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Ohu vältimiseks
Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite eiramine võib olla ohtlik või
seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE
Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui
see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.
OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto
juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda
liiklusohutusele.
HÄIRINGUD
Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid
seadme töös.
HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.

LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki
juhtimissüsteemides.
TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide
lähedal.
LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA
Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse
toime lõhkamisi.
PROFESSIONAALNE TEENINDUS
Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga
spetsialist.
LISASEADMED JA AKUD
Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage
tooteid, mis seadmega ei ühildu.
VEEKINDLUS
Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke see kuivana.
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1. Üldteave
Teave seadme kohta
Selles juhendis kirjeldatud mobiilseade on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900
ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt .
Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke
tavasid ning teiste isikute privaatsust ja seadusjärgseid õigusi, sealhulgas autoriõigusi.
Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine,
muutmine, edastamine ning edasisaatmine võib olla takistatud.

Hoiatus:  Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema
sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib
tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused
Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude
funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi
võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt
tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab
teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis
mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid
märke või teenuseid.
Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata
jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon,
mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet
saate teenusepakkujalt.

Lisaseadmed
Juhised tarvikute ja lisaseadmete kohta
● Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.
● Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte

juhtmest.
● Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal

ja töökorras.
● Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe

saanud töötajal.

Pääsukoodid
Et määrata, kuidas telefon kasutab pääsukoode ja turvaseadeid, valige Menüü >
Seaded > Turvalisus.
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● Turvakood kaitseb telefoni loata kasutamise eest. Eelnevalt määratud lukukoodiks
on 12345. Te saate koodi muuta ja seadistada telefoni koodi küsima.

● SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasa antav PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaitsta kaarti
loata kasutamise eest.

● Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasa antav PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik
teatud teenuste kasutamiseks.

● SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võidakse kaasa anda PUK- (UPUK-) ja PUK2-kood
(UPUK2-kood). Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK-
koodi. Kui koode ei antud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

● Piiranguparool on vajalik Kõnepiirangu teenuse kasutamiseks, et piirata saabuvaid
kõnesid ja telefonilt väljahelistamist (võrguteenus).

● Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige Menüü > Seaded >
Turvalisus > Turvamooduli seaded.

Konfiguratsiooniseadete teenus
Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i, Nokia
Xpressi helisõnumite või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul, tuleb telefon
vastavalt konfigureerida. Teenuse kättesaadavuse kohta saate lisateavet
teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehe tootetoe osast.
Vt "Nokia tugiteenused", lk 9.
Kui olete vastu võtnud konfiguratsioonisõnumiga saadetud seaded, kuid neid ei
salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade Konfiguratsiooniseaded on
vastu võetud.
Seadete salvestamiseks valige Näita > Salvesta. Vajadusel sisestage teenusepakkuja
antud PIN-kood.

Sisu allalaadimine
Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

NB!  Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku
tarkvara eest kaitstud.
Eri teenuste olemasolu ja hindade kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Tarkvarauuendused
Nokia võib valmistada tarkvarauuendusi, mis võivad pakkuda uusi või täiustatud
funktsioone või suuremat jõudlust. Telefoni tarkvara uuendamiseks on vaja rakendust
Nokia Software Updater ja ühilduvat arvutit Microsoft Windowsi uuema versiooniga,
kiiret Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmekaablit telefoni ja arvuti
ühendamiseks.

Üldteave
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Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage
veebiaadresse www.nokia.com/softwareupdate, , , või kohalikku Nokia veebisaiti.
Kui teie võrk toetab tarkvara uuendamist raadio teel, on võimalik, et saate uuendusi
küsida ka telefoni kaudu. Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 33.

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

Nokia tugiteenused
Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega
seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia
veebisaidilt.
Konfiguratsiooniseadete teenus
Tasuta konfiguratsiooniseaded, näiteks MMS-i, GPRS-i, e-posti ning muude teenuste
seaded saab alla laadida aadressiltwww.nokia.com/support.
Nokia PC Suite
Rakenduse PC Suite ja sellega seonduva teabe leiate Nokia veebisaidilt aadressil
www.nokia.com/support.
Klienditeenindus
Kui soovite võtta ühendust klienditeenindusega, leiate Nokia
klienditeeninduste loendi aadressilt www.nokia.com/
customerservice.
Hooldus
Nokia seadmete hooldusega tegelevad ettevõtted leiate aadressilt www.nokia.com/
repair.

Digitaalteoste autorikaitse
Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights
management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi,
sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule
juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. On võimalik, et selle seadmega saate avada sisu,
mis on kaitstud süsteemiga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA
DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada
nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle
tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega
sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-
kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.
DRM-kaitsega sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused
sisu kasutamisel.

Üldteave
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Süsteemi OMA DRM abil kaitstud sisu varundamiseks kasutage Nokia PC Suite'i
varundusfunktsiooni.
Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii
aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed võivad kustuda ka siis, kui seadmes
olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu
uut kasutamisvõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja
poole.

2. Alustamine
SIM-kaardi ja aku paigaldamine
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.
SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt.
SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.
Selle seadme toiteallikas on aku BL-4C. Kasutage ainult Nokia originaalakusid. Vt
"Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks", lk 49.
Olge SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest
painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
1. Seadme tagakaane eemaldamiseks

vajutage kaant ja lükake see lahti
(1). Eemaldage aku vastavalt
joonisele (2).

2. Avage SIM-kaardi hoidik (3). Pange
SIM-kaart hoidikusse nii, et kuldsed
kontaktid jäävad allapoole (4).
Sulgege SIM-kaardi hoidik (5).

3. Jälgige aku kontakte (6) ja
paigaldage aku (7). Lükake tagakaas
kinni (8).

microSD-kaardi paigaldamine
Kasutage ainult neid microSD-mälukaarte, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks
heakskiidetud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid,

Alustamine
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kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei
ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.
1. Eemaldage seadme tagakaas.
2. Paigaldage kaart microSD-kaardi pessa nii, et kontaktid

jäävad allapoole, ja vajutage kaarti, kuni see paika
klõpsatab.

3. Sulgege seadme tagakaas.

microSD-kaardi eemaldamine
NB!  Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on

pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii
mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.
microSD-kaardi võib eemaldada või välja vahetada töötaval telefonil ilma seadet välja
lülitamata.
1. Veenduge, et ükski rakendus ei pöördu parajasti microSD-mälukaardi poole.
2. Eemaldage seadme tagakaas.
3. Vajutage kergelt microSD-kaarti, et lukustus avaneks.
4. Eemaldage microSD-kaart pesast.

Aku laadimine
Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva
seadme toiteallikaks on laadija AC-3 või AC-4.

Hoiatus:  Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid,
laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks
seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.
Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse
eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe seadme põhjal olevasse

ühenduspessa.
Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar
minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.
Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on
ooterežiimis, võtab aku BL-4C laadimine laadijaga AC-3 aega
umbes kaks tundi ja 45 minutit.

Alustamine
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* Olge teadlik, et aku kõne- ja ooteaja andmed võivad muutuda. Lisateabe saamiseks
võtke ühendust teenusepakkujaga.
Aku kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised ja sõltuvad signaalitugevusest,
võrgutingimustest, kasutatavatest funktsioonidest, aku kasutuseast ja seisundist,
temperatuuridest, mille juures akut kasutatakse, digirežiimi kasutamisest ja paljudest
teistest teguritest. Seadme kõnedeks kasutamise aeg mõjutab ooteaega. Samamoodi
sõltub kõneaja pikkus ajast, mille vältel on seade sisse lülitatud ja ooterežiimis.

Antenn
Seadmel on sisseehitatud antenn.

Märkus:  Nagu teistegi raadiolaineid edastavate
seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud
mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni
puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada
seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel.
Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on
antenni tõhusus suurem ning antenni kasutusaeg pikem.

Peakomplekt
Hoiatus:  Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika

kuulamine võib kahjustada kuulmist.
Kui ühendate seadmega mõne muu peakomplekti, pöörake helitugevusele erilist
tähelepanu.

Hoiatus:  Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui
see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.
Ärge ühendage tooteid, mis väljastavad väljundsignaale, sest see võib seadet
kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV ühenduspessa pingeallikaid.
Kui ühendate Nokia AV ühenduspessa mõne muu välisseadme või peakomplekti peale
nende, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks heaks kiidetud, pöörake helitugevusele
erilist tähelepanu.

Alustamine
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Pael
Ajage pael vastavalt joonisele seadme küljes olevast aasast
läbi ja haakige see klambri taha.

Klahvid ja osad

1 — Kuular
2 — Ekraan
3 — Vasak ja parem valikuklahv
4 — Nupp Navi™: 4-suunaline liikumisklahv ja keskmine valikuklahv
5 — Helistamisklahv
6 — Klahvistik
7 — Lõpetamisklahv
8 — Mikrofon
9 — Laadija ühenduspesa
10 — Nokia AV ühenduspesa (2,5 mm)
11 — Mini USB kaabli ühenduspesa
12 — Helitugevuse vähendamise klahv
13 — Helitugevuse suurendamise klahv
14 — Toiteklahv
15 — Kaamera objektiiv

Alustamine
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Hoiatus: Seadmes olev Navi nupp (4) võib sisaldada niklit. See ei ole määratud
pikaajaliseks kokkupuuteks nahaga. Naha pikaajaline kokkupuude nikliga võib tekitada
nikliallergia.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine
Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.
Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****).
Telefon võib paluda seada õigeks kellaaeg ja kuupäev. Sisestage kohalik kellaaeg, valige
ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. Vt "Kuupäev
ja kellaaeg", lk 28.
Kui telefoni esimest korda sisse lülitate, võidakse teilt paluda teenusepakkuja
konfiguratsiooniseadete laadimist (võrguteenus). Lisateabe saamiseks vaadake
Ühenda oper. toega. Vaadake jaotisi "Konfigureerimine" lk34 ja
"Konfiguratsiooniseadete teenus" lk8.

Ooterežiim
Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon
ooterežiimis.

Ekraan
1 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 

2 Aku laetus 

3 Tähised
4 Võrgu nimetus või operaatori logo
5 Kell
6 Ekraan
7 Vasaku valikuklahvi funktsioon
8 Juhtnupu funktsioon
9 Parema valikuklahvi funktsioon

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. Vt "Vasak ja parem
valikuklahv", lk 29.

Alustamine
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Energia säästmine
Telefonil on olemas funktsioonid Toitesäästja ja Puhkerežiim, mis aitavad säästa akut
ooterežiimis, kui ei vajutata ühtki klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud.
Vt "Ekraan", lk 28.

Aktiivne ooterežiim
Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil loend valitud funktsioonidest ning andmest,
millele on võimalik otse juurde pääseda.
Aktiivse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks valige Menüü > Seaded > Ekraan >
Aktiivne ooterežiim > Aktiivne ooterežiim.
Loendis liikumiseks vajutage aktiivses ooterežiimis juhtnuppu üles või alla ja valige
Vali või Kuva. Nooled näitavad, et on võimalik saada lisateavet. Liikumise lõpetamiseks
valige Välju.
Aktiivse ooterežiimi sättimiseks ja muutmiseks valige Valikud.

Otseteed ooterežiimis
Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge
numbrile või nimele ja vajutage numbril helistamiseks uuesti helistamisklahvi.
Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi 0.
Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi 1.
Klahve saab kasutada otseteena. Vt "Numbrivalimise otseteed", lk 17.

Tähised
  lugemata sõnumid

  saatmata ja tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine nurjus.
  vastamata kõne
  Klahvistik on lukustatud.

  Telefon ei helise saabuva kõne ega lühisõnumi puhul.
  Äratuskell on aktiveeritud.

/   Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
/   Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

/   GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
  Bluetoothi ühendus on aktiveeritud.

  Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
  Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.

Alustamine
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  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
  Valitud on ajastatusega profiil.

Lennurežiim
Kasutage lennurežiimi kõigi raadiosagedusel töötavate funktsioonide
desaktiveerimiseks kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja
haiglas. Pääsete endiselt ligi vallasrežiimi mängudele, kalendrile ja telefoninumbritele.
Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .
Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige Menüü > Seaded >
Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri või Muuda.
Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.
Hädaabikõne lennurežiimis
Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja teate Kas väljuda
lennuprofiilist? kuvamisel valige Jah.

Hoiatus:  Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid
vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks
tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage
lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja lennurežiimis, on
võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud
hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine
hädaabikõne algatamiseks.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)
Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks valige Menüü ja vajutage 3,5 sekundi jooksul
klahvi * , et klahvistik lukustada.
Klahvistiku avamiseks valige Ava ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi * . Kui funktsioon
Klahvide turvalukust. on sisse lülitatud, siis sisestage vastava nõude korral turvakood.
Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui
lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.
Veel saab kasutada funktsioone Autom. klahvilukk ja Klahvide turvalukust.. Vt
"Telefon", lk 33.
Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse
programmeeritud hädaabinumbrile.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita
Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja
mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Alustamine
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3. Kõned
Helistamine
Helistada saab mitmel viisil.
● Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+" asendab riigist väljahelistamise koodi)
sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood,
suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

● Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord
helistamisklahvi. Valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

● Otsige menüüsse Kontaktid salvestatud nime või telefoninumbrit. Vt
"Kontaktisikute haldamine", lk 25.

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevuse reguleerimisklahvi üles
või alla.

Kõne vastuvõtmine või lõpetamine
Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage
lõpetamisklahvi.
Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige Hääletu.

Numbrivalimise otseteed
Esmalt määrake ühele numbriklahvidest 2 kuni 9 soovitud telefoninumber. Vt
"Numbrivalimise otseteede määramine", lk 26.
Kasutage numbrivalimise otsetee abil helistamiseks üht järgmistest võimalustest.
● Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
● Kui on valitud Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse, siis hoidke

numbriklahvi all.

Häälvalimine
Helistamiseks piisab telefoni kontaktisikute loendisse salvestatud nime lausumisest.
Et häälkäsklused sõltuvad keelest, tuleb enne häälvalimise kasutamist valida Menüü >
Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel ja kasutatav keel.

Märkus:  Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes
keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi
häälvalimisele.

Kõned
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1. Hoidke ooterežiimis all paremat valikuklahvi või helitugevuse vähendamisklahvi.
Kostab lühike toon ja ekraanile ilmub teade Palun rääkige.

2. Öelge kontaktisiku nimi, kellele soovite helistada. Kui telefon tundis tunnussõna ära,
kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimesele vastele
määratud häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks nende
kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Kõne ajal valige esmalt Valikud ja seejärel kasutage alltoodud võimalusi.
Kõne valikuteks on Sulge mikrofon või Ava mikrofon, Kontaktid, Menüü, Lukusta
klahvid, Lindista, Hääle selgus, Kõlar või Telefon.
Võrgu valikuteks on Vasta või Keeldu, Ootele või Ootelt, Uus kõne, Liida
konverentsiga, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned ja alltoodud valikud.
● Saada DTMF — toonsignaalide saatmine.
● Vaheta — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.
● Siirda — ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse

katkestamine.
● Konverents — konverentskõne algatamine.
● Omavaheline kõne — eravestlus konverentskõne ajal.

Hoiatus:  Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest
võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine
Tekstirežiimid
Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks viisi: sõnastikupõhine ja
tavaline tekstisisestus.
Teksti sisestamise ajal tuleb tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks
hoida all klahvi Valikud. Tavalist tekstisisestust tähistab  ja sõnastikupõhist
tekstisisestust . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.
Täheregistreid märgivad tähised ,  ja . Täheregistri vahetamiseks vajutage
klahvi #. Täherežiimist numbrirežiimi (selle tähiseks on ) lülitumiseks hoidke all
klahvi # ja seejärel valige Numbrirežiim. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks
hoidke all klahvi #.
Kirjutuskeele määramiseks valige Valikud > Kirjutamiskeel.

Teksti kirjutamine
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Tavaline tekstisisestus
Vajutage korduvalt numbriklahve 2 kuni 9, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad
märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.
Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk.
Levinumate kirjavahemärkide ja erimärkide kasutamiseks vajutage korduvalt
numbriklahvi 1 või vajutage klahvi *, et valida erimärk.

Sõnastikupõhine tekstisisestus
Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi
sõnu lisada.
1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega 2 kuni 9. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi

ainult üks kord.
2. Et kinnitada sõna tühiku lisamise teel, vajutage 0.

● Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.
● Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite

kirjutada. Sõna sõnastikku lisamiseks valige Ükshaaval. Sisestage sõna tavalise
tekstisisestusmeetodi abil ja valige Salvesta.

● Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks
vajutage parempoolset sirvimisklahvi. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage
sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüdes liikumine
Telefonil on lai valik funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.
1. Menüü kasutamiseks valige Menüü.
2. Lehitsega menüüd ja valige mõni võimalustest (näiteks Seaded).
3. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige üks neist (näiteks Kõne).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige Tagasi.

Menüüst väljumiseks valige Välju.
Menüükuva muutmiseks valige Valikud > Põhimenüü vaade > Loend või
Ruudustik.
Menüü ümberkorraldamiseks liikuge teisaldatavale menüüle ja valige Valikud >
Korralda > Teisalda. Liikuge kohale, kuhu soovite menüü paigutada, ja valige OK.
Muudatuse salvestamiseks valige Valmis > Jah.

Menüüdes liikumine
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6. Sõnumid
Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi- ning multimeediumsõnumeid, e-
kirju ning heli- ja välksõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori
või teenusepakkuja toetuse korral.

Lühi- ja multimeediumsõnumid
Lühisõnumid
Seade toetab selliste lühisõnumite saatmist, mille märkide arv sõnumis ei ole piiratud.
Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile
arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud
mõnele keelele (nt hiina keelele) iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning
seetõttu on ühes sõnumis saadetavate märkide arv väiksem.
Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike
sõnumite arvu.
Enne lühisõnumite või SMS-e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number.
Valige Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Lühisõnumid >
Sõnumikeskused > Lisa keskus, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

Multimeediumsõnumid ja multimeedium-pluss-sõnumid
Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- ja videolõike. Multimeedium-
pluss-sõnum võib sisaldada ka igasugust muud sisu, isegi faile, mida telefon ei toeta.

NB!  Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada
viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
Multimeedium-sõnumiteenuse (MMS-i) kättesaadavuse ja tellimise kohta saate teavet
teenusepakkujalt. Konfiguratsiooniseaded võib ka alla laadida. Vt "Nokia
tugiteenused", lk 9.

Lühisõnumi koostamine
1. Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Lühisõnum.
2. Sisestage väljale Adressaat: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi.

Telefoninumbri või e-posti aadressi otsimiseks valige Lisa.
3. SMS-e-kirja puhul sisestage väljale Teema: kirja teema.
4. Kirjutage sõnum väljale Sõnum:.
5. Sõnumi saatmiseks valige Saada.

Sõnumid
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Multimeediumsõnumi koostamine
Erinevatele slaididele saab lisada teksti, pilte, video- või helilõike, visiitkaarte või
kalendrimärkmeid ja saata need multimeediumsõnumina.
1. Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > MMS-sõnum.
2. Liikuge slaidile ning valige Lisa ja loendist sisutüüp.
3. Valige Saada ja sisestage väljale Adressaat: üks või mitu telefoninumbrit või e-posti

aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi otsimiseks valige Lisa.
4. SMS-e-kirja puhul sisestage väljale Teema: kirja teema.
5. Sõnumi saatmiseks valige Saada.

Multimeedium-pluss-sõnumi koostamine
1. Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > MMS+ sõnum.
2. Sisestage adressaadid, teema ja tekst samamoodi nagu lühisõnumi jaoks.
3. Valige Lisa ja loendist sisu.
4. Sõnumi saatmiseks valige Saada.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine

NB!  Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad või
multimeediumsõnumi manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada
muul moel teie seadet või arvutit.
Sõnumi saabumisel annab telefon sellest märku. Sõnumi vaatamiseks vajutage Näita.
Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sisendkastist vajalik sõnum, ja vajutage Ava.
Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage juhtnuppu.
Vastussõnumi koostamiseks valige Vasta.

Sõnumi saatmine
Sõnumi saatmine
Sõnumi saatmiseks valige Saada. Telefon salvestab sõnumi kausta Saatmiseks ja
alustab selle saatmist.

Märkus: Seadme ekraanil kuvatav sõnumi saatmist kinnitav ikoon või tekst ei
pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.
Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui
need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta Saatmiseks. Kaustas Saatmiseks olevate
sõnumite saatmise tühistamiseks valige Valikud > Tühista saatmine.
Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta Saadetud valige Menüü > Sõnumid >
Sõnumi seaded > Üldseaded > Salvesta saadetud.

Sõnumid
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Sõnumite paigutamine
Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta Sisse. Paigutage oma sõnumid
salvestatud sõnumite kausta.
Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige Menüü > Sõnumid >
Salvestatud > Valikud.

E-post
Telefoni abil pääsete ligi oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada
ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.
Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto
olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. E-
posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vt
"Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 8.

Seadistusviisard
Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt.
E-posti kontode haldamiseks ja loomiseks valige Menüü > Sõnumid > E-post >
Valikud > Halda kontosid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine
E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.
1. Valige Menüü > Sõnumid > E-post > Koosta uus e-kiri.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite

selle kirja saata.
3. Sisestage adressaadi e-posti aadress ja kirja teema ning kirjutage e-kiri. Faili

lisamiseks valige Valikud > Manusta fail.
4. E-kirja saatmiseks valige Saada > Saada kohe.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

NB!  Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad või
multimeediumsõnumi manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada
muul moel teie seadet või arvutit.
1. E-kirja päiste allalaadimiseks valige Menüü > Sõnumid > E-post > Vaata uut e-

posti.
2. Kogu e-kirja allalaadimiseks valige Tagasi > Sisendkaustad, konto nimi, uus kiri

ja Too.
3. E-kirjale vastamiseks valige Vasta > Algtekst või Tühi sõnum. Et vastata kõigile,

valige Valikud > Vasta kõigile. Kinnitage e-posti aadressi ja kirja teemat või
muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
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4. Sõnumi saatmiseks valige Saada > Saada kohe.
5. Ühenduse lõpetamiseks e-posti kontoga valige Menüü > Sõnumid > E-post >

Katkesta ühendus. Ühendus e-posti kontoga lõpeb automaatselt pärast teatud
jõudeoleku aega.

Rämpsposti filter
Rämpsposti filter võimaldab adressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja.
Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse kausta Rämpspost.
Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse konto
sisendkasti.
Rämpsposti filtri aktiveerimiseks ja määratlemiseks valige e-posti peamisel jõudekuval
Valikud > Rämpspostifilter > Seaded.
Saatja musta nimekirja kandmiseks valige kaustas Sisendkaustad vastav e-kiri ja
seejärel Valikud > Saatja musta nimekirja.

Välksõnumid
Välksõnum on tekstsõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.
1. Välksõnumi koostamiseks valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum >

Välksõnum.
2. Sisestage adressaadi telefoninumber, kirjutage sõnum (kõige rohkem 70 märki) ja

valige Saada.

Nokia Xpressi helisõnumid
Multimeediumsõnumi teenuse abil saab mugavalt helisõnumeid koostada ja saata.
1. Valige Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Helisõnum. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma sõnum. Vt "Diktofon", lk 40.
3. Sisestage väljale Adressaat: üks või enam telefoninumbrit või valige Lisa, et

numbrit otsida.
4. Sõnumi saatmiseks valige Saada.

Kiirsuhtlus
Kiirsuhtlusteenuse (IM, võrguteenus) vahendusel saate liinil olevatele kasutajatele
tekstilisi lühisõnumeid saata. Te peate tellima teenuse ja end soovitud
kiirsuhtlusteenuse kasutajaks registreerima. Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste
kohta, hinnad ja juhised annab teenusepakkuja. Sõltuvalt kiirsuhtlusteenuse pakkujast
võivad menüüd olla erinevad.
Teenusega ühenduse loomiseks valige Menüü > Sõnumid > Sõnumside (IM) ja
järgige kuvatavaid juhiseid.
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Infosõnumid, SIM-i sõnumid ja teenuse juhtimise
käsklused
Infosõnumid
Võite teenusepakkujalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus).
Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.
Valige Menüü > Sõnumid > Infosõnumid ja kasutage olemasolevaid valikuid.
Teenuse juhtkäsud
Teenuse juhtkäskude abil saab koostada teenusepäringuid (näiteks võrguteenuste
sisselülitamise käske), mida nimetatakse ka USSD-käskudeks, ja neid teenusepakkujale
saata.
Teenusepäringu koostamiseks ja saatmiseks valige Menüü > Sõnumid > Teenuse
juhtim.. Täpsemat teavet saate teenusepakkujalt.
SIM-i sõnumid
SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida
või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.
SIM-i sõnumite lugemiseks valige Menüü > Sõnumid > Valikud > SIM-i sõnumid.

Kõnepost
Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge
teenusepakkuja poole.
Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi 1.
Kõneposti numbri muutmiseks valige Menüü > Sõnumid > Kõnepost > Kõneposti
number.

Sõnumiseaded
Sõnumifunktsioonide seadistamiseks valige Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded.
● Üldseaded —  telefoni seadistamine saadetud sõnumeid salvestama, vanemate

sõnumite ülekirjutamise lubamine sõnumimälu täis saamisel ning sõnumitega
seotud muude eelistuste määramine.

● Lühisõnumid — saateraportite lubamine, sõnumikeskuse seadistamine SMS-i ja
SMS-e-posti jaoks, märgitoe tüübi valimine ning muude seotud lühisõnumitega
eelistuste määramine.

● MMS-sõnumid — saateraportite lubamine, multimeediumsõnumite välimuse
seadistamine, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamine ning
multimeediumsõnumitega seotud muude eelistuste määramine.

● E-kirjad — e-posti vastuvõtu lubamine, e-kirjades kasutatava pildisuuruse ning
muude e-postiga seotud eelistuste määramine.
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7. Kontaktisikud
Nimed ja telefoninumbrid saab kontaktisiku kirjetena telefoni ja SIM-kaardi mällu
salvestada ning neid sealt helistamiseks või sõnumi koostamiseks otsida ja ekraanile
tuua.

Kontaktisikute haldamine
Mälu valimine kontaktisikute jaoks
Telefoni mällu saab salvestada kontaktkirjed koos lisateabe, näiteks erinevate
telefoninumbrite ja tekstimärkmetega. Piiratud hulgale kontaktkirjetele saate lisada ka
pildi, helina või videolõigu.
SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu
salvestatud kontaktkirjeid tähistab .
1. Et valida kontaktisikute salvestamiseks SIM-kaart, telefoni mälu või mõlemad, tuleb

valida Menüü > Kontaktid > Seaded > Mälu valik.
2. Kontaktisikute otsimiseks mõlemast mälust valige Telefon ja SIM. Kontaktisikute

salvestamisel kasutatakse salvestamiseks telefoni mälu.
Numbrite ja nimede salvestamine
Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige Menüü > Kontaktid > Nimed >
Valikud > Lisa uus kontakt.
Andmete lisamine ja muutmine
Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab
numbri tüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks),
kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.
Otsige üles kontaktisik, kelle kohta soovite andmeid lisada, valige Andmed >
Valikud > Lisa andmed ja kasutage olemasolevaid valikuid.
Kontaktisiku otsimine
Valige Menüü > Kontaktid > Nimed ja lehitsege kontaktisikute loendit või sisestage
otsitava nime esitähed.
Kontaktisiku kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardile või telefoni
mällu
1. Valige Menüü > Kontaktid > Nimed.
2. Valige kopeeritav või teisaldatav kontaktisik ja Valikud > Kopeeri kontakt või

Teisalda kontakt.
Mitme kontaktisiku kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardile või
telefoni mällu
1. Valige esimene kopeeritav või teisaldatav kontaktisik ja Valikud > Märgi.
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2. Märkige teised kontaktisikud ja valige Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda
märgitud.

Kõigi kontaktisikute kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardile või
telefoni mällu
Valige Menüü > Kontaktid > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid.
Kontaktisikute kustutamine
Otsige üles soovitud kontaktisik ja valige Valikud > Kustuta kontakt.
Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja nendega seotud
andmed, valige Menüü > Kontaktid > Kust. kõik kont. > Telefonimälust või SIM-
kaardilt.
Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbri, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks
otsige üles vastava kontaktisiku kirje ja valige Andmed. Liikuge soovitud andmetele
ning valige Valikud > Kustuta ja kasutage olemasolevaid võimalusi.
Kontaktisikute rühma loomine
Kontaktisikud saab jagada erineva helina ja rühmapildiga helistajarühmadesse.
1. Valige Menüü > Kontaktid > Rühmad.
2. Uue rühma loomiseks valige Lisa või Valikud > Lisa uus rühm.
3. Sisestage rühma nimi, valige soovi korral pilt ja helin ning seejärel valige

Salvesta.
4. Kontaktisikute rühma lisamiseks valige rühm ja Kuva > Lisa.

Visiitkaardid
Ühilduvate ning vCardi standardit toetavate seadmete abil saab isiku kontaktandmeid
saata ja vastu võtta.
Visiitkaardi saatmiseks otsige üles soovitud kontaktisik ja valige Andmed > Valikud >
Saada visiitkaart.
Kui teile on saadetud visiitkaart, valige Näita > Salvesta, et salvestada visiitkaart
telefoni mällu.

Numbrivalimise otseteede määramine
Määrake telefoninumber otseteena numbriklahvidele 2 kuni 9.
1. Valige Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid ja liikuge numbriklahvile.
2. Valige Määra. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige Valikud >

Muuda.
3. Sisestage number või otsige kontaktisikut.
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8.  Kõnelogi 
Kõneteabe vaatamiseks valige Menüü > Kõnelogi.
● Kõnelogi — viimaste vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite

vaatamine ajalises järjekorras.
● Vastam. kõned, Vastatud kõned või Valitud numbrid — teave viimaste kõnede

kohta.
● Sõn. adressaadid — nende kontaktisikute vaatamine, kellele olete hiljuti sõnumeid

saatnud.
● Kõnede kestus, Mahuloendur või Paketts. taimer — üldteabe vaatamine hiljutise

side kohta.
● Sõnumilogi — saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu vaatamine.

Märkus:  Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub
võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Märkus:  Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned
loendurid.

9. Kohamäärang
Võrk võib saata teile asukohapäringu (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja
asukohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige Nõustu või Keeldu. Kui te päringule
ei vasta, võtab telefon selle automaatselt vastu või keeldub, sõltuvalt teie kokkuleppest
võrguoperaatori või teenusepakkujaga.
Kümne viimase privaatsusega seotud lühiteate või päringu vaatamiseks või nende
kustutamiseks valige Menüü > Kõnelogi > Kohamäärang > Asukoha register >
Ava kaust või Kustuta kõik.

10. Seaded
Profiilid
Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mida saab helinate abil erineva
ümbruse ja olukorra jaoks kohandada.
Valige Menüü > Seaded > Profiilid ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud
võimalusi.
● Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.
● Muuda — profiili seadete muutmine.
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● Ajastatud — profiili aktiivseks määramine kuni lõpuajani. Kui määratud aeg lõpeb,
aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Teemad
Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.
Valige Menüü > Seaded > Teemad ja kasutage alltoodud võimalusi.
● Vali teema — Avage kaust Teemad ja valige teema.
● Teemade lingid  — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad
Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.
Valige Menüü > Seaded > Toonid. Samad seaded leiate ka menüüst Profiilid.
Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne
sekundi pärast.

Ekraan
Valige Menüü > Seaded > Ekraan ja kasutage olemasolevaid valikuid.
● Taustpilt  — ooterežiimi taustapildi lisamine.
● Aktiivne ooterežiim  — aktiivse ooterežiimi aktiveerimine, sättimine ja

isikupärastamine.
● Fondi värv ooterež.  — ooterežiimi kirja värvi valimine.
● Juhtnupu ikoonid  — juhtnupu otseteede ikoonide kuvamine ooterežiimis, kui

aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.
● Pimenduspilt — pimenduspildi loomine ja määramine.
● Toitesäästja  — ekraani automaatne hämaraks muutmine ning kuupäeva ja

digitaalse kella kuvamine, kui ühtki telefoni funktsiooni kindla aja jooksul ei
kasutata.

● Puhkerežiim  — ekraani automaatne väljalülitamine, kui ühtki telefoni funktsiooni
kindla aja jooksul ei kasutata.

● Kirjasuurus — sõnumite, kontaktisikute ja veebilehtede puhul kasutatava
kirjasuuruse määramine.

● Operaatori logo  — operaatori logo kuvamine.
● Kärjeteabe kuvamine — kärjetunnuse kuvamine, kui see on võrgust kättesaadav.

Kuupäev ja kellaaeg
Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige Menüü >
Seaded > Kell ja kuupäev > Kellaaeg, Kuupäev või Kella autom. uuend.
(võrguteenus).
Kui lähete teise ajavööndisse, valige Menüü > Seaded > Kell ja kuupäev >
Kellaaeg > Ajavöönd ja oma asukoha ajavöönd vastavalt aja erinevusele Greenwichi
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ajast (GMT-st) ehk maailmaajast (UTC-st). Kellaaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi
järgi. See võimaldab näidata saabunud teksti- või multimeediumsõnumite õiget
saatmisaega.
Näiteks GMT -5 tähistab New Yorgi (USA) ajavööndit, mis on 5 tundi Greenwichist/
Londonist (UK) läänes.

Minu otseteed
Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak ja parem valikuklahv
Loendist funktsiooni valimiseks valige Menüü > Seaded > Minu otseteed > Vasak
valikuklahv või Parem valikuklahv.
Kui vasaku valikuklahvi funktsiooniks on Ava, siis valige mingi funktsiooni
aktiveerimiseks ooterežiimis Ava > Valikud ja kasutage järgnevaid valikuid.
● Ava valikud — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.
● Korrasta — funktsioonide ümberpaigutamine.

Juhtnupp
Et määrata juhtnupule (liikumisnupule) eelnevalt määratletud loendist muid seadme
funktsioone, valige Menüü > Seaded > Minu otseteed > Juhtnupp.

Häälkäsklused
Häälkäskluse lausumisega saab kontaktisikutele helistada ja telefoni funktsioone
kasutada.
Tunnussõnad sõltuvad keelest. Enne häälkäskluste kasutamist valige Menüü >
Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel ja oma keel.
Et aktiveerida mingi funktsiooni jaoks häälkäsklus, valige Menüü > Seaded > Minu
otseteed > Häälkäsklused, mingi omadus ja järgnev funktsioon.  näitab, et
häälkäsklus on aktiivne.
Tunnussõna aktiveerimiseks valige Lisa. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige
Esita.
Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Häälvalimine" lk17.
Häälkäskluste haldamiseks liikuge vastavale funktsioonile, valige Valikud ja kasutage
alltoodud võimalusi.
● Muuda või Eemalda — häälkäskluse ümbernimetamine või desaktiveerimine.
● Lisa kõik või Eemalda kõik — kõigile häälkäskluste loendi funktsioonidele

vastavate häälkäskluste aktiveerimine või desaktiveerimine.

Seaded

29

CyanCyan MagentaMagentaYellowYellow BlackBlack



Ühenduvus
Telefonil on mitu funktsiooni teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid
edastada ja vastu võtta.

Bluetoothi raadiosidetehnoloogia
Bluetoothi tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne
meetri (32 jala) kaugusel asuva Bluetoothi seadmega.
Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi
profiile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio
distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer,
dial-up networking, SIM access ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate
seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli
jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega,
pöörduge selle seadme tootja poole.
Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema
teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.
Bluetoothi ühenduse seadistamine
Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja tehke järgnevad toimingud.
1. Valige Minu telefoni nimi ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetoothi ühenduse aktiveerimiseks valige Bluetooth > Sisse.  näitab, et

Bluetooth on aktiivne.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige Otsi helitarvikuid ja seade, millega

soovite ühendust luua.
4. Telefoni ühendamiseks suvalise tööpiirkonnas oleva Bluetoothi seadmega valige

Seotud seadmed > Uus.
Valige seade ja seejärel Seo.
Sisestage telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage teises Bluetoothi seadmes
ühenduse loomine.

Kui muretsete turvalisuse pärast, lülitage Bluetoothi funktsioon välja või määrake seade
Telefoni leitavus väärtuseks Varjatud. Nõustuge ainult usaldusväärsetest allikatest
pärinevate Bluetoothi ühendustega.
Interneti-ühenduse loomine personaalarvutist
Bluetoothi tehnoloogia abil saate luua ühilduvast sülearvutist Interneti-ühenduse ilma
PC Suite'i tarkvara kasutamata. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti kasutamist
toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN-i).
Pärast ühenduse loomist võrgupöörduspunkti (NAP-i) teenusega ja telefoni sidumist
arvutiga avab telefon automaatselt pakettandmesideühenduse Internetiga.
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Pakettandmeside
Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on
võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet
Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.
Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige Menüü > Seaded > Ühenduvus >
Pakettandmeside > Pakettandmeside ja kasutage alltoodud valikuid.
● Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomine siis, kui mingi rakendus seda

vajab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.
● Pidevalt liinil —  automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga telefoni

sisselülitamisel.
Ühilduva personaalarvuti saab Bluetoothi või USB andmekaabli abil telefoniga
ühendada ja kasutada telefoni modemina. Täpsemat teavet saate Nokia PC Suite'ist. Vt
"Nokia tugiteenused", lk 9.

Andmeedastus
Kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid saab sünkroonida teise ühilduva seadme,
ühilduva personaalarvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Edastuspartnerite loend
Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad telefoni nimi ja seaded
asuma edastuspartnerite loendis. Kui võtate vastu teisest seadmest (näiteks ühilduvast
mobiilseadmest) pärinevaid andmeid, lisatakse vastav edastuspartner teise seadme
kontaktandmete alusel automaatselt loendisse. Loendi algelementideks on Sünkr.
serveriga ja Sünkr. arvutiga.
Uue edastuspartneri loendisse lisamiseks valige Menüü > Seaded > Ühenduvus >
Andmeedastus > Valikud > Lisa kontakt > Sünkrooni telefoniga või Telefoni
kopeerimine ning sisestage edastuse tüübile vastavad seaded.
Edastuspartneri muutmiseks või kustutamiseks valige Valikud.

Andmeedastus ühilduva seadmega
Ühendamiseks kasutatakse Bluetoothi raadiotehnoloogiat või kaabelühendust. Teine
seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.
Andmeedastuse alustamiseks valige esmalt Menüü > Seaded > Ühenduvus >
Andmeedastus ja seejärel edastuspartner, milleks ei tohi olla Sünkr. serveriga
egaSünkr. arvutiga.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja
teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Need seaded võib saada
konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 8.
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Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige Menüü > Seaded > Ühenduvus >
Andmeedastus > Sünkr. serveriga.
Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist võib
kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel
USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või
PictBridge-toetusega printeri vahel.
Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamise või pildi printimise jaoks ühendage
andmekaabel ja valige režiim.
● Nokia režiim — kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.
● Print. ja meediumid — telefoni kasutamine PictBridge'iga ühilduva printeri või

ühilduva personaalarvutiga.
● Andmetalletus — ühendamine arvutiga, kus ei ole Nokia tarkvara, ja telefoni

kasutamine andmesalvestusseadmena.
USB-režiimi muutmiseks valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel ja
soovitud USB-režiim.

Nokia PC Suite
Tarkvara Nokia PC Suite abil saab hallata muusikapalu ning sünkroonida kontaktisikuid,
kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti
kaugserveri vahel (võrguteenus). Lisateavet ja tarkvara PC Suite võite saada Nokia
veebisaidilt. Vt "Nokia tugiteenused", lk 9.

Kõne
Valige Menüü > Seaded > Kõne ja kasutage alltoodud võimalusi.
● Kõnede suunamine — saabuvate kõnede suunamine (võrguteenus). Kui mõned

kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla.
Vt "Turvameetmed", lk 34.

● Hääle selgus — kõne selguse parendamine, eriti mürarikkas keskkonnas.
● Suvaklahviga vastam. — saabunud kõne vastuvõtmine suvalise klahvi lühikese

vajutusega. Selleks ei saa kasutada toitenuppu, vasakut ja paremat valikuklahvi ega
lõpetamisklahvi.

● Autom. kordusvalim. — et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud
helistamiskatset kuni kümme korda uuesti samale numbrile helistada.

● Kiirvalimine — kiirklahvidele 2 kuni 9 määratud telefoninumbrite valimine vastava
numbriklahvi allhoidmisega.

● Koputus — et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest
(võrguteenus).

● Kokkuv. pärast kõnet — kõne ligikaudse kestuse lühiajaline kuvamine pärast iga
kõnet.
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● Saada minu helist. ID  — oma telefoninumbri näitamine neile, kellele helistate
(võrguteenus). Kui soovite kasutada seadet, mille suhtes olete teenusepakkujaga
kokku leppinud, valige Vaikimisi.

● Väljuvate kõnede liin — liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-
kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Telefon
Valige Menüü > Seaded > Telefon ja kasutage alltoodud võimalusi.
● Keele seaded — Telefoni ekraanikeele määramiseks valige Telefoni keel. 

Automaatne valib keele SIM-kaardil oleva teabe alusel. Häälkäskluste keele
määramiseks valige Tuvastatav keel.

● Klahvide turvalukust. — turvakoodi küsimine klahviluku avamisel.
● Autom. klahvilukk — klahvistiku automaatne lukustamine eelnevalt määratud aja

möödumisel, kui telefon on ooterežiimis ja ühtegi seadme funktsiooni pole
kasutatud.

● Tervitustekst — telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti kirjutamine.
● Lennupäring — Telefon küsib sisselülitamisel iga kord, kas soovite kasutada

lennurežiimi. Lennurežiimis lülitatakse kõik raadioühendused välja.
● Telefoni uuendused  —  tarkvarauuenduste vastuvõtmine teenusepakkujalt

(võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vt "Tarkvara
uuendamine raadio teel", lk 33.

● Operaatori valik — Ühe piirkonnas kättesaadava mobiilsidevõrgu automaatseks
määramiseks valige Automaatne. Kui soovite valida võrgu, millel on teie
teenusepakkujaga rändlusleping, valige Käsitsi.

● Abitekstide aktiveer. — valik, kas telefon kuvab abitekste või mitte.
● Tervitusmuusika — Telefon mängib sisselülitamisel muusikat.
● Kinnita SIM-toiming. —  Vt "SIM-teenused", lk 47.

Tarkvara uuendamine raadio teel
Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused võrgu vahendusel otse teie telefoni
saata (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.

Hoiatus:  Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte
hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme
taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.
Tarkvarauuenduse seaded
Tarkvara ja konfiguratsiooni uuenduste lubamiseks või keelamiseks valige Menüü >
Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehald. seaded > Teenusetarkv. uuend..
Tarkvarauuenduse pärimine
1. Olemasolevate tarkvarauuenduste küsimiseks teenusepakkujalt valige Menüü >

Seaded > Telefon > Telefoni uuendused.
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2. Et kuvada kasutusel oleva tarkvara versioon ja kontrollida, kas see vajab
uuendamist, valige Praeg. tarkv. andmed.

3. Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige Laadi tel. tarkv. alla.
Järgige kuvatavaid juhendeid.

4. Kui pärast allalaadimist loobuti installimisest, siis valige installimise käivitamiseks
Installi tarkv.uuendus.

Tarkvara uuendamine võib väldata mitu minutit. Kui installimisel tekib tõrkeid, võtke
ühendust teenusepakkujaga.

Lisaseadmed
See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni
kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.
Valige Menüü > Seaded > Lisatarvikud. Valige lisaseade ja seadmest sõltuv valik.

Konfigureerimine
Telefoni saab konfigureerida teatud teenuste jaoks vajalike seadete abil. Need seaded
võite saada ka teenusepakkujalt. Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 8.
Valige Menüü > Seaded > Konfiguratsioon ja kasutage alltoodud võimalusi.
● Konfig. vaikeseaded — telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine ja

vaikimisi kasutatava teenusepakkuja määramine.
● Akt. vaikeseaded rak. — kasutatavate rakenduste vaikimisi kehtivate

konfiguratsiooniseadete aktiveerimine.
● Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide vaatamine.
● Ühenda oper. toega — konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja

serverist.
● Seadmehald. seaded  — telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamine või

keelamine. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vt "Tarkvara
uuendamine raadio teel", lk 33.

● Oma konfig. seaded — erinevate teenuste uute isiklike kontode käsitsi lisamine,
aktiveerimine ja kustutamine. Uue isikliku konto lisamiseks valige Lisa või Valikud >
Lisa uus. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud parameetrid. Isikliku konto
aktiveerimiseks liikuge selle peale ja valige Valikud > Aktiveeri.

Turvameetmed
Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid
(rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse
programmeeritud hädaabinumbrile.
Valige Menüü > Seaded > Turvalisus ja kasutage alltoodud võimalusi.
● PIN-koodi küsimine või UPIN-koodi küsimine — PIN- või UPIN-koodi küsimine

telefoni igal sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
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● PIN2-koodi taotlem. — valik, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide
kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi
küsimist välja lülitada.

● Kõnepiirangu teenus — telefonist välja- ja telefoni sissehelistamise piiramine
(võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

● Määratud numbrid — valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui SIM-
kaart seda funktsiooni toetab. Kui lubatud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei
ole GPRS-ühendused võimalikud, välja arvatud juhul, kui saadate tekstsõnumeid üle
GPRS-ühenduse. Sel juhul tuleb määratud numbrite loendisse lisada ka adressaadi
telefoninumber ja sõnumikeskuse number.

● Piiratud kasut.rühm — isikute rühma määratlemine, kellele saab helistada ja kes
saavad teile helistada (võrguteenus).

● Turvatase — Valige Telefon, et uue SIM-kaardi telefoni paigaldamisel küsitaks alati
turvakoodi. Valige Mälu, et turvakoodi küsitaks juhul, kui valitakse SIM-kaardi mälu
ja te soovite kasutatavat mälu vahetada.

● Pääsukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli
muutmine.

● Kood kasutusel — valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.
● Turvasertifikaadid või Kasut. sertifikaadid — telefoni laaditud turva- või

kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. Vt "Sertifikaadid", lk 47.
● Turvamooduli seaded — valiku Turvamooduli andm. vaatamine, funktsiooni

Mooduli PIN-i küsim. aktiveerimine või mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmine. Vt
"Pääsukoodid", lk 7.

Algseadete taastamine
Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige Menüü > Seaded > Taasta
algseaded. Sisestage turvakood.
Rakendusse Kontaktid salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

11. Operaatori menüü
Saate kasutada võrguoperaatori teenuseid koondavat portaali. Lisateavet saate
võrguoperaatorilt. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Vt
"Teenusesõnumite kaust", lk 46.

12. Galerii
Te saate hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja
vastuvõetud faile. Need failid salvestatakse telefoni mällu või lisatud mälukaardile ning
neid saab kaustadesse paigutada.
Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine,
muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Operaatori menüü
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Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist
tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti
tasulised.

Kaustad ja failid
Kaustade loendi vaatamiseks valige Menüü > Galerii. Kaustas oleva failide loendi
vaatamiseks valige vastav kaust ja Ava. Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili
teisaldamisel sirvige mälukaardile ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

Piltide printimine

1. Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab
Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vt "Bluetoothi
raadiosidetehnoloogia", lk 30.

2. Valige prinditav pilt ja seejärel Valikud > Prindi.

Mälukaart
Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videolõikude, muusikapalade,
helifailide ja piltide) ning sõnumiandmete talletamiseks.
Mälukaardile võidakse salvestada mõned menüü Galerii kaustad koos telefonis
kasutatava sisuga (näiteks Teemad).
Mälukaardi vormindamine
Mõned tarnitavatest mälukaartidest on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist.
Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.
1. Mälukaardi vormindamiseks valige Menüü > Galerii või Rakendused, mälukaardi

kaust  ja Valikud > Vorminda mälukaart > Jah.
2. Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.
Mälukaardi lukustamine
Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest,
valige mälukaardi kaust  ja Valikud > Määra parool.
Parool salvestatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda
uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises seadmes kasutada, palutakse teil parool
sisestada.
Parooli kõrvaldamiseks valige Valikud > Kustuta parool.

Galerii
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Mälu tarbimise kontrollimine
Et näha, kui palju mälumahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on
mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart  ja Valikud >
Andmed.

13. Meediumid
Kaamera ja video
Sisseehitatud kaameraga saab pildistada ja videolõike salvestada.

Pildistamine
Pildistamisfunktsiooni kasutamiseks valige Menüü > Meediumid > Kaamera või kui
videofunktsioon on sisse lülitatud, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
Pildistamisrežiimis suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage
helitugevuse klahve.
Pildistamiseks valige Pildista. Telefon salvestab fotod mälukaardile (kui see on olemas)
või telefoni mällu.
Valige Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg ja tehtud fotode eelvaate kuvamise
aeg. Eelvaate ajal valige Tagasi, et teha järgmine pilt, või Saada, et saata pilt
multimeediumsõnumina.
Teie telefon toetab 1600 x 1200-pikslist fotode eraldusvõimet.

Videolõigu salvestamine
Videofunktsiooni aktiveerimiseks valige Menüü > Meediumid > Video; või kui
kaamerafunktsioon on sisse lülitatud, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
Videosalvestuse alustamiseks valige Filmi, filmimise peatamiseks valige Paus,
filmimise jätkamiseks valige Jätka, filmimise lõpetamiseks valige Stopp.
Telefon salvestab videolõigud mälukaardile (kui see on olemas) või telefoni mällu.

Kaamera- ja videovalikud
Filtri kasutamiseks valige Valikud > Efektid.
Kaamera kohandamiseks valgustingimuste järgi valige Valikud > Valge tasakaal.
Muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote salvestuskoha
määramiseks valige Valikud > Seaded.

Meediumipleier
Failide (näiteks piltide, heli, video ja animeeritud kujutiste) vaatamine, esitamine ja
allalaadimine või ühilduva video voogesituse vaatamine võrguserverist (võrguteenus).

Meediumid
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Meediumide valimiseks või allalaadimiseks valige Menüü > Meediumid >
Meediumipleier > Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava aadress või Meediumilingid.
Kiire edasi- või tagasikerimise intervalli määramiseks valige Menüü > Meediumid >
Meediumipleier > Edasi-/tagasiker. int..
Voogesitusteenuse konfigureerimine
Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt
konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 8. Seaded võib ka
käsitsi sisestada. Vt "Konfigureerimine", lk 34.
Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.
1. Valige Menüü > Meediumid > Meediumipleier > Voogesituse seaded >

Konfiguratsioon.
2. Valige voogesituse teenusepakkuja, Vaikimisi või Isiklik konfigurats..
3. Valige Konto ja seejärel aktiivsetes konfiguratsiooniseadetes sisalduv

voogesitusteenuse konto.

Muusikapleier
Telefon hõlmab muusikapleierit veebist allalaaditud või rakenduse Nokia PC Suite'i abil
telefoni edastatud muusikapalade või teiste MP3 või AAC vorminguga helifailide
kuulamiseks. Vt "Nokia PC Suite", lk 32.
Telefoni sisselülitamise ajal tuvastatakse automaatselt telefoni mälu või mälukaardi
muusikakaustas asuvad muusikafailid ja lisatakse need muusikakogusse.
Muusikapleieri avamiseks valige Menüü > Meediumid > Pleier.

Muusikapalade esitamine
Hoiatus:  Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika

kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet
kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.
Helitugevust saab reguleerida seadme helitugevuse klahvidega.
Muusikapleieri juhtimine toimub ekraanil asuvate virtuaalnuppudega.
Kui avate rakenduse Pleier, kuvatakse muusikapalade vaikeloendi esimese pala
andmed. Pala esitamise alustamiseks valige .
Esituse peatamiseks valige .
Järgmise pala valimiseks valige . Eelmise pala esituse alustamiseks valige kaks korda

.
Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige  ja hoidke nuppu all. Valitud loo
tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.
Muusikapleieri kasutamise lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.
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Pleieri valikud
Kasutage muusikapleieri menüüs järgmisi valikuid.
● Palade loend — Kõigi aktiivses muusikapalade loendis leiduvate palade vaatamine

ja soovitud pala esitamine. Kindla pala kuulamiseks liikuge soovitud palale ja valige
Esita.

● Muusikakogu —  Kõiki olemasolevaid palasid saab vaadata kategooriate järgi
järjestatuna. Loendite uuendamiseks valige Uuenda kogu. Rakenduse Nokia Music
Manager abil loodud muusikapalade loendite leidmiseks valige Esitusloendid >
Minu palad.

● Esitamise valikud —  Valige Juhuslik järjekord, et esitada muusikapalade loendis
sisalduvad palad juhuslikus järjekorras. Praegu esitatava pala või terve
muusikapalade loendi kordamiseks valige Kordus.

● Meediumiekvalaiser —  ekvalaiseri seadete valimine või määramine.
● Lisa Lemmikutesse —  valitud pala lisamine lemmikpalade loendisse.
● Esita Bluetoothiga —  palade esitamine heliseadmes Bluetoothi tehnoloogia

vahendusel.
● Kasuta helinat —  Valitud muusikapala määramine näiteks telefonihelinaks.
● Saada —  valitud muusikapala saatmine multimeediumsõnumina või Bluetoothi

tehnoloogia abil.
● Veebileht —  esitatava palaga seotud veebilehe avamine. Kui veebilehte ei ole, on

see valik tuhm.
● Muusikalingid —  ühenduse loomine veebiteenusega.
● Mälu seis —  vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

Raadio
FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio
korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu
lisaseade.

Hoiatus:  Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika
kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet
kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse reguleerimisklahve.
Valige Menüü > Meediumid > Raadio.
Kuvatavate nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja
valige nupp.

Raadiojaamade häälestamine
Jaamade otsimine ja salvestamine
1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz

sammudena vajutage põgusalt klahvi  või .
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2. Jaama salvestamiseks mälukohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Jaama
salvestamiseks mälukohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi 1 või 2, seejärel
hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.

3. Sisestage raadiojaama nimi.
Valige Valikud ja kasutage järgnevaid võimalusi.
● Otsi kõiki jaamu —  teie asukohas kättesaadavate jaamade automaatne otsimine.
● Määra sagedus —  soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.
● Jaamakataloog — raadiojaamade loendit sisaldava veebisaidi avamine.
● Salvesta jaam — mängiva raadiojaama salvestamine
● Jaamad — salvestatud jaamade loendi kuvamine ja jaamanimede muutmine või

jaamade kustutamine
Jaamade vahetamine
Valige  või  või vajutage vastavaid numbriklahve.

Diktofon
Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada
need menüüsse Galerii.
Valige Menüü > Meediumid > Diktofon. Kuvatavate nuppude ,  või 
kasutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.
Heli salvestamine
1. Valige . Kõne ajal valige Valikud > Lindista. Salvestamise ajal kuulevad kõik

kõne osalised vaikseid piikse. Salvestuse ajutiseks peatamiseks valige .
2. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestus paigutatakse kausta Galerii >

Salvestised.
Viimase salvestuse esitamiseks või saatmiseks, salvestuste loendi avamiseks ning
salvestuste hoidmiseks kasutatava mälu ja kausta määramiseks valige Valikud.

Ekvalaiser
Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.
Valige Menüü > Meediumid > Ekvalaiser.
Eelnevalt määratletud seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseri
seadekogumile ja valige Aktiveeri.
Isikliku seadekomplekti loomine ekvalaiserile
1. Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel Valikud >

Muuda.
2. Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja

liuguri reguleerimiseks üles või alla.
3. Seadete nimega salvestamiseks valige Salvesta ja Valikud > Muuda nime.

Meediumid
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Stereo laiendus
Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.
Aktiveerimiseks valige Menüü > Meediumid > Stereo laiendus.

14. Raadiosaatja
Raadiosaatja (PTT) on GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus
(võrguteenus).
Raadiosaatja vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on
ühilduvad telefonid. Olles ühenduses raadiosaatjateenusega, saate kasutada ka teisi
telefoni funktsioone.
Teenuse olemasolu, hinna, lisafunktsioonide ja tellimise kohta küsige teavet
teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratumad kui tavakõnede puhul. See
võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutatav olla.
Lisateavet raadiosaatjateenuse kasutajaks registreerimise ja teenuse kasutamise kohta
saate oma teenusepakkujalt.
Ühenduse loomiseks raadiosaatjateenusega valige Menüü > Raadiosaatja > Lülita
PTT sisse.

15. Märkmik
Äratuskell
Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.
Äratuse määramine
1. Valige Menüü > Märkmik > Äratuskell.
2. Äratuse sisselülitamiseks ja äratusaja sisestamiseks valige Äratuse aeg.
3. Et äratuskell heliseks valitud nädalapäevadel, valige Korduväratus > Sisse ja

soovitud päevad.
4. Valige äratuse helin. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga

peakomplekt.
5. Määrake kordusintervall ja valige Tagasi.
Äratuse katkestamine
Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab
äratussignaali. Kui valite Stopp, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse
lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige Ei, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks
Jah. Kui mobiilseadme kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige Jah.
Äratuse väljalülitamiseks valige Stopp. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada
või valite Kordus, lülitub äratus kordusintervalli ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Raadiosaatja
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Kalender
Valige Menüü > Märkmik > Kalender.
Jooksvat päeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on
kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige Kuva. Nädala vaatamiseks
valige Valikud > Nädalavaade. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu-
või nädalavaade ja seejärel Valikud > Kustuta märkmed.
Kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldaja,
vaikekuva ning nädala alguspäeva määramiseks valige Valikud > Seaded. Et vanad
märkmed kustutataks kindla aja möödudes automaatselt, valige Valikud > Seaded >
Kust. märkm. autom..
Kalendrimärkme koostamine
Liikuge soovitud kuupäevale ning valige Valikud > Märgi üles ja üks järgmistest
märkmetüüpidest:  Koosolek,  Kõne,  Sünnipäev,  Meeldetuletus või

Meelespea. Täitke väljad.

Ülesanded
Märkme salvestamiseks ülesande juurde valige Menüü > Märkmik > Ülesanded.
Kui ühtki märget veel pole, valige Lisa, et märge luua; vastasel korral valige Valikud >
Lisa. Täitke väljad ja valige Salvesta.
Märkme vaatamiseks liikuge selle peale ja valige Kuva. Atribuutide muutmiseks, valitud
märkme ja kõigi täidetuks märgitud ülesannete juurde kuuluvate märkmete
kustutamiseks valige Valikud.

Märkmed
Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige Menüü > Märkmik > Märkmik.
Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks Uus; vastasel korral valige
Valikud > Märgi üles. Kirjutage märge ja valige Salvesta.

Kalkulaator
Seadme kalkulaator pakub peamisi aritmeetilisi ja mõningaid teaduslikke funktsioone.

Märkus:  Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks
arvutusteks.
Arvutused
1. Valige Menüü > Märkmik > Kalkulaator.
2. Kui ekraanile ilmub number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma

sisestamiseks vajutage klahvi #. Liikuge soovitud tehtele või funktsioonile ja
sisestage teine arv. Korrake seda toimingut vajalik arv kordi.

Märkmik
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Valuuta konverteerimine
1. Valuuta teisendamiseks valige. Valikud > Vahetuskurss.
2. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Kümnendkoma

sisestamiseks vajutage klahvi # ja seejärel valige OK. See vahetuskurss jääb kehtima
uue kursi salvestamiseni.

3. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige Valikud >
Oma rahas või Valuutas.

Märkus: Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik
eelmised kursid nullitakse.

Taimerid
Tavaline taimer
1. Tavalise taimeri aktiveerimiseks valige Menüü > Märkmik > Taimer > Tavaline

taimer, sisestage äratusaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanile
tuuakse. Taimeri aja muutmiseks valige Muuda aeg.

2. Taimeri käivitamiseks valige Alusta.
3. Taimeri peatamiseks valige Peata taimer.
Intervallitaimer
1. Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige Menüü > Märkmik > Taimer > Intervalli taimer.
3. Taimeri käivitamiseks valige Käivita taimer > Alusta.

Stopper
Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.
Valige Menüü > Märkmik > Stopper ja kasutage alltoodud võimalusi.
● Vaheaeg — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige

Valikud > Nulli.
● Ringiaeg — ringiaegade mõõtmine.
● Jätka — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.
● Näita viimast — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.
● Kuva ajad või Kustuta ajad — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.
Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

16. Rakendused
Rakendusi ja mänge on võimalik hallata. Telefonis võib leiduda installitud mänge või
rakendusi. Need failid salvestatakse telefoni mällu või lisatud mälukaardile ning neid
saab kaustadesse paigutada. Vt "Mälukaart", lk 36.
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Rakenduse käivitamine
Valige Menüü > Rakendused > Mängud, Mälukaart või Kogumik. Liikuge mängu
või rakenduse nimele ja valige Ava.
Mängu heli- ja valgusefektide ning vibratsioonide seadistamiseks valige Menüü >
Rakendused > Valikud > Rakenduste seaded.
Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:
● Uuenda versiooni  — kontrollimine, kas rakenduse uuem versioon on veebist

allalaadimiseks (võrguteenus) kättesaadav.
● Veebileht —  rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt

(võrguteenus).
● Rakenduste ligipääs —  võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine
Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus
ühildub telefoniga.

NB!  Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad
usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga
Symbian Signed või mis on läbinud testi Java VerifiedTM).
Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.
● Valige Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid või

Mängulingid. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend.
● Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvarakomplekti PC Suite kuuluvat

installiprogrammi Nokia Application Installer.
Eri teenuste olemasolu ja hindade kohta saate teavet teenusepakkujalt.
Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad
võimaldada juurdepääsu kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia
veebilehtede rühma. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta
nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas
rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

17.  Veeb 
Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti teenustele.
Kuva sõltub ekraani suurusest. Interneti-lehtede mõned detailid võivad ekraanilt
puududa.

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

Veeb
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Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised annab
teenusepakkuja.
Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt
konfiguratsioonisõnumina. Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 8.
Teenuse seadistamiseks valige Menüü > Veeb > Seaded > Konfigurats. seaded
ning seejärel valige konfiguratsioon ja konto.

Teenusega ühenduse loomine
Teenusega ühenduse loomiseks valige Menüü > Veeb > Avaleht; või hoidke
ooterežiimil olles all klahvi 0.
Järjehoidja valimiseks valige Menüü > Veeb > Järjehoidjad. Seadmesse võivad olla
eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad võimaldada juurdepääsu
kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma.
Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel.
Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid
meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.
Viimati kasutatud veebiaadressi valimiseks valige Menüü > Veeb > Viim.
veebiaadr..
Teenuse aadressi sisestamiseks valige Menüü > Veeb > Ava aadress. Sisestage
aadress ja valige OK.
Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul
võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe
saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Esitusviisi seaded
Valige sirvimise ajal Valikud > Muud valikud > Esitusviisi seaded või ooterežiimis
Menüü > Veeb > Seaded > Esitusviisi seaded. Kasutatavate valikute hulgas võivad
olla järgmised:
● Teksti murdmine — teksti kuvamisviisi valimine.
● Märguanded — Valige Ebaturv. üh. teatis > Jah, et sirvimise ajal antaks märku,

kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.
● Märguanded — Valige Ebaturv. üks. teatis > Jah, et antaks märku, kui turvaline

lehekülg sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole
garanteeritud. Vt "Sirvimisturvalisus", lk 46.

● Märkide kodeering — Valige Sisu kodeering, et määrata veebilehe sisu kodeering.

Turvaseaded
Vahemälu
Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete, näiteks paroolide ja präänikute,
salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või
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üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Präänik salvestatakse
veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni
tühjendate telefoni vahemälu.
Et sirvimise ajal vahemälu tühjendada, valige Valikud > Muud valikud > Tühjenda
vahemälu. Et lubada või keelata telefonis sirvimise ajal präänikute vastuvõtmine,
valige Valikud > Muud valikud > Turvalisus > Prääniku seaded; või valige
ooterežiimis Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Präänikud..

Skriptid turvalise ühenduse korral
Te saate valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-
skripte.
Skriptide lubamiseks valige sirvimise ajal Valikud > Muud valikud > Turvalisus >
WMLScripti seaded, ooterežiimis valige Menüü > Veeb > Seaded >
Turvaseaded > WMLScriptid ühend. > Luba.

Teenusesõnumite kaust
Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenusesõnumeid (võrguteenus). Teenusesõnumid
on teated (näiteks uudiste juhtkirjad), mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või
teenuse veebiaadressi.
Kausta Vastuv. teenused avamiseks valige teenusesõnumi vastuvõtmisel Näita. Kui
valite Välju, salvestatakse sõnum kausta Vastuv. teenused.
Kausta Vastuv. teenused hilisemaks avamiseks valige Menüü > Veeb > Vastuv.
teenused. Kausta Vastuv. teenused avamiseks sirvimise ajal valige Valikud > Muud
valikud > Vastuv. teenused. Brauseri aktiveerimiseks ja kogu sõnumi allalaadimiseks
valige vastav sõnum ja Too.
Teenusesõnumite kausta seadete muutmiseks valige Menüü > Veeb > Seaded >
Vastuv. teen. seaded ja seejärel kasutage järgnevaid valikuid.
● Teenussõnumid — teenusesõnumite vastuvõtuga nõustumise seadistus.
● Sõnumifilter — Valige Sisse, et võtta teenusesõnumeid vastu ainult teenusepakkuja

poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt.
● Automaatne ühendus — Valige Sisse, et aktiveerida teenusesõnumi vastuvõtmisel

ooterežiimis automaatselt brauser. Kui valite Välja, aktiveerib telefon brauseri alles
siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist Too.

Sirvimisturvalisus
Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel,
tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja
mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe
saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige Menüü > Seaded >
Turvalisus > Turvamooduli seaded.

Veeb
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Sertifikaadid

NB!  Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara
installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne
kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse
suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid
sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon
kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema
kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.
Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja
kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt.
Teenusepakkuja võib olla turva- ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.
Oma telefoni laaditud kasutaja- ja turvasertifikaatide loendi vaatamiseks valige
Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvasertifikaadid või Kasut. sertifikaadid.
Kui telefoni ja sisuserveri vaheline andmeedastus on krüptitud, kuvatakse ühenduse
ajal turvatähis .
Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või
päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise
andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri
Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate seadmest saata oma digitaalallkirja.
Digitaalallkiri on samaväärne allkirja andmisega paberarvele, -lepingule või muule
paberkandjal olevale dokumendile.
Digitaalallkirja loomiseks valige veebilehelt vastav link (näiteks selle raamatu pealkiri
ja hind, mida soovite osta). Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat
ja kuupäeva.
Kontrollige, kas päise tekstiks on Loe ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis . Kui
digitaalallkirja tähistavat ikooni ei ole, on tekkinud turvaauk – ärge sisestage mingeid
isiklikke andmeid (näiteks oma allkirja PIN-koodi).
Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis Allkiri. Tekst ei pruugi
täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst
lõpuni läbi.
Valige kasutajasertifikaat, mida soovite kasutada ja sisestage allkirja PIN-kood.
Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada kinnituse ostu sooritamise kohta.

18. SIM-teenused
SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse
korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-teenused
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SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt.
SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.
Et kuvada SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised
kinnitusteated, valige Menüü > Seaded > Telefon > Kinnita SIM-toiming..
SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

19. Akuteave
Täis- ja tühjakslaadimine
Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi,
kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt
lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning
laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.
Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija
korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.
Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud
akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud
aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.
Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles
siis saab seadmelt välja helistada.
Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.
Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber
või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on
aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes.
Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.
Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel,
lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida
temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või
külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata.
Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.
Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis,
kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid.
Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete
hulka.
Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide
kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult
veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Akuteave
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Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks
Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles,
et kasutate originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige
alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.
Kui aku vastab järgnevates punktides toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku
garantiid aku ehtsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle
kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või
Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduskeskuses või
müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada,
tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine
1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia

ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia
originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).

2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite
hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või
nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?
Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestu tõendada, loobuge selle
kasutamisest. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia
toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heaks kiitmata aku kasutamine võib olla
ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse
seadmele seatud nõuded ja garantii.
Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/
battery.

Akuteave
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Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult
hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.
● Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis

võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja
laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.

● Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib
kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

● Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete
eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaile.

● Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib
selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

● Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnööride järgi.
● Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber

käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
● Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või

pesemisvahendeid.
● Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada

selle tööd.
● Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks

kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
● Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste

antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla
vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

● Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
● Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja

kalendrikirjed).
● Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade

välja ja eemaldage aku.
Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija
ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid,
pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine
Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab
meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja
elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge
visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.
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Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest, väldite võimalikke kahjulikke
mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale
kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust
prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning
kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet käsitlevat
ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet veebisaidil www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave
Lapsed
Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need
lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond
Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm
(7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui
kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks
kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud
kaugusel.
Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust.
Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on
saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale
lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.
Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida
magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid
seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur
Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid
ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või
meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage
seade välja. Haiglates ja meditsiiniasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik
raadiosignaalide suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur
Meditsiiniaparatuuri võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniaparatuuri
tootjad hoida mobiilsideseadet kehasisesest meditsiiniaparatuurist (näiteks
südamestimulaatorist või siirdatavast kardioverter-defibrillaatorist) vähemalt 15,3 cm
kaugusel. Niisuguse aparatuuriga inimesed:
● jälgige, et sisselülitatud mobiilsideseade ei asu meditsiiniaparatuurile lähemal kui

15,3 cm;

Täiendav ohutusalane teave
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● ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
● hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniaparatuurist kaugemale jääva kõrva

ääres, et vältida võimalikku häiret.
● Kui kahtlustate häirete esinemist, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
● Lugege ja järgige kehasisese meditsiiniaparatuuri tootja juhiseid.
Kui teil on küsimusi oma mobiilsideseadme ja kehasisese meditsiiniaparatuuri
kooskasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.
Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud
elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse
sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet
saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.
Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale
paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.
Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt
paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või
lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke
aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge
asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata
mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on
autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.
Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage
seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust,
häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond
Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid
hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus
üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile
kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi
surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke
kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes
ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju.
Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende
hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad
asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja
tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada
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vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige
täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned
NB!  Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid,

mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest
tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke
väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi
mobiiltelefoni olemasolule.
Hädaabi väljakutse
1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv

kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti

erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.
Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne
hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge
käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.
Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon
võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on
luba antud.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)
Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.
Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on
arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke
piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon
ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse,
sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.
Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption
Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti
kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-
i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel
suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib
maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult
nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub
sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

Täiendav ohutusalane teave
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ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva
ääres kasutamisel 0,57 W/kg.
Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused
sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta
võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Täiendav ohutusalane teave
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