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Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може
бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати
подальшу інформацію, прочитайте повний посібник
користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО
Не вмикайте пристрій у випадках, коли
використання бездротових телефонів
заборонено або коли він може спричинити
перешкоди або викликати небезпеку.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ
Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди
тримайте свої руки вільними для керування
автомобілем під час руху. Найголовніше, про
що Ви повинні думати під час руху, – це безпека
дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ
Усі бездротові телефони можуть бути
чутливими до перешкод, які можуть вплинути
на їхню роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ
Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте
пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із
медичним обладнанням, паливом, хімікатами
або вибухонебезпечними зонами.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Лише кваліфікований персонал має право
встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ
Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та
акумуляторами. Не приєднуйте несумісні
вироби.

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ
Ваш пристрій не є водонепроникним.
Оберігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій
Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику,
ухвалений для використання в мережі стандартів (E)GSM
850, 900, 1800, 1900, та UMTS 900, 1700, 2100. Щоб
отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться
до свого постачальника послуг.
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Пристрій вже може містити попередньо встановлені
закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і
дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці
сайти не пов’язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не
схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у
зв’язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів
будьте обережними щодо захисту та вмісту.

Попередження:
Для використання будь-яких функцій цього пристрою,
окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не
вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті
використання бездротових пристроїв може виникнути
небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і
поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте
життя та законні права інших осіб, включно з
авторськими правами. Захист авторських прав може
запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких
зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю
важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою,
прочитайте посібник користувача пристрою, щоб
ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки.
Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від
зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу
інформацію про цей пристрій.

Послуги мережі
Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом
постачальника послуг бездротового зв’язку. Деякі
функції наявні не в усіх мережах. Для користування
іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє
використання з постачальником послуг. Послуги мережі
передбачають передачу даних. Зверніться до свого
постачальника послуг за докладнішою інформацією
щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в
інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати
інформацію про плату за користування послугами.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі
функції Вашого пристрою були вимкнені або
неактивовані. У такому разі ці функції не будуть
відображатися в меню Вашого пристрою. Також Ваш
пристрій може містити спеціально налаштовані
елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та
піктограми.

Спільна пам'ять
Наведені нижче функції цього пристрою можуть
використовувати спільну пам'ять: закладки, зображення,
аудіо- та відеофайли, нотатки, ескізи й інші файли,
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контакти, повідомлення електронної пошти, програми.
Використання однієї або кількох із цих функцій може
зменшити обсяг пам’яті, доступний для інших функцій.
Якщо в пристрої відображається повідомлення про те, що
пам’ять заповнено, видаліть частину інформації,
збережену в спільній пам’яті.
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Пошук довідки

Перегляд посібника користувача
 Щоб отримати докладнішу інформацію, прочитайте

повний посібник користувача.

Перегляд посібника користувача в Інтернеті
Виберіть  > User Guide.

Перегляд вбудованого посібника користувача
1 Виберіть  > File manager і  > Documents >

User guides.
2 Виберіть індексний файл потрібної мови.

Вбудований посібник користувача зберігається у
внутрішньому накопичувачі пристрою. Під час
установлення оновлень програмного забезпечення
системи посібник користувача може виявитися
застарілим.

Порада: Можна додати ярлик для посібника користувача
на робочий стіл, що дозволить легко отримувати доступ
до посібника пізніше. Для цього відкрийте посібник
користувача і на панелі інструментів виберіть  > Add
shortcut to desktop.

Підтримка
Якщо Вам потрібна додаткова інформація про
використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як

має функціонувати пристрій, відвідайте веб-сайт
www.nokia.com/support або в мобільному пристрої
відвідайте веб-сайт nokia.mobi/support. Також можна
вибрати  > User Guide у пристрої.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте
одну з описаних далі дій.

• Вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Через
приблизно 1 хвилину встановіть акумулятор на місце
та ввімкніть пристрій.

• Відновіть заводські установки.
• Оновіть програмне забезпечення пристрою.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до
представників компанії Nokia щодо технічного
обслуговування. Відвідайте веб-сайт www.nokia.com/
repair. Перш ніж здати пристрій у ремонт, створіть
резервну копію даних пристрою.

Установки
Ваш пристрій зазвичай має автоматичне налаштування
установок GPRS, потокового вмісту й Інтернету для
мобільного зв’язку на основі інформації від Вашого
постачальника послуг мережі. Можливо, постачальник
послуг мережі вже запрограмував установки у Вашому
пристрої.
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Щоб змінити у своєму пристрої загальні установки,
наприклад установки мови, робочого столу, дисплея та
блокування клавіатури, перейдіть до  > Settings.

Коди доступу
Якщо Ви забули будь-який з кодів доступу, зверніться до
свого постачальника послуг.

Код персонального ідентифікаційного номера (PIN-
код) — Цей код захищає SIM-картку від
несанкціонованого використання. PIN-код (4—8 цифр)
зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Якщо тричі
поспіль неправильно ввести PIN-код, він заблокується.
Для розблокування знадобиться PUK-код.
Код PUK (Personal Unblocking Key — персональний ключ
розблокування)  — Цей код (8 цифр) потрібний для
змінення заблокованого PIN-коду. Якщо код не
постачався разом із Вашою SIM-карткою, зверніться до
свого постачальника послуг.
Код блокування  — Код блокування допомагає захистити
пристрій від несанкціонованого використання. За
умовчанням використовується код 12345. Можна
створити та змінити код, а також призначити, щоб у
пристрої відображався запит введення коду. Не
повідомляйте нікому новий код і тримайте його в
безпечному місці окремо від пристрою. Якщо пристрій
заблоковано, а код блокування втрачено, необхідно
здати пристрій до авторизованого сервісного центру
Nokia, при чому за обслуговування може бути стягнуто
платню. Для розблокування пристрою необхідно

перезавантажити програмне забезпечення. У цьому
випадку всі дані, збережені у пристрої, можуть бути
втрачені.

Збільшення тривалості роботи акумулятора
Багато які функції у Вашому пристрої збільшують
споживання енергії акумулятора і скорочують термін
його служби. Щоб акумулятор працював довше, візьміть
до уваги наступне:

• Вимикайте технологію Bluetooth, якщо вона не
потрібна. Програми, які використовують технологію
Bluetooth, слід закривати, якщо вони більше не
потрібні.

• Функції, що використовують бездротову локальну
мережу (WLAN) або дозволяють таким функціям
працювати у фоновому режимі під час користування
іншими функціями, збільшують споживання енергії
акумулятора. За допомогою функцій WLAN Ваш
пристрій здійснює пошук доступних мереж із
частотою, указаною в установках WLAN, і
автоматично з’єднується з мережами, які
використовувалися раніше. Щоб ще зменшити
споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати,
щоб Ваш пристрій сканував рідше або не сканував
наявність мереж у фоновому режимі.

• Підсвітка дисплея збільшує споживання
електроенергії. В установках дисплея можна
настроїти яскравість дисплея та змінити тривалість
періоду тайм-ауту, після якого вимикається
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підсвічування. Можна також активувати режим
збереження енергії, щоб пристрій споживав менше
енергії, коли увімкнено підсвічування дисплея. Щоб
змінити установки дисплея, виберіть  >
Settings та Display.

• Програми, що працюють у фоновому режимі,
збільшують споживання електроенергії.

Перегляд інформації про пристрій
Виберіть  > Settings і About product.

Доступна інформація включає наведені нижче деталі.

• Модель пристрою
• Назва платформи та випуск
• Версія програмного забезпечення
• MAC-адреса WLAN
• Адреса Bluetooth
• Адреса IMEI
• Чинні ліцензії
• Інша важлива інформація про пристрій

Перегляд веб-сайту maemo.nokia.com
На веб-сайті maemo.nokia.com можна знайти найновіше
знаряддя, фонові зображення та програми для
персоналізації пристрою, а також ознайомитися із
платформою Maemo. Щоб отримати доступ до веб-сайту,

виберіть ярлик Maemo на робочому столі або закладку
Maemo у веб-браузері.

Пошук довідки 11

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

http://maemo.nokia.com


Початок роботи

Настроювання пристрою
Установлення SIM-картки й акумулятора
Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього
зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Важливо:  Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки,
завжди виймайте акумулятор, перш ніж вставити або
видалити картку.

1 Щоб запобігти вичерпанню заряду акумулятора,
кладіть пристрій задньою кришкою вгору.

2 Помістивши палець у заглиблення, підніміть задню
панель. Щоб відкрити задню панель, не потрібно
натискати кнопку.

3 Щоб відкрити утримувач SIM-картки, посуньте його
ліворуч (1), а потім підніміть його правий кінець (2).
Переконайтеся, що скошений кут картки повернутий
вгору, а контактна поверхня картки повернута до

контактів пристрою (3). Закрийте утримувач (4) і
зафіксуйте його, посунувши праворуч (5).

4 Зіставте контакти акумулятора з відповідними
контактами у відсіку акумулятора і вставте
акумулятор у напрямку стрілки.

12 Початок роботи
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5 Щоб установити на місце задню панель, спрямуйте
фіксатор у відповідний отвір, а потім натисніть на
панель, щоб вона стала на місце.

Вставлення картки пам’яті

Використовуйте лише сумісні Картки MicroSD, ухвалені
компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia
використовує картки пам'яті схвалених промислових
стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю
сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть
пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на
картці.

Картку пам’яті можна безпечно вставити або вийняти,
навіть коли пристрій увімкнений. Якщо задня кришка
відкрита, пристрій не зможе отримати доступ до картки
пам’яті для захисту даних на картці. Якщо встановити
задню кришку на місце, доступ до неї знову стане
можливий.

Картка пам’яті вже може бути вставлена у пристрій. Якщо
вона не вставлена, виконайте наведені нижче дії:

1 Щоб запобігти вичерпанню заряду акумулятора,
кладіть пристрій задньою кришкою вгору.

2 Помістивши палець у заглиблення, підніміть задню
панель. Щоб відкрити задню панель, не потрібно
натискати жодну кнопку.

3 Щоб відкрити утримувач картки пам’яті, посуньте
його в напрямку акумулятора (1), а потім підніміть
його кінець (2). Вставте сумісну картку пам’яті в
утримувач (3). Переконайтеся, що контактна
поверхня картки повернена до контактів пристрою.

Початок роботи 13
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Закрийте утримувач (4) і зафіксуйте його, посунувши
на місце (5).

4 Встановіть задню панель на місце. Тримайте пристрій
спрямованим вниз під час установлення кришки.
Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

Заряджання акумулятора
Акумулятор був частково заряджений на заводі. Якщо
пристрій показує низький заряд, виконайте наведені
нижче дії.
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Заряджання акумулятора за допомогою зарядного
пристрою

1 Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2 Підключіть зарядний пристрій до гнізда мікро-USB

пристрою.
3 Якщо пристрій показує повний заряд, від’єднайте

зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім —
від електричної розетки.

Коли пристрій заряджається, індикатор оповіщення
блимає. Коли акумулятор повністю заряджений,
індикатор оповіщення постійно світиться.

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде
заряджено, а можна використовувати пристрій під час
заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджений,
може минути декілька хвилин, перш ніж індикатор
оповіщення почне блимати або можна буде робити
дзвінки.

Заряджання акумулятора за допомогою кабелю USB
Якщо настінна розетка недоступна, пристрій можна
заряджати за допомогою сумісного пристрою USB,
наприклад комп’ютера. Під час заряджання пристрою
можна також передавати дані.

1 Приєднайте сумісний кабель USB до сумісного
пристрою USB і свого пристрою.
Залежно від типу пристрою, що використовується для
заряджання, може знадобитися деякий час для
початку заряджання.

2 Якщо пристрій увімкнено, відобразяться опції
режиму USB. Виберіть Mass storage mode або PC Suite
mode, щоб переконатися, що пристрій отримує
достатньо енергії, заряджаючись через з’єднання
USB.

Коли пристрій заряджається, індикатор оповіщення
блимає. Коли акумулятор повністю заряджений,
індикатор оповіщення постійно світиться.

Якщо акумулятор повністю розряджений, зачекайте
деякий час, поки він заряджається, перш ніж
використовувати пристрій.

Якщо пристрій увімкнений і на ньому запущено багато
програм, він може споживати більше енергії, ніж отримує
за допомогою заряджання через з’єднання USB. Закрийте
деякі програми та з’єднання передачі даних або
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скористайтеся зарядним пристроєм, який входить до
комплекту постачання пристрою.

Клавіші та частини
Клавіші та частини (передня панель)

1 Кнопка живлення
2 Світлочутливий датчик
3 Об’єктив додаткової камери
4 Сенсор відстані
5 Динамік
6 Індикатор оповіщення
7 Сенсорний екран
8 Клавіатура пристрою

Щоб забезпечити належну функціональність сенсорного
екрана, зніміть захисну плівку з дисплея пристрою.

Не закривайте область ліворуч від сенсорного екрана,
наприклад, захисною плівкою або стрічкою.

Клавіші та складові частини (задня панель)

1 Кришка об’єктива
2 Спалах камери
3 Об'єктив камери
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4 Підпора

Клавіші та компоненти (верхня частина)

1 Клавіша масштабування/гучності
2 Кнопка живлення
3 Клавіша зйомки
4 Інфрачервоний порт

Жодна з попередньо встановлених програм пристрою
не використовує інфрачервоний порт, але він дає
змогу використовувати програми третіх сторін, для
яких необхідно мати інфрачервоний порт.
Інфрачервоний порт несумісний зі стандартом IrDA.

Клавіші та частини (бічні панелі)

1 Стереодинамік
2 Гніздо мікро-USB
3 Отвір для кріплення наручного ремінця
4 Стереодинамік
5 Перемикач блокування
6 Гніздо Nokia аудіо/відео (3,5 мм)
7 Мікрофон
8 Перо

Перший запуск
Увімкнення пристрою
1 Натисніть клавішу живлення.
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2 Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування,
введіть його і виберіть Done. Стандартний код
блокування — 12345. Якщо Ви забули код і пристрій
заблоковано, пристрою знадобиться технічне
обслуговування. За це може стягуватися додаткова
плата, а всі особисті дані можуть бути видалені. Щоб
отримати додаткову інформацію, зверніться до
центру обслуговування Nokia Care або продавця
пристрою.

Вимкнення пристрою
Натисніть кнопку живлення та виберіть Switch off!.

Порада: Пристрій також можна вимкнути, натиснувши та
потримавши кнопку живлення.

Майстер запуску
1 Увімкніть пристрій. На мить відобразиться

привітання, і відкриється майстер запуску.
2 Відобразяться установки мови, регіону, часу та дати.

Визначте наведене нижче.

Language  — проведіть пальцем вгору або вниз для
прокручування списку та виберіть мову.
Region  — проведіть пальцем вгору або вниз для
прокручування списку та виберіть регіон.
Time  — укажіть формат часу, пересуваючи повзунок
до 24 hrs або 12 hrs, і визначте час, пересуваючи
стрілки годинника пальцем. Якщо Ви використовуєте
12-годинний формат, перемістіть повзунок до AM або
PM.
Date  — установіть поточну дату. Для цього проведіть
пальцем вгору або вниз у стовпчиках дня, місяця та
року.

3 Щоб прийняти та зберегти установки, виберіть Save.

Підпора
Підпора розташована на задній панелі пристрою.
Установивши пристрій на рівну поверхню, її можна
використовувати під час перегляду, наприклад,
відеокліпів.
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Установлення підпори

Перо
Деякі дії, наприклад малювання ескізів, можна легше
виконувати пером, а не пальцем.

Важливо:  Використовуйте з цим пристроєм лише перо,
ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого
іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання,
які поширюються на пристрій, а також може пошкодити
сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран
не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на
сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.

Використання аксесуарів
Гарнітура
До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або
сумісні навушники. Також можна використовувати
гарнітуру Nokia з елементами керування музикою, але цей
пристрій не підтримує елементи керування музикою.

Попередження:
У разі використання навушників Ваша здатність чути
зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте
навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій
безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал,
оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте
жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або
гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда
аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні
гучності.
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Наручний ремінець
1 Зніміть задню панель.
2 Прикріпіть ремінець затискачем і закрийте задню

панель.

Огляд

Основні функції
За допомогою нового пристрою Nokia N900, можна
відслідковувати свої дзвінки та повідомлення
електронної пошти, переглядати веб-сторінки, а також
миттєво переключатися між відкритими програмами та
поточними розмовами. Нижче наведено найголовніші
функції пристрою.

Перегляд веб-сторінок у повноекранному
режимі.

Використання програми «Медіаплеєр» для
прослуховування музики, перегляду відео або
налаштування на улюблені радіостанції в
Інтернеті.

Використання програми «Календар», щоб
ефективно використовувати час та планувати
зустрічі.

Керування відомостями про друзів за
допомогою програми «Контакти».

Використання програми «Телефон» для
здійснення голосових, інтернет-дзвінків або
інтернет-відеодзвінків друзям.
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Використання програми «Карти» для пошуку
цікавих місць.

Використання програми «Камера», щоб
знімати фотографії та записувати відеокліпи, а
потім завантажувати їх безпосередньо в
Інтернет для обміну із друзями або інтернет-
спільнотою.

Читання електронних листів і відповідь на них,
коли Ви в дорозі.

Використання програми «Розмови» для обміну
текстовими повідомленнями або запуску чату
(IM) для обміну повідомленнями з контактами
чату.

Використання програми «Менеджер програм»
для перевірки доступних оновлень програм і
завантаження їх у свій пристрій.

Пошук популярних програм, тем і шпалер за
допомогою служби Ovi Store.

Про програмне забезпечення Maemo
У цьому пристрої використовується програмне
забезпечення Maemo 5, засноване на операційній

системі Linux. Це програмне забезпечення створене для
роботи пристрою подібно до комп’ютера, даючи змогу
одночасно запускати кілька програм і надаючи
різноманітні можливості — від перегляду веб-сторінок до
записування відео. Пристрій підтримує програму
оновлення Maemo, яка дозволяє оновлювати операційну
систему та програми через з’єднання WLAN або пакетної
передачі даних.

За допомогою програмного забезпечення Maemo можна
розробляти власні програми для свого пристрою. Для
цього можна використати пакет Maemo SDK (Maemo
Software Development Kit — пакет для розробки
програмного забезпечення Maemo). Щоб отримати
додаткову інформацію про програмне забезпечення
Maemo та розробку програм, відвідайте веб-сайт
maemo.nokia.com.

Про пристрій
Розташування антени
У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні
антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під
час передавання або отримання сигналу антеною.
Контакт із антеною впливає на якість зв’язку й може
призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм
енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.
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Стільникова антена

Антена Bluetooth і WLAN

GPS-антена

Регулювання гучності

Регулювання гучності
Скористайтеся клавішами гучності.

Порада: в меню стану можна переглядати поточний
рівень гучності, а також регулювати гучність. Торкніться
області стану, щоб відкрити меню. Регулюйте гучність за
допомогою повзунка гучності .

Вимкнення звуку
Перетягніть повзунок гучності в меню стану ліворуч до
кінця.

Регулювання гучності дзвінків і сигналів
повідомлень
Виберіть  > Settings і Profiles.

Індикатор оповіщення
Індикатор оповіщення може вказувати на стан Вашого
пристрою. Наприклад, він може показувати рівень заряду
акумулятора та повідомляти про пропущені телефонні
дзвінки або про отримання електронного листа чи
текстового повідомлення.

Можна ввімкнути або вимкнути індикатор оповіщення
для кожного типу оповіщення, змінивши установки
індикатора оповіщення.

Кольори індикатора оповіщення позначають наведене
нижче.

Індикатор оповіщення про повідомлення у
програмі (отримане текстове повідомлення,
повідомлення чату або електронний лист)
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Активація додаткової камери (інтернет-
відеодзвінок)
Заряджання акумулятора
Акумулятор заряджено

Про робочий стіл
Робочий стіл відображається після ввімкнення пристрою.
Він забезпечує швидкий доступ до різних функцій
пристрою. Можна створити до чотирьох робочих столів
Робочі столи можна персоналізувати для відображення
різних міні-програм, закладок, фонових зображень і
ярликів до програм і контактів.

На робочому столі міститься наведене нижче.

1 Меню програм
2 Область стану
3 Постачальник послуг мережі (якщо вставлено SIM-

картку)

4 Міні-програми
5 Комбінації клавіш
6 Закладки браузера

Переключення між робочими столами
Швидко протягніть по горизонталі ліворуч або праворуч.

Пошук контактів
Почніть вводити ім’я за допомогою клавіатури пристрою.

Відкривання віртуальної клавіатури для здійснення
дзвінка
На робочому столі почніть вводити номер телефону за
допомогою клавіатури пристрою. Щоб ввести першу
цифру, натисніть , а потім натисніть потрібну цифру.
Щоб ввести інші цифри після введення першої, можна
скористатися клавіатурою пристрою або віртуальною
клавіатурою.
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Меню програм
У меню програм відображаються наявні програми.
Виберіть .

Відкривання програми
Виберіть програму.

Закривання програми
Виберіть . Усі зміни та установки, які не були збережені,
скасуються.

Порада: Щоб змінити порядок піктограм програм,
виберіть і утримуйте піктограму, а потім виконайте
інструкції.

Область і меню стану
Область стану

Область стану інформує про поточний стан відповідних
елементів пристрою. Відображається поточний час,
потужність сигналу та рівень заряду акумулятора. Окрім
того, область стану може вказувати на стан з’єднання з
Інтернетом, доступні оновлення або активний режим.

Індикатори області стану
Загальні індикатори

Увімкнено будильник.

Стан акумулятора пристрою та
приблизний стан заряджання.
Пристрій підключено до сумісного
пристрою USB для заряджання, але він
не отримує достатньо енергії.
Поточна потужність сигналу.

Наявні оновлення програмного
забезпечення та додаткові програми.
Увімкнено режим «Без звуку».
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Індикатори з’єднання

, , 
або 

Поточна мережа.

Триває синхронізація.

Помилка синхронізації.

Активне з’єднання USB.

Активне з’єднання пакетної передачі
даних (послуга мережі).
Активне з’єднання бездротової
локальної мережі.
Активне з’єднання тимчасової
бездротової локальної мережі.
Активовано з'єднання Bluetooth.

Активне з’єднання Bluetooth з одним або
кількома пристроями Bluetooth.
SIM-картка недоступна (не вставлено
картку або не введено PIN-код).
Увімкнено режим «Офлайн».

Індикатори GPS

Активовано функцію GPS.

Функцію GPS вимкнено.

Індикатори обміну вмістом

Виконується обмін.

Очікується обмін, і потребується Ваша
увага.
Обмін заблоковано.

Індикатор дзвінка

Активний телефонний дзвінок.

Індикатори стану доступності

Онлайн

Недоступний

Якщо станом доступності є «Офлайн», індикатор не
відображається в області стану.
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Звукові індикатори

До пристрою підключено дротові
навушники або навушники Bluetooth.
До пристрою підключено дротову
гарнітуру або гарнітуру Bluetooth.
Активовано FM-передавач.

Якщо програма третьої сторони додає піктограму до
робочої області, вона розташовується після стандартних
піктограм.

Відкривання меню стану
Торкніться області стану.

У меню стану відображається, наприклад, рівень заряду
акумулятора, гучність пристрою та стан з’єднання
Bluetooth. Щоб змінити відображений стан, виберіть
відповідний елемент меню стану.

Інформаційна дошка
Програми, які наразі запущені, можна переглянути на
інформаційній дошці. На інформаційній дошці також
відображаються отримані, але не відкриті оповіщення,
наприклад про текстові повідомлення, повідомлення
електронної пошти та пропущені дзвінки.

Відкривання інформаційної дошки
Коли відкривається програма, піктограма 
змінюється на піктограму інформаційної дошки .
Виберіть , щоб відкрити інформаційну дошку.
Програма залишиться відкритою. До неї можна
повернутися, вибравши її.

Порада: тепер можна відкрити іншу програму, вибравши
. Попередньо відкрита програма залишиться

працювати у фоновому режимі.
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Переключення між програмами
Коли відкрито кілька програм, виберіть , а потім
виберіть програму, на яку потрібно переключитися.

Відповідь на оповіщення
1 Оповіщення відображається на мить у разі

отримання, наприклад, нового електронного листа,
повідомлення чату або текстового повідомлення.
Вибравши оповіщення, можна переглянути
повідомлення. Якщо не вибрати оповіщення під час
його відображення, воно залишиться на
інформаційній дошці. Щоб повідомити про це,
піктограма  спочатку блиматиме, а потім буде
постійно світитися.

2 Щоб переглянути оповіщення на інформаційній
дошці, виберіть .

Інформація про сенсорний екран
Дії із сенсорним екраном

Торкання
Щоб вибрати або відкрити програму чи інший елемент на
сенсорному екрані, торкніться його пальцем один раз.

Виберіть
У цій документації користувача відкривання програми
або об’єкта одним торканням означає їх «вибір». Якщо
потрібно послідовно вибрати кілька об’єктів, тексти на

дисплеї, які вибираються, розділяються стрілками,
наприклад  > Phone.

Вибір та утримання
У багатьох програмах можна відкрити контекстно-
залежне розкривне меню, вибравши та потримавши
його. Щоб зробити це, утримуйте палець на об’єкті, доки
не відкриється розкривне меню.

Перетягування
Перетягування можна використовувати, наприклад, щоб
прокручувати список угору або вниз. Щоб перетягнути
елемент, поставте палець на екран та проведіть ним по
екрану.

Швидке проведення по екрану
Швидке протягнення по горизонталі можна
використовувати, наприклад, щоб переключатися між
зображеннями у програмі «Фотографії». Для переходу
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швидко проведіть пальцем ліворуч або праворуч по
екрану.

Приклад: Під час перегляду зображення, щоб
переглянути наступне або попереднє зображення,
відповідно швидко проведіть пером по зображенню
ліворуч або праворуч.

Підсвічування сенсорного екрана

Увімкнення підсвічування сенсорного екрана
Підсвічування сенсорного екрана вимикається після
певного періоду бездіяльності. Щоб увімкнути
підсвічування, торкніться екрана. Якщо екран і клавіші
заблоковані, скористайтеся перемикачем блокування,
щоб розблокувати їх.

Дії із сенсорним екраном у програмах

Відкриття меню програми
Торкніться рядка заголовка поточно відкритої програми.

Закриття діалогового вікна
Торкніться області поза діалоговим вікном. Усі зміни та
вибрані елементи будуть скасовані.

Введення тексту
Використання клавіатури пристрою
Щоб використовувати клавіатуру пристрою, посуньте
сенсорний екран вгору. Коли використовується
клавіатура пристрою, віртуальна клавіатура
вимикається.
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Окрім клавіш символів, на клавіатурі пристрою
розташовані наведені нижче клавіші.

1 Клавіша Sym/Ctrl
2 Клавіша 
3 Клавіша Shift

4 Клавіша пробілу
5 Клавіша «Ввід»
6 Клавіша очищення

Введення тексту
Натискайте клавіші на клавіатурі.

Переключення регістру символів
Натисніть клавішу Shift. Щоб вводити літери тільки в
режимі верхнього або нижнього регістру, двічі натисніть
клавішу Shift. Щоб повернутися до звичайного режиму,
ще раз натисніть клавішу Shift.

Введення цифри, додаткового або стандартного
символу
Натисніть і потримайте клавішу , а потім натисніть
клавішу із символом, надрукованим на її поверхні. Щоб
вводити тільки символи, указані на клавішах, двічі
швидко натисніть клавішу , щоб заблокувати цей
режим. Щоб повернутися до звичайного режиму, ще раз
натисніть клавішу .

Введення символу, якого немає на клавіатурі
Натисніть і потримайте клавішу , а потім натисніть
клавішу Sym.
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Використання функції автовведення слів
Можна також використовувати функцію автовведення
слів. Варіанти слів відображаються в області введення
тексту. Щоб вибрати варіант слова, натисніть клавішу зі
стрілкою праворуч.

Додавання діакритичного знака до символу
1 Наприклад, щоб ввести символ «â», натисніть і

потримайте клавішу , а потім натисніть клавішу
Sym.

2 Торкніться символу діакритичного знака (^) на
сенсорному екрані.

3 Натисніть літеру, до якої потрібно додати
діакритичний знак. Щоб додати тільки діакритичний
знак, торкніться його двічі.

Використання віртуальної клавіатури
Щоб використовувати віртуальну клавіатуру,
переконайтеся, що клавіатура пристрою закрита. Потім
виберіть поле введення тексту, наприклад поле веб-
адреси у браузері. Перш ніж можна буде використовувати
віртуальну клавіатуру, її необхідно активувати.

Увімкнення віртуальної клавіатури
Виберіть  > Settings і Text input.
Установіть позначку Use virtual keyboard.

Переключення між введенням символів у нижньому
та верхньому регістрі
Виберіть .

Додавання діакритичного знака до літери
Виберіть , потім виберіть , після чого виберіть зі
списку діакритичний знак (наприклад «^»). Потім
виберіть  і літеру, до якої потрібно додати
діакритичний знак. Щоб ввести тільки діакритичний знак,
торкніться його двічі.

Вирізання, копіювання або вставлення тексту
Протягніть пальцем по тексту, щоб вибрати його, потім
виберіть  та потрібну опцію.

Вставлення розриву рядка
Виберіть .

Видалення символу
Виберіть .

Переключення між мовами введення
Виберіть , а потім виберіть мову. Мови мають бути
визначені в установках введення тексту.

Закривання віртуальної клавіатури
Торкніться області поза межами віртуальної клавіатури.
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Переключення між способами введення тексту
Для переключення між віртуальною клавіатурою та
клавіатурою пристрою проведіть пальцем по сенсорному
екрану вгору або вниз.

Переключення розкладки віртуальної клавіатури
За допомогою віртуальної клавіатури можна
використовувати одночасно набори символів для двох
різних мов, наприклад російський та латинський. Щоб
визначити мови введення, змініть установки введення
тексту.

Переключення між мовами введення
Натисніть і потримайте клавішу Сtrl, а потім натисніть
клавішу пробілу.

Установки введення тексту 
Виберіть  > Settings і Text input.

Виберіть із наведеного нижче:

Hardware keyboard layout  — визначення набору
символів для використання за допомогою клавіатури
пристрою. Змінення цієї установки може призвести до
розбіжності між розкладками клавіатури пристрою й
апаратної клавіатури.
Use virtual keyboard  — активування віртуальної
клавіатури.

Word completion  — увімкнення функції автовведення
слів.
Auto-capitalisation  — увімкнення автоматичного
регістра, щоб речення автоматично починалися з великої
літери під час введення тексту.
Insert space after word  — вставлення пробілу після
кожного прийнятого автовведення слова.
1st language  — вибір першої мови. Щоб вибрати
словник, який використовуватиметься для першої мови,
виберіть Dictionary і мову словника.
2nd language  — вибір другої мови. Щоб вибрати
словник, який використовуватиметься для другої мови,
виберіть Dictionary і мову словника. Після переключення
на другу мову поточний словник для функції
автовведення слів також зміниться.
Use dual dictionaries  — використання словників обох
мов одночасно.

Автовведення слів і словники
Якщо активовано функцію автовведення слів, пристрій
пропонуватиме придатні завершення слів, які Ви
починаєте вводити. Автовведення слів засноване на
вбудованому словнику. Під час введення символів
пристрій шукає у своєму словнику слова, які починаються
з цих символів.

Можна використовувати два словники, щоб пристрій
здійснював пошук у словнику другої мови, якщо не
вдається знайти придатне слово у словнику першої мови.
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У словник можуть автоматично додаватися нові слова з
тексту, що вводиться. Текст, що вводиться у поля паролів,
не зберігається у словнику.

Активація функції автовведення слів та
використання двох словників
Виберіть  > Settings і Text input.

Прийняття запропонованого слова
Виберіть запропоноване слово. У разі використання
клавіатури пристрою натисніть клавішу зі стрілкою
праворуч.

Відхилення запропонованого слова
Продовжуйте введення слова. Із кожним введеним
символом пристрій оновлюватиме запропоноване слово,
щоб воно відповідало введеним символам.

Захист пристрою
Блокування пристрою
Щоб запобігти несанкціонованому використанню
пристрою, змініть код блокування та налаштуйте
пристрій на автоматичне блокування через певний
проміжок часу.

На мить натисніть кнопку живлення та виберіть Secure
device.

Розблокування пристрою

Введіть код блокування та виберіть Done.

Установлення тривалості тайм-ауту

Виберіть  > Settings і Device lock > Autolock, а потім
виберіть період часу.

Змінення коду блокування
1 Виберіть  > Settings і Device lock > Change lock

code.
2 Введіть поточний код один раз, а потім новий код

двічі. Стандартний код блокування: 12345.

Якщо в будь-який час торкнутися області поза діалоговим
вікном, код блокування пристрою не зміниться.

Тримайте новий код блокування в таємниці та зберігайте
його в безпечному місці, окремо від пристрою.

Якщо пристрій заблоковано, а код блокування втрачено,
необхідно здати пристрій до авторизованого сервісного
центру Nokia, при чому за обслуговування може бути
стягнуто платню. Для розблокування пристрою необхідно
перезавантажити програмне забезпечення. У цьому
випадку всі дані, збережені у пристрої, можуть бути
втрачені.
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Блокування сенсорного екрана та клавіш
Блокування сенсорного екрана та клавіш попереджає
випадкове натискання клавіш.

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран і
клавіші, пересуньте перемикач блокування клавіатури.

Ознайомлення з послугами Ovi
Відвідайте веб-сайт Ovi

 Служба Ovi містить послуги, які надає компанія
Nokia. Служба Ovi дає змогу створювати облікові записи
електронної пошти, обмінюватися зображеннями та
відеокліпами для демонстрації їх друзям і близьким
людям, планувати мандрівки та переглядати місця
розташування на карті, завантажувати ігри, програми,
відеокліпи та тони дзвінка на пристрій і купувати музичні
файли. Залежно від регіону не всі послуги доступні й не
всі мови підтримуються.

Щоб користуватися послугами служби Ovi, перейдіть на
веб-сайт www.ovi.com та зареєструйте там свій обліковий
запис Nokia.

Докладнішу інформацію про користування послугами
наведено на сторінці підтримки кожної з послуг.

Інформація про магазин Ovi
 За допомогою служби «Магазин Ovi» можна

завантажувати у свій мобільний пристрій ігри, програми,
відео, зображення, теми та тони дзвінка. Деякі елементи

надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за
допомогою кредитної картки або шляхом включення їх
вартості до телефонного рахунку. Наявність способів
оплати залежить від країни мешкання та постачальника
послуг мережі. Служба «Магазин Ovi» пропонує вміст,
сумісний із Вашим мобільним пристроєм і відповідний
Вашим уподобанням і розташуванню.
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Персоналізація пристрою

Настроювання та персоналізація робочого столу

Відкривання меню робочого столу
Торкніться робочого столу та виберіть  > Desktop
menu.

Персоналізація робочого столу
Виберіть із наведеного нижче:
Add shortcut  — додавання ярлика програми на робочий
стіл.
Add contact  — додавання контакту на робочий стіл.
Add bookmark  — додавання веб-закладки на робочий
стіл.
Add widget  — додавання міні-програми, наприклад
Agenda або Location, на робочий стіл.
Change background  — Змінення фонового зображення.
У пристрої є попередньо встановлені фонові зображення,
але можна використати будь-яке зображення, збережене
у пристрої, на встановленій картці пам’яті або в парному
чи спільному пристрої.
Manage views  — установлення робочих столів для
використання.
Themes  — вибір теми для робочого столу.

Перестановка об’єктів на робочому столі
Перетягуйте міні-програми, закладки, контакти або
ярлики.

Переміщення об’єкта з одного робочого столу на
інший
Перетягуйте об’єкт ліворуч або праворуч, доки не
досягнете потрібного робочого столу.

Видалення об’єктів із робочого столу
Виберіть  для міні-програми, закладки, контакту або
ярлика.

Установки режиму 
Виберіть  > Settings і Profiles.
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Установлення вібрації пристрою в разі активації
режимів «Звичайний» та «Без звуку»
Виберіть Vibrate.

Вибір тону дзвінка та сигналів про надходження
повідомлення
Виберіть Ringing tone, SMS alert, IM tone або E-mail
alert та потрібний тон.

Додавання нового тону дзвінка або сигналу про
надходження повідомлення
Виберіть тип тону, More, потрібний тон і Done.

Вибір рівня гучності тонів
Виберіть System sounds, Key sounds або Touch screen
sounds та потрібний рівень гучності.

Настроювання рівня гучності тонів
Перемістіть повзунок праворуч або ліворуч.

Змінення фонового зображення
Можна вибрати різні фонові зображення для робочих
столів пристрою.

1 Швидко протягніть по горизонталі ліворуч або
праворуч, щоб вибрати потрібний робочий стіл.

2 Торкніться робочого столу та виберіть  > Desktop
menu > Change background.

3 Виберіть More.
4 Перейдіть до зображення та виберіть Done.

Фонове зображення поточного робочого столу
зміниться. Щоб змінити фонове зображення іншого
робочого столу, перейдіть до потрібного робочого
столу.

Змінення мови пристрою
1 Виберіть  > Settings і Language & region.
2 Виберіть Device language, а потім виберіть потрібну

мову.
3 Перезапустіть пристрій.

Змінення тем 
Тема — це набір схожих фонових зображень, по одному
для кожного робочого столу.

1 Виберіть  > Settings і Themes.
2 Виберіть тему зі списку.
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Підключення пристрою

Інформація про зв’язок
У пристрої передбачено кілька методів підключення до
Інтернету, іншого сумісного пристрою або ПК чи
комп’ютера Mac. Доступними методами підключення є
з’єднання бездротової локальної мережі (WLAN) і
з’єднання пакетної передачі даних. За допомогою
з’єднання WLAN можна підключитися до Інтернету,
якщо SIM-картка не встановлена.

Можна увімкнути автоматичне переключення між
з’єднаннями WLAN і пакетної передачі даних, щоб
пристрій постійно залишався підключеним до Інтернету.
Пристрій можна також настроїти, щоб він запитував, яке
підключення потрібно використовувати. У разі першого
підключення до Інтернету за допомогою з’єднання
пакетної передачі даних пристрій запропонує вибрати, чи
потрібно автоматично переключатися між з’єднаннями,
не запитуючи надалі про підтвердження.

Можна також підключити ПК або інший сумісний пристрій
за допомогою бездротової технології Bluetooth або
кабелю даних USB.

Установки мережі
Ваш пристрій може автоматично переключатися між
мережами GSM і 3G.

В області стану поточна мережа позначається
наведеними нижче піктограмами.

GSM
EDGE
3G
HSPA

Щоб змінити установки мережі, виберіть  >
Settings та Phone > Network.

Виберіть мережу постачальника послуг
За умовчанням пристрій вибирає мережу автоматично.
Щоб вибрати мережу вручну, виберіть Manual та мережу.

Вибір режиму мережі
Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати
Dual, пристрій автоматично використовуватиме мережу
GSM або 3G, згідно з доступністю мережі, параметрами
мережі й угодами про роумінг між постачальниками
послуг мережі. Щоб отримати додаткову інформацію,
зверніться до постачальника послуг мережі.
Режим мережі змінити не можна, якщо активне з’єднання
пакетних даних. Вимкніть з’єднання пакетних даних або
переключіться на з’єднання з бездротовою мережею
(WLAN) перед зміненням режиму мережі.

Роумінг здійснюється на основі окремих угод про роумінг
між Вашим постачальником послуг мережі й іншими
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постачальниками послуг мережі, що дозволяє Вам
користуватися послугами мережі поза домашньою
мережею, наприклад під час подорожі за кордон.

Визначення установок роумінгу даних
За умовчанням вибрано Always ask. Спроба виконати
з’єднання здійснюється лише після прийняття запиту на
підтвердження. Якщо вибрати Always allow, всі
з’єднання пакетних даних за кордоном обробляються, як
у домашній мережі.
Для отримання докладнішої інформації щодо вартості
роумінгу звертайтесь до свого постачальника послуг
мережі.

Перегляд деталей переданих даних
Виберіть Home network data counter. Щоб очистити
деталі та скинути лічильник, виберіть Clear.

Використання з’єднання WLAN
Підключитися до Інтернету можна за допомогою
бездротової локальної мережі (WLAN). Одночасно може
бути активним лише одне з’єднання з однією
бездротовою локальною мережею, проте ту саму точку
доступу до Інтернету можуть використовувати кілька
програм.

Про бездротову локальну мережу (WLAN)
Щоб скористатися з’єднанням з бездротовою локальною
мережею (WLAN), вона має бути наявна у місці вашого
перебування, а пристрій має бути підключений до неї.
Деякі мережі WLAN захищені, тому потрібно отримати
ключ доступу у постачальника послуг для встановлення
з’єднання з ними.

У деяких країнах на використання бездротової локальної
мережі (WLAN) можуть накладатися певні обмеження.
Докладнішу інформацію можна отримати у місцевих
органів влади.

Функції, що використовують технологію бездротової
локальної мережі або дозволяють таким функціям
працювати у фоновому режимі під час користування
іншими функціями, збільшують споживання енергії
акумулятора і скорочують термін його служби.

Ваш пристрій підтримує такі функції бездротової
локальної мережі:

• Стандарт IEEE 802.11b/g
• Функціонування з частотою 2,4 ГГц
• Протокол захисту даних WEP із ключами до 128 біт і

метод автентифікації захищеного доступу Wi-Fi
(WPA2-Enterprise). Ці функції можна використовувати
тільки у випадку, якщо вони підтримуються
мережею.
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Важливо:  Завжди використовуйте один із доступних
методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із
бездротовою локальною мережею. Використання
шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу
до Ваших даних.

Робочі режими
В бездротовій локальній мережі LAN є два робочих
режими: infrastructure (постійний) і ad hoc (тимчасовий).

У постійному робочому режимі можливі два види зв'язку:
бездротові пристрої з'єднуються один з одним через точку
доступу бездротової локальної мережі або бездротові
пристрої з'єднуються з наземною дротовою локальною
мережею через точку доступу бездротової локальної
мережі.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрої можуть
безпосередньо надсилати та отримувати дані один від
одного.

Створення з’єднання WLAN
1 Виберіть  > Settings і Internet connections >

Connections > New > Next.
2 Введіть описову назву з’єднання, а потім виберіть

Next.
3 Пристрій запитає, чи потрібно виконувати сканування

доступних мереж WLAN. Виберіть Yes, а потім виберіть
мережу WLAN у діалоговому вікні «Вибір з’єднання».

Якщо мережа WLAN прихована, у діалоговому вікні
вона позначається як прихована. Приховану мережу
WLAN можна вибрати як будь-яке з’єднання WLAN,
якщо відома її назва (SSID), і ввести її установки
вручну.
Щоб ввести значення вручну, виберіть No і визначте
наведені нижче установки.

Network name (SSID)  — введіть назву мережі WLAN.
У разі створення тимчасової мережі переконайтеся,
що її назва унікальна. У разі з’єднання з Інтернетом
через мережу WLAN з’єднання буде базуватися на цій
інформації. Якщо це поле затемнене, і його не можна
відредагувати, це означає, що назва SSID містить
символи, які не належать до стандартного набору
символів UTF-8.
Network is hidden  — виберіть, якщо назва мережі
WLAN прихована, тобто мережа настроєна таким
чином, що вона не передає свою назву (SSID). Якщо
вибрати цю опцію, пристрій активно шукатиме
приховані мережі WLAN у разі спроби встановити
з’єднання з Інтернетом.
Network mode  — Виберіть Ad hoc або
Infrastructure. Інфраструктурний режим
використовується під час з’єднань з Інтернетом.
Security method  — виберіть той самий метод захисту,
який використовується точкою доступу до мережі
WLAN.
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Якщо використовується власна точка доступу до
мережі WLAN, завжди вмикайте один із доступних
методів шифрування, щоб підвищити рівень безпеки
своєї бездротової мережі. Використання шифрування
зменшує ризик несанкціонованого доступу до ваших
даних.

Доступні WLAN
Після завершення сканування мереж WLAN відобразяться
всі доступні мережі WLAN і наведена нижче інформація.

• Тип з’єднання, позначений як  (звичайний) або 
(тимчасовий)

• Ім’я
• Якщо з’єднання з мережею WLAN вже збережене у

пристрої, відобразиться 
• Потужність сигналу мережі WLAN, позначена як 
• Використовуваний метод шифрування, позначений

як  (WPA),  (WEP) або  (відсутній)

Установки захисту
Виберіть  > Settings і Internet connections >
Connections.

У діалогових вікнах настроювання з’єднань введіть ключі
шифрування, залежно від відповідного з’єднання WLAN.
Для підвищення рівня безпеки рекомендовано

використовувати метод шифрування WPA, якщо це
можливо.

Автентифікація WEP
Введіть ключ WEP (wired equivalent privacy — захист,
еквівалентний дротовим мережам). Можна вказати
кілька ключів WEP, а також вибрати стандартний ключ,
якщо це потребується для мережі WLAN.

Автентифікація WPA
Введіть спільний ключ WPA (Wi-Fi protected access —
захищений доступ до мережі Wi-Fi). Довжина ключа має
бути від 8 до 63 символів. Можна використовувати тільки
символи в кодуванні ASCII.

WPA із типом EAP
Щоб визначити тип протоколу EAP (extensible
authentication protocol — розширений протокол
автентифікації), виберіть із наведеного нижче.
Автентифікація TLS (безпека на транспортному рівні)
 — виберіть клієнтський сертифікат, який
використовується для автентифікації.
Автентифікація PEAP (захищений розширений протокол
автентифікації) або TTLS (безпека на тунельному
транспортному рівні) — виберіть метод автентифікації,
що використовуватиметься у протоколі PEAP або TTLS, і
додатковий клієнтський сертифікат.
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Для протоколу MSCHAPv2 вкажіть ім’я користувача та
пароль. Поставте позначку Prompt password at every
login, якщо потрібно завжди запитувати пароль перед
створенням з’єднання. Для GTC введіть ім’я користувача.
Під час створення з’єднання буде запропоновано
відповісти. Використання клієнтських сертифікатів не
обов’язкове. Щоб отримати докладнішу інформацію,
зверніться до постачальника послуг Інтернету.

Визначення додаткових установок
Виберіть  > Settings і Internet connections >
Connections. Виберіть з’єднання та Edit. В останньому
діалоговому вікні виберіть Advanced.

Установки проксі-сервера WLAN
Увімкнення проксі
1 Виберіть Use proxy.
2 Введіть IP-адресу проксі-сервера або ім’я хоста.

Форматом доменного імені може бути
proxy.company.com.

3 Введіть номер порту проксі.

Обхід проксі
Якщо є домени, для яких необхідно обходити
використання проксі-серверів, виберіть Do not use proxy
for та введіть доменні імена, для яких не потрібно
використовувати проксі-сервер.

Увімкнення автоматичних проксі
Щоб автоматично отримати IP-адресу від постачальника
послуг Інтернету, поставте позначку Automatic
configuration та введіть веб-адресу сервера в полі Web
address.

Установки IP-адреси
Відкрийте вкладку IP-адреси.

IP-адреса
1 Щоб автоматично отримати IP-адресу пристрою із

сервера, виберіть Auto-retrieve IP address.
2 Якщо потрібно ввести значення вручну, зверніться до

постачальника послуг Інтернету для отримання
правильних значень і додаткової інформації.

Адреса DNS
Служба DNS (служба доменних імен) — це Інтернет-
служба, яка перетворює імена доменів, наприклад
www.nokia.com, в IP-адреси, наприклад 192.100.124.195.

1 Щоб автоматично отримати адресу DNS із сервера,
виберіть Auto-retrieve DNS.

2 Щоб ввести значення вручну, введіть IP-адреси
первинного та вторинного сервера DNS, якщо це
потребується постачальником послуг Інтернету.
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Інші установки WLAN
Відкрийте вкладку Інше та вкажіть наведені нижче
установки.

WLAN transmission power  — виберіть, скільки
електроенергії пристрій споживатиме під час з’єднання
WLAN. Стандартне значення — 100 мВт.
Power saving  — виберіть рівень збереження
електроенергії для з’єднань WLAN.
Ad hoc channel  — виберіть канал для тимчасових
з’єднань WLAN.

Щоб підтримувати лише автентифікацію за протоколом
WPA2 для з’єднань WLAN, виберіть WPA2-only mode.

Доступні опції можуть різнитися — це залежить від
вибраного типу з’єднання.

Змінення установок EAP
Установки EAP видимі тільки для з’єднань WLAN, які
використовують протокол автентифікації EAP.

Введення імені користувача вручну
Якщо ім’я користувача відрізняється від імені
користувача, наданого в сертифікаті, поставте позначку
Use manual user name та введіть ім’я користувача в полі
Manual user name.

Запит автентифікації клієнта
Якщо потрібно, щоб сервер EAP запитував
автентифікацію Вашого пристрою, поставте позначку
Require client authentication.

Використання з’єднання пакетної передачі даних
Інформація про пакетні дані
Пристрій підтримує з’єднання пакетної передачі даних
(послуга мережі), такі як GPRS у мережі GSM. У мережах 3G
з’єднання даних залишається активним під час голосових
дзвінків.

Для встановлення з’єднання потрібна точка доступу. Щоб
дізнатися, які точки доступу потрібні для окремих послуг,
отримати інформацію щодо наявності та передплати
послуг з’єднання пакетної передачі даних, зверніться до
постачальника послуг мережі.

Швидке завантаження та передавання
Високошвидкісний пакетний канал доступу (HSPA, також
відомий як 3.5G) — це послуга мережі в мережах 3G, що
забезпечує високу швидкість завантаження та
передавання даних. Якщо в пристрої активовано
підтримку HSPA і він перебуває в мережі 3G, яка
підтримує HSPA, завантаження та передавання даних,
наприклад електронної пошти та веб-сторінок, через
з’єднання пакетної передачі даних може відбуватися
швидше.
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 в області стану вказує на активне з’єднання HSPA.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності й
передплати послуг з’єднання даних і їхньої вартості,
зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Установки пакетних даних
Зазвичай пристрій автоматично визначає установки
пакетної передачі даних, відповідно до SIM-картки. Якщо
потрібно змінити ці установки, зверніться до свого
постачальника послуг за детальною інформацією і
виконайте наведені нижче дії.

1 Виберіть  > Settings.
2 Виберіть Internet connections > Connections.
3 Виберіть з’єднання з Інтернетом, яке надається

постачальником послуг мережі, і виберіть Edit.
Введіть нові деталі.
Щоб вводити пароль під час кожного встановлення
з’єднання, установіть позначку Prompt password at
every login.

Додаткові установки
Додаткові установки пакетних даних змінюються в такий
самий спосіб, як установки WLAN.

Активні з’єднання даних
Активні з’єднання передачі даних позначаються в області
стану такими піктограмами:

З’єднання пакетної передачі даних активне.
 або З’єднання бездротової локальної мережі (WLAN)

активне.

Примітка:  Фактична вартість дзвінків та послуг, що
розраховується Вашим постачальником послуг, може
змінюватись залежно від функцій мережі, способу
округлення під час виставлення рахунку, податкових
ставок тощо.

Закриття з’єднань
Виберіть область стану, а потім виберіть з’єднання та
закрийте його.

Вимкнення бездротових з’єднань

Вимкнення з’єднань
На мить натисніть кнопку живлення та виберіть Offline
mode.

Увімкнення з’єднань
На мить натисніть кнопку живлення та виберіть Normal
mode.

Важливо:  У режимі офлайн неможливо телефонувати
або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші
функції, для яких потрібне покриття бездротової мережі
або з’єднання Bluetooth. Може існувати можливість
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зателефонувати за офіційним номером екстреної служби,
запрограмованим у пристрої. Щоб використати ці функції,
потрібно спочатку повернутися до звичайного режиму
пристрою. Якщо пристрій заблоковано, введіть код
блокування.

Установки з’єднання з Інтернетом 
Можна вибрати, які з’єднання використовуватимуться
автоматично, частоту сканування з’єднань у фоновому
режимі, а також установити перемикання пристрою на
збережене з’єднання WLAN у разі доступності.

Виберіть  > Settings і Internet connections >
Connect automatically.

Вибір з’єднання
Виберіть, чи потрібно використовувати з’єднання з
бездротовою локальною мережею (WLAN), з’єднання
пакетної передачі даних або будь-яке доступне
з’єднання.
Щоб вибирати з’єднання щоразу під час з’єднання з
мережею, виберіть Always ask.

Визначення частоти спроб автоматичного з’єднання
Виберіть Search interval. Стандартне значення —
10 хвилин.

Переключення на з’єднання WLAN, якщо воно
доступне
Якщо потрібно, щоб пристрій використовував збережене
з’єднання WLAN замість з’єднання пакетних даних, якщо
таке з’єднання WLAN доступне, виберіть Switch to WLAN
when available.

З’єднання Bluetooth
Про з’єднання Bluetooth
За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати
бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, а
саме мобільними телефонами, комп'ютерами,
гарнітурами та автомобільними комплектами.

Це з’єднання можна використовувати для надсилання
зображень, відеокліпів, музичних і звукових файлів,
нотаток, а також передавання файлів із сумісного ПК.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову
технологію Bluetooth, з’єднуються між собою за
допомогою радіохвиль, їм необов’язково бути в зоні
прямої видимості. Проте вони повинні знаходитися
щонайбільше на відстані 10 метрів (33 фути) один від
одного, хоча на з’єднання можуть впливати перешкоди
на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2,1 +
EDR, яка підтримує такі режими: General Access Profile
(Режим загального доступу), File Transfer Profile (Режим
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передавання файлів), Object Push Profile (Режим
пересилання об’єктів), Generic Object Exchange Profile
(Типовий режим обміну об’єктами), Headset Profile (Режим
гарнітури), Hands Free Profile (Режим вільних рук),
Advanced Audio Distribution Profile (Режим удосконаленої
розсилки аудіо) та Audio/Video Remote Control Profile
(Режим дистанційного керування аудіо та відео). Щоб
забезпечити можливість взаємодії між різними
пристроями, що підтримують технологію Bluetooth,
використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари
Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв
інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth,
збільшують споживання енергії акумулятора і
скорочують тривалість його роботи.

Установки Bluetooth 
Виберіть  > Settings і Bluetooth.

Виберіть із наведеного нижче:

Bluetooth on  — Активуйте з’єднання Bluetooth.
Visible  — Дозвольте пошук Вашого пристрою іншими
пристроями. Якщо пристрій прихований (невидимий), він
може бути з’єднаний лише із пристроєм, з яким його
раніше було об’єднано в пару.
My device's name  — Введіть назву свого пристрою. Цю
назву бачитимуть інші пристрої Bluetooth.

Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі
пристрої можуть показувати тільки адресу пристрою
(адресу IMEI). Щоб знайти адресу свого пристрою,
виберіть  > Phone і  і введіть *#06#.

Об’єднання пристроїв у пару
Пристрої, які підтримують технологію Bluetooth 2.1 і
Secure Simple Pairing (SSP), автоматично об’єднується в
пару. Переконайтеся, що обидва пристрої відображають
однаковий пароль.

Об’єднання в пару із пристроями, які підтримують
версію технології Bluetooth 2.0 або ранішу
1 Пристрій автоматично пропонує код доступу. Можна

також створити свій власний пароль (від 1 до 16
цифр) і узгодити його використання із власником
іншого пристрою. Пароль використовується лише
один раз.

2 Виберіть  > Settings і Bluetooth.
3 Виберіть Devices > New.

Пристрій відображає список інших пристроїв
Bluetooth, які перебувають у межах досяжності та не
приховані. Пристрої позначаються такими
піктограмами:

Комп’ютер
Мобільний пристрій
Аудіо- або відеопристрій

44 Підключення пристрою

© 2010 Nokia. Всі права захищені.



Інший пристрій
4 Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий

пароль слід ввести в іншому пристрої.
5 Щоб авторизувати пристрій для з’єднання з Вашим

пристроєм без Вашого відома, виберіть Set as trusted
device. Використовуйте цей стан лише для власних
пристроїв, таких як сумісна гарнітура або ПК, або для
пристроїв осіб, яким Ви довіряєте.

6 Виберіть Pair.

Скасування об’єднання в пару
Торкніться області поза діалоговим вікном.

Не об’єднуйте свій пристрій у пару з невідомими
пристроями та не приймайте від них запити на з’єднання.
Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого
вмісту.

Пристрої без дисплея, такі як гарнітури, з’єднуються
автоматично після об’єднання в пару.

Надсилання даних через з’єднання Bluetooth
Одночасно можна активувати декілька з'єднань
Bluetooth. Наприклад, якщо підключено сумісну
гарнітуру, можна також передавати файли на інший
сумісний пристрій.

1 Відкрийте програму, де зберігається об’єкт для
надсилання, і виберіть його.

2 Виберіть Share або , залежно від активного вікна.
3 Виберіть Send via Bluetooth.
4 Виберіть пристрій, з яким потрібно з’єднатись.
5 Якщо для передачі даних інший пристрій потребує

об’єднання у пару, буде подано тональний сигнал та
з'явиться запит на введення пароля. На обох
пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Отримання даних через з’єднання Bluetooth
Коли Ви отримуєте дані через з’єднання Bluetooth, лунає
тональний сигнал, і пристрій запитує, чи потрібно
прийняти дані.

Виберіть Save та вкажіть ім’я файлу та розташування для
збереження даних.

З’єднання USB
USB
1 Підключіть свій пристрій до сумісного пристрою за

допомогою сумісного кабелю передачі даних USB.
2 Виберіть режим USB. Пристрій можна настроїти, щоб

він взаємодіяв із програмою Nokia PC Suite на
сумісному ПК або відображався як диск-накопичувач
на ПК, комп’ютері Mac або іншому пристрої.

3 Щоб переглянути або змінити режим USB чи
від’єднати пристрій, відкрийте меню області стану.

В області стану  вказує на активне з’єднання.
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Використання пристрою як модема
Пристрій можна використовувати як модем, щоб
встановлювати з’єднання комп’ютера з Інтернетом.

1 Підключіть свій пристрій до комп’ютера за
допомогою кабелю даних USB.

2 Виберіть PC Suite mode.
3 У програмі PC Suite виберіть З’єднання з

Інтернетом.

З’єднання може не відображатися на Вашому пристрої.
Лічильник переданих даних пристрою оновиться, коли
з’єднання буде закрито. Відслідковувати обсяг переданих
і отриманих даних під час з’єднання можна за допомогою
комп’ютера.

З’єднання з Інтернетом можна встановити тільки за
допомогою стільникової мережі. Деякі інші функції
зв’язку можуть бути недоступними під час використання
пристрою як модема.

Перегляд веб-сторінок

Про браузер
Браузер Maemo дає змогу переглядати в Інтернеті веб-
сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової
розмітки). Можна також переглядати веб-сторінки, які
призначено спеціально для мобільних пристроїв. Ці
сторінки використовують мову XHTML (extensible
hypertext markup language — розширювана мова
гіпертекстової розмітки).

Виберіть  > Web.

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно настроїти у
пристрої точку доступу до Інтернету.

Важливо:  Використовуйте лише послуги, яким Ви
довіряєте і які забезпечують відповідний захист від
шкідливих програм.

Відкривання та перегляд веб-сторінок
Виберіть  > Web, а потім введіть веб-адресу в поле
адресної панелі або виберіть закладку.

Веб-сторінки також можна переглядати у книжковій
орієнтації.

Використання звичайного режиму
Звичайний режим активується, коли відкривається веб-
сторінка. У звичайному режимі можна переміщуватися по
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веб-сторінці, перетягуючи її в потрібному напрямку.
Також можна ставити позначки та вибирати посилання
або вводити текст, вибравши текстове вікно та почавши
писати в ньому.

Використання режиму наведення курсора
Щоб переміщувати курсор по веб-сторінці подібно до
того, коли використовується звичайна миша, активуйте
режим наведення курсора. Наприклад, можна
відобразити інформацію на карті, навівши курсор на
розташування. Щоб активувати цей режим, проведіть
пальцем по сенсорному екрану зліва направо.
Відобразиться .
Щоб вибрати об’єкт, коли активовано режим наведення
курсора, натисніть клавішу пробілу або клавішу Shift.

Використання режиму виділення
Щоб виділяти текст або зображення подібно до того, коли
використовується миша, активуйте режим виділення.
Коли активовано режим наведення курсора, виберіть

. Відобразиться . Щоб вимкнути режим виділення,
виберіть .

За умовчанням веб-сторінки відкриваються в
повноекранному режимі. Щоб вийти з повноекранного
режиму, виберіть .

Порада: відкривати посилання легше за допомогою
пера.

Збільшення певних частин веб-сторінки
Двічі торкніться потрібної частини. Щоб повернутися до
звичайного відображення, двічі торкніться цієї частини
знову.
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Масштабування всієї веб-сторінки
Намалюйте коло за годинниковою стрілкою для
збільшення веб-сторінки або проти годинникової стрілки
для її зменшення.

Перезавантаження сторінки
Відкрийте меню та виберіть Reload.

Припинення завантаження сторінки
Виберіть .

Перегляд сторінок, які нещодавно переглядалися
Щоб отримати доступ до журналу веб-сторінок, які
нещодавно переглядалися, проведіть пальцем по
сенсорному екрану справа наліво або натисніть клавішу
очищення. Щоб відкрити попередню веб-сторінку, можна
також вибрати .

Пошук тексту на веб-сторінці
1 Відкрийте меню та виберіть Find on page.
2 Введіть потрібний текст у поле пошуку.

Щоб приховати панель пошуку, виберіть  на панелі
інструментів.

Панель інструментів оглядача
Панель інструментів оглядача допомагає вибрати часто
використовувані функції оглядача. Панель інструментів
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відображається у звичайному режимі екрана та
прихована в повноекранному режимі.

Виберіть  > Web. Щоб переключитися з
повноекранного режиму до звичайного, торкніться
екрана та виберіть .

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:
  — відкривання та редагування закладок.
  — додавання закладки, додавання ярлика на робочий

стіл або підписка на веб-канал RSS.
  — припинення завантаження вмісту.
  — перехід на попередню веб-сторінку.
  — переключення з нормального режиму в

повноекранний.

Упорядкування закладок
Додавання закладки
1 Виберіть  > Web.
2 Перейдіть до веб-сторінки, для якої потрібно додати

закладку.
3 На панелі інструментів виберіть  > Add to

bookmarks.

Можна змінити назву закладки та вибрати розташування
для збереження закладки.

Додавання ярликів браузера на робочий стіл
За допомогою ярликів браузера можна швидко
отримувати доступ до веб-сторінок із закладками.

1 Виберіть  > Web.
2 Перейдіть до сторінки, для якої потрібно додати

ярлик.
3 На панелі інструментів виберіть  > Add shortcut to

desktop.

Імпортування закладок
Можна імпортувати закладки з інших пристроїв і
комп’ютерів на свій пристрій.

1 Щоб експортувати файл у форматі HTML, який містить
закладки, з іншого браузера на свій пристрій,
скористайтеся відповідною функцією цього браузера.

2 Передайте експортований файл із іншого браузера на
свій пристрій. Наприклад, можна скористатися
поштою, скопіювати його на картку пам’яті або
використати кабель даних USB.

3 Виберіть  > Web, відкрийте меню та виберіть
Import bookmarks, а потім виберіть файл.

Імпортовані закладки будуть додані до My bookmarks >
Imported bookmarks.
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Видалення особистих даних
Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується
для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися
отримати або отримали доступ до конфіденційної
інформації, що потребує введення пароля, звільняйте
кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація
або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються
у кеш-пам'яті.

1 Виберіть  > Web і перейдіть до веб-сторінки.
2 Відкрийте меню та виберіть Options > Clear private

data.
3 Виберіть із наведеного нижче:

Browsing history  — очищення журналу відвіданих
веб-сторінок і посилань, а також веб-адрес, які були
відкриті за допомогою панелі інструментів програми.
Cache  — очищення кеш-пам’яті. Кеш-пам’ять
автоматично очищується, коли закривається
програма браузера.
Cookies  — видалення всіх файлів cookie.
Saved passwords  — очищення всіх паролів, що були
збережені з метою автентифікації та заповнення веб-
форм.
Authenticated sessions  — очищення всіх
автентифікованих сесій.

Захист з’єднання
Під час передачі даних між пристроєм і веб-сервером
виконується шифрування, якщо відображається
інформаційний банер захищеного сервера. Відомості про
безпеку включають адресу веб-сайту та дані перевірки.

Перегляд відомостей про безпеку веб-сайту
Відкрийте меню та виберіть Details.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть
знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено,
якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає
правильного сертифіката захисту.

Важливо:  Однак навіть за умови використання
сертифікатів, які значно зменшують ризик під час
віддалених з’єднань та інсталяції програмного
забезпечення, ними необхідно правильно користуватись,
щоб використати весь потенціал підвищеного захисту.
Саме існування сертифіката не забезпечує жодного
захисту; менеджер сертифікатів повинен містити
відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб
забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати
мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї
відображається повідомлення про те, що термін чинності
сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат
має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати
та часу, встановлених на пристрої.
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Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні
впевнитися, що власнику сертифіката справді можна
довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному
власнику.

Завантаження файлів
Важливо:  Установлюйте та використовуйте програми та
програмне забезпечення лише з тих джерел, яким
довіряєте. Програмне забезпечення з ненадійних джерел
може містити шкідливі програми, які можуть отримати
доступ до даних, що зберігаються у Вашому пристрої,
заподіяти фінансові збитки або пошкодити пристрій.

1 Виберіть  > Web і перейдіть до веб-сторінки, що
містить посилання для завантаження.

2 Виберіть посилання, яке вказує на файл, який
потрібно завантажити.

3 Виберіть із наведеного нижче:

Open with  — відкрити файл у відповідній програмі.
Save to device  — зберегти файл у пристрої.

Після того, як почнеться передавання файлу із сервера
Інтернету, відобразяться ім’я та розмір файлу, а також хід
завантаження. Якщо закрити діалогове вікно, це не
призведе до переривання активних завантажень.

Під час завантаження можна виконувати наведені нижче
дії.
Pause  — призупинити завантаження.

Resume  — продовжити завантаження. Можливо, не
вдасться відновити призупинене завантаження всіх
файлів, оскільки не всі сервери підтримують це.
Delete  — скасувати та видалити завантаження.

Збереження веб-сторінок
Веб-сторінки можна зберігати у пристрої, щоб
переглядати їх у режимі офлайн.

1 Перейдіть до веб-сторінки, яку потрібно зберегти.
2 Відкрийте меню та виберіть Save page as.
3 Введіть назву сторінки, виберіть розташування для її

збереження та вкажіть, чи потрібно також зберегти
зображення.

4 Виберіть Save.

Перегляд журналу перегляду веб-сторінок
Можна переглядати та відвідувати веб-сторінки, які
нещодавно переглядалися. Журнал перегляду веб-
сторінок містить веб-сторінки, які були відвідані за
допомогою поточного вікна браузера. Повний журнал
перегляду веб-сторінок містить усі веб-сторінки, які були
відвідані протягом останніх семи днів.

Виберіть  > Web.

1 Перейдіть на веб-сторінку.
2 Проведіть пальцем по сенсорному екрану справа

наліво або натисніть клавішу очищення.
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3 Виберіть веб-сторінку з останнього журналу або
виберіть Complete browsing history і потрібну дату
та веб-сторінку.

Порада: щоб перейти до попередньої веб-сторінки, на
панелі інструментів виберіть .

Установлення модуля або додаткового компонента
У програмі браузера можна встановлювати модулі та
додаткові компоненти на основі формату даних XPI
(розширення).

Важливо:  Установлюйте та використовуйте програми та
програмне забезпечення лише з тих джерел, яким
довіряєте. Програмне забезпечення з ненадійних джерел
може містити шкідливі програми, які можуть отримати
доступ до даних, що зберігаються у Вашому пристрої,
заподіяти фінансові збитки або пошкодити пристрій.

Установлення, оновлення або видалення модуля
Установлюйте, оновлюйте та видаляйте модулі за
допомогою менеджера програм.

Установлення додаткового компонента
На веб-сторінці активуйте посилання на файл
установлення.

Оновлення або видалення додаткового компонента
1 Виберіть  > Web і перейдіть до веб-сторінки.

2 Відкрийте меню та виберіть Options > Add-ons.
3 Виберіть файл установлення та потрібну опцію.

Модулі та додаткові компоненти можна вимикати або
вмикати. Можливо, знадобиться перезапустити браузер.

Установки браузера
Настроювання вигляду
Можна змінити спосіб відображення веб-сторінок у
браузері.

1 Виберіть  > Web і перейдіть до веб-сторінки.
2 Відкрийте меню та виберіть Options > Adjust view.
3 Виберіть із наведеного нижче:

Show images  — щоб завантажувати та відображати
всі зображення, виберіть Always. Щоб відображати
тільки завантажені зображення, виберіть Already in
cache. Щоб ніколи не завантажувати та не
відображати зображення, виберіть Never.
Text size  — визначення розміру тексту. Щоб
відображати розмір тексту, визначений браузером,
виберіть Normal. Щоб відображати текст,
збільшений на 150% або 200%, виберіть Large чи
Very large.
Encoding  — На сторінках, де використовуються різні
мови, текстові символи можуть відображатися
неправильно. Щоб зробити веб-сторінку зручнішою
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для читання, виберіть кодування, яке найкраще
відповідає мові веб-сторінки.

Установки Інтернету
Виберіть  > Web і перейдіть до веб-сторінки.

Відкрийте меню та виберіть Options > Settings, а потім
виберіть із наведеного нижче.

Оглядач
Memory cache size  — визначення об’єму оперативної
пам’яті, яку потрібно використовувати як кеш.
Use increase and decrease keys for  — використання
клавіш масштабування/гучності для масштабування або
регулювання гучності.
Open in full screen  — переключення в повноекранний
режим, якщо відкривається нове вікно.
Auto focus address field  — введення тексту
безпосередньо в поле веб-адреси, якщо
використовується клавіатура пристрою.
Enable rotation  — активація перегляду веб-сторінок у
книжковій орієнтації. Активувавши цю функцію, можна
переглядати веб-сторінки у книжковій орієнтації, якщо
повернути пристрій.

Вміст
Enable password saving  — збереження паролів для веб-
форм, наприклад для сторінок входу на веб-сайти. Якщо

цю опцію не вибрано, паролі не будуть автоматично
вводитися, і їх не можна буде зберегти. Якщо зняти цю
позначку, попередньо збережені паролі не будуть
видалені.
Open pop-ups  — щоб дозволити всі розкривні вікна,
виберіть Always. Щоб дозволити лише ті розкривні вікна,
які відкриваються за допомогою посилань, виберіть Only
requested. Щоб заблокувати розкривні вікна, виберіть
Never.
Accept cookies  — Файли cookie — це дані, які сайт
зберігає в кеш-пам’яті пристрою. Файли cookie містять
інформацію про відвідані веб-сайти. Вони допомагають
ідентифікувати Вас під час наступних відвідувань та
зберігають інформацію про переглянуті веб-сторінки.
Щоб дозволити використання файлів cookie, виберіть
Always. Щоб отримувати запит перед збереженням
файлу cookie, виберіть Ask first. Щоб заблокувати
збереження файлів cookie, виберіть Never.
Enable JavaScript  — сценарії JavaScript
використовуються на багатьох веб-сайтах. На веб-сайтах
можуть виконуватися зловмисні сценарії, тому
безпечніше не запускати їх. Деякі веб-сайти можуть не
працювати, якщо не ввімкнути підтримку JavaScript.
Allow JavaScript pausing  — призупинення
використання Flash і JavaScript, коли вікно браузера
відкрите у фоновому режимі.

Рекомендовано не зберігати паролі та не
використовувати інші схожі функції у веб-службах або на
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сайтах, де зберігаються Ваші особисті дані або вміст. Це
особливо стосується випадків, коли несанкціонований
доступ до таких веб-служб або сайтів може заподіяти
фінансові збитки.

Упорядкування своїх контактів

Операції з контактами
Додавання та редагування контактів
У разі першого відкривання списку контактів відкриється
діалогове вікно Get contacts. Контакти можна імпортувати
зі своєї SIM-картки, мобільного або іншого пристрою.

Виберіть  > Contacts. Відобразиться список усіх
збережених контактів, а також їхні можливі стани
доступності, повідомлення станів і зображення аватарів.

Додавання нового контакту
1 Відкрийте меню та виберіть New contact.
2 Введіть ім’я та прізвище контакту. Необхідно

заповнити лише одне поле імені.
3 Введіть номер телефону. Щоб указати, чи номер є

домашнім, робочим, мобільним або номером
стаціонарного телефону чи факсу, виберіть Mobile.

4 Введіть адресу електронної пошти. Щоб указати, чи
адреса електронної пошти є домашньою або
робочою, виберіть E-mail.

5 Щоб додати зображення аватара, виберіть
зображення позначки-заповнювача. Виберіть
стандартний аватар або виберіть Browse, щоб
використати інше зображення.

6 Щоб додати додаткові відомості, виберіть Add field.
Можна додавати такі відомості, як адреси, дні
народження, ділові деталі, поштові адреси,
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псевдоніми, примітки, номери телефонів, імена
користувачів SIP, посади та веб-сайти.

Також можна вручну додавати контактні імена
користувачів для різних послуг Інтернету. Після
настроювання власного облікового запису контакти
будуть автоматично імпортовані із сервера.

Редагування контакту
1 Виберіть контакт, відкрийте меню та виберіть Edit.
2 Відредагуйте деталі контакту.

Щоб додати додаткові деталі про контакт, виберіть
Add field.
Щоб видалити деталі, виберіть Delete fields. Виберіть
деталі, які потрібно видалити, а потім виберіть
Delete. Поля імені, прізвища та статі видалити не
можна.

Об’єднання контактів
Якщо є контакти, що дублюються, виконайте наведені
нижче дії.

1 Виберіть контакт, відкрийте меню та виберіть Merge
contact.

2 Виберіть контакт для об’єднання.
Якщо деталі контакту містять суперечливу
інформацію або об’єднання виконати не вдалося,
виберіть потрібні деталі, а потім виберіть Save.

Видалення контакта
1 Відкрийте меню та виберіть Delete contacts.
2 Виберіть контакти, які потрібно видалити, а потім

виберіть Delete.
3 Підтвердьте видалення.

Контакти також будуть видалені з усіх можливих служб.

Імпортування й експортування контактів
Контактну інформацію можна імпортувати з іншого
пристрою, облікових записів чату, SIM-карти або
сумісного файлу.

Імпортування контактів
1 Виберіть  > Contacts, відкрийте меню та виберіть

Get contacts.
2 Виберіть із наведеного нижче:

Synchronise from other device  — синхронізація
існуючих контактів з іншим пристроєм.
Import contacts from new account  — змінення або
створення облікових записів чату. Якщо створено
обліковий запис чату, контакти цього облікового
запису будуть імпортовані.
Copy from SIM card  — копіювання всіх контактів із
SIM-картки.
Import contacts  — імпортування контактів із файлу,
збереженого у пристрої.
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Контакти можна імпортувати з файлів, які мають
розширення .vcf.

Експортування контактів
1 Виберіть  > Contacts, відкрийте меню та виберіть

Export. Виберіть Next.
2 Виберіть All contacts або Selected contacts, а потім

виберіть Next.
Якщо вибрано Selected contacts, виберіть контакти,
які потрібно експортувати, а потім виберіть Done.

3 Виберіть формат файлу експорту, а потім виберіть
Next.

4 Укажіть ім’я папки для експортованих контактів,
виберіть її розташування, а потім виберіть Next.

5 Виберіть Finish.

Імпортування контакту із програми Mail for Exchange
Можна імпортувати деталі контактів із програми Mail for
Exchange у список контактів пристрою. Для цього
необхідно налаштувати обліковий запис Mail for Exchange
у своєму пристрої.

Виберіть  > Contacts.

1 Відкрийте меню та виберіть Get contacts > Import
Mail Exch. contacts.

2 Введіть ім’я та виберіть Search.
3 Виберіть Import.

Додавання та редагування відомостей у вікні «Мої
дані»
My information — це вікно, у якому містяться Ваші власні
контактні дані. З цього вікна також можна отримати
доступ до облікових записів чату або пошти.

Виберіть  > Contacts, відкрийте меню та виберіть My
information.

Додавання відомостей у вікно «Мої дані» вручну
1 Введіть своє ім’я, прізвище, номер телефону та

поштову адресу. Необхідно заповнити лише одне
поле імені.
Ваш номер телефону буде автоматично імпортований
із SIM-картки, якщо вона доступна. Інші деталі,
наприклад установки Інтернет-дзвінків або послуг
чату, які були налаштовані для облікового запису,
також можуть бути імпортовані автоматично.
Імпортовані деталі не можна відредагувати.

2 Щоб додати аватар вручну або автоматично змінити
імпортований аватар, виберіть зображення
позначки-заповнювача. Виберіть стандартний аватар
або виберіть Browse, щоб використати інше
зображення.
Аватар буде автоматично завантажений із сервера
служби чату. Якщо налаштовано кілька служб, аватар
буде вибрано довільно.

3 Щоб додати додаткові деталі про себе, виберіть Add
field.
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4 Виберіть Save.

У вікні My information піктограма доступності показує стан
доступності, піктограму стану та повідомлення стану. Щоб
отримати доступ до установок доступності, виберіть
піктограму.

Редагування вікна «Мої дані»
1 Відкрийте меню Мої дані та виберіть Edit.
2 Відредагуйте поля потрібним чином і виберіть Save.

Синхронізація контактів
1 Виберіть  > Contacts.
2 Відкрийте меню та виберіть Get contacts >

Synchronise from other device > Next.
3 Укажіть, чи потрібно передавати дані з інших

пристроїв Bluetooth, або налаштуйте синхронізацію,
щоб дані оновлювалися на обох пристроях. Виберіть
Next.

4 Виберіть Select device і потрібний пристрій зі списку.
5 Введіть ідентифікаційний номер пристрою, з яким

потрібно передавати дані, а потім виберіть Pair.

Перегляд станів доступності контактів
Стан доступності контактів позначається однією з таких
піктограм:

Онлайн

Недоступний
Відсутній
Офлайн

Сортування контактів
1 Виберіть  > Contacts і відкрийте меню.
2 Виберіть із наведеного нижче:

ABC  — сортування списку контактів за алфавітом.
Availability  — сортування списку за станом
доступності. Спочатку контакти перелічуються за
станом доступності, а потім за алфавітом.
Recent  — сортування списку відповідно до останніх
дій. Спочатку перелічуються контакти, з якими Ви
нещодавно спілкувалися.

Перегляд груп
Відкрийте меню та виберіть Groups.

Перегляд журналу зв’язку
Виберіть контакт, відкрийте меню та виберіть
Communication history.

Надсилання контактних карток
Контактні картки можна надсилати за допомогою
текстових повідомлень, електронної пошти або зв’язку
Bluetooth.
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Надсилання контактної картки
1 Виберіть  > Contacts.
2 Виберіть контакт, контактну картку якого потрібно

надіслати.
Щоб надіслати свою власну інформацію, відкрийте
меню та виберіть My information.

3 Відкрийте меню та виберіть Send contact card.
4 Виберіть спосіб надсилання контактної картки.
5 Перейдіть до контакту, якому потрібно надіслати

картку, а потім виберіть Send.

Надсилання відомостей про контакт
1 Виберіть  > Contacts.
2 Виберіть контакт, відомості про який потрібно

надіслати, відкрийте меню та виберіть Send contact
detail.

3 Виберіть відомості про контакт, які потрібно
надіслати.

4 Виберіть спосіб надсилання відомостей про контакт.
5 Виберіть контакт, якому потрібно відомості, а потім

виберіть Send.

Додавання ярликів на робочий стіл
Ярлики контактів можна додавати на робочий стіл. Щоб
відкрити список доступних дій, які можна виконати з
контактами, виберіть контакт.

Додавання ярлика
Виберіть  > Contacts, потім виберіть контакт, для
якого потрібно додати ярлик, відкрийте меню та виберіть
Create shortcut.

Для контакту можна створити тільки один ярлик.

Установки контактів
Виберіть  > Contacts.

Відкрийте меню та виберіть Settings, а потім виберіть із
наведеного нижче.

Display names  — визначити спосіб відображення імен.
За умовчанням використовується First name Last name.
Display video calling option  — дозволити здійснювати
відеодзвінки безпосередньо із запису списку контактів.
Display SMS only for Mobile numbers  — відображати
опції текстових повідомлень для номерів мобільного
зв’язку, але не для номерів стаціонарних телефонів.
Delete all contacts from device  — видалити всі контакти
із пристрою. Контакти будуть видалені із пристрою, але
залишаться на сервері.
Voicemail number  — вказати номер телефону голосової
скриньки.

58 Упорядкування своїх контактів

© 2010 Nokia. Всі права захищені.



Здійснення дзвінків

Інформація про дзвінки
За допомогою свого пристрою можна здійснювати
голосові дзвінки й інтернет-дзвінки. Можна також
здійснювати інтернет-відеодзвінки.

Виберіть  > Phone.

Недавні дзвінки можна переглянути в головному вікні
«Телефон». Дзвінки позначаються такими піктограмами:

набрані номери
отримані дзвінки
пропущені дзвінки

Порада: Можна зателефонувати особі, інформацію про
яку збережено в довіднику «Контакти», за допомогою
клавіатури пристрою. На робочому столі почніть вводити
ім’я потрібної особи, щоб відкрити довідник «Контакти».
Виберіть контакт зі списку запропонованих збігів, а потім
виберіть .

Можна також ввести номер телефону з робочого столу за
допомогою клавіатури. Натисніть і потримайте , а потім
введіть номер. У вікні віртуальної клавіатури виберіть

.

Змінення орієнтації дисплея
Для програми «Телефон» можна встановити альбомну
або книжкову орієнтацію, а також автоматичне змінення
альбомної або книжкової орієнтації, відповідно до
положення, у якому перебуває пристрій. Можна також
настроїти у пристрої відкриття програми «Телефон», коли
орієнтація пристрою змінюється на книжкову, якщо
програма розміщена на робочому столі.

Виберіть  > Phone, відкрийте меню Телефон і
виберіть Turning control.

Виберіть орієнтацію дисплея
Виберіть Display orientation > Portrait, Landscape або
Automatic.
Якщо вибрати Automatic, орієнтація зміниться,
відповідно до положення, у якому перебуває пристрій.

Настроювання відкриття програми «Телефон» у разі
змінення орієнтації пристрою, якщо вона розміщена
на робочому столі
Установіть позначку Launch by turning.

Сенсорний екран під час дзвінків
Ваш пристрій оснащено сенсором відстані. Щоб
заощадити заряд акумулятора й уникнути випадкового
натиснення клавіш, сенсорний екран автоматично
вимикається під час дзвінка, коли Ви підносите телефон
до вуха.
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Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною
плівкою або стрічкою.

Здійснення голосових дзвінків
Здійснення дзвінка
Виберіть  > Phone.

Порада: програму «Телефон» також можна настроїти,
щоб вона відкривалася з робочого столу, якщо
розташувати пристрій у книжковій орієнтації. Щоб
активувати цю функцію, відкрийте меню Телефон і
виберіть Turning control.

Під час дзвінка тримайте пристрій належним чином.

Вибір одержувача зі списку контактів
Виберіть Select contact, а потім виберіть контакт.
Щоб знайти контакт, за допомогою клавіатури пристрою
почніть вводити перші символи імені, а потім виберіть із
запропонованих варіантів. Якщо для певного контакту
збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер зі
списку.
Якщо тримати пристрій у книжковій орієнтації, знайти
контакт можна за допомогою піктограм ініціалів,
розташованих праворуч на дисплеї.

Вибір одержувача зі списку останніх дзвінків
Останні дзвінки перелічені в головному вікні програми
«Телефон». Щоб здійснити дзвінок, виберіть контакт зі
списку.
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Введення номера телефону вручну
Виберіть , а потім виберіть тип дзвінка у стільниковій
мережі. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Введення міжнародного номера телефону
Щоб ввести знак «+», який використовується для
міжнародних дзвінків, двічі натисніть *. Введіть код
країни, код міста (якщо потрібно, не вводьте нуль на
початку) і власне номер телефону.

Здійснення дзвінка
Виберіть .

Завершення дзвінка
Виберіть .

Скасування спроби дзвінка
Виберіть .

Порада: щоб додати контактну картку на робочий стіл,
виберіть Contacts, потім виберіть контакт, відкрийте
меню та виберіть Create shortcut.

Відповідь на дзвінок
Виберіть . Якщо вхідний дзвінок переадресовано з
іншого номера телефону, відображається .

Відхилення дзвінка
Виберіть .

Завершення активного дзвінка
Виберіть .

Вимкнення сигналу дзвінка
Виберіть .

Відповідь на інший дзвінок під час дзвінка
Якщо активовано послугу очікування дзвінка (послуга
мережі), виберіть , щоб відповісти на новий вхідний
дзвінок. Перший дзвінок буде поставлено на
утримування.

Здійснення конференц-дзвінка
Виберіть  > Phone.

Конференц-дзвінки (послуга мережі) можна здійснювати
тільки у стільникових мережах. У них можуть брати участь
щонайбільше три учасники (включно з Вами).

Дзвінок першому учаснику
Введіть номер телефону учасника або виберіть контакт зі
списку контактів.
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Додавання додаткового учасника
Відкрийте меню та виберіть New call to contact або New
call to number.

Початок конференції
Відкрийте меню та виберіть Start conference call.

Особиста розмова з учасником
Виберіть учасника, а потім виберіть Private. Після
цього конференц-дзвінок буде розділено на два окремі
дзвінки. Щоб завершити один із дзвінків, виберіть
дзвінок, а потім виберіть End. Щоб продовжити
конференц-дзвінок, відкрийте меню та виберіть Start
conference call.

Завершення конференц-дзвінка
Виберіть End.

Надсилання сигналів DTMF
Під час активного дзвінка можна надсилати тони
двотонального багаточастотного набору (DTMF), щоб
контролювати голосову скриньку або інші
автоматизовані служби телефону.

Під час дзвінка виберіть , а потім введіть послідовність
тонів DTMF.

Вводити тони також можна за допомогою клавіатури.

Здійснення Інтернет-дзвінків
Інтернет-дзвінки
Інтернет-дзвінки виконуються за допомогою технології
передачі голосових даних через інтернет-протокол
(система VoIP), яка дозволяє здійснювати й отримувати
телефонні дзвінки через Інтернет. Щоб скористатися цією
функцією, потрібне активне з’єднання з мережею
(з’єднання з мережею WLAN або пакетне з’єднання) і
зареєстрований у постачальника послуг інтернет-дзвінків
обліковий запис. Щоб мати змогу отримувати дзвінки, для
свого стану доступності потрібно встановити значення
On.

Служби інтернет-дзвінків можуть не підтримувати
екстрені дзвінки. Щоб отримати докладнішу інформацію,
зверніться до свого постачальника послуг інтернет-
дзвінків.

Створення та редагування облікових записів дзвінків
За допомогою облікових записів дзвінків можна
використовувати послуги інтернет-дзвінків і чату.

Виберіть  > Phone.

Створення облікового запису дзвінків
1 Відкрийте меню Телефон і виберіть Accounts >

New.
2 Виберіть службу, а потім виберіть Register new

account.
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3 Введіть деталі користувача.
Облікові записи також можна створювати у програмі
«Розмови».

Вхід до існуючого облікового запису дзвінків
1 Відкрийте меню Телефон і виберіть Accounts >

New і послугу.
2 Введіть свої деталі користувача та виберіть Sign in.

Коли існуючий обліковий запис активується, Ваші
контакти будуть автоматично завантажені із сервера
облікових записів і додані до списку контактів.

Редагування облікового запису
Виберіть обліковий запис і відредагуйте своє ім’я
користувача, пароль або псевдонім.

Увімкнення або вимкнення облікового запису
Виберіть обліковий запис, а потім установіть або зніміть
позначку Enabled.

Збереження установок облікових записів
Виберіть Save.

Здійснення інтернет-дзвінка
1 Виберіть  > Phone.
2 Установіть з’єднання пристрою з Інтернетом, а потім

виберіть обліковий запис послуги VoIP. Ваш стан
доступності зміниться на Online.

3 Виберіть Select contact та контакт.
4 Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Інтернет-дзвінок можна також здійснити із програми
Contacts.

Відповідь на інтернет-дзвінок
Виберіть .

Здійснення інтернет-відеодзвінків
Інформація про інтернет-відеодзвінки
Щоб здійснити інтернет-відеодзвінок (послуга мережі),
потрібно перебувати в межах покриття мережі 3G або
використовувати бездротове з’єднання з локальною
мережею (WLAN). Необхідно також мати обліковий
запис VoIP.

Щоб отримати інформацію щодо наявності послуг
інтернет-відеодзвінків і підписки на них, зверніться до
постачальника послуг. Під час розмови передається
двостороннє відео в реальному часі між Вами та іншим
абонентом, якщо він має сумісний пристрій. Можна
транслювати потокове відео в реальному часі за
допомогою камери пристрою.

Інтернет-відеодзвінки можна здійснювати лише між
двома абонентами, сумісними мобільними пристроями
або клієнтами ISDN, і їх не можна здійснювати, якщо
активний інший голосовий дзвінок, відеодзвінок або
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дзвінок даних. Інтернет-відеодзвінки можна здійснювати
лише в альбомній орієнтації пристрою.

Відповідь на відеодзвінок
Виберіть .

Здійснення інтернет-відеодзвінка
Виберіть  > Phone.

Вибір одержувача зі списку контактів
Виберіть Select contact, а потім виберіть контакт.

Здійснення інтернет-відеодзвінка
Виберіть . Під час голосового дзвінка відкрийте меню
та виберіть Turn on video.
Додаткова камера використовується для здійснення
інтернет-відеодзвінків.

Завершіть інтернет-відеодзвінок або скасуйте
спробу дзвінка
Виберіть .

Опції під час дзвінка
Опції під час активного дзвінка
Відкрийте меню та виберіть із наведеного нижче:
New call to number  — зателефонувати на інший номер,
щоб розпочати конференц-дзвінок.

New call to contact  — зателефонувати контакту, щоб
розпочати конференц-дзвінок.
Hold call  — поставити дзвінок на утримання.
Turn on video  — активувати надсилання
відеозображення.

Опції під час дзвінка, який поставлено на утримання
Щоб поставити дзвінок на утримання, відкрийте меню та
виберіть Hold call.

Відкрийте меню та виберіть із наведеного нижче:
New call to number  — зателефонувати на інший номер,
щоб розпочати конференц-дзвінок.
New call to contact  — зателефонувати контакту, щоб
розпочати конференц-дзвінок.
Activate call  — активувати дзвінок.

Вимкнення мікрофона
Виберіть . Щоб увімкнути звук, виберіть .

Увімкнення гучномовця
Виберіть .

Надсилання сигналів DTMF
Виберіть .
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Завершення дзвінка
Виберіть .

Доступні опції можуть різнитися, залежно від режиму
дзвінка.

Таймери дзвінків
Можна переглядати тривалість отриманих і здійснених
дзвінків. Тривалість голосових дзвінків та інтернет-
дзвінків відображається окремо.

Виберіть  > Phone. Відкрийте меню та виберіть Call
timers.

Скидання таймерів дзвінків
Виберіть Clear timers. Буде скинуто таймери голосових та
інтернет-дзвінків.

Виклик служби екстреної допомоги
Перед здійсненням екстреного дзвінка увімкніть пристрій
і перевірте наявність сигналу належної потужності. Якщо
екран і клавіші заблоковано, посуньте перемикач
блокування на боковій панелі пристрою, щоб
розблокувати їх.

Важливо:  Цей пристрій працює завдяки використанню
радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній
зв’язку і запрограмованих користувачем функцій.

Екстрені дзвінки можна здійснювати за допомогою
стільникового телефону.Екстрений виклик за допомогою
голосового інтернет-дзвінка (інтернет-дзвінки) здійснити
неможливо. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-
якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на
будь-який засіб бездротового зв’язку у випадку особливо
важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої
допомоги).

Здійснення екстрених дзвінків
1 Виберіть  > Phone.
2 Виберіть , а потім виберіть тип дзвінка у

стільниковій мережі.
3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби,

дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте.
4 Виберіть , щоб розпочати дзвінок.

Здійснення екстреного дзвінка без введення PIN-
коду, PUK-коду або коду блокування
1 Коли пристрій запитує код, введіть номер екстреної

служби, дійсний у Вашій місцевості. Відобразиться
піктограма Emergency call.

2 Виберіть Emergency call, щоб здійснити дзвінок.
Після здійснення екстреного дзвінка доведеться
ввести належний PIN-код, PUK-код або код
блокування, щоб використовувати інші функції
пристрою.
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Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну
інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій
може виявитися єдиним засобом зв’язку у місці
виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте
дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Надсилання текстових повідомлень і
повідомлень чату

Інформація про програму «Розмови»
Виберіть  > Conversations.

У вікні «Розмови» можна надсилати текстові
повідомлення та повідомлення чату.

Послуги спільно використовують головне вікно, де
відображається список розмов у вигляді текстових
повідомлень і повідомлень чату. Виберіть розмову,
повідомлення якої потрібно переглянути.

Можна надсилати повідомлення чату одному контакту
або приєднатися до групової розмови з декількома
учасниками.

Недавні повідомлення можна переглянути в головному
вікні «Розмови». Повідомлення позначаються такими
піктограмами:

У розмові є одне або кілька непрочитаних
текстових повідомлень.
Ви відповіли на це текстове повідомлення
(останнє повідомлення в розмові надіслано
Вами).
У розмові є одне або кілька текстових
повідомлень, що очікуються.
У розмові є одне або кілька текстових
повідомлень, які не вдалося надіслати.
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У розмові є одне або кілька непрочитаних
повідомлень чату.
Ви відповіли на це повідомлення чату (останнє
повідомлення в розмові надіслано Вами).

Порада: щоб зателефонувати контакту з головного вікна
«Розмови», натисніть і потримайте піктограму розмови, а
потім у розкривному меню виберіть Open contact card і
тип дзвінка.

Порада: Щоб скопіювати текст з отриманого або
надісланого текстового повідомлення або повідомлення
чату, активуйте режим виділення. Проведіть пальцем із
лівого боку сенсорного екрана на екран і виберіть .

Проведіть пальцем по тексту, щоб виділити його, і
натисніть ctrl + C, щоб скопіювати текст.

Щоб скопіювати текстове повідомлення або
повідомлення чату повністю, натисніть і потримайте
повідомлення, а потім виберіть у розкривному меню
Copy.

Надсилання текстових повідомлень
Надсилання текстового повідомлення
1 Виберіть  > Conversations.
2 Виберіть New SMS.
3 Щоб додати одержувача, виберіть To та контакт або

введіть номер телефону.
4 Введіть повідомлення у вікні основного тексту

повідомлення.
Щоб додати посмішку, виберіть потрібну посмішку.

5 Виберіть Send.

Текстові повідомлення відображаються в головному
вікні як список розмов.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром,
який перевищує ліміт для одного текстового
повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два
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або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може
відповідно стягувати плату. Символи з наголосами,
іншими позначками або символи з деяких мов займають
більше місця та обмежують кількість символів, які можна
надіслати в одному повідомленні.

Пересилання текстового повідомлення
1 Виберіть  > Conversations.
2 Виберіть розмову, а потім виберіть текстове

повідомлення.
3 Виберіть Forward.

Надсилання контактної картки
1 Виберіть  > Contacts та контакт.
2 Відкрийте меню та виберіть із наведеного нижче:

Send contact card  — надіслати всі деталі контактної
картки.
Send contact detail  — надіслати лише окремі деталі
контакту.

3 Виберіть, чи потрібно надсилати картку як текстове
повідомлення за допомогою з’єднання Bluetooth, або
як повідомлення електронної пошти.

4 Виберіть одержувача повідомлення або введіть
номер телефону.

5 Виберіть Send.

Збереження отриманої контактної картки
1 Виберіть  > Conversations.
2 Відкрийте розмову з отриманим текстовим

повідомленням і виберіть посилання на контактну
картку.

3 Виберіть, чи потрібно зберегти контактну картку як
новий контакт або оновити інформацію існуючої
контактної картки.

Надсилання повідомлень чата

Створення облікового запису чату та вхід до нього
Щоб надсилати повідомлення чату, необхідно створити
обліковий запис чату.

Виберіть  > Conversations, відкрийте меню
Розмови, а потім виберіть Accounts.

Створення облікового запису чату
1 Виберіть New.
2 Виберіть службу, а потім виберіть Register new

account.
3 Введіть свої відомості про користувача. Залежно від

служби, можливо, знадобиться настроїти обліковий
запис за допомогою веб-браузера. Виконайте
вказівки.
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Вхід до існуючого облікового запису чату
1 Виберіть New та виберіть послугу.
2 Введіть свої деталі користувача та виберіть Sign in.

У разі активування існуючого облікового запису Ваші
контакти буде автоматично завантажено із сервера
облікових записів і додано до списку контактів.

Надсилання повідомлення чату
1 Виберіть  > Conversations.
2 Виберіть New IM і контакт або відкрийте меню,

виберіть Send IM to та введіть адресу чату.
3 Введіть повідомлення в редакторі повідомлень. Щоб

перейти до наступного рядка, не можна
використовувати клавішу введення (якщо натиснути
її, повідомлення буде надіслано).
Щоб додати посмішку, виберіть потрібну посмішку.

4 Виберіть .

Початок групової розмови
Деякі служби чату (IM) підтримують групові розмови. За
допомогою групової розмови можна обмінюватися
повідомленнями чату між кількома учасниками.

1 Виберіть  > Conversations.
2 Щоб почати розмову з першим учасником, відкрийте

меню, виберіть Send IM to і введіть адресу чату.

3 Виберіть Use account, а потім виберіть обліковий
запис чату, який підтримує групові розмови.

4 Щоб запросити до розмови додаткових учасників,
відкрийте меню та виберіть Invite.

Відкрийте меню та виберіть із наведеного нижче:
Participants  — перегляд учасників розмови.
Set topic  — визначення теми групової розмови.
Leave  — вихід із групової розмови.

Участь у розмові в кімнаті чату
Можна отримувати та надсилати повідомлення в кімнаті
чату, якщо Вас було запрошено до цієї кімнати. Щоб
приєднатися до кімнати чату, можна також ввести її
адресу.

Виберіть  > Conversations.

Відповідь на запрошення до кімнати чату
у разі запрошення до кімнати чату відобразиться
оповіщення. Щоб приєднатися до кімнати чату, виберіть
оповіщення, а потім виберіть Yes.

Приєднання до кімнати чату
1 Відкрийте меню Розмови і виберіть Join chat room.
2 Введіть адресу кімнати чату.
3 Виберіть обліковий запис, а потім виберіть Join.
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Збереження та перегляд журналу повідомлень чату
Журнал повідомлень чату зберігається автоматично.

Щоб переглянути журнал повідомлень чату, виберіть
 > Conversations, а потім виберіть розмову.

Змінення свого аватара
Аватар — це невелике зображення, яке можна
використовувати, щоб персоніфікувати себе під час
надсилання повідомлень чату.

1 Виберіть  > Conversations.
2 Відкрийте меню та виберіть Accounts, а потім

виберіть обліковий запис, для якого потрібно змінити
аватар.

3 Виберіть позначку-заповнювач аватара та потрібний
аватар або виберіть Browse для пошуку зображень у
пам’яті пристрою.

4 Щоб зберегти аватар, виберіть Save.

Аватар також можна змінити в установках облікового
запису.

Змінення стану
Торкніться області стану, щоб відкрити меню стану, і
виберіть Availability, а потім виберіть із наведеного
нижче.

Online, Busy або Offline — установлення свого стану
доступності.
Type your status message  — введення повідомлення
стану доступності.
My location  — визначення свого поточного
розташування.
New status  — додавання нового профілю доступності. За
допомогою профілів доступності можна змінювати стан
доступності окремо для кожного облікового запису.

Установки облікового запису
Виберіть  > Conversations, відкрийте меню
Розмови, а потім виберіть Accounts.

Виберіть обліковий запис і вкажіть таке:

User name та Password — Введіть ім'я користувача і
пароль.
Screen name  — Введіть свій псевдонім.
Avatar  — Виберіть зображення аватара.
Edit personal info  — Відредагуйте особисту інформацію
Enabled  — Увімкніть або вимкніть обліковий запис.

Видалення повідомлень і розмов
Виберіть  > Conversations.

Видалення текстового повідомлення
1 Виберіть розмову та текстове повідомлення.
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2 Виберіть Delete.

Видалення всіх повідомлень в одній розмові
1 Відкрийте розмову.
2 Відкрийте меню та виберіть Clear conversation.

Видалення розмов
1 Відкрийте меню та виберіть Delete conversations.
2 Виберіть потрібну розмову або розмови та виберіть

Delete.

Фільтрування розмов
Виберіть  > Conversations.

Щоб знайти розмову з потрібним одержувачем, почніть
вводити ім’я одержувача за допомогою клавіатури.
Розмови з одержувачами, імена яких починаються із
введених символів, відобразяться у вікні списку розмов.

Установки повідомлень
Виберіть  > Conversations.

Відкрийте меню Розмови, виберіть Settings, а потім
виберіть із наведеного нижче.

Receive SMS delivery reports  — виберіть, чи отримувати
звіти про доставку текстових повідомлень.

SMS centre number  — використовуйте номер центру
текстових повідомлень, що зберігається на SIM-картці,
або вкажіть інший номер.
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Пошта

Інформація про пошту
За допомогою служби Nokia Messaging із пристрою можна
отримати доступ до особистих облікових записів
електронної пошти. Можна синхронізувати електронні
листи з однієї поштової скриньки (стандартна поштова
скринька) або кількох поштових скриньок. Служба Nokia
Messaging дає змогу здійснювати синхронізацію Push зі
звичайними поштовими серверами IMAP, такими як Yahoo
або Gmail.

За допомогою програми Mail for Exchange можна також
отримувати доступ до робочої пошти. Можна читати та
відповідати на електронні листи, переглядати та
редагувати сумісні вкладення, а також керувати
календарем і контактною інформацією.

Читання ділової пошти в Mail for Exchange
Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати ділову
пошту у своєму пристрої. Можна читати поштові
повідомлення та відповідати на них, переглядати та
редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію
календаря, отримувати запрошення на зустрічі та
відповідати на них, а також переглядати, додавати та
змінювати інформацію про контакти.

Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в
компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange.
Крім того, системний адміністратор компанії повинен

активувати програму Microsoft Exchange ActiveSync для
Вашого облікового запису.

Mail for Exchange
Використання програми Mail for Exchange обмежено
синхронізацією через стільникову мережу даних
менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм
Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Перш ніж настроювати програму Mail for Exchange,
переконайтеся в наявності таких елементів:

• Корпоративної адреси електронної пошти
• Імені сервера Exchange (можна дізнатися у відділі

інформаційних технологій Вашої компанії)
• Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі

інформаційних технологій вашої компанії)
• Вашого пароля в офісній мережі

Залежно від конфігурації сервера Exchange у Вашій
компанії, можливо, знадобиться ввести додаткову
інформацію, крім зазначеної. Якщо правильна
інформація вам невідома, зверніться до відділу
інформаційних технологій вашої компанії.

Для використання програми Mail for Exchange може
вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за
умовчанням використовується код блокування 12345,
проте можливо, що ІТ-адміністратор компанії встановив
інший код.
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Настроювання пошти
Настроювання облікового запису Nokia Messaging
У пристрої можна настроїти лише один обліковий запис
Nokia Messaging.

1 Виберіть  > E-mail.
2 Відкрийте меню та виберіть New account
3 Визначте наведене нижче.

Region  — Виберіть свою країну або регіон.

Для пошуку регіону почніть вводити назву регіону за
допомогою клавіатури.
Service provider  — Виберіть Nokia Messaging.
E-mail address та Password — Введіть адресу
електронної пошти та пароль. Цю інформацію
потрібно ввести обов’язково.

4 Виберіть Finish.

Настроювання іншої пошти
Щоб надсилати й отримувати повідомлення електронної
пошти, необхідно мати активне з’єднання з мережею й
обліковий запис електронної пошти, наданий
постачальником послуг пошти. Щоб отримати правильні
установки, зверніться до свого постачальника послуг
електронної пошти.

Використання послуг пошти (наприклад автоматичного
отримання повідомлень) може призвести до

передавання великого обсягу даних. Зверніться до свого
постачальника послуг мережі, щоб дізнатися, скільки
коштує приймання та передавання даних.

1 Виберіть  > E-mail.
2 Відкрийте меню та виберіть New account.
3 У відомостях про обліковий запис укажіть наведене

нижче.

Region  — виберіть свою країну або регіон.

Для пошуку регіону почніть вводити назву регіону за
допомогою клавіатури.
Service provider  — виберіть постачальника послуг
пошти. Якщо постачальника послуг пошти немає у
списку, виберіть Other.

Для пошуку постачальника послуг почніть вводити
назву постачальника послуг за допомогою
клавіатури.
Account title  — введіть назву облікового запису.

Порада: для пошуку регіону або постачальника
послуг почніть вводити слово для пошуку за
допомогою клавіатури. Панель пошуку стане видима.
Відобразяться регіони або постачальники послуг, які
відповідають умовам пошуку.

4 У відомостях про користувача вкажіть наведені
нижче установки.
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Name  — введіть своє ім’я. Це ім’я відображатиметься
в полі відправника повідомлень, що
надсилатимуться.
User name та Password — введіть своє ім’я
користувача та пароль для служби електронної
пошти. Вони необхідні під час входу до поштової
скриньки. Якщо залишити поле пароля пустим, буде
запропоновано ввести пароль під час спроби
з’єднання з поштовою скринькою на поштовому
сервері.
E-mail address  — введіть свою адресу електронної
пошти. Вона має містити символ @. Відповіді на Ваші
повідомлення надсилатимуться на цю адресу.

5 Якщо постачальником послуг електронної пошти
вибрано Other, укажіть наведені нижче установки
для вхідної пошти.

Account type  — виберіть поштовий протокол (POP3
або IMAP4), який рекомендовано Вашим
постачальником послуг електронної пошти.
Протокол IMAP4 сучасніший і зазвичай передбачає
більшу функціональність. Деякі функціональні
можливості можуть бути обмежені протоколом POP3.

Цю установку не можна змінити після збереження
установок облікового запису або виходу з майстра.
Incoming server  — введіть ім’я або IP-адресу
сервера POP3 чи IMAP4, який отримує Вашу пошту.

Secure authentication  — налаштуйте систему, щоб
вона використовувала безпечну автентифікацію.

Якщо не використовуються захищені з’єднання,
настійно рекомендовано ввімкнути безпечну
автентифікацію. Щоб отримати інформацію щодо
підтримуваних методів, зверніться до постачальника
послуг електронної пошти.
Secure connection  — визначте установки безпеки
для вхідних повідомлень.

Якщо доступ до пошти отримується через бездротову
локальну мережу (WLAN), настійно рекомендовано
використовувати захищені з’єднанання. Щоб
отримати інформацію щодо підтримуваних
захищених з’єднань, зверніться до постачальника
послуг електронної пошти.

Порада: зазвичай сервери вхідної пошти (POP3 або
IMAP4) надаються постачальниками послуг
електронної пошти, а сервери вихідної пошти (SMTP)
забезпечуються постачальниками послуг Інтернету.
Якщо постачальники послуг різняться, для вхідних і
вихідних повідомлень можуть бути різні паролі й
установки захисту.

6 Сервери SMTP (Simple mail transfer protocol — простий
протокол передавання даних) використовуються під
час надсилання пошти. Щоб надсилати пошту,
необхідно вказати ім’я сервера SMTP або IP-адресу,
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отриману від постачальника послуг електронної
пошти з’єднання, що використовується.
Якщо постачальником послуг електронної пошти
вибрано Other, укажіть наведені нижче установки
для вихідної пошти.

Outgoing server  — введіть ім’я або IP-адресу
сервера, який надсилає пошту.
Secure authentication  — налаштуйте систему, щоб
вона використовувала безпечну автентифікацію.
Secure connection  — визначте установки безпеки
для вихідних повідомлень.
Use connection-specific SMTP servers
 — використовувати визначені з’єднанням SMTP-
сервери для надсилання пошти. Щоб змінити
установки SMTP-сервера, визначеного з’єднанням,
виберіть Edit SMTP servers.

Порада: установки вихідної пошти (SMTP) зазвичай
використовують ім’я користувача та пароль або є
визначеними для з’єднання. Без імені користувача та
пароля SMTP-сервера постачальник послуг Інтернету
може заблокувати надсилання пошти з міркувань
безпеки.

7 Щоб завершити настроювання облікового запису
електронної пошти, виберіть Finish.

Настроювання облікового запису Mail for Exchange
Для використання програми Mail for Exchange Вам
потрібен обліковий запис Mail for Exchange.

Настроювання облікового запису

1 Виберіть  > E-mail, відкрийте меню та виберіть
New account.

2 Визначте наведене нижче.

Region  — Виберіть свою країну або регіон.

Для пошуку регіону почніть вводити назву регіону за
допомогою клавіатури.
Service provider  — Виберіть Mail for Exchange.

3 Введіть свою адресу електронної пошти, ім’я
користувача, пароль і домен.

4 Визначте наведене нижче.

Server  — Введіть адресу сервера.
Port  — Ввести номер порту для з’єднання із сервером
програми Mail for Exchange. У полі попередньо
введено стандартний номер порту HTTPS програми
Mail for Exchange.
Secure connection  — Використовати захищене
з’єднання.

5 На сторінці майстра Вміст для синхронізації
визначте наведене нижче:
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E-mail  — увімкнути синхронізацію електронної
пошти.
Calendar and tasks  — увімкнути синхронізацію
календаря та завдань.
Contacts  — увімкнути синхронізацію контактів.
First synchronisation  — якщо ввімкнено
синхронізацію контактів, необхідно вибрати, чи
потрібно видаляти всі локальні контакти, коли
пристрій виконує синхронізацію вперше. За
умовчанням вибрано Keep items on device.

6 Щоб змінити додаткові установки, виберіть Advanced
settings.

7 Виберіть Finish.

Читання й надсилання повідомлень пошти
Завантаження та читання повідомлень електронної
пошти
Виберіть  > E-mail.

Пристрій може автоматично отримувати повідомлення
електронної пошти, надіслані Вам.

Отримання повідомлень електронної пошти вручну
1 Відкрийте меню та виберіть Send & receive.

Повідомлення будуть отримані для всіх облікових
записів.

Якщо потрібно отримати повідомлення з певного
облікового запису, виберіть потрібний обліковий
запис, відкрийте меню та виберіть Send & receive.
Під час отримання пошти всі повідомлення з папки
«Вихідні» будуть надіслані.

2 Щоб завантажити вміст вибраного повідомлення,
виберіть заголовок повідомлення.

Читання повідомлення електронної пошти
Виберіть заголовок повідомлення. Щоб відобразити
зображення з повідомлення електронної пошти,
виберіть .

Якщо під час отримання нових повідомлень електронної
пошти поштова програма закрита, відобразиться
оповіщення. Щоб відкрити нове повідомлення, виберіть
оповіщення.

Відповідь на отримане повідомлення електронної
пошти
Виберіть , щоб відповісти відправнику, або , щоб
відповісти всім (відправнику й іншим одержувачам
повідомлення електронної пошти).

Відповідь на запрошення на зустріч
Виберіть Accept, Tentative або Decline. Прийняті та
попередньо прийняті запрошення на зустрічі
зберігаються в календарі як події.
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Запрошення на зустріч можна отримати тільки за
допомогою служби Mail for Exchange.

Пересилання отриманого повідомлення електронної
пошти
Виберіть .

Позначення повідомлення електронної пошти як
прочитаного або непрочитаного
Відкрийте меню та виберіть Mark as read або Mark as
unread.

Перехід до попереднього або наступного
повідомлення електронної пошти
Виберіть  або .

Пошук повідомлення електронної пошти
У папці електронної пошти за допомогою клавіатури
пристрою почніть вводити слово для пошуку. Якщо назва
повідомлення або ім’я відправника або одержувача
відповідає слову пошуку, повідомлення відобразиться у
списку.

Додавання відправника електронного листа до свого
списку контактів
Відкрийте меню та виберіть Add to Contacts.

Видалення повідомлення електронної пошти
Виберіть .

Створення та надсилання повідомлень електронної
пошти
1 Виберіть  > E-mail.
2 Виберіть New message.
3 Введіть адресу електронної пошти або виберіть

одержувачів зі списку контактів.
Для відокремлення кількох одержувачів
використовуйте крапку з комою (;) або кому (,). Поле
«Копія» використовується для надсилання копії
іншим одержувачам, а поле «Прихована копія» — для
надсилання сліпої копії іншим одержувачам. Якщо
поля «Копія» та «Прихована копія» не
відображаються, відкрийте меню та виберіть Show
Cc або Show Bcc.

Порада: щоб шукати адреси електронної пошти
одержувачів за їхніми іменами, введіть ім’я
одержувача, відкрийте меню та виберіть Check
names.

4 Введіть тему й текст повідомлення. Щоб змінити
шрифт, розмір і колір тексту повідомлення, виберіть
відповідні піктограми на панелі інструментів.

5 Виберіть .

Установки повідомлень
Можна визначити рівень пріоритету для повідомлення
електронної пошти та вказати, чи надсилати
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повідомлення як форматований текст (HTML) або
звичайний текст.

Під час написання повідомлення відкрийте меню та
виберіть Message settings.

Визначення рівня пріоритету
Виберіть Low, Normal (стандартний) або High.

Визначення формату тексту
Виберіть Formatted text (стандартний) або Plain text.

Додавання, збереження та видалення вкладень
Виберіть  > E-mail.

До створюваних повідомлень електронної пошти можна
додавати вкладення, а також видаляти з них додані
вкладення.

Додавання вкладення
Відкрийте меню та виберіть Add attachment.

Видалення вкладення
Відкрийте меню та виберіть Remove attachments.

Вкладення з отриманого повідомлення електронної
пошти можна відкрити та зберегти.

Відкривання вкладення
Виберіть вкладення.

Збереження вкладення
Відкрийте меню та виберіть Save attachments. Введіть
назву, виберіть розташування для збереження
вкладення, а потім виберіть Save.

Створення підпису для електронних листів
1 Виберіть  > E-mail.
2 Виберіть Edit account та потрібний обліковий запис.
3 Виберіть Signature.
4 Установіть позначку Use signature.
5 Введіть підпис і виберіть Save.

Підпис додаватиметься під основним текстом усіх
повідомлень, які надсилатимуться з цього облікового
запису. Перед надсиланням повідомлення електронної
пошти підпис можна відредагувати або видалити.

Підказки щодо створення електронних листів
Виберіть  > E-mail.

Вкладення зображення в текст електронного листа
Виберіть .
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Копіювання тексту електронного листа
1 Торкніться повідомлення в місці, з якого потрібно

почати копіювання.
2 Утримуючи клавішу Shift, виділіть текст за допомогою

клавіш зі стрілками.
3 Натисніть комбінацію клавіш Ctrl + C, щоб скопіювати

текст, а потім Ctrl + V, щоб вставити його в інше місце.

Упорядкування пошти
Переміщення повідомлень з однієї папки до іншої
Виберіть  > E-mail.

Повідомлення можна перемістити до іншої поштової
папки або до папки в пам’яті пристрою чи на картці
пам’яті.

1 Виберіть папку, відкрийте меню та виберіть Move
message.

2 Виберіть повідомлення, які потрібно перемістити, а
потім виберіть Move.

3 Виберіть папку, до якої потрібно перемістити
повідомлення. Щоб створити нову папку, виберіть
New.

Пошук в електронній пошті
Виберіть  > E-mail.

Пошук облікового запису електронної пошти, папки
або повідомлення
У вікні зі списком облікових записів електронної пошти,
папок або повідомлень за допомогою клавіатури
пристрою почніть вводити слово для пошуку.
Відобразяться об’єкти, що відповідають заданим
параметрам.

Пошук у повідомленні пошти
1 Відкрийте повідомлення електронної пошти.
2 Відкрийте меню та виберіть Find in message.

Відобразиться панель пошуку.
3 Введіть слова для пошуку в рядок пошуку та

натисніть клавішу введення. Слова, що відповідають
зазначеним словам для пошуку, будуть виділені.

Видалення повідомлень електронної пошти
Щоб видалити повідомлення електронної пошти,
виберіть повідомлення та виберіть .

Якщо для облікового запису POP3 в установках вхідної
пошти активовано опцію Leave messages on server,
повідомлення видалятиметься тільки із пристрою. Якщо
ця опція вимкнена, і потрібно видалити повідомлення із
сервера, виберіть повідомлення та виберіть Delete.

У разі використання облікового запису IMAP4
повідомлення, що видаляються, завжди видаляються із
сервера.
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Синхронізація із програмою Mail for Exchange
Синхронізація автоматично відбувається в інтервали
часу, визначені під час настроювання облікового запису
Mail for Exchange. У будь-який час можна також розпочати
синхронізацію вручну.

Синхронізуватиметься лише вміст, визначений під час
настроювання облікового запису. Якщо потрібно
синхронізувати додатковий вміст, змініть установки Mail
for Exchange.

Запуск синхронізації вручну
У меню стану виберіть Mail for Exchange > Synchronise
manually.

Якщо Ви раніше синхронізували календар за допомогою
Nokia PC Suite, можливо, календарні записи у пристрої
дублюються.

Видалення календарних записів, що дублюються
1 В установках програми Mail for Exchange вимкніть

синхронізацію календаря.
Якщо не вимкнути синхронізацію календаря перед
видаленням записів календаря зі свого пристрою,
записи також будуть видалені із сервера під час
наступної синхронізації. Після цього їх не вдасться
синхронізувати із пристроєм повторно.

2 Виберіть  > Calendar, відкрийте меню та
виберіть Settings > Edit calendars.

3 Виберіть календар та Delete.
4 В установках програми Mail for Exchange увімкніть

синхронізацію календаря. Календар буде знову
синхронізований із пристроєм під час наступної
синхронізації.

5 Якщо в календарі пристрою все ще є копії, видаліть
їх із сервера.

Додавання поштової міні-програми на робочий стіл
Можна додати поштову міні-програму на робочий стіл
пристрою. Міні-програма вказує, що отримано
електронний лист, а також показує кількість
непрочитаних повідомлень електронної пошти.

Торкніться робочого столу та виберіть  > Desktop
menu > Add widget > E-mail.

Установки пошти
Установки облікового запису пошти
Виберіть  > E-mail.

Відкрийте меню Електронна пошта та виберіть Edit
account і обліковий запис. Переконайтеся, що з цією
поштовою скринькою не встановлено з’єднання.

Порада: Щоб здійснити пошук облікового запису, почніть
вводити його назву.

Щоб отримати правильні установки, зверніться до свого
постачальника послуг електронної пошти.

80 Пошта

© 2010 Nokia. Всі права захищені.



Відомості про обліковий запис
Account title  — введіть назву облікового запису.
Leave messages on server  — лише для облікових
записів POP3. Налаштуйте пристрій таким чином, щоб він
залишав копії отриманих повідомлень на сервері.

Відомості про користувача
Name  — введіть ім’я, яке відображатиметься в
повідомленнях як ім’я відправника.
User name та Password — введіть своє ім’я користувача
та пароль для служби електронної пошти.
E-mail address  — введіть свою адресу електронної
пошти.

Установки вхідної пошти
Incoming server  — введіть ім’я або IP-адресу сервера
POP3 чи IMAP4, який отримує Вашу пошту.
Secure authentication  — налаштуйте систему, щоб вона
використовувала безпечну автентифікацію.
Secure connection  — визначте установки безпеки для
вхідних повідомлень. Виконайте інструкції, надані
постачальником послуг електронної пошти.
Port  — Введіть номер порту. Виконайте інструкції, надані
постачальником послуг електронної пошти.

Установки вихідної пошти
Outgoing server  — введіть ім’я або IP-адресу SMTP-
сервера, який надсилає Вашу пошту.
Secure authentication  — налаштуйте систему, щоб вона
використовувала безпечну автентифікацію.
User name та Password — введіть своє ім’я користувача
та пароль для SMTP-сервера.
Secure connection  — визначте установки безпеки для
вихідних повідомлень.
Port  — Введіть номер порту. Виконайте інструкції, надані
постачальником послуг електронної пошти.
Use connection-specific SMTP servers  — використовуйте
визначені з’єднанням SMTP-сервери для надсилання
повідомлень електронної пошти. Щоб редагувати
установки SMTP-серверів, виберіть Edit SMTP servers.

Установки пошти
Виберіть  > E-mail, відкрийте меню Електронна
пошта та виберіть Settings.

Визначте наведене нижче.

Default account  — визначення стандартного облікового
запису. Перший створений обліковий запис
встановлюється як стандартний.
New message format  — вибір формату нових
повідомлень електронної пошти. Стандартним значенням
є форматований текст (HTML).
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Incoming notifications  — відображення оповіщення в
разі отримання електронного листа.
Automatically add to Contacts  — автоматичне додавання
одержувачів повідомлення до списку контактів.
Update automatically  — настроювання пристрою на
автоматичне отримання повідомлень.
Update when connected via  — визначення типу
з’єднання, який використовуватиметься для
автоматичного отримання електронних листів.
Update interval  — визначення частоти отримання
повідомлень. Стандартне значення — 15 хвилин.

Установки Nokia Messaging
Виберіть  > E-mail і Edit account > Nokia
Messaging.

Перегляд відомостей про користувача
Виберіть Service info. Ці поля не можна редагувати.

Змінення установок програми Nokia Messaging
Виберіть Synchronisation, а потім виберіть із наведеного
нижче:
Days  — виберіть дні, коли потрібно виконувати
синхронізацію.
Hours  — виберіть час, коли потрібно виконувати
синхронізацію у вибрані дні.

Sync while roaming  — виберіть цю опцію, якщо потрібно
виконувати синхронізацію під час роумінгу поза межами
покриття домашньої мережі.
Disable sync when  — визначте рівень заряду
акумулятора, за якого потрібно зупиняти синхронізацію.
Send and receive  — Визначення інтервалу синхронізації.
Sync inbox  — виберіть цю опцію, якщо потрібно
синхронізувати папку «Вхідні».
Download size  — виберіть цю опцію, якщо потрібно
завантажувати тільки заголовок повідомлення
електронної пошти, його частину або повідомлення
повністю.
Remove items older than  — виберіть період часу, після
якого повідомлення електронної пошти видалятимуться
з пристрою.
Sync drafts  — виберіть цю опцію, якщо потрібно
синхронізувати повідомлення електронної пошти з папки
«Чернетки».
Sync sent items  — виберіть цю опцію, якщо потрібно
синхронізувати повідомлення електронної пошти з папки
«Надіслані».

Додавання або змінення поштових скриньок
1 Виберіть Nokia Messaging: Mailboxes.
2 Щоб додати нову поштову скриньку, виберіть Add

new mailbox. Назва кожної поштової скриньки
завантажується із сервера Nokia Messaging. Виберіть
поштову скриньку.
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3 Щоб змінити поштову скриньку, виберіть її, а потім
виберіть із наведеного нижче.

Mailbox name  — змінити назву поштової скриньки.
Mark messages as read on server  — виберіть цю
опцію, якщо потрібно, щоб стан читання електронних
листів синхронізувався із сервером.
My name  — змінити своє ім’я.
Password  — змінити свій пароль.
E-mail address  — Ваша адреса електронної пошти.
Редагувати це поле не можна.
Use signature  — щоб використовувати підпис,
установіть позначку та виберіть Signature. Введіть
підпис і виберіть Done.

Установки Mail for Exchange
Виберіть  > E-mail. Відкрийте меню та виберіть Edit
account > Mail for Exchange.

Перегляд відомостей про синхронізацію
Виберіть Details. Відобразиться кількість доданих,
оновлених і видалених під час останньої синхронізації
об’єктів.

Щоб змінити установки Mail for Exchange, виберіть
Settings, а потім виберіть із наведеного нижче:

Розклад синхронізації
Peak start time та Peak end time — вибрати час початку
та час завершення для пікового періоду.
Peak days  — вибрати дні тижня, до яких
застосовуватиметься піковий час. Потрібно вибрати
принаймні один день.
Peak schedule  — вибрати інтервал синхронізації для
пікових періодів. Якщо вибрати Always on, нові отримані
повідомлення й інші зміни на сервері негайно
завантажуватимуться у пристрій.
Off-peak schedule  — вибрати інтервал синхронізації для
непікових періодів.

З’єднання
Server  — змінити адресу сервера Exchange.
Port  — змінити номер порту для з’єднання із сервером
Exchange.
Secure connection  — використовувати захищене
з’єднання.
Conflict resolution  — визначити, який об’єкт залишиться
в пам’яті, якщо його змінено на пристрої та сервері з часу
останньої синхронізації.

Облікові дані
User name  — змінити ім’я користувача сервера Exchange.
Password  — змінити свій пароль на сервері Exchange.
Domain  — змінити свій домен на сервері Exchange.
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Електронна пошта
Synchronise e-mail  — увімкнути синхронізацію
електронної пошти.
E-mail address  — змінити свою адресу електронної
пошти.
Account title  — змінити назву облікового запису.
Signature  — використовувати підпис у повідомленнях
електронної пошти, надісланих із Вашого облікового
запису Mail for Exchange.
Synchronise messages back  — визначити, наскільки
давні повідомлення на сервері потрібно синхронізувати.
When sending e-mail  — визначити, чи надсилатимуться
вихідні повідомлення негайно або тільки під час
наступної синхронізації.

Календарі та завдання
Synchronise calendar and tasks  — увімкнути
синхронізацію календаря та завдань.
Calendar  — визначити календар, який
використовуватиметься для програми Mail for Exchange.
Synchronise calendar back  — визначити, наскільки давні
календарні події та завдання потрібно синхронізувати із
сервером.
Synchronise completed tasks  — додати виконані
завдання до синхронізації.

Контакти
Synchronise contacts  — увімкнути синхронізацію
контактів.
First synchronisation  — визначити, чи всі локальні
контакти видалятимуться під час першої синхронізації
пристрою із сервером.

Повторна синхронізація
Full resynchronisation  — розпочати повну повторну
синхронізацію.

Доступні опції можуть відрізнятися.

Настроювання SMTP-серверів, визначених
з’єднанням
Настроювання SMTP-серверів, визначених з’єднанням,
дає змогу поштовій програмі з’єднуватися з SMTP-
сервером і надсилати електронні листи в разі
переключення між з’єднаннями з мережами різних
постачальників послуг електронної пошти.

1 Якщо потрібно використовувати SMTP-сервери,
визначені з’єднанням, виберіть  > E-mail,
відкрийте меню та виберіть Edit account.

2 Виберіть потрібний обліковий запис.
3 Виберіть Use connection-specific SMTP servers.
4 Щоб редагувати SMTP-сервери, виберіть Edit SMTP

servers. Внесіть зміни та виберіть Save.
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Фотографування зображень і записування
відеокліпів

Цей пристрій підтримує роздільну здатність
фотографування 2576x1921 пікселів (5 мегапікселів).
Роздільна здатність зображень, вказана в цьому
посібнику, може бути іншою.

Камера
Активація камери

Відкрийте кришку об’єктива. Якщо камера активна у
фоновому режимі, а об’єктив відкритий, натисніть
клавішу зйомки, щоб активувати камеру.

Фотографування
Індикатори зображення
Індикатори в області видошукача камери відображають
поточні установки камери. У режимі фотозйомки
використовуються такі індикатори:

1 Закрити
2 Режим зйомки, що використовується (наприклад 

Automatic)
3 Режим спалаху, що використовується (наприклад 

Automatic)
4 Установки зйомки (  )
5 Фотографії (  )
6 Рівень масштабування (за стандартного рівня

індикатор приховано)
7 Рамка автоматичного фокусування ( ,

відображається не у всіх режимах фотозйомки)
8 Лічильник зображень (приблизна кількість

фотографій, яку можна відзняти з поточними
установками камери та наявним обсягом пам’яті)

9 Поточна пам’ять (наприклад Internal storage )
10 Роздільна здатність зображення (наприклад )
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11 Баланс білого (наприклад  ). Відображається за
будь-яких установлених значень, окрім Automatic.

12 Витримка (наприклад  ). Відображається за будь-
яких установлених значень, окрім 0.

13 Світлочутливість ISO (наприклад  ). Відображається
за будь-яких установлених значень, окрім
Automatic.

14 Географічні позначки ( , якщо активовано
додавання географічних позначок). Піктограма
блимає під час завантаження координат
місцезнаходження.

Фотозйомка
Під час фотографування майте на увазі таке:

• Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити
стабільність камери.

• Якість знімка з цифровим наближенням нижча за
якість знімка, зробленого без наближення.

• Камера переходить у режим збереження заряду
акумулятора, якщо протягом хвилини не
здійснюється жодна дія. Щоб продовжити
фотографування, активуйте сенсорний екран.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній
відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу
перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах
під час зйомки.

1 Щоб активувати камеру, відкрийте кришку об’єктива.
Якщо камера активна у фоновому режимі, а об’єктив
відкритий, натисніть клавішу зйомки, щоб
активувати камеру.

2 Щоб перейти з режиму відеозйомки в режим
фотографування, виберіть .

3 Щоб зафіксувати фокус на об’єкті, натисніть клавішу
зйомки наполовину. Відображається зелений
індикатор зафіксованого фокуса. Якщо фокус не
зафіксовано, відображається червоний індикатор
фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її
наполовину. Також можна фотографувати, не
фіксуючи фокус.

4 Щоб сфотографувати зображення, натисніть клавішу
зйомки повністю. Не рухайте пристрій, поки
зображення не буде збережено.

Збільшення та зменшення масштабу
Скористайтеся клавішами гучності.

Переключення між звичайним і повноекранним
режимами
Торкніться області видошукача.

Додавання географічних позначок до зображень і
відеокліпів
Якщо активовано додавання географічних позначок,
пристрій зберігає інформацію про місцезнаходження,
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наприклад назву країни, міста та пригорода, для кожного
зображення та відеокліпа, що фотографується або
записується.

Щоб додавати до файлів інформацію про
місцезнаходження, потрібне з’єднання з Інтернетом.

Для отримання інформації про місцезнаходження може
знадобитися декілька хвилин. Наявність та якість
сигналів GPS може залежати від Вашого розташування,
будівель, природних перешкод і погодних умов.
Інформація про місцезнаходження ніде не зберігається,
окрім Вашого пристрою. Якщо Ви обмінюєтеся файлом,
який містить інформацію про місцезнаходження, ця
інформація також передається, і Ваше місцезнаходження
можуть побачити треті особи під час перегляду цього
файлу.

Активація додавання географічних позначок
При першій активації камери пристрій запитає, чи
потрібно активувати додавання географічних позначок.
Щоб активувати додавання географічних позначок
пізніше, виконайте наведені нижче дії.

1 Виберіть  > Camera.
2 Відкрийте меню Камера та виберіть Geotagging.
3 Установіть позначку Enable geotagging і виберіть

Done.

Зробивши знімок
Після фотографування відобразиться вікно перегляду
знімка. У цьому вікні можна, наприклад, видалити
зображення або редагувати позначки зображення.

Якщо в загальних установках камери вибрано Show
captured image > No, камера повертається до вікна
попереднього перегляду зйомки, а вікно перегляду
знімка не відображається. У такому випадку зображення
можна редагувати у програмі «Фотографії».

У вікні перегляду знімка, якщо до сфотографованого
зображення успішно додано географічні позначки,
відображаються позначки країни, міста та пригорода.
Якщо географічні позначки недоступні на час
фотографування, пристрій спробує завантажити їх.
Відобразиться Acquiring geotags.

Після фотографування зображення виберіть одну з
наведених нижче опцій.

  — Повернутися до вікна попереднього перегляду
зйомки.

  — Редагувати позначки та географічні позначки
зображення.

  — Дозволити доступ до зображення іншим.
  — Видалити зображення.
  — Відкрийте програму Photos.

Фотографування зображень і записування відеокліпів 87

© 2010 Nokia. Всі права захищені.



Збільшити зображення у вікні перегляду знімка
неможливо.

Записування відеокліпів
Індикатори відео
Індикатори в області видошукача камери відображають
поточні установки камери. Індикатори в режимі відео
наведено нижче.

1 Закрити
2 Режим зйомки, що використовується (наприклад 

Automatic video)
3 Записування звуку (наприклад записування звуку

вимкнено )
4 Установки зйомки (  )
5 Медіаплеєр (  )
6 Рівень масштабування (за стандартного рівня

індикатор приховано)

7 Рамка автоматичного фокусування (  )
8 Час, що залишився. Приблизний загальний обсяг часу,

що залишився для записування відео, з огляду на
поточні установки й обсяг доступної пам’яті.

9 Поточна пам’ять (наприклад  )
10 Роздільна знатність відео (наприклад )
11 Баланс білого (наприклад  ). Відображається за

будь-яких установлених значень, окрім Automatic.
12 Витримка (наприклад  ). Відображається за будь-

яких установлених значень, окрім 0.
13 Географічна позначка ( , відображається, тільки

якщо увімкнена функція додавання географічних
позначок). Піктограма блимає під час завантаження
координат розташування.

Записування відеокліпів
Початок запису
1 Щоб активувати камеру, відкрийте кришку об’єктива.

Якщо камера активна у фоновому режимі, а об’єктив
відкритий, натисніть клавішу зйомки, щоб
активувати камеру.

2 Щоб перейти з режиму фотографування в режим
відеозйомки, виберіть .

3 Щоб зафіксувати фокус на об’єкті, натисніть клавішу
зйомки наполовину. Відображається зелений
індикатор зафіксованого фокуса. Якщо фокус не
зафіксовано, відображається червоний індикатор
фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її
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наполовину. Можна також записати відеокліп без
фіксації фокусу.

4 Щоб почати записування, натисніть клавішу зйомки
повністю.

Час записування, що минув, відображається червоним
кольором.

Припинення записування
Натисніть клавішу зйомки.

Переключення між звичайним і повноекранним
режимами
Торкніться області видошукача.

Після записування відеокліпа
Після записування відеокліпа відображається вікно
перегляду відеокліпа. У цьому вікні можна, наприклад,
видалити відеокліп або редагувати позначки.

Якщо в загальних установках камери вибрано Show
captured video > No, камера повертається до вікна
попереднього перегляду записування, а вікно перегляду
відеокліпа не відображається.

У вікні перегляду відеокліпа виберіть одну з наведених
нижче опцій.

  — Повернутися до вікна попереднього перегляду
записування.

  — Редагувати позначки та географічні позначки
відеокліпа.

  — Дозволити отримання доступу до відеокліпа іншим.
  — Видалити відеокліп.
  — Відкрити Медіаплеєр та відтворити відеокліп.

Установки камери
Режими зйомки
Під час активації камери вмикається режим зйомки, який
використовувався востаннє.

Виберіть  > Camera і .

Виберіть із наведеного нижче:
 Automatic  — стандартний режим зйомки зображень.

Дозволяє робити знімки в різних ситуаціях.
 Night  — фотографування в умовах недостатнього

освітлення. Обробка зображення може тривати довше.
 Macro  — фокусування на близьких об’єктах.

Зображення можуть бути чутливими до значного
тремтіння камери.

 Landscape  — фотографування пейзажів із чіткими
контурами, кольорами та контрастністю.
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 Portrait  — портретна зйомка людей в умовах
достатнього освітлення.

 Action  — зйомка об’єктів, що швидко рухаються,
завдяки короткому часу витримки. Можна швидко робити
декілька знімків підряд. Рамка автоматичного
фокусування не відображається.

 Automatic video  — стандартний режим відеозйомки.
Записування відеокліпів у різних ситуаціях.

 Night video  — записування відеокліпів в умовах
недостатнього освітлення. Записується менша кількість
кадрів на секунду, ніж у режимі автоматичної
відеозйомки. Обробка відеокліпа може тривати довше.

Установки зображень
Якщо змінити режим зйомки, установки балансу білого,
витримки та світлочутливості ISO скидаються до
стандартних установок. Роздільна здатність зображення
залишається без змін.

1 Виберіть  > Camera і .
2 Виберіть із наведеного нижче:

White balance  — Вибрати поточні умови освітлення.
Кольори відтворюватимуться точніше.
Exposure  — Змінення компенсації експозиції. У разі
фотографування темного об’єкта на дуже світлому
фоні, наприклад на фоні снігу, установіть для
експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати

яскравість фону. Для світлих предметів на темному
фоні використовуйте значення -1 або -2.
ISO sensitivity  — Регулювання світлочутливості.
Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього
освітлення, щоб зменшити ризик отримання
недостатньо експонованих і нечітких зображень.
Збільшення світлочутливості може також призвести
до збільшення шуму на зображеннях.
Resolution  — Вибір роздільної здатності
зображення.

Установки відео
1 Виберіть  > Camera.
2 У разі необхідності виберіть , щоб перейти з режиму

фото в режим відео.
3 Виберіть , а потім виберіть із наведеного нижче:

White balance  — Вибрати поточні умови освітлення.
Кольори відтворюватимуться точніше.
Exposure  — Змінення компенсації експозиції. У разі
зйомки темного предмета на дуже світлому фоні,
наприклад на фоні снігу, установіть для експозиції
значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість
фону. Для світлих предметів на темному фоні
використовуйте значення -1 або -2.
Resolution  — Вибір роздільної здатності відео.
Файли відеокліпів із високою роздільною здатністю
мають більший розмір.
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Установки спалаху
Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній
відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу
перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах
під час зйомки.

Якщо змінити режим зйомки, установки спалаху
скидаються до стандартних установок.

1 Виберіть  > Camera і .
2 Виберіть із наведеного нижче:

 Automatic  — спалах використовується
автоматично в умовах недостатнього освітлення.

 Always on  — спалах використовується завжди.
Зняті зображення можуть виявитися занадто
експонованими.

 Red eye reduction  — використовується
попередній спалах для зменшення ефекту червоних
очей.

 Always off  — спалах не використовується. Зняті
зображення можуть виявитися недостатньо
експонованими та нечіткими.

Загальні установки
Виберіть  > Camera і .

Виберіть із наведеного нижче:

Memory in use  — Виберіть Internal storage або картку
пам’яті, якщо вона вставлена. У пам’яті пристрою файли
зберігаються в папці «Камера». На картці пам’яті файли
зберігаються в папці з назвою «DCIM» (зображення
цифрової камери). У разі підключення пристрою до ПК
обидві папки відображаються на ПК як папки «DCIM», що
дозволяє комп’ютеру ідентифікувати пристрій як камеру.
Creator name  — Введіть назву, яку буде автоматично
додано до метаданих Ваших знятих зображень або
записаних відеокліпів.
Show captured image  — Визначте, як довго
відображатимуться зображення після зйомки. Якщо
взагалі не потрібно відображати зображення, виберіть
No. Ця установка доступна, якщо використовується
режим фотозйомки.
Show captured video  — Визначте, як довго
відображатимуться відеокліпи після записування. Якщо
взагалі не потрібно відображати відео, виберіть No. Ця
установка доступна, якщо використовується режим відео.

Відновлення стандартних установок камери
Щоб відновити установки камери до їхніх стандартних
значень, відкрийте меню та виберіть Restore settings.

Перегляд зображень за допомогою програми
«Фотографії»
Перегляд зображень
За допомогою програми «Фотографії» можна
переглядати зображення як мініатюри в таблиці або
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окремі зображення повністю. Можна змінювати масштаб,
панораму, редагувати зображення або їхні теги. Можна
також переглядати слайд-шоу, переглядати зображення
на телевізорі за допомогою кабелю ТВ-виходу, а також
обмінюватися зображеннями зі своїми друзями.

Перегляд зображень у таблиці
Натисніть і потримайте зображення, щоб обмінятися ним,
видалити його, позначити чи зняти позначення
зображення як обраного або переглянути деталі
зображення.
У режимі таблиці можна переглядати декілька
зображень в одній папці або наборі фільтрів. Зображення
відображаються як мініатюри. Малі піктограми на
мініатюрах позначають метадані, такі як теги.

Перегляд зображення в повноекранному режимі
Виберіть зображення з таблиці.

Перегляд зображень як слайд-шоу
У повноекранному режимі виберіть . Щоб припинити
перегляд слайд-шоу, торкніться будь-якої області
дисплея.

Щоб переглянути зображення на екрані телевізора,
приєднайте сумісний кабель ТВ-виходу до пристрою.

Установки ТВ-виходу 
1 Виберіть  > Settings і TV out.
2 Виберіть PAL (за умовчанням, використовується,

наприклад, у Європі) або NTSC (використовується,
наприклад, у Північній Америці).

3 Виберіть Save.

Сортування зображень
Виберіть  > Photos та відкрийте меню.

Сортування зображень за датою
Натисніть Filter by date і виберіть, чи потрібно
переглядати зображення за окремий день або період
часу.
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Сортування зображень за тегами
Натисніть Filter by tags і виберіть слова, які мають бути в
метаданих зображень, що переглядатимуться.

Сортування зображень за папками
1 Виберіть Filter by folder.
2 Виберіть із наведеного нижче:

Camera default folder  — Відкрийте папку, де
зберігаються відзняті зображення програми
«Камера».
Custom folder  — Виберіть папку, яку потрібно
переглянути.
All images  — Відкрийте всі зображення, знайдені у
пам’яті пристрою або на картці пам’яті, якщо вона
вставлена.

Змінення зображень
Виберіть  > Photos.

Відкривання зображення для редагування
1 Виберіть із таблиці зображення, яке потрібно

змінити. Зображення відображається в
повноекранному режимі.

2 Торкніться зображення.

Виберіть із наведеного нижче:
  — повернути зображення.
  — обрізати зображення.
  — видалити зображення.
  — обмінятися зображенням.
 або  — скасувати або повторити останню дію.

Використання інших опцій редагування
Відкрийте меню та виберіть Edit image. Можна,
наприклад, змінити розмір зображення, перевернути
зображення горизонтально чи вертикально або
визначити установки яскравості та контрастності.
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Редагування тегів
Можна створювати нові теги, редагувати створені раніше
теги, додавати або редагувати інформацію про
розташування або видаляти теги із зображень.

Виберіть  > Photos.

1 Виберіть зображення, яке потрібно редагувати.
2 У звичайному режимі екрана виберіть .

Можна також редагувати теги декількох зображень у
режимі таблиці. Відкрийте меню, натисніть Edit
images' tags і виберіть зображення, які потрібно
редагувати.

3 Виберіть потрібні теги із хмарки тегів і натисніть
Done.

Редагування інформації про розташування
Виберіть Geotags. Елементи географічних позначок
потрібно вибирати окремо.

Створення нового тегу
Виберіть New, введіть назву тегу та виберіть Done.

Установки фото
1 Виберіть  > Photos.
2 Відкрийте меню та виберіть Settings.
3 Визначте наведене нижче.

Sort  — мініатюри за умовчанням відображаються у
хронологічному порядку, починаючи з найдавнішої.
Можна також сортувати зображення за назвою.
Slideshow  — визначте темп слайд-шоу.

Групування зображень за місяцем
Щоб переглянути зображення, відокремлені за назвою
місяця, у вигляді таблиці, виберіть Group by month.

Відображення індикаторів метаданих
Щоб відображалися малі піктограми метаданих на
зображеннях, до яких додано метадані, виберіть Display
metadata indicators.

Опції, доступні для редагування, можуть відрізнятися.

Спільний перегляд зображень і відеокліпів
Інформація про обмін вмістом
Можна обмінюватися вмістом, наприклад, зображеннями
або відеокліпами, завантажуючи їх до інтернет-служб,
наприклад служби Ovi by Nokia або Flickr. Щоб
обмінюватися вмістом, Вам потрібне активне з’єднання з
Інтернетом і обліковий запис для обміну вмістом.

Створення облікового запису для обміну вмістом
Щоб мати змогу надсилати свій вміст до різних служб,
потрібен обліковий запис для обміну вмістом. Якщо у Вас
немає облікового запису, під час здійснення спроби
обміну вмістом пристрій запропонує спочатку створити
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обліковий запис. Виконуйте інструкції, що з’являються на
дисплеї.

Щоб заздалегідь створити новий обліковий запис для
обміну вмістом, виконайте наведені нижче дії.

1 Виберіть  > Settings і Sharing accounts > New.
2 Виберіть службу.
3 Введіть ім’я користувача та пароль і виберіть

Validate. Залежно від служби, можливо, знадобиться
настроїти обліковий запис за допомогою веб-
браузера. Виконуйте інструкції, що з’являються на
дисплеї.

Обмін об’єктами
1 Виберіть об’єкти, якими потрібно обмінятися, і

виберіть Share via service.
2 Введіть заголовок і опис, а потім виберіть Share.

Можна редагувати теги, вибирати обліковий запис
обміну вмістом для використання або змінювати опції
обміну.
Щоб редагувати метадані окремого зображення під
час обміну декількома об’єктами, торкніться
мініатюри.
Змінення файлів під час обміну не впливає на
метадані фактичного вмісту.

Позначки
Під час обміну вмістом можна побачити індикатори
метаданих як малі піктограми на мініатюрах.

  — зображенню призначаються назва, опис або теги.
  — файл містить координати GPS або інформацію про

автора файлу. Якщо метадані ще не вибрані для
видалення, відображається .

Редагування тегів
Виберіть Tags.

Обмін об’єктами за допомогою з’єднання Bluetooth
1 Виберіть об’єкти, які потрібно надіслати, і виберіть

Send via Bluetooth.
2 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати

об’єкти. Можливо, знадобиться спочатку об’єднати
пристрої в пару.

Надсилання об’єктів поштою
Виберіть об’єкти, які потрібно надіслати, і виберіть Send
via E-mail.

Установки обміну
Під час обміну вмістом виберіть Options, а потім виберіть
одну з наведених нижче опцій.

Image size  — визначити розмір зображення.
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Metadata  — визначити, які деталі вмісту
надсилатимуться разом із вмістом.
Privacy  — визначити, хто зможе переглядати вміст
Вашого облікового запису служби Flickr.
Album  — вибрати альбом для вмісту.

Установки, доступні для редагування, можуть
відрізнятися.

Перегляд стану обміну
Після вибору Share вміст переміщується до черги
завантажень. Стан поточного завантаження в області
стану позначається наведеними нижче піктограмами.

Виконується обмін.
Обмін очікується через відсутність доступного
з’єднання. Відкрийте меню області стану та
виберіть піктограму, щоб спробувати встановити
з’єднання, або скасуйте обмін.
Обмін заблоковано через виникнення помилки.
Відкрийте меню області стану та виберіть
піктограму, щоб переглянути додаткову
інформацію про помилку, а потім повторіть
спробу або скасуйте обмін.

Після завершення завантаження піктограма зникає з
області стану.

Редагування облікових записів для обміну вмістом
Виберіть  > Settings і Sharing accounts. Виберіть
обліковий запис.

Ovi

Змінення пароля
Введіть новий пароль і виберіть Save.

Видалення облікового запису
Виберіть Delete.

У разі редагування деталей облікового запису за
допомогою пристрою не можна змінити своє ім’я
користувача.

Служба Flickr

Редагування деталей облікового запису
Виберіть Edit і виконайте інструкції. Поверніться до
діалогового вікна редагування деталей облікового
запису та виберіть Validate.

Видалення облікового запису
Виберіть Delete.

Можна лише редагувати деталі облікового запису
служби Flickr за допомогою браузера.
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Відтворення музики та відеокліпів

Інформація про медіаплеєр
За допомогою медіаплеєра можна прослуховувати музику
й інші аудіофайли, які зберігаються у пристрої або на
сумісній картці пам’яті (якщо вона вставлена), а також
потокові аудіофайли з Інтернету. Можна також
відтворювати відеокліпи або потокові відеокліпи з
Інтернету, і потоковий вміст із доступних мультимедійних
серверів.

Виберіть  > Media player.

Прослуховування музики
Виберіть .

Відтворення відеокліпів
Виберіть .

Прослуховування інтернет-радіо
Виберіть .

Випадкове відтворення пісень
Виберіть .

Перегляд вмісту мультимедійних серверів
Виберіть мультимедійний сервер ( ). Щоб переглянути
всі сервери, якщо доступно більше чотирьох серверів,
виберіть More.

Формати файлів
Виберіть  > Media player.

Для відеофайлів підтримуються такі формати, як 3GP,
MOV, AVI, MP4, WMV та ASF. Відтворення потокового відео
залежить від доступності пропускної здатності.

Для аудіофайлів підтримуються такі формати, як MP3, AAC,
WMA, M4A, AMR, AWB та WAV.

Для списків відтворення підтримуються такі формати, як
M3U, PLS, ASX, WAX, WVX та WPL.

Медіаплеєр може не підтримувати деякі функції певного
формату файлів чи деякі різновиди форматів файлів.
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Додавання мультимедійної міні-програми на
робочий стіл
Можна додати мультимедійну міні-програму на робочий
стіл пристрою. За допомогою міні-програми можна
керувати відтворенням аудіо (музики або інтернет-радіо)
та відображати вікно «Поточні записи» медіаплеєра.

Торкніться робочого столу та виберіть  > Desktop
menu > Add widget > Media player.

Пошук мультимедійних файлів
Виберіть  > Media player.

У вікні зі списком мультимедійних файлів за допомогою
клавіатури почніть вводити слова для пошуку. Панель
пошуку стане видима. Відобразяться файли, що
відповідають вказаним критеріям.

Перегляд модулів MAFW
Можна переглядати модулі Media Application Framework
(MAFW), установлені для програми «Медіаплеєр».

Виберіть  > Media player.

Відкрийте меню, виберіть Plug-ins, а потім виберіть
модуль.

Установлюйте, оновлюйте та видаляйте модулі за
допомогою менеджера програм.

Відтворення музики за допомогою медіаплеєра
Відтворення музики
Виберіть  > Media player і Music.

Відтворення пісні
Виберіть .

Призупинення відтворення
Виберіть . Можна також скористатися клавішею
пробілу на клавіатурі пристрою.

Припинення відтворення
Виберіть .

Відтворення наступної або попередньої пісні
Виберіть  або . Можна також скористатися
клавішами зі стрілками на клавіатурі пристрою.

Повторення пісні, що наразі відтворюється
Виберіть .

Перемотування вперед або назад
Виберіть і потримайте  або .

Випадкове відтворення
Виберіть .
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Регулювання гучності
Щоб відкрити або закрити елементи регулювання
гучності, виберіть . Регулюйте гучність за допомогою
клавіш гучності або повзунка.

Перегляд музичної бібліотеки
Виберіть  > Media player і Music.

Перегляд музичної бібліотеки
Відкрийте меню та виберіть All albums, All songs,
Genres, Artists або Playlists.

Доступ до вікна «Поточні записи»
Виберіть .

Переключення між вікнами поточної пісні та
поточного списку відтворення у вікні «Поточні
записи»
Виберіть зображення обкладинки альбому.

Призначення пісні як сигналу дзвінка
У вікні зі списком пісень виберіть і потримайте пісню, а
потім виберіть Set as ringing tone у спливаючому меню.

У вікні «Поточні записи» можна зберегти список
відтворення або очистити поточний список відтворення з
меню.

Якщо закрити та відкрити знову програму «Медіаплеєр»,
використовуватиметься останнє вибране вікно.

Перегляд списків відтворення
Бібліотека медіаплеєра містить стандартний набір
автоматичних списків відтворення. Вміст списків
відтворення оновлюється під час кожного їх відкриття. Не
можна редагувати або видаляти автоматичні списки
відтворення.

Виберіть  > Media player і Music. Відкрийте меню,
виберіть Playlists, а потім виберіть потрібну опцію.

Додавання пісень до поточних списків відтворення
Виберіть  > Media player і Music.

Додавання пісні до поточного списку відтворення
Виберіть і потримайте пісню, а потім виберіть Add to now
playing із розкривного меню.
Вибрану пісню буде додано у список «Поточні записи».

Додавання всіх пісень у вікні бібліотеки до
поточного списку відтворення
У вікні бібліотеки виберіть виконавця, альбом, жанр або
список відтворення, відкрийте меню та виберіть Add
songs to now playing.
Усі пісні в поточному вікні бібліотеки будуть додані до
списку «Поточні записи».
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Видалення пісні з поточного списку відтворення
Під час перегляду поточного списку відтворення у вікні
«Поточні записи» натисніть і потримайте пісню, а потім
виберіть Delete from now playing із розкривного меню.

Очищення поточного списку відтворення перед
додаванням нових пісень
У вікні «Поточні записи» відкрийте меню та виберіть Clear
now playing.
Відтворення припиниться, і відобразиться попереднє
вікно.

Збереження списків відтворення
1 Виберіть  > Media player і .
2 Щоб зберегти об’єкти у вікні «Поточні записи» як

список відтворення, виберіть Save playlist.
3 Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть

Save. Якщо потрібно замінити існуючий список
відтворення, введіть точну назву списку відтворення
для заміни.

Випадкове відтворення пісень
За допомогою функції випадкового відтворення можна
прослуховувати пісні у вікні «Поточні записи» або у
списках відтворення в довільному порядку.

Виберіть  > Media player.

Випадкове відтворення пісень
Виберіть .

Припинення випадкового відтворення
Виберіть .

Використання FM-передавача
Про FM радіопередавач
За допомогою FM-передавача можна відтворювати пісні
у пристрої на будь-яких сумісних FM-приймачах,
наприклад на автомобільному радіоприймачі або
домашній стереосистемі.

Доступність FM-приймача може залежати від країни. На
час написання FM-приймач може використовуватися у
таких країнах Європи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Чеська
Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина,
Ісландія, Ірландія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург,
Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія,
Швейцарія, Швеція, Туреччина та Великобританія. Знайти
найновішу інформацію та список неєвропейських країн
можна на веб-сайті www.nokia.com/fmtransmitter.

Максимальна робоча відстань FM радіопередавача — 3
метри (10 футів). На передавання можуть впливати такі
перешкоди, як стіни, інші електронні пристрої або
суспільні радіостанції. FM радіопередавач може
створювати перешкоди FM приймачам, які знаходяться
поруч та працюють на тій самій частоті. Для уникнення
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перешкод завжди виконуйте пошук вільної частоти
діапазону FM на приймачі перед використанням FM
радіопередавача.

Діапазон робочих частот передавача – від 88,1 до 107,9
МГц.

Якщо передавач нічого не передає впродовж однієї
хвилини, він автоматично вимикається.

FM-передавач не можна використовувати, якщо
підключено гарнітуру або приєднано кабель ТВ-виходу.

Відтворення музики через FM-передавач
1 Виберіть  > Media player.
2 Виберіть пісню для відтворення, відкрийте меню та

виберіть FM transmitter.
3 Для увімкнення FM радіопередавача виберіть FM

transmitter on.
4 Щоб вибрати частоту, виберіть Frequency.

Виклики за допомогою FM-передавача не транслюються.
Відтворення призупиняється на час тривалості дзвінків.
FM-передавач не можна використовувати під час
заряджання через з’єднання USB.

Установки FM-передавача 
1 Виберіть  > Settings і FM transmitter.

2 Для увімкнення FM радіопередавача виберіть FM
transmitter on.

3 Щоб вибрати частоту, виберіть Frequency.

Відтворення відеокліпів за допомогою медіаплеєра
Відтворення відеокліпів
Виберіть  > Media player і Video.

Відтворення відеокліпів
Виберіть .

Перемотування вперед або назад
Виберіть і потримайте  або .

Регулювання гучності
Щоб відкрити або закрити елементи регулювання
гучності, виберіть . Регулюйте гучність за допомогою
клавіш гучності або повзунка.

Видалення відеокліпа
Виберіть .

Перегляд бібліотеки відеокліпів
Бібліотека відеокліпів містить відеокліпи, записані
камерою пристрою, передані з ПК або завантажені з
Інтернету, а також потокове відео, для якого додано
закладки.
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1 Виберіть  > Media player і Video.
2 Відкрийте меню та відфільтруйте відображені файли

за датою або категорією.

Додавання, редагування та видалення закладок
відеокліпів
Додавання закладки відеокліпа
1 За допомогою веб-браузера перейдіть на веб-

сторінку, що містить потокове відео. Потокове відео
відкриється в медіаплеєрі.

2 Під час відтворення потокового відео виберіть ,
щоб зберегти його як закладку.

3 Введіть назву й веб-адресу закладки та виберіть
Save.

Редагування або видалення закладки
Виберіть Video > Video bookmarks, натисніть і
потримайте закладку, щоб відкрити розкривне меню, і
виберіть Edit або Delete.

Використання ТВ-виходу для відтворення
відеокліпів на телевізорі 
Визначення телевізійної системи, що
використовується
1 Виберіть  > Settings і TV out.
2 Виберіть PAL (за умовчанням, використовується,

наприклад, у Європі) або NTSC (використовується,
наприклад, у Північній Америці).

3 Виберіть Save.

Відтворення відеокліпів на телевізорі
1 Приєднайте до свого пристрою сумісний кабель ТВ-

виходу.

2 Виберіть Media player > Video та виберіть відеокліп.

У разі підключення до телевізора можна здійснювати
дзвінки та відповідати на них.

Відтворення відеокліпів з Інтернету
1 Виберіть  > Media player.
2 Для відтворення потокових відеокліпів з Інтернету

виберіть Video і виберіть закладку або відеокліп під
час перегляду веб-сторінок.
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Прослуховування інтернет-радіо за допомогою
медіаплеєра
Прослуховування інтернет-радіо
За допомогою інтернет-радіо можна прослуховувати
інтернет-радіостанції або інші сумісні потокові
аудіофайли. Програма «Інтернет-радіо» підтримує файли
формату MP3 та WMA, а також списки відтворення
формату M3U, PLS та WPL. Деякі формати файлів списків
відтворення, наприклад ASX та WAX, підтримуються лише
частково.

Виберіть  > Media player.

Прослуховування радіостанції
Виберіть Internet radio та потрібну станцію зі списку.

Призупинення відтворення
Виберіть .

Припинення прослуховування
Виберіть .

Прослуховування наступної або попередньої
радіостанції
Виберіть  або .

Регулювання гучності
Щоб відкрити або закрити елементи регулювання
гучності, виберіть . Регулюйте гучність за допомогою
клавіш гучності або повзунка.

Додавання інтернет-радіостанцій
Інтернет-радіотрансляція може включати одне або
декілька веб-посилань на потокові радіотрансляції.

1 Виберіть  > Media player і Internet radio.
2 Відкрийте меню, виберіть Add radio bookmark та

введіть веб-адресу станції. Якщо станція вже
прослуховується, автоматично відобразяться
відомості про неї.

3 Щоб зберегти станцію, виберіть Save. Радіостанцію
буде додано у вікно Internet radio stations.

Відтворення музики з мультимедійного сервера
Про мультимедійні сервери
За допомогою мультимедійних серверів можна зберігати
та відкривати спільний доступ до мультимедійних файлів,
наприклад зображень, відео- та аудіокліпів, а також
інших типів мультимедійного вмісту.

Виберіть  > Media player.

Технологія UPnP (Universal Plug and Play — універсальна
архітектура підключення) дозволяє підключати пристрої
між собою, а також спрощує зв’язок і обмін даними та
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мультимедійним вмістом вдома. Мультимедійні сервери
доступні для більшості операційних систем і базового
апаратного забезпечення.

Ваш пристрій функціонує як клієнт UPnP, і може
автоматично визначати відповідно налаштовані
мультимедійні сервери, підключені до тієї самої
локальної мережі, що і Ваш пристрій.

Програма «Медіаплеєр» надає доступ до мультимедійних
серверів у бездротовому оточенні. Доступні сервери
відображаються внизу головного вікна програми
«Медіаплеєр». Не можна видаляти сервери з головного
вікна програми «Медіаплеєр», а також видаляти з них
мультимедійний вміст.

Перегляд вмісту мультимедійних серверів
Виберіть  > Media player.

Після сканування бездротової мережі внизу головного
вікна програми «Медіаплеєр» відобразиться список
знайдених мультимедійних серверів. Щоб переглянути всі
сервери, якщо доступно більше чотирьох серверів,
виберіть More.

Після вибору сервера завантажується та відображається
кореневий каталог сервера. Можна переглядати сервери
та їхній вміст.

Пошук і перегляд розташувань

Позиціонування (GPS)
Про GPS
Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна
система позиціонування) керує уряд США, який
одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення
роботи системи. Точність даних із розташування може
залежати від настройок супутників GPS, ухвалених
урядом США, та змінюватися відповідно до правил
громадського користування системою GPS Міністерства
оборони та Федерального плану з питань радіонавігації
США. На точність цих даних також може впливати невдале
розташування супутника. Крім того, наявність та якість
сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця
перебування, будівель та природних перешкод, а також
від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні
всередині будівель або під землею, а також
послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон
або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід
використовувати для точного визначення
місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися
виключно на дані про місцезнаходження, отримані за
допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж,
для позиціонування чи навігації.
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Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть
виникати неточності через округлення. Точність також
залежить від наявності та якості сигналів GPS.

Координати GPS виражаються відповідно до міжнародної
системи координат WGS-84. Доступність координат може
залежати від регіону.

Допоміжна GPS (A-GPS).
Пристрій також підтримує допоміжну GPS (A-GPS).

A-GPS потребує підтримки мережі.

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через
з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості,
які допомагають обчислити координати Вашого
поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує
сигнали від супутників.

Коли A-GPS активовано, пристрій отримує корисну
інформацію супутників з сервера додаткових даних у
стільниковій мережі. За допомогою додаткових даних
пристрій може отримати інформацію про розташування
GPS швидше.

Пристрій налаштований на користування послугою Nokia
A-GPS, якщо не доступно жодних певних установок A-GPS
від постачальника послуг. Додаткові дані
завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки
у разі потреби.

Щоб отримувати допоміжні дані від послуги Nokia A-GPS,
у пристрої необхідно визначити точку доступу до
Інтернету для пакетної передачі даних. Можна вказати
точку доступу для послуги A-GPS в мережних установках
розташування. Для цієї послуги не можна
використовувати точку доступу бездротової локальної
мережі (WLAN).Можна використовувати лише точку
доступу для пакетної передачі даних через Інтернет.
Пристрій запропонує вибрати точку доступу до Інтернету
під час першого використання GPS.

Правильно тримайте пристрій
Під час використання GPS-приймача не закривайте антену
рукою.

Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох
секунд до кількох хвилин. Встановлення з’єднання GPS з
транспортного засобу може тривати довше.

GPS-приймач живиться від акумулятора пристрою.
Використання приймача GPS може розрядити акумулятор
за коротший час.
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Запити про розташування
Ви можете отримати запит про розташування від служби
мережі. На основі розташування пристрою
постачальники послуг можуть надавати інформацію
щодо місцевості, наприклад дані про погодні або
транспортні умови.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї
з’явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала
запит. Щоб дозволити надсилати інформацію про
розташування, виберіть Accept. Щоб відхилити запит,
виберіть Reject.

Установки розташування 
Виберіть  > Settings і Location.

Установки GPS
Виберіть із наведеного нижче:
Enable  — Активуйте внутрішній приймач GPS свого
пристрою. Приймач GPS активується автоматично, якщо
відкрита програма, яка використовує дані GPS.
GPS device  — Виберіть приймач GPS для використання.
Pair new device  — Об’єднайте в пару зовнішній
приймач GPS зі своїм пристроєм. Виберіть приймач GPS зі
списку знайдених пристроїв.

Установки позиціонування мережі
Виберіть із наведеного нижче:

Enable  — активуйте службу позиціонування на основі
мережі (зокрема A-GPS).
Location server  — введіть адресу сервера розташування.

Карти Ovi для мобільних пристроїв
Про “Карти”
Виберіть  > Maps.

За допомогою програми «Карти» можна переглядати своє
поточне місцезнаходження на карті, переглядати карти
різних міст і країн, шукати певні місця та планувати
маршрути від одного розташування до іншого.

У разі відкривання програми «Карти», можливо,
знадобиться вибрати точку доступу до Інтернету, яка
використовуватиметься для потокової передачі даних
карт.

Для перегляду нової області на карті дані карти
передаються з Інтернету. Деякі карти можуть бути в
пам’яті пристрою чи на картці пам’яті.

Порада: Щоб уникнути додаткових витрат на
передавання даних, можна також використовувати карти
без з’єднання з Інтернетом і переглядати карти,
збережені у пристрої або на картці пам’яті.

Примітка:  Завантаження такого вмісту, як карти, знімки
з супутника, файли голосового супроводу, путівників або
інформації про ситуацію на дорогах може передбачати
передавання великих обсягів даних (послуга мережі).
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Переважна частина цифрових картографічних даних є до
певної міри неточною та неповною. Ніколи не
покладайтеся повністю на картографічну інформацію,
завантажену для використання в цьому пристрої.

Перегляд карти

Коли з’єднання GPS активне,  показує Ваше поточне
розташування на карті.

Переміщення по карті
Перетягуйте карту за допомогою пальця або пера.

Перегляд поточного розташування
Виберіть .

Масштабування карти
Натисніть + чи - або виберіть  і відображення країни,
штату, міста або вулиці.

Перегляд маршруту до розташування
Виберіть рамку інформації про розташування та Route
to. На карті буде створено маршрут від Вашого поточного
розташування, якщо воно доступне.

Елементи карти

1 Вибране розташування
2 Інформація про розташування
3 Компас
4 Піктограми масштабу

Змінення карти
Змінення вигляду карти відповідно до Ваших потреб.

Виберіть  > Maps, а потім виберіть із наведеного
нижче:

Map view  — у стандартному вікні карти легко прочитати
такі деталі, як назви вулиць або номери автомагістралей.
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Satellite  — використання супутникових знімків для
детальнішого перегляду.
Terrain  — миттєвий перегляд типів ґрунтів і рельєфу
місцевості, наприклад, під час подорожі бездоріжжям.
3D View  — змінення виміру карти для перегляду більш
реалістичного відображення місцевості.
3D Landmarks  — відображення популярних закладів і
місць відпочинку на карті.
Night Mode  — приглушення кольорів карти. У такому
режимі легко розпізнати об’єкти на карті під час нічної
подорожі.
Tips  — відображення порад щодо використання
програми «Карти».

Пошук місця
Можна здійснювати пошук конкретної адреси або різних
типів закладів, наприклад ресторанів або готелів.

1 Виберіть  > Find Places.
2 Почніть вводити слова для пошуку в поле пошуку.

Можна вибирати із запропонованих варіантів збігів.
3 Виберіть .

Розташування відображається на карті. Якщо доступно
декілька результатів пошуку, щоб переглянути інші
результати на карті, виберіть  або .

Перегляд списку результатів пошуку
У вікні карти виберіть . Щоб повернутися до перегляду
карти, торкніться дисплея поза активною областю.

Планування маршрутів
Можна створювати пішохідні або автомобільні
маршрути, переглядати їх на карті й отримувати
покрокові напрямки.

Створення та перегляд маршруту
1 Виберіть  > Get Directions.

На карті автоматично визначається Ваше поточне
розташування як початковий пункт, якщо воно
доступне.

2 Якщо потрібно визначити початковий пункт вручну,
введіть слова для пошуку в поле пошуку  та
виберіть .

3 Щоб додати потрібне розташування до списку пунктів
маршруту, у вікні карти виберіть . Щоб
переглянути додаткові результати пошуку, виберіть

.
4 Щоб шукати кінцевий пункт у списку пунктів

маршруту, введіть слова для пошуку в поле пошуку
 та виберіть .
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5 Щоб додати додаткові пункти маршруту до списку
пунктів маршруту, виберіть . Введіть слова для
пошуку в поле пошуку та виберіть .
Маршрут може включати не більше чотирьох пунктів
маршруту.

6 Виберіть View Route. Щоб послідовно переглянути
пункти маршруту на карті, виберіть  або .

Порада: Щоб вибрати пункти маршруту на карті, зі списку
пунктів маршруту виберіть .

Перегляд напрямків маршруту
Під час перегляду маршруту виберіть .

Очищення маршруту
Під час перегляду маршруту виберіть  > Clear map.

Змінення установок для маршруту
Установки маршруту визначають напрямки маршруту та
спосіб відображення маршруту на карті.

1 Виберіть  > Get Directions.
2 Виберіть  або .
3 Виберіть потрібну опцію.

Щоб повернутися до перегляду карти, торкніться дисплея
поза активною областю.

Загальні установки

Використання одиниць метричної або британської
системи
Виберіть  > Maps > More > Metric units або Imperial
units.

Використання 12-годинної або 24-годинної системи
часу
Виберіть  > Maps > More > 12 hour або 24 hour.
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Керування часом

Перегляд часу та встановлення сигналів
Виберіть  > Clock.

Можна переглядати місцевий час та інформацію про
часовий пояс, установлювати та змінювати сигнали
будильника або змінювати установки дати й часу, а також
регіональні установки.

Додавання та редагування сигналів
Додавання сигналів
1 Виберіть  > Clock і .
2 Введіть час сигналу. Можна створити сигнал, який

буде повторюватись у визначені дні. Можна також
додати назву.

3 Виберіть Save.

Редагування сигналів
1 Виберіть  > Clock і .
2 Виберіть сигнал, який потрібно відредагувати.
3 Відредагуйте назву та час сигналу, виберіть дні, коли

він повторюватиметься, а також активуйте або
вимкніть сигнал.

4 Виберіть Save.

Вимкнення звуку сигналу
Виберіть Stop.

Вимкнення сигналу на певний період часу
Виберіть Snooze.

Якщо пристрій вимкнений, коли має звучати сигнал
будильника, він самостійно вмикається та відтворює тон
сигналу.

Перегляд світового годинника
Можна переглядати поточний час у різних
розташуваннях. Перший годинник відображає поточний
час. За його допомогою можна відкрити установки дати
та часу.

Додавання нового світового годинника
1 Виберіть  > Clock і .
2 Виберіть New World clock.
3 Перетягніть карту в потрібний часовий пояс або

виберіть  для пошуку міста.

Установки годинника
Установки сигналу
1 Виберіть  > Clock і відкрийте меню.
2 Виберіть Alarm settings.
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3 Виберіть тональний сигнал будильника та час, після
якого сигнал звучатиме повторно в разі його
відкладення.

4 Виберіть Save.

Перегляд і керування календарем
Перегляд календаря
Виберіть  > Calendar і відкрийте меню.

Виберіть Month, Week або Agenda.

За допомогою календаря можна виконувати наведені
нижче дії.

• Створювати події, завдання та нотатки для різних
цілей, наприклад для роботи, домашніх справ або
захоплень. Елементи, які вводяться в різні календарі,
відображаються різними кольорами.

• Створювати нові календарі та видаляти непотрібні
календарі. Однак у Вашому пристрої є два календарі,
які видалити не можна. Приватний календар існує
лише у Вашому пристрої, і синхронізувати його
неможливо. Основний календар пристрою,
наприклад, використовується програмним
забезпеченням PC Suite. Також можна додавати
календарі, створені третіми сторонами.

• Приховувати календарі без видалення подій і
завдань. Наприклад, можна приховати робочий
календар під час відпустки. Якщо календар
прихований, його сигнали вимкнуті.

Порада: Якщо додати день народження до контактної
картки, день народження позначається в календарі днів
народжень. Сигнал для днів народжень вимкнений за
умовчанням, тому, щоб отримувати нагадування, їх
потрібно редагувати.

Перегляд подій дня
Виберіть день у вікні «Місяць» або «Тиждень».

Порада: Щоб перейти до попереднього або наступного
дня, швидко протягніть по горизонталі праворуч або
ліворуч. У вікні «Місяць» або «Тиждень» можна перейти
до наступного чи попереднього місяця або тижня в такий
самий спосіб.

Перегляд нотаток
Виберіть Go to notes.

Перегляд усіх завдань
Виберіть Go to tasks.

Додавання та редагування календарів
Можна створювати різні календарі, наприклад для
домашніх подій, робочих подій і захоплень.

Виберіть  > Calendar та відкрийте меню.

Виберіть Settings > Edit calendars.
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Додавання календаря
Виберіть New та виконайте вказівки майстра календарів.
Додайте назву й колір календаря та виберіть, чи потрібно
відображати календар.

Редагування календаря
Відкрийте календар, який потрібно редагувати, і
відредагуйте деталі.

Додавання та редагування календарних нотаток
Виберіть  > Calendar, відкрийте меню та виберіть Go
to notes.

Додавання нотатки
Виберіть New note і напишіть нотатку.
Щоб змінити календар, виберіть Calendar.

Редагування нотатки
Відкрийте нотатку та відредагуйте вміст.
Щоб змінити календар, виберіть Calendar.

Додавання та редагування завдань
Можна відстежувати свій розклад, створюючи для себе
нагадування про завдання. Після виконання завдання
можна позначити завдання як виконане.

Виберіть  > Calendar, відкрийте меню та виберіть Go
to tasks.

Додавання завдання
Виберіть New task, додайте назву та дату, виберіть
календар для використання та встановіть сигнал.

Редагування завдання
Відкрийте завдання та відредагуйте деталі.

Позначення завдання як виконаного
Виберіть Done.

Додавання та редагування подій
У календарі можна призначити час для таких подій, як
наради та зустрічі. Можна також додавати нагадування
про дні народження, річниці та інші події.

Якщо додати день народження до контактної картки,
день народження автоматично позначається в календарі
днів народжень.

Виберіть  > Calendar.

Додавання події
1 Перейдіть до потрібної дати та виберіть New event.
2 Додайте деталі події. Можна встановити проміжки

часу між повторенням події, установити сигнал та
вибрати календар для використання.
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3 Виберіть Save.

Порада: Щоб швидко додати подію, виберіть Month,
Week або Agenda, і почніть вводити текст за допомогою
клавіатури пристрою. Відкриється діалогове вікно Нова
подія, у якому можна редагувати решту інформації.

Редагування або видалення події
1 Перейдіть до дати події.
2 Виберіть потрібну подію, відкрийте меню та виберіть

Edit event або Delete event.

Імпортування подій у календар
У календар можна імпортувати завантажені або локальні
файли з розширенням .ics.

Торкніться файлу з розширенням .ics і виберіть календар
зі списку.

Щоб імпортувати вміст у новий календар, виберіть Create
new calendar.

Синхронізація календаря з іншим пристроєм
Можна синхронізувати свої календарі з іншими сумісними
пристроями. Можна використати існуючий або створити
новий календар для подій, завдань і нотаток.

У разі синхронізації календарних подій установки
календаря в іншому пристрої можуть бути складнішими
для подій, що повторюються. У такому випадку події, що

повторюються, відображаються у пристрої, але
можливість їх редагування може бути обмеженою.

Додавання міні-програми розпорядку дня на
робочий стіл
Можна додати міні-програму розпорядку дня на робочий
стіл пристрою. За допомогою цієї міні-програми можна
швидко переглядати майбутні календарні події.

Торкніться робочого столу та виберіть  > Desktop
menu > Add widget > Calendar.

Установки календаря
Виберіть  > Calendar та відкрийте меню.

Виберіть Settings, а потім виберіть із наведеного нижче:

Edit calendars  — Додавання та редагування календарів.
Alarm tone  — Змінення тону сигналу. Щоб додати
власний тон сигналу, виберіть More.
Delete items  — Визначення часового періоду, після
закінчення якого календарні події та завдання
видалятимуться.
First day of week  — Змінення першого дня тижня.
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Використання службових програм і керування
даними

Синхронізація та передача вмісту з іншого пристрою
Синхронізація вмісту
Перша синхронізація із сумісним пристроєм
Якщо потрібно виконувати синхронізацію за допомогою
програми Nokia PC Suite, необхідно почати синхронізацію
на ПК. В іншому випадку виконайте наведені нижче дії.

1 Виберіть  > Settings і Transfer & sync > Next >
Synchronise data.

2 Виберіть пристрій, з яким потрібно синхронізувати
дані. Можливо, знадобиться створити пару з цим
пристроєм.

3 Виберіть вміст, який потрібно включити для
синхронізації. У разі синхронізації записів календаря
виберіть використання календаря.

4 Виберіть Finish, щоб почати синхронізацію.

Час, необхідний для здійснення синхронізації, залежить
від об’єму даних, що передаються.

Після завершення синхронізації створений профіль
синхронізації буде збережено в головному вікні Transfer
& sync. Потім можна синхронізувати дані, використовуючи
ці самі установки.

Повторна синхронізація
Виберіть потрібний профіль синхронізації зі списку, а
потім виберіть Sync.

Усунення конфліктів синхронізації
Якщо об’єкт, який має бути синхронізований, був
змінений на обох пристроях, пристрій автоматично
спробує об’єднати ці зміни. Якщо це не вдається, виникає
конфлікт синхронізації. Виберіть версію, яку потрібно
зберегти.

Передача даних
Перша передача даних
1 Виберіть  > Settings і Transfer & sync > Next.
2 Виберіть Retrieve data або Send data.
3 Виберіть пристрій, з яким потрібно передавати дані.

Можливо, знадобиться створити пару з цим
пристроєм.

4 Виберіть вміст, який потрібно включити в передачу
даних.

5 Виберіть Finish, щоб почати передачу даних.

Після завершення передачі даних створений профіль
передачі буде збережено в головному вікні Transfer &
sync. Потім можна передавати дані, використовуючи ці
самі установки.
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Повторна передача вмісту
Щоб повторно передати вміст, виберіть потрібний
профіль передачі даних зі списку та почніть передачу.

Керування профілями передачі
Виберіть  > Settings і Transfer & sync.

У головному вікні Transfer & sync можна переглянути
створені профілі передачі даних. Можна змінювати,
видаляти або створювати нові профілі передачі.

Змінення деталей передачі
1 Виберіть профіль передачі зі списку.
2 Виберіть Content.
3 Виберіть вміст, який потрібно включити в передачу

даних, а потім виберіть Done.

Створення нового профілю передачі
Виберіть New. Відкриється майстер передачі даних, після
чого можна почати нову передачу даних. Профіль буде
збережено в головному вікні Transfer & sync.

Видалення профілю передачі
Виберіть профіль передачі зі списку, а потім виберіть
Delete.
Видалення профілю передачі не призводить до
видалення вмісту із пристрою.

Резервна копія даних і відновлення
Інформація про резервні копії
Можна створювати резервні копії даних у пам’яті
великого об’єму пристрою або на сумісній картці пам’яті,
і за потреби відновлювати дані у пристрої. Резервна копія
відображається як папка в пам’яті великого об’єму
пристрою або на картці пам’яті. Можна також захистити
резервну копію паролем.

Можна створити резервну копію такого вмісту:

Події зв’язку та календар — повідомлення й облікові
записи чату та електронної пошти, текстові
повідомлення, контакти у програмі «Контакти»,
календарні події, сигнали й установки будильника
Закладки  — закладки з веб-браузерів
Установки  — усі конфігурації програм
Список програм  — список програм, установлених у
пристрої

Створення нової резервної копії
1 Виберіть  > Backup і New backup.
2 Введіть описову назву, укажіть потрібне

розташування для резервної копії та виберіть
Proceed.

3 Виберіть типи даних для резервного копіювання.
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4 Якщо потрібно захистити резервну копію паролем,
установіть позначку Protect with password, двічі
введіть пароль і виберіть Done.

Відновлення резервної копії
1 Виберіть  > Backup.
2 Виберіть потрібну резервну копію та Restore.
3 Виберіть типи даних для відновлення.
4 Підтвердьте відновлення даних.

Якщо резервна копія захищена паролем, введіть
пароль і виберіть OK.

5 Якщо пристрій містить новішу версію файлів, ніж
версія резервної копії, що відновлюється,
відобразиться запит підтвердження, чи потрібно
зберегти версію резервної копії або скасувати
відновлення даних. Виберіть із наведеного нижче:

Yes  — пристрій замінить файл поточної версії файлом
резервної копії.
Yes to all  — пристрій перезапише всі файли, що
викликали конфлікт, без подальшого
підтвердження.
No  — версія файлу у пристрої не замінюватиметься.

Керування файлами
Про програму "Менеджер файлів"
Виберіть  > File manager.

За допомогою програми «Менеджер файлів» можна
переміщувати, копіювати, перейменовувати, видаляти,
відкривати файли та папки, а також обмінюватися ними.

Перегляд файлів і папок
Виберіть  > File manager.

Щоб переглянути докладну інформацію про файл або
папку, виберіть і потримайте об’єкт, а потім виберіть
Details у розкривному меню.

Збережені файли стискаються, щоб економити пам’ять.

Файли або папки, доступні тільки для читання, змінити не
можна.

Якщо для з’єднання пристрою з комп’ютером
використовується кабель даних USB, можна переглядати
файли та папки, настроївши операційну систему
комп’ютера на перегляд прихованих папок. В
операційній системі Microsoft Windows папки можуть
називатися таким чином: .documents, .images, .videos.

Редагування файлів і папок
1 Виберіть  > File manager.
2 Виберіть папку, що містить файл або папку, яку

потрібно відредагувати.
3 Відкрийте меню Менеджер файлів і виберіть із

наведеного нижче:
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New folder  — Створити нову папку.
Move  — Перемістити файл або папку.
Copy  — Скопіювати файл або папку.
Delete  — Видалити файл або папку.
Share  — Обмінюватися файлом або папкою.
Sort  — Сортувати файли та папки.
Memory usage  — Переглянути використання пам’яті.
Щоб переглянути відомості про пам’ять, виберіть
Details.

4 Щоб перейменувати файл або папку, виберіть і
потримайте об’єкт, а потім виберіть Rename у
розкривному меню.

Пам’ять
Інформація про пам’ять
У Ваш пристрій вбудовано пам’ять великого об’єму
ємністю 32 Гб, частка якої зарезервована для
програмного забезпечення пристрою і недоступна для
використання у разі підключення до ПК.

Окрім пам’яті великого об’єму, у пристрої є гніздо для
зовнішньої картки пам’яті microSD, і він підтримує картки
пам’яті ємністю до 16 Гб. Можна встановлювати та
виймати картку пам’яті, якщо пристрій увімкнений, і
якщо картка пам’яті не використовується жодною
програмою.

Використовуйте лише сумісні Картки MicroSD, ухвалені
компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia
використовує картки пам'яті схвалених промислових
стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю
сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть
пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на
картці.

Якщо пам’ять пристрою пошкодиться, Вам, можливо,
знадобиться її відформатувати та перевстановити
операційну систему.

Керування картками пам’яті
За допомогою File manager можна створювати нові папки,
переглядати обсяг пам’яті, що використовується, або
керувати інформацією на картці пам’яті.

Виберіть  > File manager.

1 Виберіть потрібну картку пам’яті зі списку.
2 Відкрийте меню Менеджер програм і виберіть

потрібну дію.

Форматування картки пам’яті
Виберіть і потримайте піктограму картки пам’яті, а потім
виберіть Format з розкривного меню.
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Перегляд використання пам’яті
Можна переглядати обсяг доступної пам’яті пристрою або
картки пам’яті, а також обсяг пам’яті, доступної для
встановлення програм.

Виберіть  > Settings і Memory.

Щоб детально переглянути споживання пам’яті, виберіть
Details.

Щоб збільшити обсяг доступної пам’яті, видаліть дані за
допомогою менеджера файлів або інших програм.

Збільшення обсягу доступної пам’яті
Багато функцій пристрою використовують пам’ять для
збереження даних. Якщо залишиться мало вільної
пам’яті, пристрій повідомить про це.

Перегляд обсягу доступної пам’яті
Виберіть  > Settings і Memory.

Збільшення обсягу доступної пам’яті
Перенесіть дані на сумісну картку пам’яті (якщо вона
встановлена) або на сумісний комп’ютер. Щоб видалити
дані, у яких більше немає потреби, скористайтеся File
manager або відкрийте відповідну програму.

Можна видалити наступне:

• Зображення та відеокліпи. Створіть резервні копії
файлів на сумісному комп’ютері.

• Збережені веб-сторінки
• Повідомлення у Conversations
• Отримані повідомлення електронної пошти в

поштових скриньках
• Контактна інформація
• Календарні нотатки
• Непотрібні програми, що відображаються в

"Менеджері програм"
• Інсталяційні файли (.deb або .install) установлених

програм. Передайте файли встановлення на сумісний
комп'ютер.

Очищення даних пристрою та відновлення
установок
Очищення даних пристрою
Якщо очистити дані у пристрої, дані видаляються
назавжди.

1 Виберіть  > Settings.
2 Відкрийте меню Установки та виберіть Clear

device > Yes.
3 Введіть код блокування пристрою та виберіть Done,

щоб очистити дані пристрою.

Видаляться наведені нижче дані.
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• Дані користувача браузера: закладки, історія
користувача, паролі та файли cookie

• Контакти
• Календарні записи
• Ярлики домашньої сторінки
• Повідомлення електронної пошти, облікові записи та

їхні паролі
• Обмін повідомленнями чату й облікові записи

інтернет-дзвінків
• Установки з’єднання, з’єднання та їхні паролі
• Інформація про розташування
• Документи: обрані документи, зображення, аудіо- та

відеофайли
• Установки способів введення тексту та словники

користувача
• Результати ігор
• Усі установки користувача, зокрема установки

сенсорного екрана, яскравості дисплея та гучності
• Режими

Не видаляються наведені нижче дані.

• Установлені Вами програми
• Вміст картки пам’яті

Відновлення початкових установок
Можна також скинути всі установки пристрою до їхніх
стандартних значень. Це не вплине на вміст або створені
Вами ярлики, коди безпеки, паролі, установки мови або
результати ігор. Це також не вплине на вміст
накопичувача пристрою.

1 Виберіть  > Settings.
2 Відкрийте меню Установки та виберіть Restore

original settings і Yes.
3 Введіть код блокування пристрою та виберіть Done.

Використання службових програм
Підписка на веб-канали RSS
Читання веб-каналів новин і веб-журналів 
За допомогою програми перегляду веб-каналів RSS
можна читати новини веб-каналів і веб-журнали зі всього
світу, а також переглядати вміст, опублікований на різних
веб-сайтах.

Виберіть  > RSS.

Відкривання веб-каналу
Виберіть веб-канал, який потрібно відкрити.

Відкрийте меню RSS і виберіть із наведеного нижче.
Sort  — сортування вмісту веб-каналів за датою або
назвою.
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Manage folders  — упорядкування, створення,
перейменування або видалення папок.
Clear image cache  — видалення всіх даних із кешу
зображень.
Settings  — змінення установок програми перегляду веб-
каналів RSS.

Виберіть із наведеного нижче:
  — Оновлення вікна.
  — Додавання нового каналу.
  — Перегляд деталей веб-каналу.
  — Видалення.
  — Відображення або приховування структури папок.
  — Пошук публікацій у веб-каналах. Введіть ключові

слова в полі та виберіть .

Додавання міні-програми RSS на робочий стіл
Можна додати міні-програму RSS на робочий стіл
пристрою. За допомогою цієї міні-програми можна
переглядати останні публікації у веб-каналах новин.

Торкніться робочого столу та виберіть  > Desktop
menu > Add widget > RSS.

Перегляд файлів PDF 
За допомогою програми перегляду файлів PDF можна
переглядати документи у форматі PDF (portable document

format — формат документів, придатних для
перенесення).

Виберіть  > PDF reader.

Відкрийте меню Програма перегляду файлів PDF і
виберіть із наведеного нижче.
Open  — Відкривання документа.
Save as  — Збереження документа.
Details  — Перегляд деталей документа.

Виберіть із наведеного нижче:
  — Перехід до першої сторінки документа.
  — Перехід до останньої сторінки документа.

  — Перехід до попередньої сторінки документа.
  — Перехід до наступної сторінки документа.
  — Збільшення масштабу.
  — Зменшення масштабу.
  — Переключення з нормального режиму в

повноекранний.

Написання нотаток 
За допомогою програми «Нотатки» можна створювати та
зберігати короткі нотатки. Підтримуються файли з
розширенням .txt (звичайний текст ASCII без
форматування) і .note.html (форматований текст).
Файловий формат HTML повністю не підтримується.
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Виберіть  > Notes.

Виберіть меню Нотатки, а потім виберіть із наведеного
нижче.
New  — додати нову нотатку.
Open  — відкрити існуючу нотатку.
Save  — зберегти нотатку.
Settings  — змінити вирівнювання тексту або формату
файлу.
Undo або Redo — скасувати або повторити останню дію.

Виконання обчислень
1 Виберіть  > Calculator.
2 Виконайте обчислення. Щоб використати складніші

функції калькулятора, відкрийте меню та виберіть
Scientific.

3 Щоб очистити дисплей, відкрийте меню
Калькулятор і виберіть Clear till roll.

Керування сертифікатами 
Сертифікати використовуються під час створення
безпечних з’єднань, наприклад, у веб-браузерах і
програмах електронної пошти. Сертифікати можна
встановлювати, переглядати та видаляти.

Сертифікати використовуються для автентифікації
сервера або користувача. Не додавайте нові сертифікати,
якщо Ви не переконалися, що вони справжні. Додавання

довільних сертифікатів може зменшити рівень безпеки
шифрованих з’єднань.

Сертифікати користувача зазвичай надаються Вашим
постачальником послуг або інформаційним відділом
компанії.

Виберіть  > Settings і Certificate manager.

Малювання ескізів 
Виберіть  > Sketch.

Щоб намалювати простий ескіз, почніть малювати на
екрані пальцем або пером. Усі ескізи зберігаються у
файловому форматі PNG.

Відкрийте меню Ескіз і виберіть із наведеного нижче.
New  — створення нового ескізу.
Open  — відкривання існуючого ескізу.
Save  — збереження ескізу.
Canvas size  — змінення розміру полотна.
Crop  — обрізання ескізу.
Details  — перегляд деталей ескізу.

Інструменти для малювання
Виберіть із наведеного нижче:

  — малювання від руки.
  — малювання прямих ліній.
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  — малювання прямокутника.
  — малювання овалу або кола.
  — стирання лінії або контуру. На панелі інструментів

виберіть один із чотирьох розмірів пензля та замалюйте
область, яку потрібно стерти.

Щоб змінити розмір або колір пензля, виберіть відповідну
піктограму настроювання на панелі інструментів.

Запуск програми X Terminal
X Terminal — це програма з розширеними можливостями,
за допомогою якої можна використовувати пристрій
через інтерфейс командного рядка.

Виберіть  > X Terminal.

Оновлення програмного забезпечення та
встановлення програм

Менеджер програм
Виберіть  > App manager.

Менеджер програм дозволяє встановлювати нові
програми та файли з іншими розширеннями з каталогів
програм (сховищ). Можна також додавати у списки,
оновлювати та видаляти пакети.

Важливо:  Установлюйте та використовуйте програми та
програмне забезпечення лише з тих джерел, яким
довіряєте. Програмне забезпечення з ненадійних джерел
може містити шкідливі програми, які можуть отримати
доступ до даних, що зберігаються у Вашому пристрої,
заподіяти фінансові збитки або пошкодити пристрій.

Інформація про каталоги та пакети програм
Менеджер програм працює з пакетами, що зазвичай
містяться в каталогах програм, доступ до яких можна
отримати через мережне з’єднання.

Пакет програм — це набір файлів. Він може містити
програму, яка відкривається з папки програм, модуль для
робочого столу, нову тему або інші види надбудов.

Каталог — це набір пакетів. Він може містити різні види
програмного забезпечення, поєднані як пакети програм.
Деякі пакети можуть спільно використовуватися
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багатьма програмами. Для успішного встановлення
програмного забезпечення потрібен весь каталог. Список
доступних пакетів зберігається у пристрої.

На деяких веб-сайтах можна встановити програму
безпосередньо, вибравши посилання на файл із
розширенням .install. Менеджер програм відкриє та
встановить програму. Якщо для програми потрібен новий
каталог, менеджер програм також запропонує
автоматично додати його.

Перегляд журналу
За допомогою журналу можна переглянути деталі події
та діагностувати незвичну роботу менеджера програм.
Вміст журналу видаляється після закриття програми.

Відкрийте меню Менеджер програм і виберіть Log.

Збереження журналу
Виберіть Save as, введіть назву журналу та визначте
розташування для його збереження. Журнал зберігається
як текстовий файл.

Установлення додаткових програм
Перегляд, пошук і встановлення програм
Виберіть  > App manager і Download.

Перегляд програм
Виберіть категорію для перегляду списку пакетів
програм, які можна встановити. Якщо доступно лише
декілька пакетів, список категорій не відображається.
Список пакетів містить назву, версію та розмір кожного
пакета. У разі вибору пакета відображається стислий опис
його вмісту, і можна встановлювати, шукати або
переглядати деталі пакета.

Пошук програми
Почніть вводити слово для пошуку за допомогою
клавіатури пристрою. Відобразяться програми, назва
яких починається із введених символів.

Перегляд відомостей про програму
Виберіть програму та Details.

Установлення програми
Виберіть програму та Continue.

Відображення встановлених програм
Виберіть  > App manager і Uninstall.

Можна шукати, сортувати та переглядати програми та
відомості про них так само, як під час перегляду програм,
які можна встановити.
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Видалення програм
1 Виберіть  > App manager і Uninstall.
2 Виберіть програму та виберіть Uninstall.

Після підтвердження та початку процес видалення
скасувати не можна.

Додавання каталогів
Перегляд, встановлення та редагування каталогів
Каталоги можна переглядати, встановлювати,
редагувати та видаляти. Попередньо встановлені
каталоги можуть бути недоступні для редагування та
видалення.

Виберіть  > App manager.

Перегляд доступних каталогів
Відкрийте меню Менеджер програм і виберіть
Application catalogues. Відобразиться список каталогів.
Якщо не вдається оновити каталог, виберіть назву
каталогу для перегляду відомостей про нього.

Установлення каталогу
Можна встановити лише пакети каталогу, якщо каталог
установлено у пристрої. Якщо, наприклад, вибрати на
веб-сайті файл із розширенням .install, а каталог,
потрібний для дотримання всіх залежностей, на Вашому
пристрої не встановлений, буде запропоновано

встановити його. Якщо скасувати встановлення, не
вдасться встановити будь-який із цих пакетів.

1 Відкрийте меню Менеджер програм і виберіть
Application catalogues > New.

2 Укажіть назву каталогу.
3 Укажіть веб-адресу, розповсюдження та деталі

компонентів, надані власником каталогу.
4 Щоб увімкнути або вимкнути каталог, установіть або

зніміть позначку Disabled. Якщо вимкнути каталог,
пристрій не виконуватиме пошук оновлень або
пакетів програмного забезпечення в ньому.

5 Виберіть Save.

Редагування каталогів
Можна редагувати інформацію кожного каталогу. Можна
також вимкнути каталог, щоб приховати його пакети в
менеджері програм.

Для деяких важливих каталогів дозволяється лише
увімкнення або вимкнення каталогу; будь-яку іншу
інформацію редагувати не можна.

1 Відкрийте меню Менеджер програм, виберіть
Application catalogues і каталог.

2 Відредагуйте деталі.
3 Щоб увімкнути або вимкнути каталог, установіть або

зніміть позначку Disabled.
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Відновлення пакетів програм
За потреби можна замінити існуючі пакети програм
резервними копіями файлів, створеними раніше.

1 Виберіть  > App manager.
2 Відкрийте меню Менеджер програм і виберіть

Restore applications.
3 Виберіть програми для відновлення та виберіть Yes.

Програми завантажуватимуться з каталогів за допомогою
мережного з’єднання.

Перевірка наявності оновлень
Щоб переглянути список установлених пакетів програм,
які можна оновити, виберіть  > App manager і 
Update. Список містить назву, версію та розмір кожного
пакета. Після вибору пакета відображається стислий опис
його вмісту.

Можна вибрати пакети для оновлення або оновити всі
доступні пакети. Можна також відсортувати пакети для
оновлення так само, як під час перегляду програм, які
можна встановити, або під час перегляду відомостей про
програму.

Щоб запобігти можливій втраті даних, зробіть резервну
копію даних перед установленням оновлень операційної
системи.

Оновлення програмного забезпечення
Оновлення програмного забезпечення можуть включати
нові та покращені функції, які були недоступні на момент
придбання пристрою. Оновлення програмного
забезпечення може також поліпшити робочі
характеристики пристрою. Оновити програмне
забезпечення у пристрої можна за допомогою менеджера
програм або програми Nokia Software Updater.

Автоматичне оновлення програмного забезпечення
Коли доступні нові оновлення програмного забезпечення
для операційної системи, програм компанії Nokia чи
третіх сторін, або коли доступні додаткові програми для
Вашого пристрою, в області стану відображається .

Рекомендовано встановлювати оновлення програмного
забезпечення, оскільки вони можуть містити важливі
виправлення помилок та інші оновлення. Якщо Ви
скасуєте запропоновані оновлення, їх можна встановити
пізніше з менеджера програм.

Завантаження оновлень програмного забезпечення
може передбачати передавання великих об’ємів даних
(послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо
заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед
початком оновлення.
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Установлення оновлень програмного забезпечення
1 Виберіть область стану та New updates.
2 Виберіть Update all або пакети для встановлення, а

потім виберіть Continue.
3 Підтвердьте встановлення.

Установлення додаткових програм
1 Виберіть область стану та New releases.
2 Щоб відкрити веб-сторінку з відомостями про

додаткову програму, виберіть Download.

Перевірка номера версії програмного забезпечення у
своєму пристрої
Виберіть  > Settings і About product. Або виберіть

 > Phone та  і введіть *#0000#.

Більшість оновлень програмного забезпечення можна
встановити за допомогою менеджера програм. Однак
іноді може бути необхідно встановити оновлення за
допомогою програми Nokia Software Updater. У такому
випадку Ви отримаєте сповіщення про доступне
оновлення у програмі Nokia Software Updater.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою
комп’ютера
Nokia Software Updater – це комп’ютерна програма, яка
дозволяє оновлювати програмне забезпечення
пристрою. Для оновлення програмного забезпечення

пристрою потрібен сумісний комп’ютер, широкосмужний
доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб
приєднати пристрій до комп’ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію, переглянути
нотатки щодо випусків останніх версій програмного
забезпечення та завантажити програму Nokia Software
Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/
softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Оновлення програмного забезпечення пристрою за
допомогою програми Nokia Software Updater
1 Завантажте та встановіть програму Nokia Software

Updater на комп’ютер.
2 Приєднайте пристрій до комп’ютера за допомогою

USB-кабелю даних і відкрийте програму Nokia
Software Updater. Програма Nokia Software Updater
надаватиме інструкції щодо створення резервної
копії файлів, оновлення програмного забезпечення
та відновлення файлів.
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Ігри

Blocks 
Ціль гри — переміщувати та повертати падаючі блоки
таким чином, щоб складати їх у ряди. Коли утворюється
ряд, він зникає, а розташовані вище блоки опускаються
на один ряд вниз.

Гра у Blocks
1 Виберіть  і Blocks.
2 Виберіть із наведеного нижче:

Block speed  — визначення швидкості падіння
блоків.
Starting density  — визначення кількості блоків, які
довільно розміщуються на початку гри.
Starting height  — визначення кількості рядів, які
розташовуються в нижній частині екрана на початку
гри.

3 Виберіть Play.

Повертання блока
Торкніться блока або натисніть клавішу введення на
клавіатурі пристрою.

Переміщення блока
Перетягніть блок у потрібному напрямку або
скористайтеся клавішами зі стрілками на клавіатурі
пристрою.

Призупинення гри
Виберіть Exit to menu.

Відновлення призупиненої гри
Виберіть Continue.

Перезапуск гри
Виберіть Restart.

Гра завершується, коли ігрове поле заповнюється
блоками, а наступний блок не поміщається в ньому.

Chess 
Гра в Chess
1 Виберіть  і Chess.
2 Виберіть із наведеного нижче:

Player 1  — виберіть чорні або білі фігури для
першого гравця.
Opponent  — виберіть рівень майстерності
комп’ютерного супротивника або виберіть Player 2,
щоб грати у гру для двох гравців.

Sound effects  — увімкніть звукові ефекти.
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Show legal moves  — перегляньте всі можливі
допустимі ходи в разі переміщення шахової фігури.

3 Виберіть Play.

Щоб перемістити фігуру, перетягніть її в потрібне місце.

Згідно стандартних шахових правил, перемістивши
пішака на сторону супротивника, його можна зробити
королевою, турою, конем або слоном.

Після завершення шахової партії можна повернутися до
гри та скасувати останні ходи.

Скасування або повторне здійснення ходу
Виберіть  або .

Призупинення гри
Виберіть .

Відновлення призупиненої гри
Виберіть Continue.

Перезапуск гри
Виберіть Restart.

Збереження гри
Відкрийте меню та виберіть Save.

Відкривання збереженої гри
Відкрийте меню, виберіть Open, а потім виберіть потрібну
гру.

Mahjong 
Ціль гри — знайти однакові пари фішок і якомога швидше
повністю очистити дошку. Необхідно знайти пару
однакових фішок, які можна перемістити, тобто жодна
інша фішка не повинна блокувати їм шлях або
розташовуватися ліворуч чи праворуч від них.

Гра в Mahjong
1 Виберіть  і Mahjong.
2 Щоб визначити вигляд дошки, виберіть Board.
3 Щоб увімкнути звукові ефекти, виберіть Sound

effects.
4 Виберіть Play.

Коли буде знайдена пара однакових фішок, торкніться
кожної фішки пером, щоб видалити їх із дошки. Гра буде
виграна, коли дошка буде повністю очищена від фішок.

Скасування або повторне здійснення ходу
Виберіть  або .
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Отримання підказки
Виберіть . У разі отримання підказки час, витрачений
на гру, збільшиться на 30 секунд.

Перемішання фішок
Виберіть . Якщо перемішати фішки, що залишилися,
час, витрачений на гру, збільшиться на 60 секунд.

Призупинення гри
Виберіть .

Відновлення призупиненої гри
Виберіть Continue.

Перезапуск гри
Виберіть Restart.

Перегляд найкращих результатів
Виберіть Best times. Для кожного рівня гри можна
переглянути найкращий результат гри та дату, коли його
було досягнуто.

Marbles 
Ціль гри — підібрати кульки в ігровій області за
візерунком і кольором, що відображаються праворуч на
екрані.

Гра в Marbles
1 Виберіть  і Marbles.
2 Щоб указати кількість дозволених ходів для кожного

рівня гри, виберіть Difficulty level.
3 Щоб увімкнути звукові ефекти, виберіть Sound

effects.
4 Виберіть Play.

Щоб перемістити кульку, виберіть її та перетягніть за
допомогою пера. Кульки можна переміщувати
горизонтально та вертикально. У разі переміщення
кулька зупиниться, тільки якщо зіткнеться зі стіною або
іншою кулькою.

У нижньому правому куті ігрової дошки відображаються
відкриті розділи та рівні. Можна грати на будь-якому рівні
поточного розділу. Після проходження всіх рівнів розділу
можна перейти до наступного.

Скасування ходу
Виберіть .

Призупинення гри
Виберіть .

Відновлення призупиненої гри
Виберіть Continue.
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Повторний запуск поточного рівня гри
Виберіть Restart.

Установлення інших ігор
Окрім ігор, що попередньо встановлені у пристрої, можна
встановити інші ігри та грати в них. Ігри можна шукати та
встановлювати за допомогою менеджера програм.

Установки

Установки персоналізації
Змінення тем 
Тема — це набір схожих фонових зображень, по одному
для кожного робочого столу.

1 Виберіть  > Settings і Themes.
2 Виберіть тему зі списку.

Установки режиму 
Виберіть  > Settings і Profiles.

Установлення вібрації пристрою в разі активації
режимів «Звичайний» та «Без звуку»
Виберіть Vibrate.

Вибір тону дзвінка та сигналів про надходження
повідомлення
Виберіть Ringing tone, SMS alert, IM tone або E-mail
alert та потрібний тон.

Додавання нового тону дзвінка або сигналу про
надходження повідомлення
Виберіть тип тону, More, потрібний тон і Done.

Вибір рівня гучності тонів
Виберіть System sounds, Key sounds або Touch screen
sounds та потрібний рівень гучності.
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Настроювання рівня гучності тонів
Перемістіть повзунок праворуч або ліворуч.

Установки дати та часу 
Виберіть  > Settings і Date and time.

Визначення установок дати та часу
1 Щоб відобразити час у 24-годинному форматі,

виберіть 24-hr clock.
2 Щоб оновлювати дату та час автоматично, виберіть

Update automatically.

Установлення дати та часу вручну
1 Переконайтеся, що позначку Update automatically не

встановлено.
2 Натисніть Time zone та виберіть потрібний часовий

пояс.
Щоб здійснити пошук міст, виберіть .

3 Виберіть Date та встановіть поточний день, місяць і
рік.

4 Виберіть Time та встановіть поточну годину та
хвилини.

Установки мови та регіональні установки
Установки мови визначають мову інтерфейсу користувача
та формат відображення дати й часу. Регіональні

установки визначають формат відображення чисел і
грошових одиниць.

Визначення установок мови та регіональних
установок
1 Виберіть  > Settings і Language & region.
2 Визначте установки мови та регіональні установки

пристрою.
3 Збережіть установки, після чого пристрій

перезавантажиться.

Установки дисплея 
Виберіть  > Settings і Display.

Визначте наведене нижче.

Brightness  — переміщуйте повзунок праворуч або
ліворуч, щоб змінити яскравість дисплея. На яскравість
дисплея також впливають умови освітлення, які
вимірюються світловим сенсором.
Backlight time-out  — виберіть період відсутності
активності, після якого дисплей вимикатиметься для
збереження енергії.
Lock screen automatically  — установіть автоматичне
блокування сенсорного екрана та клавіш пристрою після
визначеного періоду неактивності.
Display stays lit when charging  — установіть постійне
увімкнення дисплея впродовж заряджання пристрою.
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Touch screen vibration  — установіть реагування
коротким вібруванням після дотику до дисплея.
Power saving mode  — установіть менше споживання
енергії пристроєм, коли увімкнено підсвічування
дисплея.

Порада: щоб зберегти заряд акумулятора та подовжити
час роботи пристрою, виберіть низький рівень яскравості
та короткий період тайм-ауту.

Установки індикатора оповіщення 
Індикатор оповіщення пристрою може слугувати
індикатором стану пристрою та подій певних програм.
Можна, наприклад, установити позначення індикатором
оповіщення увімкнення пристрою, коли дисплей
вимкнено.

Виберіть  > Settings та Notification light, а потім
виберіть, коли використовуватиметься індикатор
оповіщення.

Порада: Для економії заряду акумулятора та подовження
часу роботи пристрою вимкніть індикатор оповіщення.

Установки введення тексту 
Виберіть  > Settings і Text input.

Виберіть із наведеного нижче:

Hardware keyboard layout  — визначення набору
символів для використання за допомогою клавіатури
пристрою. Змінення цієї установки може призвести до
розбіжності між розкладками клавіатури пристрою й
апаратної клавіатури.
Use virtual keyboard  — активування віртуальної
клавіатури.
Word completion  — увімкнення функції автовведення
слів.
Auto-capitalisation  — увімкнення автоматичного
регістра, щоб речення автоматично починалися з великої
літери під час введення тексту.
Insert space after word  — вставлення пробілу після
кожного прийнятого автовведення слова.
1st language  — вибір першої мови. Щоб вибрати
словник, який використовуватиметься для першої мови,
виберіть Dictionary і мову словника.
2nd language  — вибір другої мови. Щоб вибрати
словник, який використовуватиметься для другої мови,
виберіть Dictionary і мову словника. Після переключення
на другу мову поточний словник для функції
автовведення слів також зміниться.
Use dual dictionaries  — використання словників обох
мов одночасно.

Установки зв'язку
Установки Bluetooth 
Виберіть  > Settings і Bluetooth.
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Виберіть із наведеного нижче:

Bluetooth on  — Активуйте з’єднання Bluetooth.
Visible  — Дозвольте пошук Вашого пристрою іншими
пристроями. Якщо пристрій прихований (невидимий), він
може бути з’єднаний лише із пристроєм, з яким його
раніше було об’єднано в пару.
My device's name  — Введіть назву свого пристрою. Цю
назву бачитимуть інші пристрої Bluetooth.

Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі
пристрої можуть показувати тільки адресу пристрою
(адресу IMEI). Щоб знайти адресу свого пристрою,
виберіть  > Phone і  і введіть *#06#.

Установки розташування 
Виберіть  > Settings і Location.

Установки GPS
Виберіть із наведеного нижче:
Enable  — Активуйте внутрішній приймач GPS свого
пристрою. Приймач GPS активується автоматично, якщо
відкрита програма, яка використовує дані GPS.
GPS device  — Виберіть приймач GPS для використання.
Pair new device  — Об’єднайте в пару зовнішній
приймач GPS зі своїм пристроєм. Виберіть приймач GPS зі
списку знайдених пристроїв.

Установки позиціонування мережі
Виберіть із наведеного нижче:
Enable  — активуйте службу позиціонування на основі
мережі (зокрема A-GPS).
Location server  — введіть адресу сервера розташування.

Установки FM-передавача 
1 Виберіть  > Settings і FM transmitter.
2 Для увімкнення FM радіопередавача виберіть FM

transmitter on.
3 Щоб вибрати частоту, виберіть Frequency.

Редагування облікових записів для обміну вмістом
Виберіть  > Settings і Sharing accounts. Виберіть
обліковий запис.

Ovi

Змінення пароля
Введіть новий пароль і виберіть Save.

Видалення облікового запису
Виберіть Delete.

У разі редагування деталей облікового запису за
допомогою пристрою не можна змінити своє ім’я
користувача.
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Служба Flickr

Редагування деталей облікового запису
Виберіть Edit і виконайте інструкції. Поверніться до
діалогового вікна редагування деталей облікового
запису та виберіть Validate.

Видалення облікового запису
Виберіть Delete.

Можна лише редагувати деталі облікового запису
служби Flickr за допомогою браузера.

Установки з’єднання з Інтернетом 
Можна вибрати, які з’єднання використовуватимуться
автоматично, частоту сканування з’єднань у фоновому
режимі, а також установити перемикання пристрою на
збережене з’єднання WLAN у разі доступності.

Виберіть  > Settings і Internet connections >
Connect automatically.

Вибір з’єднання
Виберіть, чи потрібно використовувати з’єднання з
бездротовою локальною мережею (WLAN), з’єднання
пакетної передачі даних або будь-яке доступне
з’єднання.

Щоб вибирати з’єднання щоразу під час з’єднання з
мережею, виберіть Always ask.

Визначення частоти спроб автоматичного з’єднання
Виберіть Search interval. Стандартне значення —
10 хвилин.

Переключення на з’єднання WLAN, якщо воно
доступне
Якщо потрібно, щоб пристрій використовував збережене
з’єднання WLAN замість з’єднання пакетних даних, якщо
таке з’єднання WLAN доступне, виберіть Switch to WLAN
when available.

Змінення установок телефону
Установки дзвінків
Виберіть  > Settings і Phone > Call.

Визначте наведене нижче.

Send my caller ID  — Установіть відображення свого
номера телефону для одержувача.
Call waiting  — Увімкніть функцію очікування дзвінка.
Call forwarding  — Вкажіть номер телефону, на який
пересилатимуться вхідні дзвінки, якщо Ви не
відповідаєте. Щоб пересилати дзвінки на певний номер
телефону, або контакту зі списку контактів, виберіть
Forward to або Select contact.
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Установки мережі
Ваш пристрій може автоматично переключатися між
мережами GSM і 3G.

В області стану поточна мережа позначається
наведеними нижче піктограмами.

GSM
EDGE
3G
HSPA

Щоб змінити установки мережі, виберіть  >
Settings та Phone > Network.

Виберіть мережу постачальника послуг
За умовчанням пристрій вибирає мережу автоматично.
Щоб вибрати мережу вручну, виберіть Manual та мережу.

Вибір режиму мережі
Виберіть, яку мережу використовувати. Якщо вибрати
Dual, пристрій автоматично використовуватиме мережу
GSM або 3G, згідно з доступністю мережі, параметрами
мережі й угодами про роумінг між постачальниками
послуг мережі. Щоб отримати додаткову інформацію,
зверніться до постачальника послуг мережі.
Режим мережі змінити не можна, якщо активне з’єднання
пакетних даних. Вимкніть з’єднання пакетних даних або

переключіться на з’єднання з бездротовою мережею
(WLAN) перед зміненням режиму мережі.

Роумінг здійснюється на основі окремих угод про роумінг
між Вашим постачальником послуг мережі й іншими
постачальниками послуг мережі, що дозволяє Вам
користуватися послугами мережі поза домашньою
мережею, наприклад під час подорожі за кордон.

Визначення установок роумінгу даних
За умовчанням вибрано Always ask. Спроба виконати
з’єднання здійснюється лише після прийняття запиту на
підтвердження. Якщо вибрати Always allow, всі
з’єднання пакетних даних за кордоном обробляються, як
у домашній мережі.
Для отримання докладнішої інформації щодо вартості
роумінгу звертайтесь до свого постачальника послуг
мережі.

Перегляд деталей переданих даних
Виберіть Home network data counter. Щоб очистити
деталі та скинути лічильник, виберіть Clear.

Установки SIM-картки
Виберіть  > Settings і Phone > SIM card.

Виберіть із наведеного нижче:
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PIN code request  — Запрограмуйте пристрій запитувати
PIN-код щоразу після увімкнення пристрою.
PIN code  — Установіть PIN-код.

Загальні установки
Установки блокування пристрою
Виберіть  > Settings і Device lock.

Визначте наведене нижче.

Autolock  — Виберіть термін часу, після якого пристрій
блокуватиметься у разі невикористання.
Change lock code  — Введіть поточний код блокування
(за умовчанням 12345), а потім двічі введіть новий код.

Перегляд використання пам’яті
Можна переглядати обсяг доступної пам’яті пристрою або
картки пам’яті, а також обсяг пам’яті, доступної для
встановлення програм.

Виберіть  > Settings і Memory.

Щоб детально переглянути споживання пам’яті, виберіть
Details.

Щоб збільшити обсяг доступної пам’яті, видаліть дані за
допомогою менеджера файлів або інших програм.

Установки ТВ-виходу 
1 Виберіть  > Settings і TV out.

2 Виберіть PAL (за умовчанням, використовується,
наприклад, у Європі) або NTSC (використовується,
наприклад, у Північній Америці).

3 Виберіть Save.

Калібрування екрана 
Виберіть  > Settings та Screen calibration і
виконайте інструкції.

Перегляд інформації про пристрій
Виберіть  > Settings і About product.

Доступна інформація включає наведені нижче деталі.

• Модель пристрою
• Назва платформи та випуск
• Версія програмного забезпечення
• MAC-адреса WLAN
• Адреса Bluetooth
• Адреса IMEI
• Чинні ліцензії
• Інша важлива інформація про пристрій

Установки програм третіх сторін
У разі встановлення додаткових програм можуть
автоматично додаватися піктограми аплетів до папки
Settings. За умовчанням піктограми додаються до групи
Extras.
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Виберіть  > Settings, виберіть програму та вкажіть
потрібні установки.

Підказки й усунення несправностей

Основні підказки щодо використання пристрою

Блокування пристрою
Двічі натисніть кнопку живлення.

Перехід до робочого столу
Натисніть та потримайте .

Пошук контакта
На робочому столі почніть вводити ім’я за допомогою
клавіатури пристрою.

Відкривання віртуальної клавіатури для здійснення
дзвінка
На робочому столі почніть вводити номер телефону за
допомогою клавіатури пристрою. Щоб ввести цифру,
натисніть і потримайте клавішу , а потім натисніть
клавішу з цифрою, яка вказана на ній.

Вимкнення звуку вхідного дзвінка
Переверніть пристрій передньою панеллю вниз.

Відкладення сигналу
Переверніть пристрій передньою панеллю вниз.
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Додаткові поради щодо використання пристрою

Відкриття контактної картки з розмови
Виберіть аватар особи. Це зручно, коли потрібно,
наприклад, зателефонувати другові, з яким Ви щойно
спілкувалися за допомогою текстових повідомлень.

Прокручування веб-сторінки вгору або вниз за
допомогою клавіатури
Щоб прокрутити донизу, натисніть клавішу пробілу. Щоб
прокрутити вгору, натисніть і потримайте клавішу Shift, а
потім натисніть клавішу пробілу.

Збільшення або зменшення повідомлення
електронної пошти, зображення, веб-сторінки або
масштабу камери
Скористайтеся клавішами гучності.
Для веб-сторінок масштабування за допомогою клавіш
гучності потрібно ввімкнути в установках Інтернету.

Перегляд попереднього або наступного дня, тижня
або місяця у програмі «Календар»
1 Виберіть  > Calendar та відкрийте меню.
2 Виберіть Month або Week. Щоб переглянути певний

день, виберіть день у вікні «Тиждень» або «Місяць».
3 У вибраному вікні швидко протягніть по горизонталі

ліворуч або праворуч.

Копіювання тексту з веб-сторінки, текстового
повідомлення або повідомлення чату
1 Щоб увімкнути режим виділення, проведіть пальцем

з лівого боку сенсорного екрана на екран, а потім
виберіть .

2 Переміщуйте палець по тексту для виділення.
3 Натисніть Ctrl + C.

Копіювання тексту з текстового поля, повідомлення
електронної пошти або нотатки
1 Торкніться тексту в тому місці, де потрібно розпочати

виділення.
2 Натисніть і потримайте клавішу Shift, а потім виділіть

текст за допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі
пристрою.

3 Натисніть Ctrl + C.
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Перегляд поточної пісні та поточного списку
відтворення у програмі «Медіаплеєр»
Виберіть  > Media player та , а потім виберіть для
відтворення пісню, альбом або список відтворення.
Виберіть зображення обкладинки альбому, щоб
переключатися між вікнами поточної пісні та поточного
списку відтворення.

Форматування картки пам’яті
Виберіть  > File manager, виберіть і потримайте
піктограму картки пам’яті, а потім виберіть Format з
розкривного меню.

Клавіші швидкого доступу
Нижче наведено деякі клавіатурні комбінації клавіш, що
діють у пристрої. Вони допоможуть ефективніше
використовувати програми.

Загальні комбінації клавіш
Ctrl + C Копіювання тексту.
Ctrl + V Вставлення тексту.
Ctrl + X Вирізання тексту.
Ctrl + A Вибір усіх.
Ctrl + O Відкривання (за наявності).

Ctrl + N Створення нового елемента (за
наявності).

Ctrl + S Збереження (за наявності).
Ctrl + Z Скасування (за наявності).
Ctrl + Y Повторення останньої дії (за

наявності).
Ctrl + F Відкривання панелі пошуку (за

наявності).
Ctrl + стрілка
праворуч

Переміщення місця вставлення в
кінець слова.

Ctrl + стрілка
ліворуч

Переміщення місця вставлення на
початок слова.

Ctrl + клавіша
очищення

Відкривання панелі приладів.

Ctrl + Shift + P Створення знімка екрана поточного
дисплея. Щоб переглянути знімок
екрана, відкрийте програму
«Фотографії».

Ctrl + Shift + X Відкривання програми X Terminal.
Ctrl + пробіл Переключення між мовами введення

тексту (наборами символів
віртуальної клавіатури та
словниками).
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Комбінації клавіш веб-браузера

Ctrl + N Відкривання нового вікна.
Ctrl + R Перезавантаження сторінки.
Ctrl + B Відкривання закладки.
Ctrl + D Додавання закладки.
Ctrl + L Переміщення курсора в поле веб-

адреси.
Клавіша «Назад». перехід на попередню веб-сторінку.
Пробіл Прокручування веб-сторінки вниз.
Shift + пробіл Прокручування веб-сторінки вгору.
Shift + стрілка
вгору

Прокручування на початок веб-
сторінки.

Shift + стрілка
вниз

Прокручування в кінець веб-
сторінки.

Комбінації клавіш електронної пошти

Ctrl + Enter Надіслати повідомлення.
Ctrl + R Відповісти на повідомлення.

Комбінації клавіш медіаплеєра

Стрілка ліворуч Перехід до попередньої пісні,
відеокліпа або інтернет-радіостанції.

Стрілка праворуч Перехід до наступної пісні, відеокліпа
або інтернет-радіостанції.

Пробіл Призупинення або продовження
відтворення.

Комбінація клавіш програми RSS Reader

Ctrl + R Оновлення каналу.

Комбінація клавіш програми X Terminal

Ctrl + I Автовведення команди за наявністю
лише однієї опції або перегляд усіх
доступних опцій. Відповідає
піктограмі вкладки у програмі X
Terminal.

Пошук і усунення несправностей
Щоб переглянути питання й відповіді про пристрій,
завітайте на веб-сторінку www.nokia.com/support.
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Питання. Які в мене паролі для PIN-коду та PUK-коду?

Відповідь. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код
PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до
оператора стільникової мережі.
Інформацію про паролі можна отримати у постачальника
точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника
Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання. Що робити, якщо після першого
ввімкнення пристрою на екрані нічого не
відображається?

Відповідь. Переконайтеся, що акумулятор правильно
встановлено, шнур живлення приєднано до пристрою, а
живлення увімкнено. Спробуйте перезапустити пристрій.
Якщо це не допомогло, зверніться в пункт продажу
пристрою.

Питання. Чому мій пристрій не може встановити
з'єднання GPS?

Відповідь. Установлення з’єднання GPS може тривати від
кількох секунд до кількох хвилин. Встановлення
з’єднання GPS з транспортного засобу може тривати
довше. Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на
вулицю, щоб покращити якість сигналу. Якщо Ви
знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.

Переконайтеся, що Ви не закриваєте рукою GPS-антену
пристрою. На потужність сигналу також можуть впливати
несприятливі погодні умови. У деяких транспортних
засобів вікна пофарбовані (атермічні) – це може
блокувати супутникові сигнали.

Питання. Чому я не можу знайти пристрій свого друга,
використовуючи з’єднання Bluetooth?

Відповідь. Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва
мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у
прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між
пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між
ними немає стін та інших перешкод.

Питання. Як закрити з’єднання Bluetooth?

Відповідь. Щоб закрити активне з’єднання Bluetooth,
виберіть область стану та Bluetooth > Devices, а потім
виберіть пристрій і натисніть Edit > Disconnect. Якщо
Ваш пристрій з’єднано ще з одним пристроєм, це
з’єднання також можна закрити.
Щоб вимкнути з’єднання Bluetooth, виберіть область
стану, потім виберіть Bluetooth і зніміть позначку
Bluetooth on.
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Питання. Чому я не можу використовувати точку
доступу до бездротової локальної мережі (WLAN),
хоч я знаю, що знаходжуся в межах її покриття?

Відповідь. Можливо, точка доступу до WLAN використовує
прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Отримати
доступ до мереж, які використовують прихований
ідентифікатор SSID, можна, лише якщо відомо
правильний ідентифікатор SSID і створено точку доступу
до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN)
на Вашому пристрої.

Питання. Як вимкнути бездротову локальну мережу
(WLAN) на своєму пристрої?

Відповідь. Виберіть область стану, потім виберіть
Internet connection і закрийте з’єднання WLAN.

Питання. Як надсилати MMS-повідомлення?

Відповідь. За допомогою цього пристрою не можна
надсилати або отримувати мультимедійні повідомлення
(MMS), але можна надсилати мультимедійні файли за
допомогою пошти або з’єднання Bluetooth, а також
завантажувати їх до служб Інтернету, таких як Nokia Ovi
або Flickr.

Питання. Як дізнатися, яка версія програмного
забезпечення використовується в моєму пристрої?

Відповідь. Виберіть  > Settings і About product.

Питання. Як знайти MAC-адресу мережі WLAN?

Відповідь. Виберіть  > Settings і About product.

Питання. Як створити новий режим у своєму
пристрої?

Відповідь. Нові режими створювати не можна, але можна
редагувати існуючі (загальний та без звуку). Виберіть

 > Settings і Profiles.

Питання. Я скористався програмою Nokia PC Suite для
синхронізації свого календаря. Після синхронізації
календаря за допомогою програми Mail for Exchange
у мене з’явилися записи календаря, що дублюються.
Як видалити копії?
1 В установках програми Mail for Exchange вимкніть

синхронізацію календаря.
Якщо не вимкнути синхронізацію календаря перед
видаленням записів календаря зі свого пристрою,
записи також будуть видалені із сервера під час
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наступної синхронізації. Після цього їх не вдасться
синхронізувати із пристроєм повторно.

2 Виберіть  > Calendar, відкрийте меню та
виберіть Settings > Edit calendars.

3 Виберіть календар та Delete.
4 В установках програми Mail for Exchange увімкніть

синхронізацію календаря. Календар буде знову
синхронізований із пристроєм під час наступної
синхронізації.

5 Якщо в календарі пристрою все ще є копії, видаліть
їх із сервера.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки
Open source software notice
This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided
to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open
source software at http://www.maemo.org/. Alternatively, Nokia offers to provide such
source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such
distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to
Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this
product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights
Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and
other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the
United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyrightholders:

• Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/
computing/)

• Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
• The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)
• Pedro Roque Marques
• Eric Rosenquist, Srata Software Limited
• The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org) and its contributors
• Paul macKerras (paulus@samba.org)
• Purdue Research Foundation
• OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (http://

www.openevidence.org/)
• Eric Young (eay@cryptsoft.com)
• Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign
countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE
FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY
KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE,
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INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Стандарти
Виріб сумісний зі стандартами, наведеними нижче.

• EN 301 511 — гармонізований стандарт на пересувні станції в діапазонах
частот GSM 900/1800

• EN 300 328 — гармонізований стандарт обладнання для передачі даних у
діапазоні частот 2,4 ГГц

• EN 301 357-2 — гармонізований стандарт для аналогових бездротових
широкополосних аудіосистем із вбудованими антенами, що працюють у
рекомендованому гармонізованому діапазоні CEPT 863 — 865 МГц

• EN 301 489-01 — стандарт електромагнітної сумісності для радіообладнання
та радіослужб

• EN 301 489-07 — спеціальні умови для мобільного радіообладнання в
діапазоні частот GSM 900/1800

• EN 301 489-09 — спеціальні умови на бездротові мікрофони й аналогічне
радіочастотне обладнання аудіозв’язку, бездротові аудіо- та вушні пристрої
прослуховування

• EN 301 489-17 — спеціальні умови для широкополосних систем зв’язку й
обладнання HIPERLAN

• EN 301 489-24 — спеціальні умови для стільникових телефонів третього
покоління

• EN 301 908-01 — гармонізований стандарт для мобільних станцій WCDMA;
загальні вимоги

• EN 301 908-02 — гармонізований стандарт для мобільних станцій WCDMA (UTRA
FDD)

• EN 60950-1 — безпечність інформаційно-технологічного обладнання

• EN 62311 — оцінка електронного й електричного обладнання щодо обмежень
впливу на людину електромагнітних полів (0 Гц — 300 ГГц)

• EN 50360 — стандарт на вироби з визначення відповідності мобільних
телефонів вимогам базових граничних рівнів, пов’язаних із впливом
електромагнітних полів на людину

• 1999/519/EC — рекомендація Ради Європи щодо обмежень впливу на людину
електромагнітних полів

Сумісність з іншими стандартами перевіряйте окремо.

Аксесуари

Попередження:
Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені
компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання
інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а
також це може бути небезпечним. Зокрема, використання несхваленого зарядного
пристрою або акумулятора може спричинити ризик займання, вибуху, витікання
рідини або інші небезпеки.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених
аксесуарів. Щоб від’єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за
штепсель, а не за шнур.

Акумулятор
Інформація про акумулятор і зарядний пристрій
Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має
використовуватися із акумулятором BL-5J. Компанія Nokia може пристосувати до
використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій
призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-10. Точний
номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки.
Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він
поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та
очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.
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Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор
лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього
виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час,
можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій,
від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може
минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї з’явиться індикатор заряджання або
можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечне виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний
пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його
з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю
заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне
зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений
акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при
температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують
ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже
охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора
особливо обмежується при температурах значно нижче 0°С.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках,
коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує
безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На
акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках,
коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання
полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав
контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути.
Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це
можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте
акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не
згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку
протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це
все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до
лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити
в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води
або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтесь акумулятором лише за прямим
призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до
займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав,
особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений,
віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи
не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.
Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia
Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб
переконатись, що акумулятор Nokia є оригінальним, придбайте його в
авторизованому сервісному центрі Nokia та перевірте голограмну наліпку,
виконавши наведені нижче дії:
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Перевірка захисної голограми
1 Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки,

що з’єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під
іншим кутом.

2 Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте
побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо
Ви не можете підтвердити справжність акумулятора, або у Вас є причини не вірити,
що Ваш акумулятор Nokia з голограмою на етикетці є справжнім акумулятором
Nokia, утримайтесь від його використання та віднесіть його до найближчого
авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт
www.nokia.com/battery.

Догляд за пристроєм
Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої
кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації
допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

• Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі
температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв,
викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення
пластмаси. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури після
перебування на холоді, всередині пристрою може з’явитися волога, яка може
пошкодити електронні плати.

• Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм

може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної
механіки.

• Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби
та розчини. Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою,
чистою і сухою тканиною.

• Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити
їх належне функціонування.

• Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання
або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть
пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо
використання радіопристроїв.

• Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
• Виконуйте резервне копіювання даних, які необхідно зберігати, наприклад

контактів і нотаток календаря.
• Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання

оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте
акумулятор.
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Ці рекомендації однаково стосуються пристрою, акумулятора, зарядного пристрою
та будь-якого аксесуара.

Повторна переробка
Завжди здавайте використані електронні вироби, акумулятори та пакування до
спеціального приймального пункту. Таким чином Ви допомагаєте перешкодити
неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню
матеріальних ресурсів. Щоб ознайомитися з інформацією про охорону довкілля,
пов’язаною з цим виробом, а також дізнатися, як утилізувати вироби Nokia,
перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/werecycle або nokia.mobi/werecycle.

Додаткова інформація з техніки безпеки
Малі діти
Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі.
Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Робоче середовище
Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот, якщо використовується
у звичайному положенні біля вуха або на відстані щонайменше 2,2 см (7/8 дюйма)
від тіла. Будь-які чохли, затискачі або утримувачі, призначені для носіння пристрою
на тілі, не мають містити металеві частини, а пристрій має розміщуватися на
вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з’єднання з
мережею. Надсилання файлів даних або повідомлень може затримуватися, доки
з’єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання й
отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм і тілом, вказану в інструкції.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві
предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із
пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається
на них. Пристрій містить сенсори, які використовують магніти. Зовнішні магніти
можуть впливати на роботу пристрою.

Медичне обладнання
Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів,
може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не

має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від
зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з
медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте
свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних
закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього
радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої
Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на
мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного
пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора
серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи,
які мають подібні пристрої, повинні:

• завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6
дюймів) від медичного пристрою;

• Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
• тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення

медичного пристрою;
• Вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
• виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з
імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

Слухові апарати
Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим
слуховим апаратам.

Автомобілі
Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені
електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в
автотранспортних засобах (наприклад електронні системи вприскування палива,
електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування
швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати
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детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або
його обладнання.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні
проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або
технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання
наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та
функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі.
Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини
у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що
повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій
пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими
пристроями зв’язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака та
незаконним.

Потенційно вибухонебезпечні середовища
Вимикайте пристрій у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі.
Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху
або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли
знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на
станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо користування
пристроєм на складах палива, об'єктах зберігання та збуту палива, на хімічних
підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно
вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені.
Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун
автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування
хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад,
пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника
транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад,
пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій
поблизу такого транспортного засобу.

Зовнішні частини цього пристрою не містять нікелю.

Виклик служби екстреної допомоги
Перед здійсненням екстреного дзвінка увімкніть пристрій і перевірте наявність
сигналу належної потужності. Якщо екран і клавіші заблоковано, посуньте
перемикач блокування на боковій панелі пристрою, щоб розблокувати їх.

Важливо:  Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових
мереж, наземних ліній зв’язку і запрограмованих користувачем функцій. Екстрені
дзвінки можна здійснювати за допомогою стільникового телефону.Екстрений
виклик за допомогою голосового інтернет-дзвінка (інтернет-дзвінки) здійснити
неможливо. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи
повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв’язку у випадку
особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Здійснення екстрених дзвінків
1 Виберіть  > Phone.

2 Виберіть , а потім виберіть тип дзвінка у стільниковій мережі.

3 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де
Ви зараз перебуваєте.

4 Виберіть , щоб розпочати дзвінок.

Здійснення екстреного дзвінка без введення PIN-коду, PUK-коду або коду
блокування
1 Коли пристрій запитує код, введіть номер екстреної служби, дійсний у Вашій

місцевості. Відобразиться піктограма Emergency call.

2 Виберіть Emergency call, щоб здійснити дзвінок. Після здійснення
екстреного дзвінка доведеться ввести належний PIN-код, PUK-код або код
блокування, щоб використовувати інші функції пристрою.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш
бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв’язку у місці виникнення
надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.
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Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)
Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання
радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким
чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження
на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною
науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої
радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно
від віку або стану здоров’я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується
одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або
скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить
2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання
проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює
найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що
перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час
роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій
розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для
підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох
факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання
для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,61 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання
можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть
відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування
та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта
питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на
веб-сторінці www.nokia.com.
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ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RX-51 відповідає ключовим вимогам та
іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації
відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N900 і Ovi є товарними знаками або
зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою
маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути
товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього
документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу
компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного
розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та
покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього
повідомлення.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights
reserved.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i)
для особистого і некомерційного використання, пов’язаного з інформацією,
закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в
особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв’язку з відео
у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів.
Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі.
Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов’язана з рекламними, внутрішніми
та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. http://
www.mpegla.com.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН
КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО

НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО
НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ
(АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ
ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО
ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО
ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО
ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої,
заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник
користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та
відповідальність компанії Nokia, такі обмеження також накладаються на заяви,
гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.
Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від
регіону. Докладнішу інформацію та інформацію про доступні мови можна отримати
у продавця пристрою Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або
програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і
положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ
Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під
час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія
зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть
вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути
такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру.
Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку
(FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей
пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати
будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити
порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо
не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача
на використання цього обладнання.
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