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Varnost

Preberite te preproste smernice.
Neupoštevanje navodil je lahko nevarno
ali protizakonito. Če želite več informacij,
preberite cel priročnik za uporabo.

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

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM
MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki
veljajo v državi, kjer ste. Med
vožnjo imejte vedno proste
roke, da boste lahko upravljali
vozilo. Misliti morate predvsem
na varnost na cesti.

INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so
občutljive za interferenco, ki
lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER
VELJAJO OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi.
Izklopite napravo na letalu, v
bližini medicinske opreme,
goriv in kemikalij ter na
območjih, kjer poteka
razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali
popravljati samo usposobljeno
osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE
Uporabljajte samo odobreno
dodatno opremo in baterije. Ne
priklapljajte nezdružljivih
izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO
Vaša naprava ni neprepustna za
vodo. Skrbite, da bo vedno
suha.

O vaši napravi
Mobilna naprava, opisana v tem
priročniku, je odobrena za uporabo v
omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900
MHz ter omrežjih UMTS 900, 1900 in 2100
MHz HSDPA in HSUPA. Več informacij o
omrežjih lahko dobite pri ponudniku
storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja
ter je, kakor računalniki, lahko
izpostavljena virusom in drugi škodljivi
vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate
sporočila, sprejemate zahteve za
povezavo, ko brskate po spletu in
nalagate datoteke. Nameščajte in
uporabljajte samo storitve in programsko
opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo
zadostno varnost in zaščito, na primer
aplikacije z oznako Symbian Signed ali
take, ki so preskušene s programom Java
Verified™. Razmislite o namestitvi
protivirusne in druge varnostne
programske opreme v svojo napravo in
kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni
zaznamki in povezave na spletne strani
tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate
tudi do drugih takih strani. Te strani niso
nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi
ne jamči za njihovo vsebino in jih ne
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priporoča. Če dostopate do takih strani,
upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:
Naprava mora biti vklopljena, če želite
uporabljati katero koli njeno funkcijo, z
izjemo budilke. Naprave ne vklapljajte,
kadar lahko uporaba brezžičnih naprav
povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte
vse zakone, lokalne navade, zasebnost in
zakonite pravice drugih oseb vključno z
avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih
pravic lahko prepoveduje kopiranje,
spreminjanje ali posredovanje nekaterih
slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije
vseh pomembnih informacij, shranjenih v
napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo
napravo preberite podrobna varnostna
navodila v priročniku zanjo. Ne
priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo
od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi
lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve
Da bi lahko napravo uporabljali, morate
imeti dostop do storitev mobilnega
operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo
v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če
jih boste hoteli uporabljati, posebej
naročiti pri ponudniku storitev. Ko
uporabljate omrežne storitve, se
prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev
preverite tarife v domačem omrežju in
med gostovanjem v tujih omrežjih.
Informacije o stroških lahko dobite pri

svojem ponudniku storitev. Nekatera
omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo
na uporabo nekaterih funkcij te naprave,
za katere je potrebna podpora omrežja
(npr. podpora za posebne tehnologije, kot
so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki
delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki
nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval
izklop ali onemogočil vklop nekaterih
funkcij v vaši napravi. V tem primeru take
funkcije ne bodo prikazane v meniju
naprave. Naprava je bila morda tudi
posebej nastavljena; to lahko vključuje
spremembe imen in vrstnega reda
menijev ter spremembe ikon.
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Iskanje pomoči

Podpora
Če želite izvedeti več o uporabi svoje
naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša
naprava morala delovati, obiščite strani
za podporo na spletnem mestu
www.nokia.com/support ali lokalnem
spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/
support (z mobilno napravo) ali pa si
oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz.
priročnik za uporabo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite
naslednje:

• Znova vklopite napravo: izklopite
napravo in odstranite baterijo. Čez
približno minuto znova namestite
baterijo in vklopite napravo.

• Obnovite izvirne tovarniške
nastavitve, kot je razloženo v
priročniku za uporabo. Med ponovno
nastavitvijo bodo vaši dokumenti in
datoteke izbrisani, zato jih najprej
varnostno kopirajte.

• Programsko opremo naprave redno
posodabljajte, da omogočite
najboljše delovanje in možne nove
funkcije, kot je razloženo v
uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri
podjetju Nokia pozanimajte o možnostih
popravila. Obiščite www.nokia.com/
repair. Preden pošljete napravo v
popravilo, vedno varnostno kopirajte
podatke v napravi.

Posodobitve programske opreme po
omrežju
Izberite  > Nastavitve > Upravit.
pod. > Posod. pr. o..

S funkcijo Posodobitve programske
opreme (omrežna storitev) lahko
preverjate, ali so na voljo posodobitve za
programsko opremo ali aplikacije v
napravi, in jih nalagate.

Nalaganje posodobitev programske
opreme lahko vključuje prenos velike
količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je
baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa
priklopite polnilnik.

Opozorilo:
Če nameščate posodobitev programske
opreme, naprave ne morete uporabljati,
niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni
dokončana in se naprava znova ne zažene.
Preden sprejmete posodobitev, varnostno
kopirajte podatke.

Ko s funkcijo Posodobitve programske
opreme posodobite programsko opremo
ali aplikacije naprave, navodila v
priročniku za uporabo ali pomoči morda
ne bodo več ustrezna.

Izberite Možnosti in med naslednjim:

Začni posodabljanje  — Naložite
posodobitve, ki so na voljo. Določene
posodobitve, ki jih nočete naložiti,
odznačite tako, da jih izberete na
seznamu.
Posodobi prek računaln.  — Posodobite
mobilno napravo z uporabo računalnika.
Ta možnost nadomešča možnost Začni
posodabljanje, če so posodobitve na voljo
samo z računalniško aplikacijo Nokia
Software Updater.
Prikaži podrobnosti  — Poglejte
informacije o posodobitvi.
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Prikaži posodob. zgodov.  — Poglejte
stanje preteklih posodobitev.
Nastavitve  — Spremenite nastavitve, na
primer privzeto dostopno točko, ki se
uporablja za nalaganje posodobitev.
Izjava  — Preberite licenčno pogodbo
družbe Nokia.

Posodobitev programske opreme z
računalnikom
Nokia Software Updater je računalniška
aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje
programske opreme vaše naprave. Če
želite posodobiti programsko opremo
svoje naprave, potrebujete združljiv
računalnik, širokopasovni dostop do
interneta in združljiv podatkovni kabel
USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko
za aplikacijo Nokia Software Updater
najdete na spletnem mestu
www.nokia.com/softwareupdate.

Pomoč v napravi
Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko
pomagate z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da
izberete  > Pomoč > Pomoč in
aplikacijo, za katero želite prebrati
navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do
besedila pomoči za trenutni prikaz tako,
da izberete Možnosti > Pomoč.

Ko berete navodila, spremenite velikost
besedila pomoči tako, da izberete
Možnosti > Pomanjšaj pisavo ali
Povečaj pisavo.

Na koncu besedila pomoči so povezave do
sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže
kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:

Kaže na povezavo do sorodne
teme pomoči.
Kaže na povezavo do aplikacije, ki
je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko preklapljate
med besedilom pomoči in aplikacijo, ki je
odprta v ozadju, in sicer tako, da pridržite
menijsko tipko ter izberete s seznama
odprtih aplikacij.
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Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1 Če želite odstraniti hrbtni pokrovček
naprave, odprite pokrovček priključka
mikro USB, pritisnite gumb za
sprostitev in dvignite hrbtni
pokrovček.

2 Potisnite držalo kartice SIM nazaj, da
ga odklenete (1), nato pa ga dvignite
(2) in potisnite kartico SIM v držalo (3).

Predel s priključki na kartici mora biti
obrnjen navzdol proti napravi,
prirezani vogal kartice pa navzdol v
držalu za kartico SIM.

3 Spustite držalo za kartico SIM (4) in ga
potisnite naprej, da se zaskoči (5).

4 Vstavite baterijo.

5 Pokrovček znova namestite tako, da
poravnate spodnja zatiča z režami (1)
in pritisnete pokrovček, da se zaskoči
(2).

Preden odstranite baterijo, napravo
vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Vstavljanje pomnilniške kartice
Pomnilniško kartico ste morda dobili z
napravo in je vanjo že vstavljena.

1 Odstranite hrbtni pokrovček naprave.

2 Kartico vstavite v režo tako, da je
kontaktna površina obrnjena navzdol
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(1), in jo nežno potisnite, da se zaskoči
(2).

3 Zamenjajte hrbtni pokrovček.

Polnjenje baterije
Baterija je bila delno napolnjena v tovarni.
Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo,
storite naslednje:

1 Polnilnik priključite v električno
vtičnico.

2 Polnilnik priključite na napravo.

3 Ko je baterija povsem polna, polnilnik
najprej iztaknite iz naprave, potem pa
še iz električne vtičnice.

Baterija vam ni treba polniti določen čas,
napravo pa lahko uporabljate, medtem ko
se polni. Če je baterija popolnoma prazna,
utegne trajati nekaj minut, preden se bo
na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju
in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Če želite polniti baterijo svoje
naprave s starejšimi združljivimi modeli
polnilnikov Nokia, lahko uporabite
adapter CA-44 (priključite ga na stari
polnilnik). Adapter je v prodaji posebej.

Polnjenje po vmesniku USB
Ko nimate na voljo električne vtičnice,
lahko polnite baterijo po vmesniku USB.
Ko napravo polnite s podatkovnim kablom
USB, je čas polnjenja daljši. Učinkovitost
polnjenja s kablom USB se lahko bistveno
razlikuje. V nekaterih primerih lahko traja
zelo dolgo, da se polnjenje začne in
naprava začne delovati.

Med polnjenjem lahko prek podatkovnega
kabla USB tudi prenašate podatke.

1 S podatkovnim kablom USB povežite
združljivo napravo USB in napravo.
Polnjenje se bo morda začelo šele čez
nekaj časa; to je odvisno od naprave,
ki jo uporabljate za polnjenje.

2 Če je naprava vklopljena, lahko na
njenem zaslonu izberete med
različnimi načini USB.

Vklop in izklop naprave

Pridržite tipko za vklop/izklop, če želite
napravo vklopiti in izklopiti. Če želite
končati klic ali zapreti aplikacijo, na kratko
pritisnite tipko za vklop/izklop.
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Če naprava zahteva kodo PIN, vnesite
kodo PIN in izberite V redu.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje,
vnesite kodo za zaklepanje in izberite V
redu. Koda za zaklepanje je tovarniško

Ustrezni časovni pas, čas in datum
nastavite tako, da izberete državo, v kateri
se trenutno nahajate, in nato vnesete
lokalni čas in datum.

Predeli z antenami
Vaša naprava ima morda notranjo in
zunanje antene. Predela antene se ne
dotikajte po nepotrebnem med tem, ko
antena prenaša ali sprejema signale.
Dotikanje anten vpliva na kakovost
komunikacije ter lahko povzroči, da
naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo
potrebno, in lahko zmanjša življenjsko
dobo baterije.

Konfiguracijske nastavitve
Pred uporabo multimedijskih sporočil, e-
pošte, sinhronizacije, pretakanja in
brskalnika morate v napravi imeti
ustrezne konfiguracijske nastavitve. Vaša
naprava bo na podlagi uporabljene
kartice SIM morda samodejno
konfigurirala brskalnik, multimedijska
sporočila, dostopno točko in nastavitve
pretakanja. V nasprotnem primeru lahko
za konfiguracijo nastavitev uporabite

aplikacijo Nastavitveni čarovnik.
Nastavitve lahko prejmete v
nastavitvenem sporočilu, ki ga lahko
shranite v napravo. Več informacij o
razpoložljivosti lahko dobite pri
ponudniku storitev ali pri najbližjem
pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo in se
nastavitve ne shranijo ter ne vključijo
samodejno, se prikaže 1 novo sporočilo.
Če želite shraniti nastavitve, izberite
Prikaži > Možnosti > Shrani. Morda
boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je
dal ponudnik storitev.

Nastavitveni čarovnik
Izberite  > Nastavitve > Nast.
čarov..

Uporabite Nastavitvenega čarovnika, če
želite določiti nastavitve e-pošte in
povezave. Razpoložljivost predmetov v
čarovniku za nastavitve je odvisna od
funkcij naprave, kartice SIM, omrežnega
operaterja in podatkov v podatkovni
zbirki čarovnika za nastavitve.

Če želite zagnati nastavitvenega
čarovnika, izberite Začni.

Če želite z nastavitvenim čarovnikom
doseči najboljše rezultate, pustite kartico
SIM vstavljeno v napravi. Če kartica SIM ni
vstavljena v napravo, sledite navodilom
na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:
Operater  — Določite nastavitve
posameznega operaterja, na primer
nastavitve za MMS, internet, WAP in
neposredno predvajanje.
Nastavit. e-pošte  — Konfigurirajte račun
POP, IMAP ali Mail for Exchange.
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Morda ne bo vedno mogoče spremeniti
istih nastavitev.

Vaša naprava

Tipke in deli

1 Svetlobno tipalo
2 Leva izbirna tipka
3 Tipka Domov
4 Klicna tipka
5 Številske tipke
6 Tipka za konec in vklop/izklop
7 Tipka za brisanje C
8 Desna izbirna tipka
9 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
10 Dodatni objektiv kamere
11 Slušalka
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12 Očesce za pritrditev paščka za
zapestje

13 Priključek AV Nokia (2,5 mm)
14 Priključek mikro USB
15 Priključek za polnilnik
16 Glavni objektiv kamere
17 Bliskavica
18 Mikrofon
19 Zvočnik
20 Sprožilec

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Domači zaslon
Ko vključite napravo in se naprava prijavi
v omrežje, je v domačem zaslonu in
pripravljena za uporabo.

Seznam zadnjih klicanih številk odprete
tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali
glasovno klicanje, pridržite desno izbirno
tipko.

Profil zamenjate tako, da na kratko
pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete
drug profil.

Spletno povezavo vzpostavite tako, da
pridržite 0.

Če želite vključiti ali izključiti povezljivost
Bluetooth, pridržite tipko *.

Če želite spremeniti domači zaslon,
izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Splošno > Prilagajanje >
Pripravljenost ter med možnostmi, ki so
na voljo.

Profil Brez povezave
Profil Brez povezave hitro vključite tako,
da na kratko pritisnete tipko za vklop/
izklop in izberete Brez povezave.

Profil zamenjate tako, da na kratko
pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete
drugega.

Ko je vključen profil Brez povezave, so
zaprte vse povezave, ki uporabljajo radio
frekvenco. Napravo lahko vseeno
uporabljate brez kartice SIM in poslušate
radio ali glasbo. Ne pozabite izklopiti
svoje naprave, če je uporaba mobilnega
telefona prepovedana.

Pomembno:  Kadar je vključen profil za
uporabo brez povezave, ne morete klicati
ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih
funkcij, za katere je potrebna povezava z
mobilnim omrežjem. Klici na uradno
številko za klice v sili, ki je programirana v
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vašo napravo, naj bi bili kljub temu
mogoči. Če želite klicati, morate najprej
zamenjati profil in tako vključiti
telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava
zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Kazalniki na zaslonu
Naprava se uporablja v omrežju
UMTS ali omrežju GSM (omrežna
storitev). Črtica zraven ikone
označuje moč signala omrežja na
vaši trenutni lokaciji. Višja črtica
pomeni močnejši signal.

Hitro nalaganje podatkovnih
paketov (HSDPA)/hitro pošiljanje
podatkovnih paketov (HSUPA)
(omrežna storitev) v omrežju UMTS
sta vključena.

Naprava uporablja profil za
uporabo brez povezane in ni
povezana z mobilnim omrežjem.

Stopnja napolnjenosti baterije.
Višja črtica pomeni večjo
napolnjenost baterije.

V mapi Prejeto v meniju Sporočila so
neprebrana sporočila.

V oddaljeni nabiralnik ste prejeli
novo e-poštno sporočilo.

V mapi V pošiljanju v meniju
Sporočila so sporočila, ki čakajo na
pošiljanje.

Imate neodgovorjene klice.

Tipke naprave so zaklenjene.

Vključeno je opozorilo.

Vključili ste profil Tiho in naprava ob
dohodnem klicu ali sporočilu na
zvoni.

Povezovanje po Bluetoothu je
vključeno.

Vzpostavljena je aktivna povezava
Bluetooth. Če kazalnik utripa, se
skuša naprava povezati z drugo
napravo.

Na voljo je paketna podatkovna
povezava GPRS (omrežna storitev).

 označuje, da je povezava aktivna.
 označuje, da je povezava

zadržana.

Na voljo je paketna podatkovna
povezava EGPRS (omrežna storitev).

 označuje, da je povezava aktivna.
 označuje, da je povezava

zadržana.

Na voljo je paketna podatkovna
povezava UMTS (omrežna storitev).

 označuje, da je povezava aktivna.
 označuje, da je povezava

zadržana.

HSDPA/HSUPA sta podprta in
dostopna (omrežna storitev). Ikona
je lahko različna v različnih
območjih.  označuje, da je
povezava aktivna.  označuje, da je
povezava zadržana.
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Vaša naprava je povezana z
računalnikom prek podatkovnega
kabla USB.

Uporablja se druga telefonska linija
(omrežna storitev).

Vsi klici so preusmerjeni na drugo
številko. Če imate dve telefonski
liniji, številka označuje izbrano
linijo.

Z napravo so povezane slušalke z
mikrofonom ali komplet za slušni
aparat.

Z napravo je povezana prostoročna
oprema za avto.

Z napravo je povezan besedilni
telefon.

Vaša naprava se sinhronizira.

Lahko so prikazani tudi drugi kazalniki.

Ohranjevalnik zaslona
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve.

Če želite določiti nastavitve
ohranjevalnika zaslona, izberite
Splošno > Prilagajanje > Zaslon in med
naslednjim:

Čas do vklopa ohranjev.  — Določite,
koliko časa naj bo naprava nedejavna,
preden se vključi ohranjevalnik zaslona.
Čas osvetlitve  — Določite, koliko časa naj
bo naprava nedejavna, preden se zaslon
zatemni.

Meni
Pritisnite .

V meniju lahko dostopate do funkcij v vaši
napravi.

Če želite odpreti aplikacijo ali mapo,
izberite predmet.

Če spremenite vrstni red funkcij v meniju,
se bo morda razlikoval od privzetega
vrstnega reda, ki je opisan v tem
priročniku za uporabo.

Če želite spremeniti prikaz menija,
izberite Možnosti > Zamenjaj prikaz
menija.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo,
izberite Možnosti > Izhod.

Če želite prikazati odprte aplikacije in
preklapljati med njimi, pridržite tipko
Domov ter izberite aplikacijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v
ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas
delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Nastavitev glasnosti
Če želite med poslušanjem zvočne
datoteke spremeniti glasnost, se
pomikajte navzgor ali navzdol.

Če želite med klicem spremeniti glasnost,
se pomikajte levo ali desno.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti
zvočnik, izberite Zvočnik ali Slušalka.

Opozorilo:
Dolgotrajnejša izpostavljenost močni
glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo
poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave
pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen
zvočnik.
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Zaklepanje tipkovnice
Tipkovnico odklenete tako, da odprete
drsnik ali izberete Odkleni in nato hitro
izberete še V redu.

Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Splošno.

Če želite določiti, da se tipkovnica zaklene,
ko zaprete drsnik, izberite Delovanje
drsnega tel. > Zaklepanje tipkovnice.

Če želite, da naprava samodejno zaklene
tipkovnico po določenem času, izberite
Varnost > Telefon in kartica SIM > Čas
pred samozakl. tipk. > Uporabn.
določeno in želeni čas.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je
programirana v vašo napravo, naj bi bili
mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica
zaklenjena.

Kode za dostop
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve.

Če želite določiti, kako naprava uporablja
kode za dostop in varnostne nastavitve,
izberite Splošno > Varnost > Telefon in
kartica SIM in med naslednjim:

• Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s
kartico (U)SIM, ščiti kartico pred
nepooblaščeno uporabo.

• Kodo (U)PIN2, ki je priložena
nekaterim karticam (U)SIM,
potrebujete za dostop do nekaterih
storitev.

• Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda
priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat
zaporedoma vnesete napačno kodo
PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če
kod niste dobili, se obrnite na
ponudnika storitev.

• Zaščitna koda pomaga ščititi telefon
pred nepooblaščeno uporabo. Lahko
jo ustvarite ali spremenite in
nastavite telefon tako, da jo bo
zahteval. Kodo hranite na skrivnem in
varnem mestu, stran od telefona. Če
kodo pozabite in je telefon zaklenjen,
ga boste morali odnesti v popravilo,
za kar boste morali plačati. Več
informacij lahko dobite pri svojem
ponudniku storitev.

• Geslo za zapore potrebujete za
uporabo storitve zapore klicev, s
katero omejite odhodne in dohodne
klice (omrežna storitev).

Zaklepanje na daljavo
Svojo napravo lahko zaklenete iz druge
naprave z besedilnim sporočilom. Če želite
omogočiti zaklepanje na daljavo in
določiti besedilo za zaklepanje, izberite

 > Nastavitve > Nastavitve >
Splošno > Varnost in Telefon in kartica
SIM > Zaklepanje tel. na daljavo. Po
vnosu sporočila izberite V redu. Sporočilo
lahko vsebuje do 20 znakov.

Če želite napravo zakleniti, pošljite
sporočilo za zaklepanje na vašo mobilno
telefonsko številko. Če želite napravo
kasneje odkleniti, izberite Odkleni, in
vnesite kodo za zaklepanje.

Namestitve
Izberite  > Aplikacije > Namestit..

Najdete lahko dodatne aplikacije in jih
naložite v to mapo.

Pomembno:  Nameščajte in uporabljajte
samo aplikacije in drugo programsko
opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer
aplikacije z oznako Symbian Signed ali
take, ki so preizkušene s programom Java
Verified™.
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Priključitev združljive slušalke
Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo
izhodni signal, ker bi to lahko napravo
poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne
povezujte nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete
katero koli zunanjo napravo ali druge
slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia
odobrila za uporabo s to napravo), bodite
posebej pozorni na nastavljeno stopnjo
glasnosti.

Priključitev podatkovnega kabla USB
Priključite združljiv podatkovni kabel USB
v priključek USB.

Če želite izbrati privzeti način povezave
USB ali zamenjati aktivni način, izberite

 > Nastavitve in Povezov. > USB >
Način povezave USB ter izberite želeni
način.

Če želite izbrati, ali se bo privzeti način
vključil samodejno, izberite Vprašaj ob
povezavi.

Pašček za zapestje
Pašček napeljite in ga zategnite.
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Klicne funkcije

Glasovni klici
Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko
številko vključno z omrežno številko in
pritisnete klicno tipko.

Nasvet:  Za mednarodne klice dodajte
znak +, ki nadomesti mednarodno
izhodno kodo, potem vnesite še kodo
države, omrežno številko (po potrebi brez
prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali
prekinete poskus klica.

Če želite poklicati z uporabo vizitke,
shranjene v imeniku, odprite imenik.
Vnesite prve črke imena, pomaknite se na
ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika
klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre
seznam zadnjih 20 klicanih številk.
Pomaknite se na želeno številko ali ime in
pritisnite klicno tipko.

Med aktivnim klicem nastavite glasnost
tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če želite preklopiti z glasovnega na video
klic, izberite Možnosti > Preklopi na
video klic. Naprava konča glasovni klic in
vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

Hitro klicanje
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Telefon > Klici > Hitro klicanje.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje
klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko
je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite
Vključeno.

Če želite telefonski številki dodeliti
številsko tipko za hitro klicanje, izberite

 > Nastavitve > Hitro klic..

Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do
9) na zaslonu in izberite Možnosti >
Določi.

V imeniku izberite želeno številko.

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki
ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko
za hitro klicanje in izberite Možnosti >
Odstrani.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki
ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko
za hitro klicanje in izberite Možnosti >
Spremeni.

Telefonski predal 
Izberite  > Nastavitve > Telef.
predal.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski
predal, morate vnesti številko svojega
telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se
pomaknete do možnosti Telefonski predal
in izberete Možnosti > Pokliči glasovni
predal.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z
domačega zaslona, pridržite tipko 1 ali
pritisnite 1 in nato tipko za klicanje.
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Izberite telefonski predal, ki ga želite
poklicati.

Če želite spremeniti številko predala,
izberite predal in nato Možnosti >
Spremeni številko.

Glasovno klicanje
Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno
v imeniku.

Opomba:  Uporaba glasovnih oznak je v
hrupnem okolju ali v sili lahko otežena,
zato se nikoli ne zanašajte samo na
glasovno klicanje.

1 Pridržite desno izbirno tipko, ko je
prikazan domači zaslon. Predvaja se
kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže
navodilo Zdaj govorite.

2 Povejte ime osebe, ki jo želite
poklicati. Če ga telefon prepozna, se
odpre seznam predlaganih zadetkov.
Telefon predvaja glasovni ukaz
najustreznejšega zadetka na vrhu
seznama. Če ukaz ni pravi, se
pomaknite na drug vnos.

Vzpostavljanje konferenčnega klica
1 Konferenčni klic vzpostavite tako, da

vnesete telefonsko številko prvega
udeleženca in pritisnete klicno tipko.

2 Ko udeleženec sprejme klic, izberite
Možnosti > Nov klic.

3 Ko ste poklicali vse udeležence,
izberite Možnosti > Konferenca, da
klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofon naprave
tako, da izberete Možnosti > Izključi
mikrofon.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega
klica, ga izberite in Možnosti >
Konferenca > Izključi udeleženca.

Če bi radi zasebno govorili z enim od
udeležencev konferenčnega klica, ga
izberite in Možnosti > Konferenca >
Zasebno.

Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno
tipko ali odprete drsnik.

Če želite, da naprava sprejme klic, ko
odprete drsnik, izberite  >
Nastavitve > Nastavitve in Splošno >
Delovanje drsnega tel..

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za
konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da
bi odgovorili na klic, izberite Utišaj.

Ko klic že poteka in je aktivirana funkcija
čakajočega klica (omrežna storitev),
pritisnite klicno tipko, da sprejmete nov
dohodni klic. Prvi klic je zadržan. Aktivni
klic končate tako, da pritisnete tipko za
konec.

Dnevniki klicev in podatkovnih
povezav
Izberite  > Dnevnik.

Če želite videti zadnje neodgovorjene,
prejete in odhodne klice, izberite Zadnji
klici.
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Nasvet:  Če želite videti klicane številke,
ko je prikazan domači zaslon, pritisnite
klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje
odhodnih in dohodnih klicev, izberite
Trajanje klicev.

Če želite videti količino prenesenih
podatkov prek povezav za paketne
podatke, izberite Paketni prenos.

Video klici

Vzpostavljanje video klica

Video klic vzpostavite tako, da vnesete
telefonsko številko oziroma v imeniku
izberete sogovornika, nato pa izberete
Možnosti > Pokliči > Video klic. Ko
vzpostavite video klic, se vklopi kamera
naprave. Če se kamera že uporablja,
pošiljanje videa ni mogoče. Če vam
sogovornik ne želi odgovoriti z video
posnetkom, namesto tega vidite navadno
sliko. Če želite določiti, da se iz vaše
naprave pošilja navadna slika in ne video
posnetek, izberite  > Nastavitve >
Nastavitve in Telefon > Klici > Slika v
video klicu.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka,
video posnetka ali video posnetka in
zvoka, izberite Možnosti >
Onemogoči > Pošiljanje zvoka,
Pošiljanje video slike ali Pošilj. zvoka in
videa.

Med aktivnim video klicem nastavite
glasnost tako, da se pomaknete levo ali
desno.

Če želite uporabiti zvočnik, izberite
Možnosti > Vključi zvočnik. Če želite
izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke,
izberite Možnosti > Vključi slušalko.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako,
da izberete Možnosti > Zamenjaj vrstni
red slik.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na
zaslonu, izberite Možnosti > Povečava
in pomikajte drsnik gor ali dol.

Če želite končati video klic in znova
vzpostaviti glasovni klic z istim
sogovornikom, izberite Možnosti >
Preklopi na glasov. klic.

Sprejem ali zavrnitev video klica
Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu
prikaže .

1 Video klic sprejmete tako, da
pritisnete klicno tipko.

2 Če želite pošiljati svoj video v živo,
izberite Da.

Če ne vključite pošiljanja videa, boste
slišali samo glas klicatelja. Vašo video
sliko zamenja siv zaslon. Če želite
omogočiti pošiljanje videa, izberite
Možnosti > Omogoči > Pošiljanje
video slike.
Če želite zamenjati sivo ozadje s
fotografijo, ki ste jo posneli s kamero
svoje naprave, izberite  > Nastavitve
in Telefonija > Klici > Slika v video
klicu.

Če ne želite sprejeti video klica, pritisnite
tipko za konec.
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Klicne nastavitve
Klicne nastavitve
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Telefon > Klici.

Izberite med naslednjim:

Pošiljanje lastne št.  — Osebi, ki jo
kličete, pokažite svojo telefonsko številko.
Čakajoči klic  — Nastavite napravo tako,
da vas med že vzpostavljenim klicem
obvesti o dohodnih klicih (omrežna
storitev).
Zavrni klic s sporočilom  — Ko zavrnete
klic, pošljite klicatelju besedilno sporočilo
s pojasnilom, zakaj klica niste mogli
sprejeti.
Besedilo sporočila  — Napišite običajno
besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko
zavrnete klic.
Lastni video v prej. klicu  — Dovolite ali
zavrnite pošiljanje videa med video
klicem iz vaše naprave.
Slika v video klicu  — Če med video
klicem video ni poslan, izberite sliko, ki bo
prikazana namesto njega.
Samodejni ponovni klic  — Nastavite
napravo, da bo po neuspelem klicanju
poskusila še največ desetkrat. Samodejno
ponovno klicanje ustavite tako, da
pritisnete tipko za konec.
Prikaz trajanja klica  — Prikažite trajanje
klica med pogovorom.
Povzetek po klicu  — Prikažite trajanje
klica po pogovoru.
Hitro klicanje  — Vključite hitro klicanje.
Sprej. s katero koli tipko  — Vključite
sprejemanje klicev s katero koli tipko.
Uporabljena linija  — Ta nastavitev
(omrežna storitev) je na voljo samo, če
kartica SIM podpira dve naročniški številki,
torej dve telefonski liniji. Izberite, katero

linijo želite uporabljati za klicanje ali
pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na
izbrano linijo lahko sprejemate klice z
obeh linij. Če izberete Linija 2, vendar na
to omrežno storitev niste naročeni, ne
boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2,
je na začetnem zaslonu prikazan znak .
Menjava linije  — Preprečite izbiro
telefonske linije (omrežna storitev), če
vaša kartica SIM to podpira. Če želite
spremeniti to nastavitev, potrebujete
kodo PIN2.
Iskanje vizitk  — Vključite iskanje vizitk
na začetnem zaslonu.

Preusmerjanje klicev
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Telefon > Preusmer. klicev.

Dohodne klice lahko preusmerite v
telefonski predal ali na drugo telefonsko
številko. Več informacij lahko dobite pri
svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite
preusmeriti, in med naslednjimi
možnostmi:
Vsi glasovni klici, Vsi podatkovni in
video klici ali Vsi faks
klici — Preusmeritev vseh dohodnih
glasovnih, podatkovnih, faks in video
klicev. Klicev ne boste mogli sprejeti,
preusmerjeni bodo na drugo številko.
Če je telefon zaseden  — Preusmeritev
dohodnih klicev, če že poteka klic.
Če ne sprejmem klica  — Preusmeritev
dohodnih klicev po določenem času
zvonjenja. Izberite, kako dolgo naprava
zvoni, preden se klic preusmeri.
Če nisem v dosegu  — Preusmeritev
klicev, ko je naprava izključena ali ni v
dosegu omrežja.

20 Klicne funkcije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.



Če nisem na voljo  — Preusmeritev klicev,
če imate aktiven klic, se ne oglasite ali če
je naprava izklopljena ali zunaj dosega
omrežja.

Klice preusmerite v telefonski predal tako,
da izberete vrsto klica, možnost
preusmeritve in Možnosti > Vključi > V
glasovni predal.

Klice preusmerite na drugo telefonsko
številko tako, da izberete vrsto klica,
možnost preusmeritve in Možnosti >
Vključi > Na drugo številko. Vnesite
številko ali izberite Poišči, da bi izbrali
številko v Imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje
preusmeritev, se pomaknite na možnost
preusmeritve in izberite Možnosti >
Preveri stanje.

Preusmerjanje klicev izključite tako, da se
pomaknete na možnost preusmeritve in
izberete Možnosti > Izključi.

Zapore klicev
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Telefon > Zapore klicev.

Vključite lahko zaporo odhodnih in
dohodnih klicev v napravo (omrežna
storitev). Za spreminjanje nastavitev
potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite
pri ponudniku storitev. Zapore klicev
veljajo za vse klice.

Izberite med naslednjimi nastavitvami
zapor glasovnih klicev:
Odhodni klici  — Če želite preprečiti
glasovno klicanje z napravo.
Dohodni klici  — Preprečite dohodne
klice.

Mednarodni klici  — Preprečite klice v
tujino.
Dohodni klici med gostovanjem
 — Preprečite dohodne klice, ko ste v
tujini.
Mednarodni klici, razen v domovino
 — Preprečite klice v tujino, dovolite pa
klice v svojo državo.

Če želite preveriti stanje zapore glasovnih
klicev, izberite možnost zapore in
Možnosti > Preveri stanje.

Če želite izključiti zapore glasovnih klicev,
izberite možnost zapore in Možnosti >
Izključi vse zapore.

Če želite spremeniti geslo za zaporo
glasovnih, faks in podatkovnih klicev,
izberite Možnosti > Spremeni geslo
zapor. Najprej vnesite trenutno kodo,
nato pa dvakrat novo kodo. Geslo za
zaporo mora imeti štiri števke. Več
informacij lahko dobite pri svojem
ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in nato Telefon > Omrežje.

Če želite izbrati omrežni način, izberite
Omrežni način in Dvojni način, UMTS ali
GSM. V dvojnem načinu naprava
samodejno preklaplja med omrežji.

Nasvet: UMTS omogoča hitrejši prenos
podatkov, vendar lahko hitreje porablja
energijo baterije in skrajša čas njenega
delovanja. Če izberete Dvojni način in ste
na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS,
bo naprava morda nenehno preklapljala
med vrstama omrežij, kar tudi lahko
poveča izrabo baterije.
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Če želite izbrati operaterja, izberite Izbira
operaterja in Ročno, če želite sami
izbrati omrežje s seznama oziroma
Samodejno, da bo naprava poiskala in
izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava
uporablja v mikroceličnem omrežju
(MCN), izberite Informacije o celici >
Vključeno.

Prilagajanje

Teme
Spreminjanje teme zaslona
Izberite  > Nastavitve > Teme.

Izbirate lahko med temi možnostmi:
Splošno  — Spremenite temo v vseh
aplikacijah.
Prikaz menija  — Spremenite temo v
glavnem meniju.
Pripravljenost  — Spremenite temo na
začetnem zaslonu.
Ozadje  — Spremenite sliko ozadja na
začetnem zaslonu.
Klicna slika  — Spremenite sliko, ki je
prikazana med klicem.

Če želite vključiti ali izključiti učinke teme,
izberite Splošno > Možnosti > Učinki
teme.

Nalaganje teme
Izberite  > Nastavitve > Teme.

Temo naložite tako, da izberete
Splošno > Naloži teme > Možnosti >
Pojdi na > Nova spletna stran. Vnesite
spletni naslov, s katerega želite naložiti
temo. Ko je tema naložena, si jo lahko
predogledate ali jo vključite.

Temo si predogledate tako, da izberete
Možnosti > Predogled.

Temo vključite tako, da izberete
Možnosti > Nastavi.

Profili 
Izberite  > Nastavitve > Profili.
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Nastavite lahko tone zvonjenja,
opozorilne tone in druge zvoke naprave
ter jih prilagodite različnim dogodkom,
okoljem in skupinam klicalcev. Aktivni
profil je prikazan na vrhu domačega
zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan
samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite
Možnosti > Ustvari nov in določite
nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in
Možnosti > Prilagodi.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in
Možnosti > Vključi. Profil Brez povezave
preprečuje nenameren vklop naprave,
pošiljanje in prejemanje sporočil ter
uporabo povezave Bluetooth in UKV-
radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse
morebitne povezave z internetom. Profil
Brez povezave ne prepreči poznejše
vzpostavitve povezave Bluetooth ali
ponovnega vklopa UKV-radia. Pri uporabi
teh funkcij morate upoštevati varnostne
predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do
določene ure v naslednjih 24 urah, se
pomaknite na profil, izberite Možnosti >
Omejeno in nastavite čas. Po preteku
časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar
je profil omejen, je v pripravljenosti
prikazan znak . Profila Brez povezave ne
morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili
sami, izberite Možnosti > Zbriši profil.
Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče
zbrisati.

Kamera

Naprava ima dve kameri za fotografiranje
slik in snemanje videoposnetkov. Glavna
kamera z visoko ločljivostjo je na hrbtni
strani naprave in deluje v ležečem načinu,
dodatna kamera s slabšo ločljivostjo pa je
na sprednji strani naprave in deluje v
pokončnem načinu. Medtem ko je aktivna
glavna kamera, dodatno kamero vklopite
tako, da izberete Možnosti > Upor.
dodat. kamero.

Fotografiranje
Ko fotografirate, bodite pozorni na
naslednje:

• Napravo držite pri miru z obema
rokama.

• Če uporabite digitalno povečavo, bo
kakovost slike slabša v primerjavi z
nepovečano sliko.

• Kamera preklopi v način varčevanja z
energijo približno po minuti
nedejavnosti.

• Bliskavico uporabljajte z varne
razdalje. Ne uporabljate je za
bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri
slikanju bliskavice ne prekrivajte.

1 Iz video načina preklopite v slikovni
način po potrebi tako, da izberete

.
2 Če želite zakleniti izostritev na nekem

predmetu, pritisnite sprožilec do
polovice (ni na voljo v načinu
pokrajine in športni sceni). Prikaže se
zelena oznaka zaklenjene izostritve.
Če izostritev ni zaklenjena, se prikaže
rumena oznaka izostritve. Spustite
sprožilec in ga ponovno pritisnite do
polovice. Sliko lahko posnamete tudi,
ne da bi zaklenili izostritev.
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3 Pritisnite sprožilec. Naprave ne
premikajte, dokler se slika ne shrani
in prikaže na zaslonu.

Zajemanje slik z dodatno kamero
1 Izberite Možnosti > Uporabi

dodatno kamero.
2 Če želite posneti sliko, izberite Slikaj.

Naprave ne premikajte, dokler se slika
ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečanje ali pomanjšanje prikaza
med fotografiranjem
Uporabite tipki za povečavo.

Delovanje kamere v ozadju in uporaba
drugih aplikacij
Pritisnite menijsko tipko. V kamero se
vrnete tako, da pridržite sprožilec.

Panoramski način
Izberite  > Kamera.

V orodni vrstici izberite panoramski način
.

1 Ko želite zajeti prvo sliko v
panoramskem načinu, pritisnite
sprožilec.

2 Počasi zasukajte napravo v levo ali
desno, kot prikazujejo puščice.
Prikaže se predogled panorame,
kamera pa fotografira, medtem ko se
obračate. Zelena puščica prikazuje, da
se lahko počasi obračate. Rdeča
oznaka za pavzo pomeni, da se
morate ustaviti in počakati, da se spet
prikaže zelena puščica. Ko se rdeči
pravokotnik premakne v središče
območja predogleda, lahko
pričakujete, da se bo posnela
naslednja fotografija.

3 Fotografiranje končate tako, da
izberete Ustavi. Ko je dosežena
največja možna širina slike, se
panoramsko fotografiranje
samodejno ustavi. Morda bo trajalo
nekaj časa, da bo naprava obdelala
posneto fotografijo.

Snem. vid. posn.
1 Če želite iz slikovnega načina

preklopiti v video način, ga izberite v
aktivni orodni vrstici.

2 Če želite začasno ustaviti snemanje,
izberite Prekini. Nadaljujete ga tako,
da izberete Nadaljuj. Snemanje se
ustavi, če ga prekinete in eno minuto
ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali
pomanjšati, uporabite tipki za
povečavo.

3 Snemanje ustavite tako, da pritisnete
sprožilec. Video posnetek se
samodejno shrani v Fotografije.
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Galerija

Izberite  > Galerija.

Z Galerijo lahko dostopate do raznovrstnih
medijev, kot so slike in video posnetki,
glasba, zvočni posnetki, povezave za
pretakanje in predstavitve. Vse slike,
video posnetki, glasba in zvočni posnetki,
ki si jih ogledate, se samodejno shranijo v
Galerijo. Zvočni posnetki in glasba se
predvajajo v Predvajalniku glasbe,
povezave za pretakanje v Video centru. Z
aplikacijo Fotografije si lahko ogledate
slike in predvajate video posnetke.

O Galeriji
Izberite  > Galerija > Slike in vid.
pos. in nato izberite med temi
možnostmi:

Zajeto  — Poglejte vse slike in video
posnetke, ki ste jih zajeli.
Meseci  — Oglejte si fotografije in video
posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih
zajeli.
Albumi  — Oglejte si privzete albume in
tiste, ki ste jih sami ustvarili.
Oznake  — Oglejte si oznake, ki ste jih
ustvarili za vsak predmet.
Nalaganja  — Oglejte si elemente in video
posnetke, ki ste jih prenesli iz spleta ali
prejeli v večpredstavnostnih ali e-poštnih
sporočilih.
Spletna obj.  — Objavite fotografije v
internetu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi
pomnilniški kartici (če je vstavljena), so
označene z .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke
na drugo mesto v pomnilniku, izberite

datoteko, Možnosti > Premakni in
kopiraj in ustrezno možnost.
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Imenik

Izberite  > Imenik.

V Imeniku lahko shranjujete in
posodabljate kontaktne informacije, kot
so telefonske številke ter domači in e-
poštni naslovi vaših stikov. Posamezni
vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja
ali sličico, ustvarite pa lahko tudi skupine
vizitk in pošljete e-pošto ali besedilno
sporočilo več osebam hkrati.

Več informacij o imeniku in vizitkah na
kartici SIM najdete v obsežnejšem
priročniku, ki je na voljo na straneh za
podporo uporabnikom izdelka na naslovu
www.nokia.com/support.

Delo z imeni in številkami

Vizitko zbrišete tako, da jo izberete in
pritisnete C.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite
Možnosti > Označi/Odznači, da jih
označite, ter pritisnite C, da jih zbrišete.

Kontaktne informacije pošljete tako, da
izberete vizitko, Možnosti > Pošlji
vizitko in želeno možnost.

Glasovno oznako, ki je dodana vizitki,
predvajate tako, da izberete vizitko in
Možnosti > Podrob. glasovne
oznake > Možnosti > Predvajaj
glasov. ozn..

Shranjevanje in urejanje imen in
številk
1 Novo vizitko v imenik dodate tako, da

izberete Možnosti > Nova vizitka.
2 Izpolnite želena polja in izberite

Končano.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in
Možnosti > Uredi.

Toni zvonjenja, slike in besedilo za
vizitke
Za vizitko ali skupino lahko določite ton
zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še
sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče
oseba, za katero ste ustvarili vizitko,
naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in
prikaže besedilo ali sliko (če je številka
klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite dodati ton zvonjenja vizitki ali
skupini vizitk, izberite vizitko ali skupino
vizitk in Možnosti > Ton zvonjenja ter
ton zvonjenja.

Če želite vizitki dodati besedilo, izberite
vizitko in Možnosti > Dodaj besedilo ob
klicu. Vnesite želeno besedilo in pritisnite
V redu.

Če želite vizitki, shranjeni v pomnilniku
naprave, dodati sliko, izberite vizitko,
Možnosti > Dodaj sliko, in sliko iz
galerije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na
seznamu tonov izberete Privzeti ton.

Če želite pregledati, spremeniti ali
odstraniti vizitki dodano sliko, izberite
vizitko, Možnosti > Slika in želeno
možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša,
ali želite vanjo kopirati imena in številke s
kartice SIM.
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Kopiranje začnete tako, da izberete V
redu.

Če vizitk na kartici SIM nočete kopirati v
pomnilnik naprave, izberite Prekliči.
Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s
kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite
pogledati, izberite V redu. Odpre se
imenik in imena, shranjena na kartici SIM,
so označena z znakom .

Ostanite v stiku s spletnimi prijatelji
Informacije o vizitki v napravi lahko
sinhronizirate z vizitkami v storitvah
socialnih omrežij. Ko dovolite
sinhronizacijo, si lahko v aplikaciji Imenik
v napravi ogledate informacije o profilih
oseb, na primer slike in posodobitve stanj.

Sinhronizacija vizitk in nalaganje
posodobitev stanj sta omrežni storitvi.
Nastanejo lahko stroški gostovanja in
prenosa podatkov. Če storitev socialnega
omrežja ni na voljo ali ne deluje pravilno,
morda ne boste mogli sinhronizirati vizitk
ali nalagati posodobitev stanj.

Če želite začeti sinhronizacijo vizitk,
odprite nastavitve aplikacije za socialna
omrežja v napravi, izberite dostopno
točko in nastavite pogostost samodejne
sinhronizacije.

Če želite deaktivirati povezavo med
Imenikom in storitvijo socialnega
omrežja, v nastavitvah aplikacije za
socialna omrežja v napravi počistite
potrditveno polje Omogoči.

Ta funkcija morda ni na voljo v določenih
regijah.

Pisanje besedila

Običajni način pisanja
 označuje običajni vnos besedila.

 in  označujeta velike in male
črke.  pomeni, da bo začetnica velika,
preostale črke pa male.  označuje
način za vnašanje številk.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da
pritisnete številsko tipko od 2 do 9
tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Na
voljo je več znakov, kot jih je napisanih na
posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo
želite napisati, na isti tipki kot prejšnja,
počakajte, da se spet pojavi kazalka, in
šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite
ustrezno tipko.

Med različnimi velikostmi črk in načini
preklapljate tako, da pritisnete #.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za
brisanje. Če pridržite tipko za brisanje,
zbrišete več znakov hkrati.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da
pritiskate tipko 1, dokler se ne prikaže
želeno ločilo.

Če želite dodati posebne znake, pridržite
tipko *.

Presledek vstavite tako, da pritisnete
tipko 0. Prelom vrstice vnesete tako, da
trikrat pritisnete tipko 0.

Predvidevanje vnosa besedila
1 Če želite vklopiti ali izklopiti

samodejno dokončanje vnosa,
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dvakrat hitro pritisnite #. Tako to
funkcijo omogočite ali prekličete za
vse urejevalnike v napravi. 
označuje, da je funkcija samodejnega
dokončanja vnosa aktivna.

2 S tipkami 2–9 napišite želeno besedo.
Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko
le enkrat.

3 Ko besedo napišete do konca in je
pravilna, se pomaknite desno, da jo
potrdite, ali pritisnite 0, da dodate
presledek.
Če beseda ni pravilna, pritiskajte tipko
*, da se prikažejo še druge ustrezne
besede iz slovarja.
Če je za besedo prikazan ?, to pomeni,
da besede, ki ste jo nameravali
napisati, ni v slovarju. Če želite v
slovar dodati novo besedo, izberite
Črkuj, vnesite besedo (z največ 32
črkami) na običajen način in izberite
V redu. Beseda se doda v slovar. Ko je
slovar poln, nove dodane besede
nadomestijo najstarejše.

Vpišite prvi del zloženke in jo potrdite s
pomikom v desno. Vpišite drugi del
zloženke. Pritisnite 0, da besedo
dokončate in dodate presledek.

Zamenjava jezika pisanja
Jezik pisanja lahko spremenite med
samim pisanjem besedila. Če na primer za
zapis določenega znaka zaporedoma
pritiskate tipko 6, dobite s spremembo
jezika pisanja dostop do znakov v
drugačnem vrstnem redu.

Če besedilo pišete v nelatiničnih znakih, e-
poštni ali spletni naslov pa želite zapisati
z latiničnimi, boste morda morali
spremeniti jezik pisanja. Če želite
spremeniti jezik pisanja, izberite
Možnosti > Možnosti vnosa > Jezik

pisanja in jezik pisanja z latiničnimi
znaki.

Kopiranje in brisanje besedila
1 Če želite izbrati črke in besede,

pridržite # in se hkrati pomaknite levo
ali desno. Če želite izbrati vrstice
besedila, pridržite # in se hkrati
pomaknite navzgor ali navzdol.

2 Če želite kopirati besedilo, pridržite
# in hkrati izberite Kopiraj.
Če želite zbrisati izbrano besedilo,
pritisnite tipko za brisanje C.

3 Če želite prilepiti besedilo, se
pomaknite na želeno lokacijo,
pridržite # in hkrati izberite Prilepi.
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Sporočila

Izberite  > Sporočila.

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev)
lahko prejemate in pošiljate besedilna,
večpredstavnostna, zvočna in e-poštna
sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila
spletnih storitev, sporočila v celici in
posebna sporočila, ki vsebujejo podatke,
ter pošiljate ukaze za storitve.

Vrste sporočil, ki so na voljo, so lahko
različne. Če potrebujete podrobnejše
informacije, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.

Pred pošiljanjem ali sprejemanjem
sporočil boste morali morda poskrbeti za
naslednje:

• Biti morate v dosegu signala
mobilnega omrežja, v napravo pa
mora biti vstavljena veljavna kartica
SIM.

• Preverite, ali omrežje podpira
sporočilne funkcije, ki jih želite
uporabljati, in ali so vključene na
kartici SIM.

• V napravi določite nastavitve
internetne dostopne točke.

• V napravi določite nastavitve e-
poštnega računa.

• V napravi določite nastavitve
besedilnih sporočil.

• V napravi določite nastavitve
večpredstavnostnih sporočil.

Vaša naprava bo morda prepoznala
ponudnika kartice SIM in samodejno
konfigurirala nekatere nastavitve
sporočil. Če se to ne zgodi, boste
nastavitve morali morda nastaviti ročno
ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Videz slikovnega sporočila je lahko
različen, odvisno od naprave, ki ga
prejme.

Večpredstavnostna sporočila lahko
prejemajo in prikazujejo samo naprave z
združljivimi funkcijami. Videz sporočila je
lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga
prejme.

Pisanje in pošiljanje sporočil
Izberite  > Sporočila.

Pomembno:  Pri odpiranju sporočil
bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo
zlonamerno programsko opremo ali so
drugače škodljiva za napravo ali
računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno
sporočilo ali napišete e-pošto, morate
imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost
večpredstavnostnih sporočil. Če
vstavljena slika preseže omejitev, jo bo
morda naprava pomanjšala, tako da jo
boste lahko poslali z uporabo storitve
MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev
velikosti za e-poštna sporočila. Če
pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega
strežniško omejitev, sporočilo ostane v
mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej
poskuša poslati v rednih presledkih. Za
pošiljanje e-pošte potrebujete
podatkovno povezavo in zaradi
ponavljajočih ponovnih poskusov
pošiljanja bodo stroški prenosa verjetno
višji. V mapi V pošiljanju lahko tako
sporočilo zbrišete ali ga premaknete v
mapo Osnutki.

1 Izberite Novo sporočilo >
Sporočilo, če želite poslati besedilno

Sporočila 29

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.



ali večpredstavnostno sporočilo
(MMS), Zvočno sporočilo za
večpredstavnostno sporočilo, ki
vključuje en zvočni posnetek, ali E-
pošta za pošiljanje e-pošte.

2 V polju Za pritisnite tipko za
pomikanje, da bi izbrali prejemnike
ali skupine iz imenika, ali pa vnesite
telefonsko številko oziroma e-poštni
naslov. Če želite dodati podpičje (;), s
katerim ločite prejemnike, pritisnite
tipko *. Številko ali naslov lahko tudi
kopirate in prilepite iz odložišča.

3 V polje Zadeva vnesite zadevo
sporočila. Če želite zamenjati
prikazana polja, izberite Možnosti >
Naslovna polja v sporočil..

4 V sporočilno polje napišite vsebino
sporočila. Če želite vstaviti predlogo
ali beležko, izberite Možnosti >
Vstavi vsebino > Vstavi besedilo >
Predloga ali Beležka.

5 V večpredstavnostno sporočilo
dodate predstavnostno datoteko
tako, da izberete Možnosti > Vstavi
vsebino, vir datoteke in želeno
datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti
vizitko, stran, beležko ali drugo
datoteko, izberite Možnosti > Vstavi
vsebino > Vstavi drugo datoteko.

6 Če želite posneti fotografijo, zvočni ali
video posnetek za večpredstavnostno
sporočilo, izberite Možnosti > Vstavi
vsebino > Vstavi sliko > Novo,
Vstavi video posnetek > Nov ali
Vstavi zvočni posnetek > Novo.

7 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati
prilogo, izberite Možnosti in vrsto
priloge. E-poštne priloge označuje .

8 Sporočilo pošljete tako, da izberete
Možnosti > Pošlji ali pritisnete
klicno tipko.

Opomba:  Ikona ali besedilo na zaslonu
naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo
poslano, ne pomeni, da je sporočilo že
prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila,
daljša od običajne omejitve za eno
sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot
dve ali več sporočil. Ponudnik storitev
lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z
naglasi ali drugimi znamenji in nekatere
jezikovne možnosti lahko zasedejo več
prostora, zaradi česar lahko v enem
sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih
lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne
boste mogli pošiljati video posnetkov, ki
so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo
omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v
omrežju.

E-pošta
Nastavitev e-poštnega računa
Z e-poštnim čarovnikom lahko nastavite
poslovni e-poštni račun, na primer
Microsoft Outlook ali Mail for Exchange, in
internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste
morda morali vnesti ime strežnika,
povezanega z vašim e-poštnim naslovom.
Za podrobnosti se obrnite na oddelek za
informacijsko tehnologijo v podjetju.

1 Čarovnika odprete tako, da na
začetnem zaslonu izberete Nastavi e-
pošto.

2 Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.
Če čarovnik ne more samodejno
nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-
poštnega računa in vnesite ustrezne
nastavitve zanj.
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Če ima naprava dodatne e-poštne
odjemalce, vam jih ponudi, ko odprete e-
poštnega čarovnika.

ActiveSync
Uporaba aplikacije Mail for Exchange je
omejena na omrežno sinhronizacijo
informacij v upravitelju osebnih podatkov
med napravo Nokia in odobrenim
strežnikom Microsoft Exchange.

Pošiljanje e-pošte
Izberite  > Sporočila.

1 Izberite svoj nabiralnik in nato
Možnosti > Ustvari e-pošto.

2 V polje Za vnesite prejemnikov e-
poštni naslov. Če imate prejemnikov
e-poštni naslov v Imeniku, začnite
vnašati njegovo ime in ga nato
izberite med predlaganimi
možnostmi. Če dodate več
prejemnikov, za ločevanje e-poštnih
naslovov vstavite ;. Polje Kp
uporabite, če želite drugim
prejemnikom poslati kopijo, če pa
prejemnikom želite poslati skrito
kopijo sporočila, uporabite polje Skp.
Če polje Skp ni vidno, izberite
Možnosti > Več > Prikaži polje
Skp..

3 V polje Zadeva vnesite zadevo e-
poštnega sporočila.

4 V besedilno polje vnesite besedilo.
5 Izberite Možnosti in med temi

možnostmi:

Dodaj prilogo  — Sporočilu dodajte
prilogo.
Pomembnost  — Nastavite
pomembnost sporočila.
Zastavica  — Označite sporočilo za
nadaljnje delo.

Vstavi predlogo  — Vstavite besedilo
iz predloge.
Dodaj prejemnika  — Dodajte
prejemnike sporočilu iz Imenika.
Možnosti urejanja  — Izrežite,
kopirajte ali prilepite izbrano
besedilo.
Jezik pisanja:  — Izberite jezik za
pisanje.

6 Izberite Možnosti > Pošlji.

Dodajanje prilog
Izberite  > Sporočila.

Če želite napisati e-poštno sporočilo,
izberite nabiralnik in nato Možnosti >
Ustvari e-pošto.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati
prilogo, izberite Možnosti > Dodaj
prilogo.

Izbrano prilogo odstranite tako, da
izberete Možnosti > Odstrani prilogo.

Branje e-pošte
Izberite  > Sporočila.

Pomembno:  Pri odpiranju sporočil
bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo
zlonamerno programsko opremo ali so
drugače škodljiva za napravo ali
računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno
sporočilo, izberite nabiralnik in nato s
seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da
izberete Možnosti > Odgovori.
Pošiljatelju in vsem prejemnikom
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sporočila odgovorite tako, da izberete
Možnosti > Odgovori vsem.

Sporočilo posredujete tako, da izberete
Možnosti > Posreduj.

Nalaganje prilog
Izberite  > Sporočila in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si
ogledate tako, da se pomaknete na polje
za priloge in izberete Možnosti >
Dejanja. Če je v sporočilu ena priloga,
izberite Odpri, da jo odprete. Če je v
sporočilu več prilog, izberite Prikaži
seznam, da odprete seznam, na katerem
je prikazano, katere priloge so bile
prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama
naložite v napravo tako, da izberete
Možnosti > Dejanja > Naloži ali Naloži
vse. Priloge se ne shranijo v napravo in se
zbrišejo, ko zbrišete sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge
shranite v napravo tako, da izberete
Možnosti > Dejanja > Shrani ali Shrani
vse.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da
izberete Možnosti > Dejanja > Odpri.

Odgovor na zahtevo za sestanek
Izberite  > Sporočila in nabiralnik.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek,
Možnosti in nato med naslednjimi
možnostmi:
Sprejmi  — Sprejmite zahtevo za
sestanek.
Zavrni  — Zavrnite zahtevo za sestanek.

Posreduj  — Zahtevo za sestanek
posredujte drugemu prejemniku.
Odstrani iz koledarja  — Preklican
sestanek odstranite s koledarja.

Iskanje e-poštnih sporočil
Izberite  > Sporočila in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in
osrednjem besedilu e-poštnih sporočil v
nabiralniku, izberite Možnosti > Poišči.

Iskanje ustavite tako, da izberete
Možnosti > Ustavi iskanje.

Novo iskanje začnete tako, da izberete
Možnosti > Novo iskanje.

Brisanje e-pošte
Izberite  > Sporočila in nabiralnik.

Izbrano e-poštno sporočilo zbrišete tako,
da izberete Možnosti > Dejanja >
Zbriši. Sporočilo se premakne v mapo
Zbrisani predmeti, če je na voljo.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako,
da jo izberete in nato izberete
Možnosti > Izprazni Zbrisane pred..

Preklapljanje med e-poštnimi mapami
Izberite  > Sporočila in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali
nabiralnik, izberite Prejeto na vrhu
zaslona. S seznama izberite mapo z e-
pošto ali nabiralnik.

Prekinitev povezave z nabiralnikom
Izberite  > Sporočila in nabiralnik.
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Če želite preklicati sinhronizacijo med
napravo in e-poštnim strežnikom ter
delati z e-pošto brez brezžične povezave,
izberite Možnosti > Prekini povezavo.
Če vaš nabiralnik nima možnosti Prekini
povezavo, izberite Možnosti > Izhod,
da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo,
izberite Možnosti > Vzpostavi
povezavo.

Nastavite odgovor o odsotnosti iz
pisarne
Izberite  > Sporočila.

Če želite poslati odgovor o odsotnosti iz
pisarne, izberite svoj nabiralnik
inMožnosti > Nastav. > Nabiralnik >
Odsotnost > Vključeno ali Možnosti >
Nastav. > Nastavitve nabiralnika >
Odsotnost > Vključeno.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če
izberete Odgovor ob odsotnosti.

Splošne nastavitve e-pošte
Izberite  > Sporočila.

Izberite nabiralnik Možnosti >
Nastav. > Splošne nastavitve in nato
izberite med temi možnostmi:
Postavitev sez. sporoč.  — Izberite, ali je
za e-poštna sporočila v mapi Prejeto
prikazana ena vrstica besedila ali dve.
Predogl. osred. besed.  — Izberite, ali
želite predogled sporočil, ko se pomikate
po seznamu e-poštnih sporočil v mapi
Prejeto.
Ločnice naslovov  — Izberite
Vključeno, če želite omogočiti razširitev
in strnitev seznama e-poštnih sporočil.

Nalaganje obvestil  — Prikažite
obvestilo, ko je e-poštna priloga
prenesena.
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Internet

Z napravo lahko brskate po internetu in
intranetu podjetja ter prenašate in
nameščate nove aplikacije v napravo.

Spletni brskalnik 
S spletnim brskalnikom lahko
pregledujete spletne strani HTML v
internetu v njihovi izvorni obliki. Brskate
lahko tudi po straneh, ki so izdelane
posebej za mobilne naprave ter
uporabljajo jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v
napravi konfigurirano internetno
dostopno točko.

Brskanje po spletu
Izberite  > Splet.

Bližnjica: Brskalnik zaženete tako, da na
domačem zaslonu pridržite 0.

Če želite brskati po spletu, v prikazu
zaznamkov izberite zaznamek ali začnite
vnašati spletni naslov (samodejno se
odpre polje ) in izberite Pojdi na.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo
predmete, na primer slike in zvoke, ki
zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da
bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem
take spletne strani zmanjka prostora v
pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez
prikazovanja slik, da bi tako prihranili
prostor v pomnilniku in da bi se strani
hitreje naložile, izberite Možnosti >
Nastavitve > Stran > Naloži vsebino >
Samo besedilo.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite
Možnosti > Pojdi na > Nova spletna
stran.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da
izberete Možnosti > Možnosti spletnih
strani > Osveži.

Odprto spletno stran shranite kot
zaznamek tako, da izberete Možnosti >
Možnosti spletnih strani > Shrani kot
zaznamek.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki
ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite
Nazaj (na voljo, če je v nastavitvah
brskalnika vključen Seznam obisk.
strani in odprta stran ni prva, ki ste jo
obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite
ali preprečite tako, da izberete
Možnosti > Možnosti spletnih strani >
Blokiraj pojavna okna ali Dovoli
pojavna okna.

Zemljevid bližnjičnih tipk pogledate tako,
da izberete Možnosti > Bližnjice na
tipkovnici. Bližnjične tipke lahko uredite,
če izberete Uredi.

Nasvet: Če želite pomanjšati brskalnik, ne
da bi zaprli aplikacijo ali prekinili
povezavo, enkrat pritisnite tipko za konec.

Spletni viri in dnevniki
Izberite  > Splet.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih
straneh, ki se uporabljajo na primer za
posredovanje najnovejših naslovov novic
ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so
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običajni na spletnih straneh, straneh
spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali
spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo
spletnega vira izberite Možnosti >
Naroči na spletne vire.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu
Spletni viri izberite vir in Možnosti >
Možnosti spletnih virov > Osveži.

Če želite določiti, da se spletni viri
samodejno posodabljajo, v prikazu
Spletni viri izberite Možnosti > Uredi >
Uredi. Ta možnost ni na voljo, če je
označen en ali več virov.

Izpraznitev začasnega pomnilnika
Informacije ali storitve, do katerih
dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik
naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno
shranjevanje podatkov. Če ste dostopali
ali poskusili dostopiti do zaupnih
podatkov, za katere je potrebno geslo,
izpraznite začasni pomnilnik po vsaki
uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da
izberete Možnosti > Počisti podat. o
zasebn. > Začasni pomnilnik.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti
brskalnik, izberite Možnosti > Izhod.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira
omrežni strežnik o vaših obiskih različnih

spletnih strani, izberite Možnosti >
Zbriši zasebne podatke > Piškotki.

Varnost povezave
Če je med vzpostavljeno povezavo na
zaslonu ikona zaščite ( ), je prenos
podatkov med napravo in internetnim
prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos
podatkov med prehodom in strežnikom
vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen.
Za zaščito prenosa podatkov med
prehodom in strežnikom vsebine skrbi
ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer
bančništvo, boste potrebovali varnostne
certifikate. Če identiteta strežnika ali
prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate
ustreznega varnostnega certifikata, se
prikaže obvestilo. Več informacij lahko
dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pomembno:  Čeprav je tveganje,
povezano z oddaljenimi povezavami in
nameščanjem programske opreme, ob
uporabi certifikatov precej manjše, jih
morate uporabljati pravilno, če želite
zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata
sam po sebi ne ponuja nobene zaščite –
večja varnost je zagotovljena samo, če
upravitelj certifikatov vsebuje pravilne,
pristne in zaupanja vredne certifikate.
Veljavnost certifikatov je omejena. Če se
prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali
"Certifikat še ni veljaven", čeprav bi
certifikat moral biti veljaven, preverite, ali
sta datum in ura v napravi pravilno
nastavljena.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo,
če popolnoma zaupate njegovemu
lastniku in veste, da certifikat res pripada
navedenemu lastniku.
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Spletna objava
O Spletni objavi
Izberite  > Skupna raba > Spletna
obj..

Z aplikacijo Spletna objava lahko
objavljate slike, videe in zvočne posnetke,
shranjene v napravi, v združljivih storitvah
spletne objave, na primer albumih in
dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in
komentirate objave v teh storitvah in
nalagate vsebino v svojo združljivo
napravo Nokia.

Podprte vsebine in razpoložljivost storitve
Spletna objava morda ne bodo vedno
enake.

Naročanje storitev
Izberite  > Skupna raba > Spletna
obj..

Če se želite naročiti na storitev spletne
objave, pojdite na ponudnikovo spletno
mesto in preverite, ali je vaša naprava
Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite
račun po navodilih na spletnem mestu.
Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki
ju potrebujete za nastavitev računa v
napravi.

1 Storitev vključite tako, da v napravi
odprete aplikacijo Spletna objava ter
izberete storitev in Možnosti >
Vključi.

2 Dovolite napravi, da vzpostavlja
povezavo z omrežjem. Če zahteva
internetno dostopno točko, izberite
eno s seznama.

3 Prijavite se v svoj račun, kot je opisano
v navodilih na ponudnikovem
spletnem mestu.

Storitve Nokia v storitvi spletne objave so
brezplačne. Ponudnik storitev vam lahko
zaračuna prenos podatkov po omrežju.
Informacije o razpoložljivosti ter ceni
storitev tretje osebe in ceni prenosa
podatkov lahko dobite pri svojem
ponudniku storitev ali pristojni tretji
osebi.

Ustvarjanje objave
Izberite  > Skupna raba > Spletna
obj..

Če želite v storitvi objaviti
večpredstavnostne datoteke, izberite
storitev in Možnosti > Nova objava. Če
storitev spletne objave ponuja kanale za
objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali
zvočni posnetek, izberite Možnosti >
Vstavi.

Če želite objavi dodati naslov ali opis,
vnesite besedilo neposredno v polja, če so
na voljo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete
Oznake:.

Če želite določiti, ali je omogočeno
objavljanje informacije o lokaciji, ki jo
vsebuje datoteka, izberite Lokacija:.

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko
nastavite, če izberete Zaseb.:. Vsem
dovolite ogled datoteke tako, da izberete
Javno. Drugim uporabnikom omejite
ogled datoteke tako, da izberete
Zasebno. Na spletnem mestu ponudnika
storitve lahko določite nastavitve
Privzeto.
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Objavo pošljete storitvi tako, da izberete
Možnosti > Pošlji.

Video center Nokia
Video center Nokia (omrežna storitev)
omogoča nalaganje in pretakanje video
posnetkov iz združljivih internetnih video
storitev po paketni povezavi. Video
posnetke lahko prenesete iz združljivega
računalnika v svojo napravo in jih
predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne
povezave nalagate video posnetke, lahko
to pomeni, da bo naprava prenašala velike
količine podatkov po mobilnem omrežju
vašega ponudnika storitev. Informacije o
stroških prenosa podatkov lahko dobite
pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene
storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo
brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife
izveste pri ponudniku storitve ali pri
svojem mobilnem operaterju.

Gledanje in nalaganje video posnetkov
Povezava z video storitvami
1 Izberite  > Aplikacije > Video

center.
2 Če se želite povezati s storitvijo, ker bi

radi namestili video storitve, izberite
Dodaj nove storitve in nato želeno
video storitev v katalogu.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih
video storitev, izberite Video viri.

Vsebina nekaterih video storitev je
razdeljena v kategorije. Če želite

prebrskati video posnetke, izberite
kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi,
izberite Iskanje video posnetkov.
Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po
omrežju, druge pa morate najprej naložiti
v napravo. Video naložite tako, da izberete
Možnosti > Prenos. Če zaprete
aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v
ozadju. Naloženi video posnetki se
shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali
pogledati že naloženega, izberite
Možnosti > Predvajaj.
Med predvajanjem video posnetka
predvajalnik upravljajte z izbirnimi
tipkami in tipko za pomikanje.

Opozorilo:
Dolgotrajnejša izpostavljenost močni
glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo
poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave
pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen
zvočnik.

Izberite Možnosti in med temi
možnostmi:
Nadaljuj nalaganje  — Nadaljujte
prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
Prekliči nalaganje  — Prekličite
nalaganje.
Predogled  — Prikažite predogled video
posnetka. Ta možnost je na voljo samo, če
jo storitev podpira.
Podrobnosti vira  — Prikažite
informacije o video posnetku.
Osveži seznam  — Osvežite seznam video
posnetkov.
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Odpri v brskalniku  — Odprite povezavo
v spletnem brskalniku.

Načrtovanje nalaganj

Če želite načrtovati samodejno nalaganje
video posnetkov v storitvi, izberite
Možnosti > Načrtovanje prenosov.
Video center vsak dan samodejno nalaga
nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja,
za način nalaganja izberite Ročni
prenos.

Iskanje
Izberite  > Aplikacije > Iskanje.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate
različne internetne iskalnike, da bi
poiskali na primer lokalne storitve,
spletna mesta in slike. Vsebina in
razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Upravljanje s časom

Koledar
O Koledarju
Izberite  > Koledar.

S koledarjem lahko ustvarjate in
pregledujete načrtovane dogodke in
sestanke ter preklapljate med različnimi
prikazi v koledarju.

V mesečnem prikazu označuje koledarske
vnose trikotnik. Obletnice označuje še
klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na
seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju,
izberite prikaz koledarja in vnos.

Kadar koli vidite ikono , se lahko
pomaknete desno, da odprete seznam
mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da
se pomaknete levo.

Ustvarjanje koledarskih vnosov
Izberite  > Koledar.

Ustvarjate lahko naslednje vrste
koledarskih vnosov:

• Vnosi za sestanke vas spomnijo na
dogodke z določenim datumom in
uro.

• Zahteve za sestanke so vabila, ki jih
lahko pošljete udeležencem. Zahtev
za sestanke ne morete ustvarjati, če v
napravi niste nastavili združljivega
nabiralnika.

• Zapiski veljajo za ves dan, ne za
določen čas dneva.

• Vnosi za obletnice vas opomnijo na
rojstne dneve in pomembne datume.
Veljajo za določen dan, ne za določen

38 Upravljanje s časom

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.



čas dneva. Vnosi za obletnice se
ponovijo vsako leto.

• Vnosi za opravila vas opozorijo na
opravilo z določenim rokom, ne z
določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete
datum, Možnosti > Nov vnos in vrsto
vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če
izberete Možnosti > Pomembnost.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava
med sinhronizacijo, izberite Zasebna, da
vnos ne bo viden drugim, če je koledar na
voljo v spletu, Javna, da bo vnos viden tudi
drugim, ali Brez, da se vnos ne bo kopiral
v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi,
izberite Možnosti > Pošlji.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo,
izberite Možnosti > Dodaj udeležence.

Budilka
Izberite  > Aplikacije > Ura.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne
budilke, odprite kartico z budilkami. Če
želite nastaviti novo bujenje, izberite
Možnosti > Novo opozorilo. Po potrebi
določite ponavljanje. Ko je budilka
nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da
izberete Ustavi. Bujenje za nekaj časa
ustavite tako, da izberete Dremež.
Če je naprava ob nastavljenem času za
bujenje izključena, se vključi in začne
predvajati ton budilke.

Nasvet: Če želite določiti trajanje
dremeža, po katerem se bujenje spet
začne, izberite Možnosti > Nastavitve >
Trajanje dremeža.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da
izberete Možnosti > Izklopi opozorilo.

Če želite spremeniti uro, datum ali
nastavitve vrste ure, izberite Možnosti >
Nastavitve.

Nastavitve ure
Izberite Možnosti > Nastavitve.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite
Točen čas ali Datum.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu,
zamenjate tako, da izberete Vrsta ure >
Analogna ali Digitalna.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje
posodablja uro, datum in časovni pas v
napravi (omrežna storitev), izberite
Samodejno posodablj. ure >
Vključeno.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete
Melodija opozoril. tona.
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Glasba

Glasbo lahko poslušate tudi, ko je vključen
profil brez povezave. Glejte "Profil Brez
povezave", str. 12.

Predvajalnik glasbe
Predvajanje pesmi
Izberite  > Aplikacije >
Predv.glasbe.

Če želite v glasbeno knjižnico dodati vse
pesmi, ki so na voljo, izberite Možnosti >
Osveži knjižnico.

Če želite predvajati pesem, izberite želeno
kategorijo in pesem.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete
tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s
ponovnim pritiskom na tipko za
pomikanje.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj,
pridržite tipko za pomikanje v desno ali
levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet,
pomaknite drsnik v desno. Če se želite
vrniti na začetek predmeta, pomaknite
drsnik v levo. Na prejšnjo datoteko se
premaknete tako, da se v dveh sekundah
po začetku predvajanja pesmi ali poddaje
znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite,
če izberete Možnosti > Izenačevalnik.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in
stereo učinek ali okrepiti nizke tone,
izberite Možnosti > Nastavitve.

Če se želite vrniti na domači zaslon,
medtem ko predvajalnik še naprej deluje

v ozadju, na kratko pritisnite tipko za
konec.

Opozorilo:
Dolgotrajnejša izpostavljenost močni
glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo
poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave
pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen
zvočnik.

UKV-radio

Poslušanje radia
Izberite  > Aplikacije > Radio.

Kakovost sprejema radijskega signala je
odvisna od pokritosti radijske postaje na
območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in
sprejemate klice. Med aktivnim klicem se
zvok radia izklopi.

Iskanje postaj zaženete tako, da pridržite
tipko za pomikanje v levo ali desno.

Če ste v napravo že shranili radijske
postaje, na kratko pritisnite tipko za
pomikanje v levo ali desno, da se
premaknete na naslednjo ali prejšnjo
shranjeno postajo.

Če želite spremeniti glasnost, se
pomaknite navzgor ali navzdol.

Izberite Možnosti in med temi
možnostmi:
Shrani postajo  — Postajo, na katero je
radio trenutno naravnan, shranite na
seznam postaj.
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Postaje  — Odprite seznam shranjenih
postaj.
Imenik postaj  — Oglejte si postaje, ki so
na voljo na podlagi lokacije (omrežna
storitev).
Ročno iskanje  — Ročno spremenite
frekvenco.
Vključi zvočnik  — Poslušajte radio z
zvočnikom.
Predvajaj v ozadju  — Vrnite se na
domači zaslon in pustite UKV-radio
vklopljen v ozadju.

Nastavitve

Nastavitve aplikacij
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in Aplikacije.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi
prilagodili njene nastavitve.

Varnost naprave in kartice SIM
Izberite  > Nastavitve >
Nastavitve > Splošno > Varnost.

Če želite spremeniti kodo PIN, izberite
Telefon in kartica SIM > Koda PIN. Nova
koda mora biti 4 do 8-mestna. Koda PIN
vašo kartico SIM varuje pred
nepooblaščeno uporabo in jo dobite
skupaj s kartico SIM. Če trikrat
zaporedoma vnesete napačno kodo PIN,
se koda blokira in jo morate odblokirati s
kodo PUK, preden lahko spet uporabljate
kartico SIM.

Če želite, da se tipkovnica po določenem
času samodejno zaklene, izberite Telefon
in kartica SIM > Čas pred samozakl.
tipk..

Če želite določiti zakasnitev, po kateri se
naprava samodejno zaklene in je njena
uporaba mogoča le po vnosu pravilne
kode za zaklepanje, izberite Telefon in
kartica SIM > Zakasn. samozaklep.
tel.. Vnesite dolžino zakasnitve v minutah
ali izberite Brez, če želite izklopiti funkcijo
samozaklepanja. Ko je naprava
zaklenjena, lahko še vedno sprejemate
dohodne klice in pokličete uradno številko
za klice v sili, ki je programirana v
napravo.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje,
izberite Telefon in kartica SIM > Koda
za zaklepanje. Privzeta koda za
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zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno
kodo in nato dvakrat vnesite novo kodo.
Nova koda mora biti 4 do 255-mestna.
Uporabite lahko alfanumerične znake (z
velikimi in malimi črkami). Naprava vas
obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno
oblikovana.

Skupne nastavitve dodatkov
Izberite  > Nastavitve > Nastavitve
in nato Splošno > Dodat. oprema.

Pri večini dodatkov lahko storite
naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko
napravi priključite dodatek, izberite
dodatek in Privzeti profil.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po
5 sekundah, kadar je priključen dodatek,
izberite Samodejni sprejem >
Vključeno. Če je vrsta zvonjenja v
izbranem profilu nastavljena na Kratek
pisk ali Tiho, je samodejno sprejemanje
klicev onemogočeno.

Če želite vključiti osvetlitev naprave,
medtem ko je priključena na dodatek,
izberite Osvetlitev > Vključeno.

Obnavljanje prvotnih nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve
naprave, izberite  > Nastavitve >
Nastavitve in Splošno > Tovarniške
nast.. Če želite spremeniti to nastavitev,
potrebujete kodo za zaklepanje. Po
ponovnem zagonu lahko traja dlje časa,
da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik,
vpisi v koledar in datoteke se ne
spremenijo.

Upravljanje s podatki

Namestite ali odstranite aplikacije
Nameščanje aplikacij
Izberite  > Nastavitve > Upravit.
pod. > Nadzor.apl..

Namestitvene datoteke lahko prenesete v
mobilno napravo iz združljivega
računalnika, naložite z brskalnikom ali jih
prejmete v večpredstavnostnem
sporočilu, kot prilogo e-poštnemu
sporočilu ali po drugi povezavi, na primer
Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo
namestite s programom Nokia
Application Installer, ki je del programske
zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo
naslednje:

Aplikacija SIS ali SISX
Aplikacija Java™

Pomembno:  Nameščajte in uporabljajte
samo aplikacije in drugo programsko
opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer
aplikacije z oznako Symbian Signed ali
take, ki so preizkušene s programom Java
Verified.

Pred nameščanjem bodite pozorni na
naslednje:

• Če bi radi videli vrsto aplikacije,
številko različice in ponudnika ali
razvijalca aplikacije, izberite
Možnosti > Prikaži podrobnosti.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu
pogledate tako, da izberete
Podrobnosti: > Certifikati: >
Prikaži podrobnosti.

• Če namestite datoteko s
posodobitvijo ali popravkom
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obstoječe aplikacije, lahko izvorno
aplikacijo obnovite samo v primeru,
da imate izvorno namestitveno
datoteko ali celotno varnostno kopijo
odstranjenega paketa programske
opreme. Če želite obnoviti izvorno
aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo
ponovno namestite z izvorno
namestitveno datoteko ali varnostno
kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za
nameščanje aplikacij Java. Če manjka,
vas bo naprava morda pozvala, da jo
prenesete. Če za aplikacijo ni
določena nobena dostopna točka,
boste morali eno izbrati. Ko prenašate
datoteko JAR, boste morda morali za
dostop do strežnika vnesti
uporabniško ime in geslo.
Uporabniško ime in geslo prejmete od
dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Če želite namestiti programsko opremo,
naredite naslednje:

1 Če želite najti namestitveno datoteko,
izberite  > Nastavitve > Upravit.
pod. > Nadzor.apl.. Poiščete jo
lahko tudi z Upraviteljem datotek ali
izberete Sporočila > Prejeto in
odprete sporočilo, ki vsebuje
namestitveno datoteko.

2 V nadzorniku aplikacij izberite
Možnosti > Namesti. V drugih
aplikacijah izberite namestitveno
datoteko, da začnete nameščanje.
Med nameščanjem prikaže naprava
podatke o poteku namestitve. Če
namestite aplikacijo brez digitalnega
podpisa ali certifikata, se v napravi
prikaže opozorilo. Z nameščanjem
nadaljujte samo v primeru, da ste
prepričani o izvoru in vsebini
aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo
poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi
so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj,
izberite Možnosti > Prikaži dnevnik.

Pomembno:  Naprava podpira samo eno
protivirusno aplikacijo. Če namestite več
aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to
vpliva na delovanje naprave ali celo
povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo
pomnilniško kartico, ostanejo
namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v
pomnilniku naprave. Zasedejo lahko
veliko prostora, zato morda ne boste
mogli shranjevati drugih datotek. Da bi
ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih
s programsko opremo Nokia Ovi Suite
najprej varnostno kopirajte v združljiv
računalnik, nato pa jih z nadzornikom
datotek odstranite iz pomnilnika naprave.
Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo
sporočilu, sporočilo zbrišite iz mape
Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in
programske opreme
Izberite  > Nastavitve > Upravit.
pod. > Nadzor.apl..

Pomaknite se do paketa programske
opreme in izberite Možnosti > Odstrani.
Izberite Da, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo
lahko znova namestite samo, če imate
izvirni programski paket ali njegovo
varnostno kopijo. Če odstranite
programski paket, najverjetneje ne boste
več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to
programsko opremo.
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Če je odstranjeni programski paket
potreben za delovanje drugega
programskega paketa, utegne ta paket
prenehati delovati. Za več informacij si
oglejte dokumentacijo nameščenega
paketa programske opreme.

Upravitelj datotek
O nadzorniku datotek
Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po
datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste
možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali
določiti nastavitve za združljiv oddaljen
pogon, povezan z vašo napravo, izberite
Možnosti > Oddaljeni pogoni.

Iskanje in razvrščanje datotek
Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Datoteko poiščete tako, da izberete
Možnosti > Poišči. Izberite, kje želite
iskati, ib vnesite iskalni izraz, ki se ujema
z imenom datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in
mape ali želite ustvariti nove mape,
izberite Možnosti > Razvrsti.

Bližnjica: Če želite uporabiti dejanja za
več predmetov hkrati, označite predmete.
Če želite označiti ali odznačiti predmete,
pritisnite #.

Varnostno kopiranje datotek na
pomnilniško kartico
Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Če želite varnostno kopirati datoteke na
pomnilniško kartico, izberite vrste
datotek, za katere želite ustvariti
varnostne kopije, in nato Možnosti >
Varnostna kopija tel.. Poskrbite, da bo
na pomnilniški kartici dovolj prostega
pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Urejanje pomnilniške kartice
Izberite  > Aplikacije > Nadz. dat..

Preimenovanje ali formatiranje
pomnilniške kartice
Izberite Možnosti > Možnosti pomn.
kartice in želeno možnost.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom
Izberite Možnosti > Geslo pomnil.
kartice.

Te možnosti so na voljo samo, če je v
napravo vstavljena združljiva pomnilniška
kartica.

Nadzornik naprav
Konfiguracija na daljavo
Izberite  > Nastavitve > Upravit.
pod. > Nadzornik naprav.

Nadzornik naprave omogoča upravljanje
nastavitev, podatkov in programske
opreme v napravi na daljavo.

Vzpostavite lahko povezavo s strežnikom
in prejmete konfiguracijske nastavitve za
napravo. Profile strežnikov in različne
konfiguracijske nastavitve boste morda
prejeli od ponudnika storitev ali oddelka
za informacijsko tehnologijo v podjetju.
Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve
povezave in druge nastavitve, ki jih
uporabljajo različne aplikacije naprave.
Na voljo so lahko drugačne možnosti.

44 Upravljanje s podatki

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.



Povezavo za konfiguracijo na daljavo
navadno vzpostavi strežnik, ko je treba
posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da
izberete Možnosti > Profili
strežnikov > Možnosti > Nov profil
strežnika.

Nastavitve boste morda prejeli od
ponudnika storitev v nastavitvenem
sporočilu. Drugače določite naslednje:
Ime strežnika  — Vnesite ime strežnika
konfiguracije.
ID strežnika  — Vnesite enolični ID za
identifikacijo strežnika konfiguracije.
Geslo strežnika  — Vnesite geslo, po
katerem bo strežnik prepoznal vašo
napravo.
Dostopna točka  — Izberite dostopno
točko, ki jo želite uporabiti za povezavo,
ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da
vas naprava ob vsakem začetku
povezovanja vpraša po dostopni točki.
Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto
nosilca izbrali Internet.
Naslov gostitelja  — Vnesite spletni
naslov strežnika konfiguracije.
Vrata  — Vnesite številko vrat strežnika.
Uporabniško ime in Geslo — Vnesite
uporabniški ID in geslo za konfiguracijski
strežnik.
Dovoli sprem. nastavitev  — Izberite
Da, če želite strežniku dovoliti, da začne
konfiguracijsko sejo.
Sprejmi vse zahteve  — Izberite Da, če
nočete vsakokrat znova potrjevati, da
lahko strežnik začne konfiguracijo.
Overjanje v omrežju  — Izberite, ali
želite uporabljati overjanje HTTP.

Omrež. uporabniško ime in Omrežno
geslo — Vnesite uporabniški ID in geslo
za overjanje http. Nastavitev je na voljo
samo, če ste izbrali, naj se uporablja
Overjanje v omrežju.

Če se želite povezati s strežnikom in
prejeti konfiguracijske nastavitve za
napravo, izberite Možnosti > Začni
konfiguracijo.

Dnevnik konfiguracije za izbrani profil si
ogledate tako, da izberete Možnosti >
Prikaži dnevnik.

Če želite posodobiti programsko opremo
naprave po mobilnem omrežju, izberite
Možnosti > Preveri posodobitve. Pri
posodabljanju se vaše nastavitve ne
zbrišejo. Ko prejmete posodobitveni
paket v napravo, ravnajte po navodilih na
zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je
namestitev končana.

Nalaganje posodobitev programske
opreme lahko vključuje prenos velike
količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je
baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa
priklopite polnilnik.

Opozorilo:
Če nameščate posodobitev programske
opreme, naprave ne morete uporabljati,
niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni
dokončana in se naprava znova ne zažene.
Preden sprejmete posodobitev, varnostno
kopirajte podatke.
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Povezovanje

Prenesite vsebino iz druge naprave
Izberite  > Nastavitve > Povezov. >
Izmenjava.

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje
vsebin, kot so vizitke imenika, med dvema
združljivima napravama Nokia.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je
odvisna od modela naprave, iz katere bi
radi prenesli vsebino. Če druga naprava
podpira sinhronizacijo, lahko tudi
sinhronizirate podatke med svojo in
drugo napravo. Naprava vas opozori, če
druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez
kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo
kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM
ni vstavljena, se samodejno vključi profil
za uporabo brez povezave.

Prenos vsebine
Če želite prvič naložiti podatke iz druge
naprave v to napravo:

1 Izberite vrsto povezave, ki jo želite
uporabiti za prenos podatkov.
Izbrano vrsto povezave morata
podpirati obe napravi.

2 Izberite napravo, iz katere bi radi
prenesli vsebine. Vaša naprava nato
zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-
mestno število in izberite V redu. Isto
kodo vnesite še v drugo napravo in
izberite V redu. Napravi sta tako
seznanjeni.
Pri nekaterih modelih naprav se
aplikacija Izmenjava pošlje drugi
napravi v sporočilu. Če želite
aplikacijo namestiti v drugo napravo,
odprite sporočilo in se ravnajte po
navodilih.

3 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo
želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se prenese iz pomnilnika druge
naprave na ustrezno mesto v vaši napravi.

Trajanje prenašanja je odvisno od količine
podatkov, ki se prenašajo. Prenos lahko
prekličete in nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v
obeh napravah so enaki. Če nek element
izbrišete v eni od naprav, se med
sinhronizacijo izbriše še v drugi. S
sinhronizacijo ne morete obnoviti
izbrisanih elementov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega
prenosa, v glavnem prikazu izberite
bližnjico in nato Možnosti > Prikaži
dnevnik.

Povezave z računalnikom
Svojo mobilno napravo lahko uporabljate
z različnimi aplikacijami združljivih
računalnikov in podatkovnih komunikacij.
Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na
primer prenašate datoteke in slike med
svojo napravo in združljivim
računalnikom.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite in
povezavo za nalaganje si oglejte
www.ovi.com.

Bluetooth
O Bluetoothu
Tehnologija Bluetooth omogoča
brezžično povezovanje med

metrov. Povezava Bluetooth se lahko
uporablja za pošiljanje slik, video
posnetkov, besedila, vizitk imenika,
koledarskih beležk ali za brezžično
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povezovanje z drugimi napravami, ki
imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z
uporabo radijskih valov, zato ni treba, da
so med seboj v neposrednem vidnem
polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ
10 metrov, vendar pa lahko med povezavo
nastanejo motnje zaradi ovir, kot so
zidovi, in delovanja drugih elektronskih
naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav
Bluetooth. Če je naprava na primer
povezana s slušalko, lahko sočasno tudi
prenašate datoteke v drugo združljivo
napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo
Bluetooth 2,0 + EDR in podpira naslednje
profile: Advanced Audio Distribution,
Audio/Video Remote Control, Basic
Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up
Networking, File Transfer, Generic Audio/
Video Distribution, Generic Access, Generic
Object Exchange, Handsfree, Human
Interface Device, Headset, Object Push,
Phone Book Access, Serial Port, in SIM
Access. Da bi zagotovili delovanje z
drugimi napravami, ki podpirajo
tehnologijo Bluetooth, uporabljajte
dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem
modelom odobrila družba Nokia. O
združljivosti s to napravo se pozanimajte
pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo
Bluetooth, hitreje porabljajo energijo
baterije in tako skrajšajo čas njenega
delovanja.

Varnostni nasveti
Kadar ne uporabljate povezovanja s
tehnologijo Bluetooth, izberite

Bluetooth > Izključeno ali Vidnost
telefona > Skrit.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi
napravami.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po
povezavi Bluetooth
Izberite  > Nastavitve > Povezov. >
Bluetooth.

1 Ko povezavo Bluetooth vključite prvič,
naprava zahteva, da ji dodelite ime.
Izberite enolično ime, po katerem jo
bo mogoče prepoznati, kadar bo v
bližini več naprav Bluetooth.

2 Izberite Bluetooth > Vključeno.
3 Izberite Vidnost telefona > Viden

vsem ali Določite čas. Če izberete
Določite čas, morate nastaviti, kako
dolgo bo vaša naprava vidna drugim
napravam Bluetooth. Vašo napravo in
njeno ime lahko zdaj vidijo tudi
uporabniki drugih naprav s
tehnologijo Bluetooth.

4 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen
želeni predmet.

5 Izberite predmet in Možnosti >
Pošlji > Po povezavi Bluetooth.
Naprava poišče druge naprave
Bluetooth v dosegu in jih prikaže na
seznamu.

Nasvet: Če ste povezavo Bluetooth že
uporabljali za pošiljanje podatkov, se
prikaže seznam prejšnjih rezultatov
iskanja. Če želite najti več naprav
Bluetooth, izberite Več naprav.

6 Izberite napravo, s katero želite
vzpostaviti povezavo. Če druga
naprava pred prenosom podatkov
zahteva seznanitev, boste morali
vnesti kodo.
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Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže
Pošiljam podatke.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi
Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano
v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave
Bluetooth, izberite Bluetooth >
Vključeno in Vidnost telefona > Viden
vsem, da podatke prejemate iz neznane
naprave, ali pa Skrit, da prejemate le
podatke iz seznanjene naprave. Ko
podatke prejemate prek povezave
Bluetooth, odvisno od nastavitev
aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa
vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v
katerem so vključeni podatki. Če ga
sprejmete, se sporočilo preseli v mapo
Prejeto v aplikaciji Sporočila.

Nasvet: Do datotek v napravi ali na
pomnilniški kartici lahko dostopate z
združljivo dodatno opremo, ki podpira
profil prenosa datotek (na primer s
prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine
samodejno po pošiljanju ali prejemanju
podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite
in določena dodatna oprema, kot so
slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je
ne uporabljate aktivno.

Seznanjanje naprav
Izberite  > Nastavitve > Povezov. >
Bluetooth.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem izberite lastno geslo
(1–16 številk) in se dogovorite z
uporabnikom druge naprave, da bo
uporabil isto geslo. Naprave, ki nimajo
uporabniškega vmesnika, imajo fiksno

geslo. Geslo potrebujete le, ko napravi
prvikrat povežete. Po seznanjanju je
mogoče odobriti povezavo. Povezava je
hitrejša in lažja, ko sta napravi seznanjeni
in odobreni, saj ni treba ob vsaki
vzpostavitvi povezave te posebej sprejeti.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM
mora biti 16-mestna.

1 Izberite Možnosti > Nova seznanj.
naprava. Naprava začne iskati
naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Če
ste povezavo Bluetooth že uporabljali
za pošiljanje podatkov, se prikaže
seznam prejšnjih rezultatov iskanja.
Če želite najti več naprav Bluetooth,
izberite Več naprav.

2 Izberite napravo, s katero se želite
seznaniti, in vpišite geslo. Isto geslo je
treba vpisati tudi v drugo napravo.

3 Izberite Da, če želite, da se povezava
med napravama vzpostavlja
samodejno, oziroma Ne, če vedno
želite ročno potrditi, da želite
vzpostaviti povezavo. Po seznanjanju
se naprava shrani na stran
seznanjenih naprav.

Če želite seznanjeni napravi dati vzdevek,
izberite Možnosti > Določi kratko ime.
Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Če želite izbrisati seznanjeni par, izberite
napravo, katere par želite izbrisati, nato
pa izberite Možnosti > Zbriši. Če želite
izbrisati vse seznanitve, izberite
Možnosti > Zbriši vse. Če ste trenutno
povezani z neko napravo in prekličete
seznanjanje s to napravo, se seznanitev
takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Če želite dovoliti, da se naprava v paru z
vašo napravo poveže samodejno, izberite
Nastavi kot potrjeno. Povezave med

48 Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.



vašo in drugo napravo se lahko
vzpostavljajo, ne da bi vedeli za to. Nič več
jih ni potrebno posebej sprejemati ali
odobriti. To stanje uporabite za svoje
naprave, na primer združljive slušalke ali
računalnik, ali za naprave, ki pripadajo
ljudem, ki jim zaupate. Če želite vedno
posebej sprejeti zahteve za povezavo z
druge naprave, izberite Nastavi kot
nepotrjeno.

Če želite uporabljati zvočno opremo
Bluetooth, kot je prostoročni komplet ali
slušalka Bluetooth, morate svojo napravo
seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja
navodila si oglejte uporabniški priročnik
dodatne opreme. Če se želite povezati z
zvočno opremo, opremo vklopite.
Nekatera dodatna zvočna oprema se
samodejno poveže z vašo napravo. Sicer
pa odprite kartico seznanjenih naprav,
izberite dodatno opremo in nato
Možnosti > Poveži se z zvočno napr..

Blokiranje naprav
Izberite  > Nastavitve > Povezov. >
Bluetooth.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava
vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo,
odprite kartico seznanjenih naprav.

Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in
nato Možnosti > Blokiraj.

Če želite odblokirati napravo, odprite
kartico blokiranih naprav in izberite
Možnosti > Zbriši.

Vse blokirane naprave odblokirate tako,
da izberete Možnosti > Zbriši vse.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za
seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali
želite blokirati vse prihodnje zahteve te
naprave za povezavo. Če potrdite, se
oddaljena naprava doda na seznam
blokiranih naprav.

Podatkovni kabel
Če želite preprečiti poškodbe pomnilniške
kartice ali na njej shranjenih podatkov,
med prenosom podatkov ne izklapljajte
podatkovnega kabla USB.

Prenašanje podatkov med napravo in
računalnikom
1 V napravo vstavite pomnilniško

kartico in s podatkovnim kablom USB
povežite napravo in združljivi
računalnik. Vedno najprej priključite
kabel na svojo napravo in šele nato na
drugo napravo ali računalnik.

2 Ko naprava vpraša po načinu, izberite
Masovni pomnilnik. V tem načinu
lahko svojo napravo vidite kot
izmenljiv trdi disk v računalniku.

3 Prenesite podatke med računalnikom
in svojo napravo.

4 Prekinite povezavo v računalniku (na
primer s čarovnikom za izklop ali
odstranjevanje strojne opreme v
programu Windows), če želite
preprečiti poškodbo pomnilniške
kartice.

Če želite prenesti slike iz naprave v
združljivi računalnik ali natisniti slike,
shranjene v napravi, z združljivim
tiskalnikom, priključite podatkovni kabel
USB v računalnik ali tiskalnik in izberite
Prenos slik.
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Če želite spremeniti nastavitve načina
USB, izberite  > Nastavitve >
Povezov. > USB.

Če želite spremeniti način USB, ki ga
običajno uporabljate s podatkovnim
kablom USB, izberite Način povezave
USB.

Če želite napravo nastaviti tako, da vas ob
vsakem priklopu podatkovnega kabla USB
na napravo vpraša po načinu, izberite
Vprašaj ob povezavi > Da.

Če želite z napravo uporabljati program
Nokia Ovi Suite, v računalnik namestite
program Nokia Ovi Suite, priklopite
podatkovni kabel USB in izberite PC
Suite.

Sinhronizacija 
Izberite  > Nastavitve > Povezov. >
Sinhroniz..

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje
beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in
večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov
ali vizitk imenika z različnimi združljivimi
aplikacijami v združljivem računalniku ali
internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje
sinhronizacijske nastavitve v posebnem
sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve,
ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se
prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali
tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite
profil spremeniti, se pomaknite na
predmet v profilu in izberite Označi, da ga

vključite, ali Odznači, da ga izpustite iz
profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske
profile, izberite Možnosti in želeno
možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite
Možnosti > Sinhroniziraj.

Sinhronizacijo predčasno prekinete tako,
da izberete Prekliči.
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Nasveti za varstvo okolja

Tu je nekaj nasvetov, kako lahko
prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo
Ko je baterija čisto polna in iztaknete
polnilnik iz naprave, ga ne pozabite
izključiti še iz električne vtičnice.

Če upoštevate naslednje, vam baterije ne
bo treba polniti tako pogosto:

• Zaprite in onemogočite aplikacije,
storitve in povezave, kadar jih ne
uporabljate.

• Zmanjšajte svetlost zaslona.
• Nastavite napravo tako, da se bo po

najkrajšem času neaktivnosti
preklopila na varčevalni način, če je ta
možnost na voljo.

• Onemogočite nepotrebne zvoke, na
primer zvoke tipkovnice. Nastavite
glasnost naprave na srednjo stopnjo.

Recikliranje
Ali ste reciklirali svojo staro napravo? 65–
80 % materialov, ki sestavljajo mobilni
telefon Nokia, je mogoče reciklirati.
Elektronske izdelke, baterije in embalažo,
ki jih ne potrebujete več, odnesite na
ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili
škodljive posledice nenadziranega
odlaganja odpadkov in spodbudili
recikliranje materialnih virov. Navodila za
recikliranje izdelkov Nokia najdete na
strani www.nokia.com/werecycle ali
www.nokia.mobi/werecycle.

Embalažo in priročnike za uporabo lahko
reciklirate v lokalnem reciklažnem
programu.

Varčevanje s papirjem
Ta priročnik vam pomaga pri začetku
uporabe naprave. Obsežnejša navodila
boste našli v funkciji za pomoč, ki jo
vsebuje naprava (v večini aplikacij izberite
Možnosti > Pomoč). Priročnike in drugo
podporo lahko najdete tudi na spletni
strani www.nokia.com/support.

Več informacij
Več okoljskih informacij o svoji napravi
boste našli na strani www.nokia.com/
ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne
informacije

Dodatna oprema
O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s
pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel
katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne
kabla.

Baterija
Informacije o bateriji in polnilniku
Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to
napravo uporabljajte baterijo BL-4CT. Nokia bo morda
izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to
napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi
polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko
razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X,
AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat,
postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas
v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo
zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je
za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali,
boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova
priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija
popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo
na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste
lahko klicali.
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Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo
vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite
iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije
ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno
polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma
napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni
sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim
temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med
15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo
zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v
napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo
delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri
temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim
kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom)
sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska
trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno
baterijo v žepu ali torbi.Kratki stik lahko poškoduje baterijo
ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko
raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je
mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne
odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati,
odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča,
tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi,
takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško
pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne
skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne
izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane
baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za
katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko
povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam
naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in
mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da
jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne
uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da
baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega naprave
Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba
z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge,
boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in
vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki
povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava
zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se
naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova
namestite.
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• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali
umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se
lahko poškodujejo.

• Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke
temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo
elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo
ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava
segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni
notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje
elektronska vezja.

• Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je
opisano v tem priročniku.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje
lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine
mehanske dele.

• Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih
detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko,
čisto in suho krpo.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in
prepreči pravilno delovanje.

• Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno
anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali
priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise
o radijskih napravah.

• Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
• Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti,

na primer imenik in koledarske beležke.
• Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno

ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike
ali dodatno opremo.

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne
potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste
preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja
odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.
Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia
najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali
www.nokia.mobi/werecycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v
dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse
neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in
akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta
zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med
navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko

izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani
www.nokia.com/environment.

Dodatne varnostne informacije
Otroci
Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda
vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja
Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu
sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu
ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8
palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali
držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od
telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali
sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če
ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve
prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte
navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave
Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona,
lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih medicinskih
naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske
naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi
radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je
označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah
ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko
opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo

od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik
ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim
motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

• naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra
(6 palcev) od medicinske naprave;

• naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
• naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni

strani od medicinske naprave;
• naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli

razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
• naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene

medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave
skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega
zdravnika.
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Slušni pripomočki
Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje
nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila
Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih
sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so
nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva,
protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in
sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri
proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno
osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna
in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa
brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali
deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin,
plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo,
njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne
blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali
dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba
brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje
letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije
Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo
izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na
teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter
povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite
na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v
bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih
ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam,
kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem
spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila,
ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in
prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov
kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski
delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči
plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno
uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili
Pomembno:  Ta naprava deluje prek radijskih signalov,
omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih
nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po
internetu (internetne klice), vključite internetne klice in
funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo
naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo
mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne
moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za
nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno
pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično
napravo.

Kako klicati v sili:

1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je
moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti
tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):

• Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
• Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v

napravi.
• Izključite profil za uporabo brez povezave ali za

potovanje z letalom tako, da izberete enega od
aktivnih profilov.

2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se
vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za
klice.

3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer
ste. Številke za klice v sili se od območja do območja
razlikujejo.

4 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke.
Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije
na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne
dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)
Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za
izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik.
Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za
izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo
mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna
znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno
rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost
in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo
merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična
stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev
SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva.
Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih
delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo
močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska
vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot
največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja
samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč
se spreminja glede na različne dejavnike, na primer
oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR
spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na

54 Informacije o izdelku in varnostne informacije

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

naprave ob ušesu je  W/kg.61.0



zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede
na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o
vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu
www.nokia.com pri informacijah o izdelku.
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IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-576 skladen
z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na
spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI in logotip Nokia
Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je
zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena
izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne
znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati,
prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia
stalno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem
dokumentu, brez predhodne najave.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual
Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno
uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4
kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost ter
(ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo
pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca
ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge
uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije,
vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno ali

komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC.
Glejte http://www.mpegla.com.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM
POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI
IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO,
NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA
NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA
ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE".
RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA
NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA
NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO,
VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE
PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA
UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme
v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna
zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli
omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti
družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi
zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih
licencedajalcev.
Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso
na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih
možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta
naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko
opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA
in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA
Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na
primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če
takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za
komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada
zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete
pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščeni servis. Ta naprava
je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba
je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1)
naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2)
naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi
takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje.
Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo
uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.
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povezovanje z uporabo tehnologije
Bluetooth
— blokiranje naprav 49
predstavnost
— radio 40
predvajalnik glasbe 40
preusmerjanje klicev 20
prikaz menija 14
priključki 11
profili
— prilagajanje 22
— ustvarjanje 22
programska oprema
— posodabljanje 6
PUK 15

R
radio 40

S
samodejno dokončanje vnosa 27
samodejno posodabljanje ure/
datuma 39
seznanjanje
— geslo 48
— naprave 48
sinhroniziranje podatkov 50
slika ozadja 22
slušalke 16
SMS (storitev za besedilna
sporočila) 29
snemanje
— video posnetki 24
spletna objava 36
Spletna objava
— naročanje 36
— ustvarjanje objav 36
— vključevanje storitev 36
spletna povezava 34
spletni dnevniki 34
splošni podatki 6
sporočilo o odsotnosti iz pisarne 33

T
telefonski predal
— klicanje 17
— spreminjanje številke 17
teme 22
— nalaganje 22
tipke in deli 11
tipkovnica 
— nastavitve za zaklepanje 41
tovarniške nastavitve 42

U
UKV-radio 40
UPIN 15
upravljanje datotek 44
ura
—  nastavitve 39
ura in datum 39

V
varnost
— Bluetooth 47
varnostni modul 15
večpredstavnostna sporočila 29
video center 37
— prenos 37
— prikaz 37
video klici 19
— klicanje 19
— preklapljanje na video klic 19
video posnetki 24
viri, novice 34
viri novic 34
viri podpore 6
vizitke
— v socialnih omrežjih 27
vklop in izklop naprave 9

Z
začasni pomnilnik 35
zahteve za sestanke
— prejemanje 32
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zaklepanje
— samodejno zaklepanje naprave 41
— tipkovnica 41
zaklepanje na daljavo 15
zaklepanje naprave 15
zaklepanje tipkovnice 15
zapore klicev 21
zaslon
— kazalniki 13
zaščita
— naprava in kartica SIM 41
— spletni brskalnik 35
zaščitna koda 15
zvočna sporočila 29
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