecteazã limba utilizatã în mod curent în telefon, dacã aceastã limbã este 
inclusã în aplicaþie. 

Dacã limba telefonului nu este inclusã în aplicaþie, aplicaþia va încerca mai întâi 
sã descarce limba utilizând serviciul de reþea GPRS (general packet radio service) 
sau HSCSD (high speed circuit switched data). Apãsaþi Da pentru a descãrca limba 
sau Nu pentru a utiliza limba englezã în cadrul aplicaþiei.

Pentru a utiliza serviciul de reþea GPRS sau HSCSD, definiþi setãrile browserului 
din meniul Web al telefonului Dvs. Nokia 3220 pentru a realiza o conexiune 
mobilã la Internet. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi ghidul utilizatorului 
pentru telefonul Dvs.

Pentru a afla despre oferta serviciilor GPRS sau HSCSD, tarife conexe ºi setãri 
corespunzãtoare, luaþi legãtura cu operatorul de reþea sau cu furnizorul de 
servicii.

Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri ºi servicii poate 
diferi în funcþie de caracteristicile reþelei, rotunjiri, taxe º.a.m.d.
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■ Crearea unui mesaj wave ce conþine text
Porniþi aplicaþia Wave message ºi selectaþi Creare mesaj. Introduceþi un mesaj de 
maxim 15 caractere. Pentru a introduce o figurã amuzantã, apãsaþi Opþiuni ºi 
selectaþi Introd. semnul.

Pentru a afiºa mesajul în aer, apãsaþi Afiºare. Consultaþi ºi Afiºarea unui mesaj 
wave în aer la pagina 12. Pentru a memora mesajul pentru utilizare ulterioarã, 
apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Memoare.

Puteþi seta telefonul sã redea un sunet în timp ce îl miºcaþi în aer: selectaþi Setãri 
în meniul principal al aplicaþiei Wave message ºi apoi selectaþi Listã sunete.

■ Crearea unui mesaj wave ce conþine o imagine
Porniþi aplicaþia Wave message ºi selectaþi Creare imagine. Desenaþi o imagine. 
Dupã ce aþi terminat imaginea, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Afiºare pentru a afiºa 
imaginea în aer.

În timp ce desenaþi, puteþi face urmãtoarele operaþii:

• Pentru a deplasa cursorul, folosiþi tastele de parcurgere. Sau apãsaþi 2 pentru 
a-l miºca în sus, 4 pentru a-l miºca la stânga, 6 pentru a-l miºca la dreapta sau 
8 pentru a-l miºca în jos.

• Dacã întreaga imagine nu încape în ecranul de editare, puteþi selecta zona ce 
urmeazã a fi editatã deplasând cadrul de selecþie cu chenar roºu spre dreapta 
sau spre stânga în ecranul mai mic.

• Pentru a selecta modul de desenare, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Modificare 
mod ºi apoi Desenare (pentru a desena o linie) sau Normal (pentru a desena un 
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singur punct). Sau apãsaþi 1 în timp ce desenaþi. Indicatorul de mod desen este 
afiºat deasupra ecranului de editare, în partea stângã a afiºajului.

Dacã aþi selectat Normal, puteþi desena un punct sau puteþi schimba culoarea 
punctului curent apãsând 5. Normal este modul implicit de desenare.

Dacã aþi selectat Desenare, puteþi apãsa 5 pentru a ridica creionul (pentru a 
deplasa cursorul) sau pentru a-l coborî pe suprafaþa de desen (pentru a 
continua operaþia de desenare).

• Pentru a activa radiera, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Modificare mod ºi ªtergere. 
Sau apãsaþi 3 în timp ce desenaþi. În timp ce utilizaþi radiera, o puteþi ridica 
(pentru a deplasa cursorul) sau o puteþi coborî pe suprafaþa de desen 
apãsând 5.

• Pentru a umple o suprafaþã închisã, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Modificare 
mod ºi apoi Umplere. Sau apãsaþi 7 în timp ce desenaþi. Deplasaþi cursorul în 
suprafaþa doritã ºi apãsaþi 5 pentru a o umple.

• Pentru a introduce o altã imagine în cea curentã, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi 
Inserare imagine. Selectaþi dosarul în care se aflã imaginea doritã (Arhivã sau 
ªabloane), alegeþi imaginea ºi apãsaþi Inserare. Mutaþi imaginea inseratã în 
locul dorit, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi OK. Pentru a elimina imaginea inseratã, 
apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Anulare.

• Pentru a adãuga text la imagine, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Inserare text. 
Tastaþi textul ºi apãsaþi Inserare. Mutaþi textul în locul dorit, apãsaþi Opþiuni ºi 
selectaþi OK. Pentru a ºterge textul, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Anulare.

• Pentru a memora imaginea în dosarul Arhivã, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi 
Memoare.
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• Pentru a ºterge ecranul fãrã a memora imaginea, apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi 
Golire ecran.

■ Afiºarea unui mesaj wave în aer
Pentru a afiºa mesajul, întoarceþi partea posterioarã a telefonului spre persoana 
cãreia doriþi sã îi arãtaþi imaginea ºi miºcaþi uniform telefonul prin aer într-o 
parte ºi în alta. LED-urile de pe carcasa posterioarã vor reproduce mesajul în aer. 
LED-urile funcþioneazã cel mai bine pe întuneric sau pe un fond întunecat în 
spatele Dvs. iar distanþa optimã de vizionare este între 1 ºi 6 metri. 

Dacã mesajul nu este afiºat în aer, încercaþi sã miºcaþi telefonul mai repede dintr-
o parte în alta. Pentru a descoperi viteza ºi poziþia optimã de miºcare, puteþi 
exersa miºcarea telefonului Dvs., de exemplu în faþa unei oglinzi.

■ Afiºarea în aer a unui mesaj wave creat anterior
Porniþi aplicaþia Wave message ºi selectaþi dosarul (Arhivã sau ªabloane) în care a 
fost memorat mesajul. Alegeþi mesajul dorit ºi apãsaþi Afiºare în dosarul ªabloane 
sau apãsaþi Opþiuni ºi selectaþi Afiºare în dosarul Arhivã.

Dacã doriþi sã editaþi sau sã ºtergeþi un mesaj memorat în dosarul Arhivã, apãsaþi 
Opþiuni ºi selectaþi Editare sau ªtergere.

■ Vizualizarea instrucþiunilor referitoare la utilizarea 
aplicaþiei

Porniþi aplicaþia Wave message ºi selectaþi Instrucþiuni ºi subiectul dorit.
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■ Modificarea setãrilor aplicaþiei
Porniþi aplicaþia Wave message ºi selectaþi Setãri. Puteþi selecta sunetul care este 
redat în timp ce arãtaþi un mesaj prin aer (Listã sunete), puteþi regla volumul sonor 
ºi puteþi activa sau dezactiva sunetul. 

Puteþi încerca, de asemenea, sã descãrcaþi din reþea aceeaºi limbã pentru aplicaþie 
ca aceea selectatã curent în telefon (Limbã). Setarea Limbã este disponibilã numai 
dacã limba nu a fost selectatã automat sau dacã nu aþi descãrcat limba din reþea 
când aþi pornit prima datã aplicaþia Wave message. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi Selectaþi o limbã pentru aplicaþie la pagina 9.
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4. Jucarea jocurilor de miºcare

Capacul amuzant Nokia Xpress-on este livrat împreunã cu douã jocuri de miºcare, 
AirExpress ºi SwampRacer, pe care le puteþi controla înclinând telefonul înainte, 
înapoi, spre stânga sau dreapta. Aceste operaþii sunt realizate cu ajutorul unui 
senzor de accelerare montat în carcasã.

Pentru a lansa oricare din aceste jocuri, apãsaþi Meniu în modul aºteptare ºi 
selectaþi Aplicaþii, Jocuri ºi Selectaþi jocul. Selectaþi AirExpress sau SwampRacer, 
apoi apãsaþi Deschid. sau .

Pentru detalii referitoare la jucarea jocului, selectaþi Instrucþiuni din meniul 
principal al fiecãrui joc. 

Pentru informaþii generale referitoare la utilizarea aplicaþiilor JavaTM, consultaþi 
ghidul utilizatorului pentru telefonul Nokia 3220.

■ Setãri jocuri
Fiecare joc are propriile sale setãri care vã permit sã personalizaþi jocul conform 
necesitãþilor Dvs. Puteþi sã calibraþi senzorul de accelerare, sã setaþi sensibilitatea 
comenzilor ºi sã selectaþi tipul comenzilor (numai pentru SwampRacer). Pentru a 
accesa setãrile, accesaþi meniul de setãri specific jocului ºi selectaþi opþiunea 
doritã.

Pentru a calibra senzorul, þineþi telefonul pentru o secundã în poziþia în care doriþi 
sã îl þineþi în mod normal atunci când vã jucaþi.
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Setarea sensibilitãþii comenzilor vã permite sã definiþi cât de mult trebuie sã 
înclinaþi telefonul pentru a pilota barca cu elice aerianã sau avionul. Puteþi 
modifica sensibilitatea ºi în timpul jocului, apãsând una din tastele de la 1 la 5.

Setarea tipului de comandã vã permite sã definiþi cum se va comporta vehiculul 
când îl conduceþi în jocul SwampRacer.

Pentru a seta sunetele, luminile ºi vibraþiile pentru jocuri, apãsaþi Meniu în modul 
aºteptare ºi selectaþi Aplicaþii, Jocuri, Setãri aplicaþii ºi apoi opþiunea doritã.

■ AirExpress
AirExpress vã permite sã zburaþi liber deasupra unui arhipelag exotic. Feriþi-vã de 
balene ºi erupþii vulcanice în timp ce spargeþi baloane în modul raliu sau livraþi 
diverse pachete în modul livrare.

Puteþi pilota avionul prin înclinarea telefonului. Pentru mai multe informaþii, 
selectaþi Instrucþiuni în jocul AirExpress.

■ SwampRacer
SwampRacer este un joc antrenant de raliu cu bãrci cu elice aerianã, în care 
acþiunea se petrece în mlaºtini periculoase.

Puteþi pilota barca cu elice aerianã prin înclinarea telefonului. Pentru mai multe 
informaþii, selectaþi Instrucþiuni în jocul SwampRacer.
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Îngrijire ºi întreþinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Sugestiile de 
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte tipuri de lichide sau 
impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã circuitele electronice.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. Pãrþile sale 
mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaþa 
dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii ºi pot deforma sau topi anumite 
componente din material plastic.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la temperaturã 
normalã, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia ºi poate deteriora plãcile 
cu circuite electronice.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. Manipularea durã poate 
deteriora circuitele electronice interne ºi elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenþi de 
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.

• Utilizaþi o lavetã moale, curatã ºi uscatã pentru a curãþa lentilele senzorilor de luminã.

Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de service 
specializat pentru reparaþii.


