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Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або
незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ
Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними
телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку,
наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням,
паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі
відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ
Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки
вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у
першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

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

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

АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ
Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари,
ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Зарядні
пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN
62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути
сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ
Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.
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СКЛЯНІ ДЕТАЛІ
Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо
пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло
розіб’ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся
вийняти розбите скло із пристрою. Не користуйтеся пристроєм, доки
скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного
обслуговування.

ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ
Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий
час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час
використання гучномовця.
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Початок роботи

Клавіші та компоненти

1 Мікро-гніздо HDMI™
2 Гніздо мікро-USB. Також використовується для заряджання акумулятора.
3 Гніздо для гарнітури (гніздо Nokia аудіо/відео)
4 Клавіша дзвінка
5 Клавіша меню
6 Клавіша завершення/живлення . Також використовується для закривання

камери.
7 Отвір для наручного ремінця
8 Мікрофон
9 Клавіші гучності/масштабування
10 Клавіша блокування
11 Клавіша камери

Якщо на об’єктиві камери є захисна плівка, зніміть її.

Закрийте кришку HDMI
Поверніть телефон задньою панеллю до себе та перед тим, як установити защіпку
на місце, натисніть на лівий край кришки телефону.
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Вставлення SIM-картки
Важливо: Цей пристрій призначений для використання з SIM-карткою міні-

UICC (також відомою як мікро-картка SIM). Мікро-картка SIM менша за розміром,
ніж стандартна SIM-картка. Використання несумісної SIM-картки може призвести
до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.

Не використовуйте SIM-картки, модифіковані під утримувач мікро-SIM-картки.
Щоб замінити SIM-картку на мікро-SIM-картку, зверніться до постачальника
послуг.

Не наклеюйте на SIM-картку жодних наклейок.

1 Переконайтеся, що телефон вимкнено.
2 Помістіть ніготь пальця у заглиблення на нижньому краї задньої панелі, а потім

обережно підніміть і зніміть панель.

3 Якщо акумулятор у телефоні, вийміть його.

4 Посуньте утримувач SIM-картки, щоб розблокувати його. Нігтем підніміть
утримувач SIM-картки.
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5 Переконайтеся, що картка повернута контактною поверхнею вниз, помістіть
SIM-картку в утримувач і опустіть утримувач.

6 Посуньте утримувач SIM-картки, щоб заблокувати його.

7 Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора, вставте
акумулятор, а потім встановіть на місце задню панель.

Виймання SIM-картки
1 Вимкніть телефон.
2 Зніміть задню панель.
3 Якщо акумулятор у телефоні, вийміть його.
4 Відкрийте утримувач SIM-картки та витягніть картку.

Установлення картки пам’яті
Картки пам’яті продаються окремо.

Використовуйте лише сумісні картки пам’яті картки microSD і microSDHC, ухвалені
компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні
карти пам’яті, можна пошкодити карту пам’яті та пристрій, а також дані, збережені
на картці.
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1 Переконайтеся, що телефон вимкнено.
2 Помістіть ніготь пальця у заглиблення на нижньому краї задньої панелі, а потім

обережно підніміть і зніміть панель.

3 Якщо акумулятор у телефоні, вийміть його.

4 Посуньте утримувач картки пам’яті, щоб розблокувати його. Нігтем підніміть
утримувач картки пам’яті.

5 Переконайтеся, що картка повернута контактною поверхнею вниз, помістіть
картку пам’яті в утримувач і опустіть утримувач.
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Картки пам’яті продаються окремо. Для відеокліпів у форматі Full HD (1080p)
рекомендовано використовувати картку пам’яті класу 6.

6 Посуньте утримувач картки пам’яті, щоб заблокувати його.

7 Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора, вставте
акумулятор, а потім встановіть на місце задню панель.

Виймання картки пам’яті
1 Вимкніть телефон.
2 Зніміть задню панель.
3 Якщо акумулятор у телефоні, вийміть його.
4 Відкрийте утримувач картки пам’яті, а потім вийміть картку пам’яті.

Заряджання акумулятора
Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити
його, перш ніж можна буде вперше увімкнути телефон.

1 Якщо телефон необхідно перезарядити, виконайте такі дії:
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2 Коли акумулятор повністю зарядиться, зробіть наступне:

Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка.
Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання
за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж
почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Непотрібно заряджати акумулятор протягом визначеного проміжку часу, крім
того, можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж
з’явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення
Натисніть і утримуйте клавішу живлення , доки телефон не завібрує.
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Вимкнення
Натисніть і потримайте клавішу живлення .

Блокування та розблокування клавіш і екрана 
Щоб запобігти випадковому здійсненню дзвінків, коли телефон знаходиться в
кишені або сумці, блокуйте клавіші та екран телефону.

Посуньте клавішу блокування.

Порада: Для розблокування також можна натиснути клавішу меню та перетягнути
екран блокування ліворуч або праворуч.

Установлення періоду затримки перед блокуванням клавіш і екрана
1 Виберіть  > Установки і Телефон > Дисплей > Тайм-аут екрана/клавіш.
2 Визначте період часу, після завершення якого клавіші та екран автоматично

блокуватимуться.
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Змінення гучності дзвінка, пісні або відео
Скористайтеся клавішами гучності.

Можна змінювати гучність під час дзвінка або коли програма активна.

Вбудований гучномовець дає змогу говорити та слухати з невеликої відстані без
потреби тримання телефону біля вуха.

Увімкнення та вимкнення гучномовця під час дзвінка
Виберіть  або .

Обліковий запис Nokia
Під час першого ввімкнення телефону буде запропоновано створити обліковий
запис Nokia.

Ви отримаєте такі можливості:

• Доступ до всіх служб Nokia в телефоні та на сумісному комп’ютері за
допомогою одного імені користувача й пароля

• Завантаження вмісту зі служб Nokia
• Збереження інформації про модель телефону і контактної інформації. Окрім

того, можна додати деталі платіжної картки.
• Збереження важливих пішохідних і автомобільних маршрутів у службі

«Карти Nokia»

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Nokia та служби Nokia, відвідайте веб-
сайт www.nokia.com/support.

Щоб створити обліковий запис Nokia пізніше, відвідайте веб-сайт
account.nokia.com.

Копіювання контактів або фотографій зі старого телефону
Потрібно скопіювати важливу інформацію зі старого сумісного телефону Nokia та
швидко почати користуватися новим телефоном? Скористайтеся програмою
Передача даних, щоб безкоштовно скопіювати, наприклад, контакти, календарні
записи та фотографії у свій новий телефон.

Ваш старий телефон має підтримувати функцію Bluetooth.
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1 Виберіть  > Установки > З’єднання > Передача даних > Передача даних.
2 Виберіть старий телефон зі списку, а потім створіть між телефонами пару. На

обох телефонах потрібно увімкнути Bluetooth.
3 Якщо інший телефон запитує пароль, введіть його на обох телефонах.

Пароль дійсний лише для поточного з’єднання, і його можна визначити
самостійно. У деяких телефонах використовується фіксований пароль.
Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.

4 Виберіть вміст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть ОК.

Якщо у старому телефоні Nokia немає програми Передача даних, її буде надіслано
з нового телефону в повідомленні через Bluetooth. Щоб установити програму,
відкрийте повідомлення у своєму старому телефоні, а потім виконайте інструкції,
що відображаються на телефоні.

Порада: В подальшому також можна використовувати програму Передача даних
для копіювання вмісту з інших телефонів.

Антени
Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена
використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв’язку й може скоротити
тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм
енергії.
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Область антени виділено.

Гарнітура
До телефону можна приєднати сумісну гарнітуру або сумісні навушники.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може
пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-
відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій
або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим
пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Про NFC
Технологія NFC («комунікація ближнього поля») робить зв’язок і обмін легкими та
веселими. Телефони та аксесуари Nokia, що підтримують технологію NFC,
установлюють між собою бездротове з’єднання, коли торкаються один одного.

За допомогою технології NFC можна:
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• обмінюватися створеним вмістом між двома сумісними телефонами, які
підтримують NFC;

• підключатися до сумісних аксесуарів Bluetooth, які підтримують NFC,
наприклад до гарнітури або бездротового гучномовця;

• здійснювати оплату за допомогою телефону, якщо ця можливість
підтримується постачальником послуг мережі;

• торкатися позначок, щоб отримати більше вмісту для телефону або
користуватися інтернет-службами;

• грати в ігри для кількох гравців з іншими власниками сумісних телефонів, які
підтримують NFC;

Зона NFC розташована нижче камери на задній панелі телефону. Торкайтеся
інших телефонів, аксесуарів або пристроїв для читання зоною NFC.

Користуватися функцією NFC можна, коли екран телефону ввімкнено. Залежно від
постачальника послуг, може існувати можливість використання телефону для
оплати або купівлі квитків, навіть якщо телефон заблоковано.

Для отримання додаткової інформації перегляньте навчальні відео з NFC на
телефоні.

Порада: Додатковий вміст, що підтримується технологією NFC, можна
завантажити зі служби «Магазин Nokia».

Увімкнення NFC
Виберіть  > Установки та З’єднання > NFC > NFC > Увімкнено.
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З’єднання з аксесуаром Bluetooth за допомогою NFC
Торкніться зони NFC на аксесуарі зоною NFC на телефоні та виберіть Так.

Розірвання з’єднання з аксесуаром
Торкніться зони NFC на аксесуарі ще раз.

Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача аксесуара.

Увімкнення або вимкнення ліхтарика 
Потрібно знайти шлях у темряві? Використовуйте спалах камери як ліхтарик.

Посуньте перемикач блокування клавіш і потримайте впродовж 2 секунд.

Ліхтарик можна ввімкнути, навіть коли клавіші та екран телефону заблоковано.

Не світіть ліхтариком в очі.

Приєднання наручного ремінця
1 Зніміть задню панель.
2 Протягніть петлю через отвір, а потім зачепіть на крючок.
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Використання посібника користувача в телефоні

 У телефон вбудовано посібник користувача. Він завжди доступний. Виберіть
 > Посібник.

Пошук у посібнику користувача
Відкривши посібник користувача, виберіть  > Пошук, а потім введіть літеру або
слово в полі пошуку.

Відкриття програми з посібника користувача
Виберіть посилання на програму в темі.
Щоб знову перейти до посібника користувача, натисніть і потримайте клавішу
меню, протягніть вліво або вправо по екрану, а потім виберіть посібник
користувача.

Посилання на пов’язані теми можуть знаходитися наприкінці інструкцій.

Порада: Ви також отримуєте текстові повідомлення та спливаючі поради, які
надають корисну інформацію щодо використання телефону. Щоб переглянути
поради пізніше, виберіть  > Поради й пропозиції.

Основи користування

Використання панелі інструментів
Панель інструментів, розташована внизу дисплея, забезпечує легкий пошук
вмісту телефону.

Відкрийте головне меню.
Здійснення дзвінка.
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Повернення до попереднього вікна.
Пошук програм.
Відкриття меню «Опції».

Дії із сенсорним екраном
Для використання телефону торкніться його або торкніться та потримайте
сенсорний екран.

Важливо: Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Не
використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Відкривання програми або елемента
Торкніться програми або елемента.

Перегляд додаткових опцій торканням і утримуванням
Утримуйте палець на елементі, доки не відкриється меню.

Приклад: Щоб надіслати картку контакту або видалити сигнал, торкніться
контакту або сигналу та потримайте його, а потім виберіть потрібну опцію.

Перетягування елемента
Торкніться елемента та утримуйте його, потім проведіть пальцем уздовж екрана.
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Приклад: Елементи можна перетягувати на головному екрані або під час
впорядковування головного меню.

Швидке проведення по екрану
Розташуйте палець на екрані, а потім проведіть їм у потрібному напрямку.

Приклад: Щоб переключитися до іншого головного екрана, швидко проведіть
вліво або вправо по екрану.

Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть пальцем
вгору або вниз по екрану, а потім відпустіть палець. Щоб зупинити прокручування,
торкніться екрана.

Збільшення або зменшення масштабу
Розташуйте два пальці на елементі (наприклад, на карті, фотографії або веб-
сторінці) і розведіть або зведіть їх.
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Порада: Також можна двічі торкнутися елемента.

Використання ярликів
Немає потреби долати довгі шляхи, щоб, наприклад, відкрити або закрити
з’єднання з Інтернетом чи вимкнути звуки телефону. Ці установки доступні
безпосередньо в меню стану незалежно від того, у якій програмі або у якому вікні
Ви перебуваєте.

Проведіть вниз по екрану з області оповіщень.

У меню стану можна робити такі дії:

• переглянути оповіщення про пропущені дзвінки або непрочитані
повідомлення;

• вимкнути звук телефону;
• змінити установки зв’язку;
• переглянути доступні з’єднання Wi-Fi та з’єднання з мережею Wi-Fi;
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• керувати з’єднаннями Bluetooth.

Порада: Під час прослуховування музики можна швидко відкрити музичний плеєр
з області стану.

Переключення між відкритими програмами
Ви можете дивитися, які програми й завдання відкриті у фоновому режимі, і
переключатися між ними.

Натисніть і потримайте клавішу меню, швидко проведіть вліво або вправо та
виберіть потрібну програму.

Програми, які працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії
акумулятора та використовують пам’ять. Щоб закрити програму, яка не
використовується, виберіть .

Порада: Щоб закрити всі відкриті програми, виберіть і потримайте перемикач
завдань, а потім у спливаючому меню виберіть Закрити всі.

Введення тексту
Екранна клавіатура та клавішна панель
Текст можна вводити за допомогою екранної клавіатури або екранної клавішної
панелі.

Деякі опції можуть відрізнятися залежно від використання клавіатури чи клавішної
панелі, використання телефону в альбомній чи портретній орієнтації, а також від
мови, якою потрібно ввести текст.

Додавання мови введення тексту
Потрібно ввести текст іншою мовою? Можна легко переключатися між декількома
мовами введення тексту.
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Виберіть  > Установки і Телефон > Мова > Мова набору, а потім виберіть мову.

Переключення між мовами під час введення
Вибирайте  повторно, доки не відобразиться потрібна мова. Клавіша мови буде
відображена лише за умови, що вибрано більше однієї мови введення.

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури
Увімкнення клавіатури
Екранну клавіатуру можна використовувати як в альбомній, так і в портретній
орієнтації.

Виберіть  > Установки і Телефон > Мова > Мова набору, а потім виберіть мову
та Qwerty.

Екранна клавіатура в портретній орієнтації може бути недоступна для деяких мов
введення.

Клавіші на клавіатурі 
Розкладка клавіатури може відрізнятися залежно від мови введення тексту,
режиму введення, а також від набору символів, що використовується.

1 Клавіатура
2 Клавіша Shift і Caps Lock — змінення регістру символів. Щоб перейти до

режиму Caps Lock, натисніть клавішу двічі. Для деяких мов ця клавіша
відкриває новий набір символів.

3 Клавіша «Закрити» — закриття клавіатури.
4 Клавіша режиму введення символів/цифр — введення спеціальних символів

або цифр.
5 Клавіша мови — переключення між мовами введення тексту. Клавіша

відображається лише за умови, що вибрано більше однієї мови.
6 Клавіша пробілу
7 Клавіша посмішок
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8 Клавіша «Ввід» — переміщення курсора на наступний рядок. Додаткові функції
залежать від контексту. Наприклад, у веб-браузері ця клавіша може діяти як
піктограма «Перейти».

9 Клавіша очищення — видалення символу.

Використання функції інтелектуального введення тексту за допомогою
клавіатури 
Щоб прискорити введення тексту, телефон може вгадувати, що Ви починаєте
писати.

Функція інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику,
до якого можна додавати нові слова. Ця функція доступна не для всіх мов.

Увімкнення й вимкнення інтелектуального введення тексту
Виберіть  > Установки і Телефон > Мова > Мова набору, а потім виберіть мову
та Варіанти слів.

Використання інтелектуального введення тексту
1 Почніть вводити слово.
2 Телефон пропонуватиме можливі варіанти слів під час введення тексту. Коли

відобразиться потрібне слово, виберіть його.

Додавання нового слова до словника
Виберіть введене слово в полі запропонованих варіантів.

Введення тексту за допомогою клавіатури 

Переключення регістру символів
Виберіть .

Додавання діакритичного знака до символу
Виберіть і потримайте символ, а потім виберіть його у спливаючому меню.

Переключення між режимом введення цифр і літер
Виберіть  або .

Видалення символу
Виберіть .
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Переміщення курсору до наступного рядка
Натисніть .

Введення тексту за допомогою екранної клавішної панелі
Увімкнення клавішної панелі
Якщо Ви надаєте перевагу цифровій клавішній панелі під час введення тексту в
портретній орієнтації, можна переключитися з екранної клавіатури на екранну
клавішну панель.

Виберіть  > Установки і Телефон > Мова > Мова набору, а потім виберіть мову
та Клавіатура телефону.

Клавіші на клавішній панелі

1 Клавіші символів
2 Клавіша режиму введення символів/цифр — введення спеціальних символів

або цифр.
3 Клавіша «Закрити» — закриття клавішної панелі.
4 Клавіша мови — переключення між мовами введення тексту. Клавіша

відображається лише за умови, що вибрано більше однієї мови.
5 Клавіша пробілу/«Ввід» — додавання пробілу або переміщення курсора до

наступного рядка. Додаткові функції залежать від контексту. Наприклад, у
веб-браузері ця клавіша може діяти як піктограма «Перейти».

6 Клавіша посмішок
7 Клавіша очищення — видалення символу.
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8 Клавіша Shift — змінення регістру символів. Ця функція може бути недоступна
для певних мов.

Використання функції інтелектуального введення тексту за допомогою
клавішної панелі
Щоб прискорити введення тексту, телефон може вгадувати, що Ви починаєте
писати.

Функція інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику,
до якого можна додавати нові слова. Ця функція доступна не для всіх мов.

Увімкнення інтелектуального введення тексту
Виберіть  > Установки і Телефон > Мова > Мова набору, а потім виберіть мову
та Варіанти слів.

Вимкнення інтелектуального введення тексту
Під час написання тексту двічі виберіть .

Використання інтелектуального введення тексту
1 Почніть вводити слово.
2 Телефон пропонуватиме можливі варіанти слів під час введення тексту. Коли

відобразиться потрібне слово, виберіть його.

Додавання нового слова до словника
Виберіть введене слово в полі запропонованих варіантів.

Використання функції традиційного введення тексту за допомогою клавішної
панелі
Введення символу
1 Натискайте клавішу символу кілька разів поспіль, доки не з’явиться потрібний

символ. Для клавіші запрограмовано більше символів, ніж на ній відображено.
2 Якщо наступна літера знаходиться на тій самій клавіші, зачекайте, доки

з’явиться курсор, потім натисніть клавішу знову.

Переключення між режимом введення цифр і літер
Виберіть  або .

Переключення регістру символів
Виберіть .
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Введення пробілу
Виберіть .

Видалення символу
Виберіть .

Переміщення курсору до наступного рядка
Виберіть .

Копіювання та вставлення тексту
Бажаєте швидше редагувати текст? Копіюйте, вирізайте і вставляйте текст з
легкістю.

Копіювання або вирізання тексту
Виберіть та утримуйте слово, протягніть курсор, щоб виділити фрагмент, який
потрібно скопіювати або вирізати, і виберіть  або .

Вставлення тексту
Виберіть і утримуйте текстове поле, а потім виберіть .

Піктограми на екрані телефону
Загальні піктограми

Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.
Хтось намагався Вам подзвонити.
Є непрочитані повідомлення.
Блимання піктограми повідомлень означає, що папка «Вхідні», можливо,
заповнена.
Ви маєте пропущену календарну подію.
Сигнал встановлено.
У папці «Вихідні» є повідомлення, що очікують надсилання.
Використовується друга телефонна лінія.
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Вхідні дзвінки переспрямовуються на інший номер. Якщо у Вас дві
телефонні лінії, номер позначає активну лінію.
Активний стан дзвінку даних.

Піктограми Bluetooth і USB

Функція Bluetooth увімкнена.
Блимання цієї піктограми означає, що телефон намагається встановити
з’єднання з іншим пристроєм.
Телефон надсилає дані через Bluetooth.
До телефону приєднано кабель USB.
До телефону приєднано кабель HDMI.
Телефон синхронізується.
FM-передавач активний.
FM-передавач передає радіосигнали.
До телефону приєднано сумісну гарнітуру.
До телефону приєднано сумісний автомобільний комплект.

Піктограми мережі
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Телефон підключено до мережі GSM.
Телефон підключено до мережі 3G.
З’єднання Wi-Fi відкрите.
Триває відкривання або закривання підключення для передавання даних
GPRS.
З’єднання даних GPRS відкрите.
З’єднання даних GPRS на утримуванні.
Триває відкривання або закривання підключення для передавання даних
EGPRS.
З’єднання даних EGPRS відкрите.
З’єднання даних EGPRS на утримуванні.
Триває відкривання або закривання підключення для передавання даних
3G.
З’єднання даних 3G відкрите.
З’єднання даних 3G на утримуванні.
Триває відкривання або закривання підключення HSPA.
З’єднання HSPA відкрите.
З’єднання HSPA на утримуванні.

Установлення, щоб телефон блимав, якщо є пропущені дзвінки або
повідомлення
Якщо світловий індикатор оповіщення телефону блимає, це означає, що
пропущено дзвінок або отримано повідомлення.

Виберіть  > Установки та Телефон > Світло оповіщення > Світло
оповіщення.

Ліхтарик
Спалах камери можна використовувати як ліхтарик. Щоб увімкнути або вимкнути
ліхтарик, посуньте та утримуйте перемикач блокування клавіш впродовж двох
секунд.

Не світіть ліхтариком в очі.

Пошук у телефоні та в Інтернеті 

 Знаходьте потрібну інформацію у своєму телефоні та в Інтернеті. Можна
шукати електронні листи, контакти, фотографії, музику та програми, збережені в
телефоні або розміщені в Інтернеті.

Виберіть  > Пошук.

1 Почніть вводити шукане слово та виберіть один із запропонованих збігів.
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2 Щоб здійснити пошук в Інтернеті, виберіть посилання на пошук в Інтернеті
наприкінці списку результатів пошуку. Потрібне активне підключення до
Інтернету.

Порада: Можна додати міні-програму пошуку на головний екран. Торкніться
пустої області на головному екрані та потримайте її, виберіть Додати міні-
прогр., а потім виберіть міні-програму пошуку зі списку.

Користування телефоном у режимі «Офлайн»
У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, можна
переключитися на профіль «Офлайн» і користуватися музикою, відеокліпами та
іграми, які не вимагають з’єднання з мережею.

Натисніть клавішу живлення , а потім виберіть Увімкнути режим "Офлайн".

Коли увімкнено профіль «Офлайн», з’єднання з мобільною мережею відсутнє.
Телефон не передаватиме мобільній мережі та не отримуватиме від неї жодних
радіочастотних сигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, його буде
збережено в папці «Вихідні» та надіслано тільки після переключення до іншого
профілю.

Крім того, можна користуватися телефоном без SIM-картки. Вимкніть телефон і
вийміть SIM-картку. Після повторного увімкнення пристрою увімкнеться профіль
«Офлайн».

Важливо: У режимі офлайн неможливо здійснювати або отримувати будь-які
дзвінки або використовувати інші функції, для яких потрібне покриття
стільникової мережі. Ви можете зателефонувати за номером екстреної служби,
запрограмованим на Вашому пристрої. Щоб здійснити дзвінок, необхідно вибрати
будь-який інший режим.

Якщо включено профіль «Офлайн», все ще можна встановлювати з’єднання з
мережею Wi-Fi, наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати
сторінки в Інтернеті. Також можна використовувати з’єднання Bluetooth.

Якщо функція NFC увімкнена, вона залишається увімкненою і у профілі «Офлайн»
також. Щоб вимкнути NFC, виберіть  > Установки і З’єднання > NFC, а потім
виберіть для NFCВимкнено.

Вимикайте мобільний телефон, коли користуватися ним заборонено, або коли він
може спричинити перешкоди чи викликати небезпеку. Не забувайте
дотримуватись застосовних вимог техніки безпеки.
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Збільшення тривалості роботи акумулятора
Якщо виникає враження, що Ви тільки те і робите, що шукаєте зарядний пристрій,
слід вжити деякі заходи щодо зниження обсягів споживання енергії Вашим
телефоном.

• Завжди повністю заряджайте акумулятор.
• Коли ввімкнено режим збереження енергії, такі установки телефону як Режим

мережі та заставка екрана оптимізуються.

Увімкніть режим збереження енергії
Натисніть клавішу живлення , а потім виберіть Увімкнути збереж. енергії. Щоб
вимкнути режим збереження енергії, натисніть клавішу живлення , а потім
виберіть Вимкнути збереж. енергії.

Закривайте програми, якими не користуєтеся
Натисніть і потримайте клавішу меню, протягніть по екрану, доки не
відобразиться програма, яку потрібно закрити, а потім виберіть .

Звуки, теми та ефекти
• Вимкніть непотрібні тони, наприклад тони клавіш.
• Використовуйте дротові навушники замість гучномовця.
• Змініть тривалість періоду тайм-ауту, після якого вимикається екран

телефону.

Встановіть тривалість періоду тайм-ауту
Виберіть  > Установки та Телефон > Дисплей > Тайм-аут підсвітки.

Увімкніть тему та шпалери, виконані в темних тонах
Виберіть  > Установки та Теми > Загальні.
Щоб змінити шпалери головного екрана, виберіть  > Змінити шпалери.

Зменште яскравість екрана
Виберіть  > Установки та Телефон > Дисплей > Яскравість.

Вимкніть заставку екрана Великий годинник
Виберіть  > Установки та Теми > Заставка > Немає.
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Використання мережі
• Якщо Ви слухаєте музику чи використовуєте телефон іншим способом, але не

бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, перейдіть до профілю
«Офлайн».

• Настройте телефон рідше перевіряти наявність нових листів.
• Замість з’єднання мобільних даних (GPRS або 3G) використовуйте Wi-Fi для

з’єднання з Інтернетом.
• Якщо телефон налаштовано на використання обох мереж GSM та 3G

(подвійний режим), телефон використовує більше енергії під час пошуку
мережі 3G.

Налаштуйте телефон на використання тільки мережі GSM
Протягніть вниз з області оповіщень, потім виберіть мобільну мережу та Режим
мережі > GSM.

Вимикайте з’єднання Bluetooth, якщо воно не потрібне
Протягніть вниз з області оповіщень, а потім виберіть .

Припиніть пошук телефоном доступних мереж Wi-Fi
Протягніть вниз з області оповіщень, а потім виберіть .

Відкривайте з’єднання мобільних даних (3G або GPRS), лише коли це необхідно
Щоб закрити з’єднання мобільних даних, протягніть вниз з області оповіщень, а
потім виберіть .

Відновлення початкових установок
Якщо телефон не працює належним чином, можна повернути деякі установки до
їх початкових значень.

1 Завершіть усі активні дзвінки та з’єднання.
2 Виберіть  > Установки і Телефон > Керування телефоном > Заводські

установки > Відновити.
3 Введіть код захисту, якщо з’явиться відповідний запит.

Це не вплине на документи та файли, що зберігаються на телефоні.

Після відновлення початкових установок телефон вимикається, а потім знову
вмикається. Це може тривати довше, ніж звичайно.
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Камера та фотографії

Про камеру

 Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

Навіщо носити за собою окрему камеру, якщо в телефоні є все, що потрібно для
запам’ятовування особливих моментів і набагато більше? Камера телефону дає
змогу створювати фотографії та відеокліпи чудової якості у файлах невеликого
розміру, зручних для обміну.

Задня камера телефону використовує революційну технологію роботи із
зображеннями PureView Pro. Технологія PureView Pro від компанії Nokia поєднує
в собі сенсор із надзвичайно високою роздільною здатністю та
високопродуктивну оптику Carl Zeiss™. Разом вони забезпечують абсолютно нову
якість зйомки в умовах слабкого освітлення, а також дають змогу знімати
фотографії та відеокліпи чудової якості у файлах невеликого розміру, зручних для
обміну. Разом із PureView Pro можна масштабувати та обтинати свої фотографії у
абсолютно новий спосіб. Три режими зйомки і широкий діапазон установок
камери задовольнять будь-який настрій.

Також можна переглядати або редагувати фотографії та відеокліпи у телефоні,
обмінюватися ними в Інтернеті або надсилати на сумісні пристрої.

Порада: Можна робити фотографії, навіть якщо екран і клавіші телефону
заблоковано. Натисніть клавішу камери на 1 секунду, щоб одразу виділити
фотографії.

Змінення режиму зйомки
Бажаєте знімати гарні фотографії та відеокліпи, не гаючи час на регулювання
установок для різних умов? Або створити власні персональні режими установок,
що відповідають Вашим потребам? А може, щось середнє між одним та іншим?
Можна з легкістю змінювати режим зйомки за своїм уподобанням.

Є три режими зйомки, з яких можна вибирати:

 — Автоматично — нехай камера сама встановить найкращі установки.
 — Режими — виберіть із деяких готових установок, які підходять для різних умов.
 — Креативний — налаштовуйте всі установки вручну.

34 Камера та фотографії



Змінення режиму зйомки
Виберіть , а потім режим зйомки. За потреби торкніться правої частини екрана,
щоб вийти з установок.

Фотографування
Фотозйомка

1 Щоб зафіксувати фокус на об’єкті, натисніть клавішу камери наполовину
(недоступно в пейзажному режимі зйомки та в режимі «Спорт»). Відобразиться
зелений індикатор зафіксованого фокуса. Якщо фокус не зафіксовано,
відображається червоний індикатор фокуса. Відпустіть клавішу камери,
переконайтеся, що об’єкт розташовано всередині дужок, і знову натисніть
клавішу камери наполовину, щоб зафіксувати фокус. Також можна
фотографувати, не фіксуючи фокус.

2 Натисніть клавішу камери до кінця. Не рухайте телефон, доки фотографію не
буде збережено і камера не буде готова до зйомки нової фотографії.

Фотографії зберігаються в папці Галерея.

Перегляд каталогу камери
У каталозі камери відображено нещодавно зроблені фотографії. Щоб відкрити
каталог камери, виберіть . Щоб переглянути попередню фотографію або
відеокліп, протягніть праворуч.
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Закривання камери
Швидко натисніть клавішу завершення.

Поради щодо фотографій
Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

• Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
• Якщо не використовувати камеру протягом приблизно хвилини, вона перейде

в режим сну. Щоб увімкнути камеру, швидко натисніть клавішу камери.

Щоб отримати найкращі фотографії, виберіть саме те, що Вам до вподоби —
камера пропонує три різні режими зйомки:

• Якщо Ви бажаєте, щоб камера сама встановила найкращі установки,
використовуйте режим Автоматично. Вам залишиться тільки наводити
об’єктив і знімати.

• Пункт Режими пропонує деякі готові режими для різноманітних ситуацій.

Приклад: Пейзажний режим: для фокусування на віддалених пейзажах. Режим
зйомки зблизька: для фотографування найменших деталей. Режим снігу: для
середовищ, в яких переважає білий колір. Режим прожектора: для концертів,
на яких виконавець перебуває у світлі прожекторів на темному фоні.

• Режим Креативний дає Вам змогу самостійно визначати установки камери та
зберігати різні режими установок для подальшого легкого використання.

Щоб змінити режим зйомки, виберіть . За потреби торкніться правої частини
екрана, щоб вийти з установок.

Використовуйте спалах на безпечній відстані. Не спрямовуйте його на людей і
тварин, які перебувають надто близько. Не закривайте спалах під час
фотографування.

Фотографування зблизька
Іноді достатньо складно сфокусуватися на малих об’єктах, наприклад на комахах
і квітах. Доводиться наближати камеру до об’єкта. Для зйомки чітких і точних
зображень із найменшими деталями використовуйте режим зйомки зблизька.

1 Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2 Переконайтеся, що Ви у режимі зйомки Режими. Щоб переключити режим,

виберіть  > Режими.
3 Виберіть .
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Фотографування в темряві
Перейдіть у нічний режим зйомки, щоб робити фотографії в умовах тьмяного
освітлення.

1 Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2 Переконайтеся, що Ви у режимі зйомки Режими. Щоб переключити режим,

виберіть  > Режими.
3 Виберіть . Щоб використовувати спалах, виберіть .

Фотографування рухомого об’єкта
Перебуваєте на спортивному заході та хочете зробити фотографії за допомогою
свого телефону? Скористайтеся спортивним режимом, щоб робити чіткіші знімки
людей, що рухаються.

1 Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2 Переконайтеся, що Ви у режимі зйомки Режими. Щоб переключити режим,

виберіть  > Режими.
3 Виберіть .

Записування відео
Записування відео
Окрім створення фотографій, за допомогою телефону можна знімати важливі
моменти життя у вигляді відеокліпів.

Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

1 Якщо потрібно переключитися з режиму фото в режим відео, виберіть .
2 Щоб почати записування, натисніть клавішу камери.
3 Щоб збільшити масштаб, розташуйте палець на екрані, потім проведіть ним

вгору. Якщо рамка містить зону, яку потрібно збільшити, відпустіть палець.
Щоб трохи зменшити масштаб, поставте палець на екран, а потім проведіть
ним униз. Щоб повністю зменшити масштаб, проведіть пальцем униз за нижній
край екрана.
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Також для масштабування можна використовувати клавіші гучності —
можливо, так Вам буде зручніше змінювати ступінь масштабування.

4 Щоб зупинити записування, натисніть клавішу камери.

Відеокліпи зберігаються у папці Галерея. Щоб швидко переглянути записані
відеокліпи, виберіть  > . Щоб переглянути попередню фотографію або
відеокліп, протягніть праворуч.

Порада: Відеокліп можна надіслати в мультимедійному повідомленні або
електронному листі. Щоб обмежити розмір відеокліпа для надсилання, перед
записуванням виберіть  > Креативний > Роздільна здатність та виберіть
достатньо малий розмір, наприклад 360p.

Поради щодо відеокліпів
Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.

• Для досягнення найкращого результату перед записуванням закривайте всі
відкриті програми.

• Якщо це можливо, виконуйте запис на накопичувач телефону.
• Якщо відеокліпи записуються на картку пам’яті, для досягнення найкращої

продуктивності використовуйте сумісну високоякісну картку microSD із
високою швидкістю передачі інформації. Для відеокліпів із роздільною
здатністю 360p та 720p рекомендується використовувати картки microSD 4-
го (32 Мбіт/с (4 МБ/с)) або вищого за нього класу. Для відеокліпів Full HD
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(1080p) рекомендується використовувати картку пам’яті 6-го (80 Мбіт/с
(10 МБ/с)) класу.

Перед першим використанням створіть резервну копію важливого вмісту з
картки, а потім відформатуйте картку за допомогою телефону, навіть якщо
форматування картки виконувалося раніше або картка використовувалася у
телефоні Nokia. Форматування видаляє з картки весь вміст.

Якщо картка пам’яті з часом працює повільніше, створіть резервну копію
важливого вмісту з картки, а потім відформатуйте картку за допомогою
телефону.

Додавання інформації про розташування до фотографій і відеокліпів
Бажаєте точно знати місце, де Ви були, коли було зроблено певну фотографію
або відеокліп? Чи Ви не бажаєте долучати цю інформацію до фотографій і
відеокліпів? Змініть установки записування розташування в телефоні.

Увімкнення та вимкнення функції записування розташування
1 Виберіть  > Установки та Конфіденційність.
2 Задайте для Зберігати розташ. в Камері значення Так або Ні.

До фотографій і відеокліпів можна додавати інформацію про розташування, якщо
розташування можна визначити за допомогою GPS або мережі. Якщо Ви
обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про
розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час
перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в
установках камери.

Для отримання координат розташування може знадобитися декілька хвилин.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування,
розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та
настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути
недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення розташування, і не слід
покладатися виключно на інформацію про розташування, отриману за
допомогою GPS і стільникових мереж.

Надсилання фотографії або відеокліпа
Зображення може розповісти більше, ніж слова. Надішліть фотографію або
відеокліп цього особливого моменту або важливу інформацію, яку необхідно
передати, в мультимедійному повідомленні, електронному листі або за
допомогою Bluetooth.
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Надсилання в мультимедійному повідомленні або електронному листі
1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
2 Виберіть каталог камери , торкніться екрана, щоб відобразити панель

інструментів, і виберіть  > Надіслати.
3 Виберіть Як повідомлення або Як електронний лист.
4 Щоб додати контакт як одержувача, виберіть Кому. Також можна ввести ім’я,

номер телефону або адресу одержувача в полі Кому.
5 Виберіть .

Надсилання великих фото- та відеофайлів може бути повільнішим та коштувати
дорожче. Щоб обмежити розмір файлів для надсилання, перед зйомкою
фотографії або записуванням відеокліпа виберіть  > Креативний > Роздільна
здатність та виберіть достатньо малий розмір, наприклад 2 Мп або 360p.

Надсилання через Bluetooth
1 Зробіть фотографію або запишіть відеокліп.
2 Виберіть каталог камери , торкніться екрана, щоб відобразити панель

інструментів, і виберіть  > Надіслати > Через Bluetooth.
3 Виберіть телефон або пристрій, до якого потрібно підключитися, або

виконайте пошук пристроїв.
Якщо інший телефон або пристрій відображає запит на пароль, введіть його.

Порада: Також можна надсилати фотографії та відеокліпи з програми Галерея.
Виберіть фотографію або відеокліп, торкніться екрана для відображення панелі
інструментів і виберіть  > Надіслати.

Надсилання фотографії або іншого вмісту на інший телефон, що підтримує NFC
Торкнувшись іншого сумісного телефону, що підтримує NFC, можна обмінюватися
власними фотографіями, відеокліпами, контактами та контактною інформацією за
допомогою функції «Моя картка».

Обмін фотографією
1 Виберіть фотографію в папці Галерея.
2 Торкніться зони NFC іншого телефону зоною NFC свого телефону.

Фотографію буде надіслано через Bluetooth.
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У різних моделях розташування зони NFC може відрізнятися. Докладнішу
інформацію див. у посібнику користувача іншого телефону.

Обмін фотографіями чи відеокліпами безпосередньо з камери 
Бажаєте обмінятися найкращими знімками з друзями? Завантажте фотографію
або відеокліп у службу соціальної мережі одразу після зйомки.

1 Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2 Зробивши фотографію або записавши відеокліп, виберіть , торкніться

екрана, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  > Обмінятися.

Порада: Якщо Ви вже ввійшли до служби соціальної мережі, можна надсилати
фотографії й відеокліпи прямо до неї. Виберіть , торкніться екрана, щоб
відобразити панель інструментів, і виберіть піктограму служби на панелі
інструментів фотографії.

Для першого обміну фотографією або відеокліпом може знадобитися
виконання входу до служби соціальної мережі. Виконати вхід потрібно лише
під час першого обміну.

3 Якщо бажаєте, додайте коментар і виберіть Обмінятися.

Деякі служби соціальних мереж можуть не підтримувати певні формати файлів
або відеокліпи, записані з високою якістю.
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Порада: Ви також можете обмінюватися фотографіями та відеокліпами з іншим
телефоном, який підтримує NFC. Щоб обмінятися відзнятою фотографію або
записаним відеокліпом, торкніться іншого телефону зоною NFC свого телефону.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання
великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Визначення місця збереження фотографій і відеокліпів
Якщо в телефоні є картка пам’яті, можна встановити місце збереження відзнятих
фотографій і записаних відеокліпів.

1 Виберіть  > Установки.
2 Виберіть Установки програм > Камера > Використовувана пам’ять і

потрібну опцію.

Порада: Під час використання камери можна також змінювати установки.
Виберіть , а в режимі зйомки Креативний виберіть Настройки.

Фотографії
Про програму «Галерея»

 Виберіть  > Галерея.

Шукайте та переглядайте відзняті фотографії або переглядайте записані
відеокліпи.

Також можна переглядати фотографії та відеокліпи на сумісному телевізорі.

Для легкого пошуку фотографій і відеокліпів додайте до них позначки або
відредагуйте існуючі позначки у програмі Галерея.

Перегляд фотографій і відеокліпів
Виберіть  > Галерея.

Огляд фотографій
Швидко проведіть вгору або вниз по екрану.

Перегляд фотографії
Виберіть фотографію.
Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть по екрану справа наліво. Щоб
переглянути попередню фотографію, протягніть по екрану зліва направо.

Збільшення масштабу
Розташуйте два пальці на екрані та розведіть їх. Щоб зменшити масштаб, зведіть
пальці.
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Порада: Щоб швидко збільшити масштаб, двічі торкніться екрана. Щоб повністю
збільшити масштаб, знову двічі торкніться екрана. Щоб знову зменшити масштаб,
ще раз двічі торкніться екрана.

Перегляд панелі інструментів
Торкніться екрана.

Відтворення відеокліпа
Виберіть відеокліп і .

Перегляд властивостей фотографії або відеокліпа
Відкрийте фотографію або відеокліп у режимі повноекранного перегляду.
Виберіть назву, що вказує на кількість мегапікселів фотографії або на роздільну
здатність відеокліпа.

Фотографії та відеокліпи може бути надіслано вам в електронному листі або
мультимедійному повідомленні. Щоб пізніше переглянути ці фотографії та
відеокліпи, збережіть їх у програмі Галерея.

Збереження фотографії або відеокліпа у програмі «Галерея»
1 Виберіть фотографію або відеокліп у мультимедійному повідомленні.
2 Торкніться екрана та виберіть  > Зберегти.

Редагування або додавання позначки
До фотографій і відеокліпів автоматично додаються позначки, відповідно до часу
їх створення. Можна редагувати або видаляти ці позначки, або самостійно
додавати нові позначки.

Камера та фотографії 43



Виберіть  > Галерея.

Редагування або видалення позначки
Натисніть і утримуйте позначку та виберіть Перейменувати позначку або
Видалити позначку.

Додавання позначки
Натисніть і утримуйте фотографію, яку потрібно призначити першою в групі з
новою позначкою, та виберіть Додати позначку.

Редагування відзнятої фотографії
Ви можете швидко вносити зміни до відзнятих фотографій, наприклад обрізати їх,
змінювати розмір, регулювати контрастність та додавати до них ефекти.

1 Виберіть  > Галерея та фотографію.
2 Торкніться фотографії, щоб відобразити панель інструментів, і виберіть  >

Редагувати.
3 На панелі інструментів виберіть ,  або .
4 Щоб зберегти відредаговану фотографію, виберіть . Відредагована

фотографія не замінює вихідну.

Порада: Щоб швидко обрізати фотографію, виберіть фотографію у програмі
Галерея, торкніться екрана для відображення панелі інструментів і виберіть .
Торкніться пальцем екрана, перетягуйте для виділення потрібної області, а потім
виберіть Обрізати.

Редагування записаного відеокліпа
Обрізайте та скорочуйте відеокліпи, щоб залишити лише найважливіше.

1 Виберіть  > Галерея та відеокліп.
2 Виберіть  > Редагувати.
3 Установіть початковий та кінцевий кадри відеокліпа, щоб визначити його

тривалість.
4 Для попереднього перегляду відеокліпа виберіть .
5 Щоб зберегти відеокліп, виберіть .

Обмін фотографіями чи відеокліпами з Галереї 
Бажаєте завантажити фотографії або відеокліпи у службу соціальної мережі, щоб
їх побачили друзі та родичі? Це можна зробити прямо із програми Галерея.

1 Виберіть  > Галерея.
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2 Виберіть фотографію або відеокліп, торкніться екрана для відображення
панелі інструментів і виберіть  > Обмінятися.

Порада: Якщо Ви вже ввійшли до служби соціальної мережі, можна надсилати
фотографії й відеокліпи прямо до неї. Виберіть , торкніться екрана, щоб
відобразити панель інструментів, і виберіть піктограму служби на панелі
інструментів фотографії.

Для першого обміну фотографією або відеокліпом може знадобитися
виконання входу до служби соціальної мережі. Виконати вхід потрібно лише
під час першого обміну.

3 Якщо бажаєте, додайте коментар і виберіть Обмінятися.

Порада: Ви також можете обмінюватися фотографіями та відеокліпами з іншим
телефоном, який підтримує NFC. Для обміну виберіть фотографію або відеокліп,
а потім торкніться іншого телефону зоною NFC свого телефону.

Видалення фотографій і відеокліпів
Якщо в телефоні багато фотографій і відеокліпів, можна видалити не дуже вдалі.
Це легко зробити у програмі Галерея.

1 Виберіть  > Галерея.
2 Виберіть , позначте фотографії й відео та виберіть Видалити.

Перегляд фотографій і відеокліпів у телевізорі
Фотографії та відеокліпи можна переглядати на екрані сумісного телевізора,
завдяки чому їх легко показувати своїм рідним та друзям.

Якщо телевізор підтримує HDMI, можна використовувати сумісний кабель HDMI з
мікро-з’єднувачем (продається окремо) для підключення телефону до HD-
телевізора.

Перегляд фотографій і відеокліпів на HD-телевізорі

Приєднання телефону до телевізора
Під’єднайте кабель HDMI з мікро-з’єднувачем до мікро-гнізда HDMI на телефоні.
Під’єднайте інший кінець кабелю до гнізда HDMI телевізора.
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Якщо зображення на екрані телевізора відсутнє, переконайтеся, що телевізор
використовує правильний вхід HDMI.

Переміщення по екрану телевізора
Вибирайте піктограми зі стрілками на екрані телефону. Щоб вибрати що-небудь,
виберіть OK.

Перегляд фотографії або відтворення відеокліпа
Виберіть Відеокліпи або Фотографії, перейдіть до фотографії або відеокліпа, а
потім виберіть OK.

Перехід до попередньої або наступної фотографії
Виберіть стрілку назад або вперед.

Повертання вибраної фотографії
Виберіть стрілку вгору або вниз.

Запуск показу слайдів фотографій
Під час перегляду фотографії виберіть OK.

Призупинення або відновлення відтворення відеокліпа
Виберіть OK.

Перемотування відеокліпа назад або вперед
Виберіть стрілку назад або вперед.

Перегляд фотографій і відеокліпів на телевізорі стандартної чіткості
Для цього потрібен кабель відеозв’язку Nokia (продається окремо), а також може
знадобитися змінити установки ТВ-виходу та пропорції зображення.
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Щоб змінити установки ТБ-виходу, виберіть  > Установки і Телефон >
Аксесуари > ТВ-вихід.

1 Підключіть відеокабель Nokia до відеовходу сумісного телевізора. Кольори
штекерів мають відповідати кольорам гнізд.

2 Підключіть інший кінець кабелю відеозв’язку Nokia до гнізда аудіо-відео Nokia
свого телефону.
Якщо зображення на екрані телевізора відсутнє, переконайтеся, що Ви
вибрали правильний вхід HDMI на телевізорі.

3 Виберіть фотографію або відеокліп на телефоні.

Не приєднуйте вироби, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може
пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-
відео Nokia. Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia будь-який зовнішній пристрій
або гарнітуру, які не були схвалені компанією Nokia для використання з цим
пристроєм, особливу увагу звертайте на рівні гучності.

Синхронізація фотографій і відеокліпів між телефоном і комп’ютером
Зробили фотографії або записали відеокліпи за допомогою телефону та бажаєте
переглянути їх на комп’ютері? За допомогою кабелю USB можна легко
синхронізувати фотографії та відеокліпи між телефоном і комп’ютером.

1 Приєднайте телефон до сумісного комп’ютера за допомогою сумісного
кабелю USB.
Якщо необхідно синхронізувати файли між карткою пам’яті телефону та
комп’ютером, переконайтеся, що картка пам’яті в телефоні.

2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп’ютері, а потім виконуйте інструкції,
які з’являтимуться в Nokia Suite.
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Резервне копіювання фотографій
Будьте певні, що не втратите важливі фотографії! Можна використовувати
програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії фотографій на комп’ютері.

1 Під’єднайте телефон до сумісного комп’ютера за допомогою сумісного
кабелю USB.
Якщо необхідно копіювати файли з картки пам’яті телефону на комп’ютер або
навпаки, переконайтеся, що картка пам’яті вставлена в телефон.

2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп’ютері, а потім виконуйте інструкції із
синхронізації програми Галерея, які з’являтимуться в Nokia Suite.

Персоналізація та Магазин Nokia

Режими
Про режими

 Виберіть  > Установки > Режими.

Очікуєте на дзвінок, але не бажаєте, щоб телефон дзвонив? У Вашому телефоні є
різні групи установок, які називаються режимами. Їх можна настроїти для
різноманітних подій і середовищ. Також можна створювати власні режими.

Режими можна настроювати описаним нижче чином.

• Змінити тон дзвінка та сигнали повідомлень.
• Змінити гучність тону дзвінка та тонів натискання клавіш.
• Вимкнути звук натискання клавіш і тонів оповіщень.
• Активувати вібросигнали.
• Настроїти телефон таким чином, щоб він промовляв ім’я контакту, що

телефонує.

Порада: Потрібен швидкий доступ до режимів? Додайте міні-програму режимів
на головний екран.

Настроювання тону дзвінка та інших тонів
Можна настроїти тони телефону для кожного режиму.

Виберіть  > Установки > Режими.

Виберіть потрібний режим, виберіть Настроїти та потрібну опцію.

Порада: Щоб завантажити додаткові тони дзвінка з Магазину Nokia, виберіть
Завантаження звуків. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-
сторінку www.nokia.com/support.
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Порада: Щоб встановити улюблену пісню з музичного плеєра як тон дзвінка,
виберіть Пісні.

Вимкнення звуків телефону
Якщо ввімкнути профіль «Без звуку», звук усіх тонів дзвінка та тонів оповіщень
вимикається. Переключіться на цей профіль, коли Ви, наприклад, у кінотеатрі або
на зустрічі.

Протягніть вниз з області оповіщень, а потім виберіть Без звуку.

Змінення режиму для зустрічей
Задайте, щоб у телефоні замість тону дзвінка лунав короткий однократний сигнал,
коли Ви на зустрічі.

1 Виберіть  > Установки > Режими.
2 Виберіть Зустріч > Увімкнути.

Порада: Потрібен швидкий доступ до режимів? Додайте міні-програму режимів
на головний екран.

Установлення тимчасового режиму
Можна активувати режим на встановлений період часу, після закінчення якого
буде активовано режим, який використовувався раніше.

Виберіть  > Установки > Режими.

1 Виберіть потрібний режим і виберіть Тимчасовий.
2 Визначте час закінчення дії тимчасового режиму.

Користування телефоном у режимі «Офлайн»
У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або отримувати дзвінки, можна
переключитися на профіль «Офлайн» і користуватися музикою, відеокліпами та
іграми, які не вимагають з’єднання з мережею.

Натисніть клавішу живлення , а потім виберіть Увімкнути режим "Офлайн".

Коли увімкнено профіль «Офлайн», з’єднання з мобільною мережею відсутнє.
Телефон не передаватиме мобільній мережі та не отримуватиме від неї жодних
радіочастотних сигналів. Якщо Ви спробуєте надіслати повідомлення, його буде
збережено в папці «Вихідні» та надіслано тільки після переключення до іншого
профілю.

Крім того, можна користуватися телефоном без SIM-картки. Вимкніть телефон і
вийміть SIM-картку. Після повторного увімкнення пристрою увімкнеться профіль
«Офлайн».
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Важливо: У режимі офлайн неможливо здійснювати або отримувати будь-які
дзвінки або використовувати інші функції, для яких потрібне покриття
стільникової мережі. Ви можете зателефонувати за номером екстреної служби,
запрограмованим на Вашому пристрої. Щоб здійснити дзвінок, необхідно вибрати
будь-який інший режим.

Якщо включено профіль «Офлайн», все ще можна встановлювати з’єднання з
мережею Wi-Fi, наприклад, щоб читати електронні листи або переглядати
сторінки в Інтернеті. Також можна використовувати з’єднання Bluetooth.

Якщо функція NFC увімкнена, вона залишається увімкненою і у профілі «Офлайн»
також. Щоб вимкнути NFC, виберіть  > Установки і З’єднання > NFC, а потім
виберіть для NFCВимкнено.

Вимикайте мобільний телефон, коли користуватися ним заборонено, або коли він
може спричинити перешкоди чи викликати небезпеку. Не забувайте
дотримуватись застосовних вимог техніки безпеки.

Створення нового режиму
Бажаєте настроїти свій телефон для використання на роботі, в університеті або
вдома? Можна створити нові режими для різних ситуацій і надати їм відповідних
назв.

Виберіть  > Установки > Режими.

Виберіть  > Створити новий та визначте установки режиму.

Порада: Можна призначити тон дзвінка спеціально для свого режиму. Виберіть
Тон дзвінка.

Змінення теми
 За допомогою тем можна освіжити телефон — змінити вигляд і палітру

кольорів.

1 Виберіть  > Установки > Теми.
2 Виберіть Загальні, а потім виберіть потрібну тему.

Порада: Щоб завантажити додаткові теми з Магазину Nokia, виберіть
Завантаження тем. Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт
www.nokia.com/support.

Головний екран
Про головний екран
На головному екрані доступні такі можливості:
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• перегляд оповіщень або індикаторів пропущених дзвінків і отриманих
повідомлень;

• відкриття улюблених програм;
• керування програмами, такими як музичний плеєр;
• подавання ярликів для різних функцій, наприклад написання повідомлення;
• перегляд обраних контактів і швидке здійснення дзвінків або надсилання

повідомлень контактам.

Можна мати кілька головних екранів, наприклад окремий головний екран для
праці та для особистого життя.

Головний екран інтерактивний. Щоб швидко переглянути календар, виберіть
дату. Щоб встановити будильник, виберіть годинник.

Персоналізація головного екрана
Бажаєте зробити фоном головного екрана улюблений пейзаж або фотографії
родини? Можна змінити шпалери та впорядкувати елементи на кожному
головному екрані за власним уподобанням.

Змінення шпалер
На головному екрані торкніться пустої області та потримайте її, а потім виберіть
Змінити шпалери.

Порада: Завантажте додаткові фонові зображення з Магазину Nokia. Щоб
отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/
support.

Упорядкування елементів на головному екрані
Торкніться елемента та потримайте його, а потім перетягніть його до нового
розташування.
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Порада: Елементи можна перетягувати між різними головними екранами.

Додавання нового головного екрана
Виберіть  > Додати інший гол. екран.

Додавання міні-програм на головний екран
Бажаєте подивитися прогноз погоди або останні новини? Додайте на головний
екран міні-програми (віджети), щоб швидко бачити потрібну інформацію.

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у
спливаючому меню виберіть Додати міні-прогр. та міні-програму.

Міні-програма може розширити можливості відповідної програми, а також може
змінити функціональність програми.

Порада: Ви можете завантажити додаткові міні-програми з Магазину Nokia.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання
великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякі міні-програми головного екрана можуть автоматично підключатися до
Інтернету. Щоб це не відбувалося, закрийте з’єднання мобільних даних.
Протягніть вниз із області оповіщень і виберіть  .

Видалення міні-програми з головного екрана
Виберіть і потримайте міні-програму, а потім виберіть  .

Додавання ярликів на головний екран
Вам відомо, що можна створити ярлики для найчастіше використовуваних
програм і функцій? Ви можете додавати ярлики для програм або дій, таких як
написання повідомлення.

Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, а потім у
спливаючому меню виберіть Додати ярлик та програму або дію.

Переключення між головними екранами
Можна використовувати декілька головних екранів. Наприклад, можна створити
окремі головні екрани для роботи та особистого життя, і настроїти для кожного
з них окремий вміст.

Щоб переключитися на інший головний екран, швидко проведіть вліво або вправо
по екрану.
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 вказує на поточний головний екран.

Додавання важливих контактів на головний екран
Додавайте найбільш важливі контакти на головний екран, щоб мати змогу швидко
зателефонувати до них або надіслати їм повідомлення.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть контакт, збережений у пам’яті телефону, і виберіть  > Додати на
Головний екран.

Здійснення дзвінка контакту
Виберіть контакт на головному екрані та натисніть клавішу дзвінка. Якщо для
контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер.

Надсилання повідомлення контакту
Виберіть контакт на головному екрані та виберіть Повідомлення.

Видалення контакту з головного екрана
На головному екрані натисніть і потримайте контакт, а потім виберіть .
Контакт буде видалено з головного екрана, але він залишиться у списку контактів.

Упорядкування програм
Бажаєте швидше знаходити найчастіше використовувані програми? У головному
меню можна впорядкувати програми за папками та приховати найменш
використовувані програми.

Виберіть .
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Створення нової папки
Виберіть  > Нова папка.

Переміщення програми до папки
Виберіть і потримайте програму, а потім виберіть Перемістити в папку і нову
папку.

Порада: Для перетягування програм і папок торкніться екрана в меню та
потримайте його, а потім виберіть Упорядкувати.

Магазин Nokia
Про Магазин Nokia

 Виберіть  > Магазин та ввійдіть до свого облікового запису Nokia.

Вам відомо, що в телефоні можна встановлювати додаткові програми? Або
завантажувати ігри, також безкоштовно? У Магазині Nokia можна знайти
найсвіжіший вміст, призначений спеціально для Вашого телефону.

Ви можете завантажити:

• Ігри
• Програми
• Відео
• Теми та шпалери
• Тони дзвінка

Ви також можете отримати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і
розташуванню.

Щоб завантажувати вміст з Магазину Nokia, потрібен обліковий запис Nokia.

Коли Ви виконаєте вхід, Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим
телефоном.

Ви можете шукати й завантажувати вміст безпосередньо в телефоні або
відвідувати Магазин Nokia на сумісному комп’ютері та надсилати посилання на
вміст у телефон в текстових повідомленнях.

Деякі елементи надаються безкоштовно, інші вимагають оплати за допомогою
кредитної картки або шляхом включення вартості до телефонного рахунку.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника
послуг мережі.
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Щоб дізнатися більше про Магазин Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/
support.

Пошук у Магазині Nokia
Переглядайте останні та найпопулярніші програми та ігри, а також об’єкти,
рекомендовані Вам та для Вашого телефону. Можна переглядати різні категорій
або шукати конкретні об’єкти.

1 Виберіть  > Магазин, потім увійдіть до свого облікового запису Nokia.
2 Виберіть .
3 Введіть слова для пошуку в поле пошуку, а потім виберіть .

Коли Ви переглядаєте елемент, також показуються елементи на таку саму тему.

Порада: Щоб переглянути, якої думки інші стосовно елемента, перегляньте
рецензії. Також можна переглянути опис, ціну та розмір завантаження.

Завантаження ігор, програм й інших об’єктів
Завантажуйте безкоштовні ігри, програми та відеокліпи або купуйте додатковий
вміст для свого телефону. У Магазині Nokia можна знайти вміст, призначений для
Вашого телефону.

1 Виберіть  > Магазин, потім увійдіть до свого облікового запису Nokia.
2 Виберіть об’єкт.
3 Якщо в об’єкта є ціна, виберіть Придбати. Якщо об’єкт безкоштовний, виберіть

Заванта-жити.
4 Можна оплачувати кредитною карткою, а також включати вартість у рахунок

за використання послуг оператора мережі, якщо це можливо.
Щоб зберегти деталі про кредитну картку в обліковому записі Nokia, виберіть
Додати.

5 Виберіть Оплатити.
6 Щоб підтвердити, введіть свої ім’я користувача та пароль облікового запису

Nokia, а потім виберіть Продовжити, щоб почати завантаження.

Після завершення завантаження можна відкрити або переглянути об’єкт. Можна
продовжувати шукати вміст під час завантаження.

Місце збереження об’єкта в телефоні залежить від типу вмісту. Щоб змінити
розташування за умовчанням, виберіть  > Параметри встановлення та місце
зберігання об’єктів.
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Порада: Використовуйте з’єднання Wi-Fi для завантаження більших за розміром
файлів, зокрема ігор, програм або відеокліпів.

Порада: Щоб не вводити деталі платіжної картки під час кожного придбання
вмісту в Магазині Nokia, збережіть деталі в обліковому записі Nokia. Можна додати
кілька платіжних карток і вибрати, яку з них використовувати під час придбання.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника
послуг мережі.

Докладнішу інформацію про об’єкт можна дізнатися в його видавця.

Перегляд завантажень
Під час завантаження елемента можна продовжити шукати вміст і додавати
елементи до черги завантаження.

1 Виберіть  > Магазин та ввійдіть до свого облікового запису Nokia.
2 Виберіть .

Стан поточних завантажуваних елементів показано в розділі Нові завантаження.
Елементи завантажуються по одному; елементи, що очікують, знаходяться в черзі
завантаження.

Раніше завантажені елементи показано в розділі Журнал завантажень.

Порада: Якщо необхідно, наприклад, тимчасово закрити з’єднання Wi-Fi, виберіть
елемент, що завантажується, а потім у вікні деталей виберіть Пауза. Щоб
відновити завантаження, виберіть Відновити. Призупиняйте елементи, що
очікують, по одному.

У разі невдалого завантаження можна повторно завантажити елемент.

Оцінювання та рецензування елемента
Бажаєте поділитися своєю думкою про елемент вмісту з іншими користувачами
Магазину Nokia? Оцініть цей елемент і напишіть власну рецензію.

Ви можете опублікувати одну рецензію для кожного завантаженого елемента.

1 Виберіть потрібний елемент і Рецензія.
2 Оцініть цей елемент і напишіть власну рецензію, а потім виберіть Передати.

Щоб відредагувати рецензію, виберіть Змінити рецензію.
3 Щоб опублікувати рецензію, виберіть Передати.
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Допоможіть нам підтримувати високу якість Магазину Nokia — повідомте нас,
якщо знайдете неналежний вміст. Виберіть Повідом. про поруш. і причину.
Укажіть додаткові деталі, якщо потрібно.

Телефон

Дзвінок на номер телефону
1 На головному екрані виберіть , а потім введіть номер телефону.

Щоб видалити номер, виберіть .
Щоб ввести знак «+», який використовується для міжнародних дзвінків, двічі
натисніть *.

2 Натисніть клавішу дзвінка.
3 Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Увімкнення гучномовця під час дзвінка
Щоб інші присутні у кімнаті могли долучитися до дзвінка, увімкніть вбудований
гучномовець.

Виберіть .

Під час здійснення або отримання відеодзвінка гучномовець автоматично
вмикається.

Вимкнення гучномовця
Виберіть .

Пошук контакту з панелі набору номера
На головному екрані виберіть , а потім почніть вводити ім’я або прізвище
контакту. Також можна здійснювати пошук за назвою компанії. Вибирайте кожну
цифрову клавішу один раз для кожної літери. Наприклад, для пошуку слова
«Nokia» виберіть 6, 6, 5, 4, а потім 2.
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Здійснення дзвінка знайденому контакту
Виберіть контакт.

Надсилання повідомлення контакту
Виберіть і потримайте контакт, а потім у картці контакту виберіть Повідомлення.

Здійснення відеодзвінка контакту
Виберіть і потримайте контакт, а потім у картці контакту виберіть Відеодзвінок.

Перевертання для вимикання звуку телефону
Якщо надходить дзвінок, але Ви не хочете, щоб Вас турбували, можна
перевернути телефон, щоб вимкнути звук тону дзвінка.

Увімкнення функції перевертання для вимикання звуку
Виберіть  > Установки і Телефон > Установки сенсора > Вимкнути звук
дзвінків > Увімкнено.

Коли надходить дзвінок, переверніть телефон дисплеєм вниз.
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Здійснення дзвінка контакту
1 Виберіть  > Контакти.
2 Щоб виконати пошук контакту, виберіть , а потім введіть перші літери або

символи імені або прізвища в полі пошуку.
3 Виберіть контакт.
4 У контактній картці виберіть Голосовий дзвінок.
5 Якщо для контакту збережено кілька телефонних номерів, виберіть номер, на

який потрібно подзвонити.

Відповідь на дзвінок, що очікує
Ви можете відповісти на дзвінок під час активного дзвінка. Очікування дзвінків є
послугою мережі.

Натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримування.

Увімкнення або вимкнення, або перевірка стану послуги
Виберіть  > Установки і Телефонування > Дзвінок > Очікування дзвінків >
Увімкнути, Вимкнути або Перевірити стан.

Переключення між активним дзвінком і дзвінком на утримуванні
Виберіть  > Переключитися.

Об’єднання дзвінка на утримуванні й активного дзвінка
Виберіть  > Перевести. Ви відключитеся від дзвінків.

Завершення активного дзвінка
Натисніть клавішу завершення.

Завершення обох дзвінків
Виберіть  > Завершити всі дзвінки.
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Здійснення відеодзвінка
Не вдається часто зустрічатися з деякими друзями або родичами? Чому б не
здійснити відеодзвінок і не поспілкуватися з ними?

Відеодзвінки є послугою мережі, і для здійснення відеодзвінка потрібно
перебувати в зоні дії мережі 3G.

Щоб отримати інформацію щодо наявності та вартості, зверніться до
постачальника послуг мережі.

У відеодзвінку можуть брати участь лише дві особи. Відеодзвінки не можна
здійснити, якщо активні інші голосові дзвінки або відеодзвінки.

Здійснення відеодзвінка контакту
1 Виберіть  > Контакти, а потім виберіть контакт.
2 У картці контакту виберіть Відеодзвінок.

Передня камера за умовчанням використовується для відеодзвінків. Початок
відеодзвінка може зайняти деякий час.
Відеодзвінок активний, коли Ви бачите два відеозображення та чуєте звук
через гучномовець. Якщо абонент, якому Ви телефонуєте, не бажає надсилати
відео, Ви лише чутимете його голос і, можливо, бачитимете зображення або
пустий екран.

3 Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Здійснення відеодзвінка за номером телефону
1 На головному екрані виберіть , а потім введіть номер телефону.
2 Виберіть  > Відеодзвінок.

Відповідь на відеодзвінок
Під час надходження відеодзвінка показується .
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1 Натисніть клавішу дзвінка.
2 Щоб розпочати надсилання відео в реальному часі, виберіть Так.

Коли Ви відповідаєте на відеодзвінок, гучномовець автоматично вмикається.

Якщо надсилання відео не розпочато, можна лише почути голос абонента, який
телефонує. Відео буде замінено на сірий екран.

Розпочніть надсилання відео в реальному часі під час відеодзвінка
Виберіть  > Увімкнути > Надсилання відео.

Замініть сірий екран на фотографію
1 Виберіть  > Установки і Телефонування > Дзвінок > Зображення у

відеодзвінку.
2 Виберіть Визначає користувач та фотографію.

Відхилення відеодзвінка
Під час надходження відеодзвінка показується .

Натисніть клавішу завершення.

Здійснення конференц-дзвінків
Ви можете організувати конференц-дзвінок із шістьма особами (включаючи Вас).
Конференц-дзвінки є послугою мережі.

Конференц-дзвінки з використанням відео не підтримуються.

1 Подзвоніть першій особі.
2 Щоб подзвонити іншій особі, виберіть . Введіть потрібний номер телефону

або, щоб знайти контакт, виберіть . Перший дзвінок буде поставлено на
утримування.
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3 Коли новий дзвінок буде прийнято, виберіть  > Конференція.

Додавання іншої особи до конференц-дзвінка
Подзвоніть потрібній особі та виберіть .

Приватна розмова з одним учасником конференц-дзвінка
Виберіть  > Показати учасників. Перейдіть до потрібної особи та виберіть

. Конференц-дзвінок на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Інші
особи продовжуватимуть конференц-дзвінок.
Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть  > Конференція. Якщо у
дзвінку беруть участь більше трьох осіб, виберіть .

Відключення когось від конференц-дзвінка, розпочатого Вами
Виберіть  > Показати учасників. Перейдіть до потрібної особи та виберіть

.

Завершення активного конференц-дзвінка
Натисніть клавішу завершення.

Дзвінки за часто використовуваними номерами
Ви можете швидко зателефонувати друзям та родині, приписавши номери
телефонів, які часто використовуються до цифрових клавіш.

Виберіть  > Установки і Телефонування > Швидкий набір.

Призначення номера телефону цифровій клавіші
1 Виберіть цифрову клавішу, якій потрібно призначити номер телефону.

Клавіша 1 (  ) зарезервована для голосової скриньки.
2 Виберіть контакт у списку контактів.

Видалення або змінення номера телефону, призначеного цифровій клавіші
Виберіть і потримайте призначену клавішу, а потім виберіть Видалити або
Змінити у спливаючому меню.

Здійснення дзвінка
На головному екрані виберіть , а потім утримуйте призначену цифрову клавішу.

Дзвінок контакту за допомогою голосу
Здійснювати дзвінки та керувати телефоном можна за допомогою голосу.
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Голосові команди не залежать від голосу користувача. Команди автоматично
створюються телефоном.

Додаючи контакти або редагуючи голосові команди, не використовуйте дуже
короткі або подібні імена для різних контактів і команд.

Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне
оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на
функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову
команду, тримайте телефон на короткій відстані.

1 На головному екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано
сумісну гарнітуру із клавішею гарнітури, натисніть і потримайте клавішу
гарнітури.

2 Пролунає короткий сигнал, і з’явиться повідомлення Скажіть ім’я зараз. Чітко
вимовте ім’я, збережене для контакту.

3 Телефон відтворить синтезовану голосову команду для розпізнаного
контакту вибраною мовою, і відобразиться ім’я та номер. Щоб скасувати
голосовий набір, виберіть Скасувати.

Прослуховування голосової команди для контакту
1 Виберіть контакт i  > Деталі голосової позначки.
2 Виберіть деталі контакту.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру
(наприклад, мобільний або домашній).

Дзвінок за останнім набраним номером
Намагаєтеся комусь додзвонитися та не отримуєте відповіді? Можна легко
повторити дзвінок. У журналі дзвінків зберігається інформація про вхідні та вихідні
дзвінки.

На головному екрані натисніть клавішу дзвінка, а потім виберіть номер або
контакт.

Записування телефонної розмови
Ви можете записувати телефонні розмови.

1 Під час голосового дзвінка виберіть  > До Головного екрана, потім
виберіть  > Диктофон.

2 Щоб почати записування, виберіть .
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3 Щоб зупинити записування, виберіть . Аудіокліп автоматично зберігається
в папці Звукові файли у програмі Файли.

Не можна використовувати записувач, коли триває дзвінок або відкрито
з’єднання GPRS.

Перегляд пропущених дзвінків
На головному екрані можна побачити пропущені дзвінки. Показується кількість
усіх пропущених подій, включно із пропущеними дзвінками й отриманими
повідомленнями.

Щоб переглянути номер телефону, протягніть вниз з області оповіщень, а потім
виберіть оповіщення про пропущені дзвінки. Відобразиться ім’я абонента, якщо
його збережено у списку контактів.

Зворотній дзвінок контакту або за номером
Виберіть контакт або номер.

Перегляд списку пропущених дзвінків пізніше
На головному екрані натисніть клавішу дзвінка, потім відкрийте вкладку
пропущених дзвінків .

Дзвінок на голосову скриньку 
Можна переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, щоб ті, хто дзвонять,
могли залишити повідомлення, якщо Ви не відповідаєте. Голосова скринька є
послугою мережі.

На головному екрані виберіть , а потім натисніть і потримайте клавішу 1.

Змінення номера телефону голосової скриньки
1 Виберіть  > Установки та Телефонування > Скринька дзвінків.
2 Утримуйте поштову скриньку і виберіть Змінити номер.
3 Введіть номер (за ним звертайтеся до постачальника послуг мережі), а потім

виберіть ОК.

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший номер телефону
Якщо у Вас немає можливості відповідати на дзвінки, можна переадресовувати
вхідні дзвінки.

Виберіть  > Установки і Телефонування > Переадрес. дзвінків > Голосові
дзвінки.
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Переадресація голосових дзвінків, коли немає відповіді
Виберіть Якщо немає відповіді > Увімкнути > На голосову скриньку.

Переадресація голосових дзвінків під час активного дзвінка
Виберіть Якщо зайнято > Увімкнути > На голосову скриньку.

Ви можете одночасно використовувати кілька опцій переадресації.

Переадресація всіх голосових дзвінків на інший номер телефону
1 Виберіть Всі голосові дзвінки > Увімкнути > На інший номер.
2 Введіть номер. Щоб використати номер, збережений у списку контактів,

виберіть Знайти.

Неможливо одночасно використовувати заборону та переадресацію дзвінків.

Заборона вхідних і вихідних дзвінків
Інколи виникає потреба обмежити здійснення або отримання дзвінків у телефоні.
Наприклад, можна обмежити всі вихідні міжнародні дзвінки або вхідні дзвінки під
час перебування за кордоном.

Виберіть  > Установки та Телефонування > Заборона дзвінків.

Щоб змінити установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника
послуг мережі.

Заборона вихідних дзвінків
1 Щоб заборонити будь-які вихідні дзвінки або міжнародні дзвінки, виберіть

Вихідні дзвінки або Міжнародні дзвінки. Щоб заборонити вихідні міжнародні
дзвінки, але дозволити дзвінки у свою країну, виберіть Міжнародні дзвінки,
крім власної країни.

2 Виберіть Увімкнути. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи
дзвінки даних.

Заборона вхідних дзвінків
1 Щоб заборонити будь-які вхідні дзвінки або міжнародні дзвінки під час

перебування за кордоном, виберіть Вхідні дзвінки або Вхідні дзвінки під час
роумінгу.

2 Виберіть Увімкнути.

Неможливо одночасно використовувати заборону та переадресацію дзвінків.
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Дозвіл на дзвінки лише за певними номерами
Ви можете дозволити дзвінки тільки за номерами членів родини або за іншими
основними номерами та заблокувати всі інші номери телефонів.

Виберіть  > Контакти та  > Номери SIM > Номери фікс. набору.

Ваша SIM-картка може не підтримувати послугу фіксованого набору. Знадобиться
код PIN2, який надається постачальником послуг.

Увімкнення фіксованого набору
Виберіть  > Увімкнути фіксов. набір, а потім введіть PIN2-код.

Вибір абонентів, яким дозволено дзвонити
1 Виберіть  > Новий SIM-контакт.
2 Введіть PIN2-код.
3 Введіть ім’я контакту та номер телефону, на який дозволено дзвонити, а потім

виберіть .
Щоб додати контакт зі списку контактів до списку фіксованого набору,
виберіть  > Додати з Контактів, а потім виберіть контакт.

Щоб надсилати текстове повідомлення на номер контакту, збережений на SIM-
картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку
фіксованого набору номер центра текстових повідомлень.

Контакти

Про програму «Контакти»

 Виберіть  > Контакти.

Ви можете зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу
контактну інформацію друзів. Щоб легко підтримувати зв’язок із найважливішими
контактами, їх можна зробити обраними.

Збереження номерів телефонів і адрес електронної пошти
Номери телефонів друзів, адреси електронної пошти та іншу інформацію можна
зберігати у списку контактів.

Виберіть  > Контакти.

Додавання контакту до списку контактів
1 Виберіть  .
2 Виберіть деталі контакту і заповніть поле.
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3 Додавши деталі, виберіть  .

Редагування контактної інформації
1 Виберіть контакт і  .
2 Виберіть деталі контакту і змініть інформацію.
3 Після завершення редагування всіх необхідних деталей виберіть  .

Додавання інших деталей до картки контакту
Виберіть контакт, виберіть  > , а потім виберіть потрібні деталі контакту.

Збереження номера з отриманого дзвінка або повідомлення
Отримали дзвінок або повідомлення від особи, чий номер телефону ще не
збережено у списку контактів? Можна легко зберегти цей номер у новому або
існуючому записі у списку контактів.

Збереження номера з отриманого дзвінка
1 На головному екрані натисніть клавішу дзвінка.
2 Відкрийте вкладку Отримані дзвінки .
3 Виберіть і потримайте номер телефону, а потім виберіть Зберегти в

Контактах у спливаючому меню.
4 Виберіть, чи потрібно створити новий запис у списку контактів або оновити

існуючий.

Збереження номера з отриманого повідомлення
1 Виберіть  > Повідомл..
2 У списку Розмови виберіть і потримайте повідомлення, а потім у спливаючому

меню виберіть Зберегти в Контактах.
3 Виберіть, чи потрібно створити новий запис у списку контактів або оновити

існуючий.

Швидкий зв’язок із найбільш важливими людьми
Можна встановити найбільш важливі контакти як обрані. Обрані контакти
відображаються вгорі списку Контакти, щоб із ними можна було швидко
зв’язатися.

Виберіть  > Контакти.

Установлення контакту як обраного
Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть Додати до обраного у
спливаючому меню.
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Видалення контакту зі списку обраних
Виберіть і потримайте контакт, а потім виберіть Видалити з обраного у
спливаючому меню. При цьому контакт не видаляється зі стандартного списку
контактів.

Додавання важливих контактів на головний екран
Додавайте найбільш важливі контакти на головний екран, щоб мати змогу швидко
зателефонувати до них або надіслати їм повідомлення.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть контакт, збережений у пам’яті телефону, і виберіть  > Додати на
Головний екран.

Здійснення дзвінка контакту
Виберіть контакт на головному екрані та натисніть клавішу дзвінка. Якщо для
контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер.

Надсилання повідомлення контакту
Виберіть контакт на головному екрані та виберіть Повідомлення.

Видалення контакту з головного екрана
На головному екрані натисніть і потримайте контакт, а потім виберіть .
Контакт буде видалено з головного екрана, але він залишиться у списку контактів.

Додавання фотографії до контакту
Бажаєте одразу бачити, хто телефонує? Додайте фотографію для певного
контакту.

Виберіть  > Контакти.

1 Виберіть контакт.
2 Виберіть  поруч з іменем контакту, а потім виберіть Додати зображення.
3 Виберіть фотографію з папки Галерея.

Змінення або видалення фотографії
Виберіть фотографію та натисніть Змінити зображення або Видалити
зображення.
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Установлення тону дзвінка для контакту
Бажаєте мати можливість чути, коли Вам телефонує певна особа? Можна
встановити особистий тон дзвінка для цієї особи.

Виберіть  > Контакти.

1 Виберіть контакт і .
2 Виберіть Тон дзвінка та виберіть тон дзвінка.

Створення групи контактів
Створивши групу контактів для родичів або друзів, можна легко надсилати
повідомлення усім їм одночасно.

1 Виберіть  > Контакти.
2 Відкрийте вкладку , потім виберіть .
3 Введіть назву групи, потім виберіть ОК.
4 На вкладці  виберіть потрібну групу та  > Додати учасників.
5 Позначте контакти, які потрібно додати до групи, та натисніть Вибрати.

Надсилання повідомлення групі людей
Потрібно швидко надіслати повідомлення всім членам родини? Призначивши їх
до однієї групи, можна надіслати повідомлення всім одночасно.

Виберіть  > Контакти.

1 Відкрийте вкладку .
2 Виберіть і потримайте назву групи, а потім виберіть Створити повідомл. у

спливаючому меню.

Надсилання своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»
Моя картка — це Ваша електронна візитна картка. За допомогою функції Моя
картка можна надсилати свою контактну інформацію іншим користувачам.

Виберіть  > Контакти.

Надсилання своєї контактної інформації у вигляді візитної картки
1 Виберіть і потримайте пункт Моя картка, а потім виберіть Надіслати як картку

конт. у спливаючому меню.
2 Виберіть метод надсилання.

Редагування своєї контактної інформації за допомогою функції «Моя картка»
1 Виберіть Моя картка.

Контакти 69



2 Виберіть , а потім виберіть деталі для редагування.
3 Щоб додати інші деталі, виберіть .

Копіювання контактів із SIM-картки на телефон
Контакти, які зберігаються на SIM-картці, можна скопіювати у телефон. Можна
додавати до контактів, збережених у телефоні, додаткові деталі, наприклад інші
номери телефонів, адреси або зображення.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть  > Номери SIM > Копіювати всі в телеф..

Створення резервної копії контактів у службах Nokia
Створивши резервну копію контактів у службах Nokia, Ви зможете легко
скопіювати контакти в новий телефон. Якщо телефон буде вкрадено або
пошкоджено, Ви все одно зможете отримати доступ до своїх контактів через
Інтернет.

Виберіть  > Контакти.

Виберіть  > Синхрон. Nokia > Синхронізувати.

Якщо дозволити автоматичну синхронізацію, усі зміни, які вносяться до списку
контактів, автоматично зберігатимуться у службах Nokia.

Для використання служб Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо Ви
спробуєте скористатися будь-якою службою Nokia за допомогою телефону, Вам
буде запропоновано створити обліковий запис.

Якщо Ви використовуєте програму «Синхронізація Nokia» для автоматичної
синхронізації контактів, не дозволяйте синхронізацію контактів із будь-якою
іншою службою, оскільки можливі конфлікти. Якщо активовано синхронізацію
контактів у програмі Mail for Exchange, користуватися програмою
«Синхронізація Nokia» для синхронізації контактів не можна.

Соціальний центр

Про програму «Соціальний центр»

 Виберіть  > Соціальний центр, а потім увійдіть до використовуваних служб
соціальних мереж.

Програма Соціальний центр допомагає вдосконалити роботу в соціальних
мережах. Увійшовши у служби соціальних мереж через програму Соціальний
центр, можна виконувати наведені нижче дії.
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• Перегляд оновлень стану друзів із кількох служб в одному вікні
• Публікація свого оновлення стану одночасно в кількох службах
• Обмінюватися фотографіями, зробленими за допомогою камери
• Обмінюватися відеокліпами, записаними за допомогою телефону
• Зв’язувати профілі Інтернет-друзів із їхньою контактною інформацією в

телефоні
• Додавати події з календаря служби до календаря телефону

Доступні лише ті функції, які підтримуються службою соціальної мережі.

Використання служб соціальних мереж потребує підтримки мережі. Це може
спричинити передачу великих обсягів даних і пов’язані з цим витрати. Додаткову
інформацію про тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг
мережі.

Служби соціальних мереж надаються третіми особами, а не компанією Nokia.
Перевірте установки конфіденційності служби соціальної мережі, якою Ви
користуєтеся, оскільки обмін інформацією може здійснюватися з великою групою
людей. Умови використання служби соціальної мережі регулюють обмін
інформацією в цій службі. Ознайомтеся з умовами використання та політикою
конфіденційності даної служби.

Перегляд оновлень стану друзів в одному вікні
Виконавши вхід до служб соціальних мереж за допомогою програми Соціальний
центр, можна переглядати оновлення стану друзів з усіх цих служб в одному вікні.
Не треба переключатися між різними програмами, щоб дізнатися, хто що робить.

1 Виберіть  > Соціальний центр.
2 Виберіть службу, а потім виконайте вхід.
3 Виберіть  > Мої облікові записи > Додати соц. мережу.
4 Виберіть іншу службу, а потім виконайте вхід.
5 Виберіть  > Усі дії.

Усі канали доданих служб автоматично відображаються у вікні.

Публікація стану у службах соціальних мереж
За допомогою програми Соціальний центр можна публікувати оновлення стану у
службах соціальних мереж.

1 Виберіть  > Соціальний центра потім увійдіть до використовуваних служб
соціальних мереж.

2 Виберіть  > Усі дії.
3 Напишіть оновлення стану в текстовім полі.
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Пов'язання друзів з Інтернету зі списком контактів
Профілі інтернет-друзів із соціальних мереж можна зв’язувати з їхньою
контактною інформацією у Вашому телефоні. Після зв’язування можна
переглядати контактну інформацію безпосередньо в програмі Соціальний центр
і бачити останні оновлення стану в списку контактів.

1 Виберіть  > Соціальний центр.
2 Виберіть зображення профілю інтернет-друга і Зв’язати профіль із конт..
3 У списку контактів виберіть контакт, з яким необхідно зв’язати профіль.

Перегляд оновлень стану друзів на головному екрані
За допомогою міні-програми Соціальний центр, можна переглядати оновлення
станів інтернет-друзів безпосередньо на головному екрані, під час входу до служб
соціальних мереж через програму Соціальний центр.

Додавання міні-програми Соціальний центр на головний екран
На головному екрані утримуйте пусту область, а потім виберіть Додати міні-
прогр. > Соціальний центр.

Відкриття програми Соціальний центр на головному екрані
На головному екрані виберіть міні-програму Соціальний центр. Якщо виконано
вхід, відкриється вікно оновлень стану. Якщо вхід не виконано, відкриється вікно
входу.

Завантаження фотографії або відеокліпа до послуги 
За допомогою програми Соціальний центр можна завантажувати фотографії або
відеокліпи до служб соціальних мереж.

1 Виберіть  > Соціальний центр, а потім увійдіть до служби соціальної
мережі.

2 Виберіть .
3 Виберіть, що потрібно завантажити — фотографію чи відеокліп.
4 Щоб позначити об’єкти для завантаження, виберіть їх.

Максимальний розмір файлу складає 4 Мб для фотографій і 10 Мб для відео.
5 Якщо завантажується одна фотографія, можна додати заголовок і позначку з

коментарем до певної частини фотографії.
Щоб мати змогу завантажити відео, ця функція має підтримуватися службою
соціальної мережі, а також необхідно використовувати з’єднання Wi-Fi.

6 Виберіть .
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Створення та завантаження фотографії
1 Виберіть .
2 Виберіть опцію завантаження фотографії з камери.
3 Зробіть фотографію.
4 Додайте заголовок і позначку з коментарем до певної частини фотографії.

Зв’язок із другом зі служби соціальної мережі
Якщо лише коментарів про стан друга недостатньо, Ви можете зателефонувати
другу або надіслати повідомлення.

1 Виберіть  > Соціальний центр.
2 Виберіть фотографію профілю друга, а потім виберіть потрібний спосіб

зв’язку.

Ця функція доступна, лише якщо Ви зв’язали профілі інтернет-друзів із їхньою
контактною інформацією в телефоні, або якщо друзі додали власну контактну
інформацію до своїх деталей у службі.

Доступні способи зв’язку можуть різнитися. Щоб подзвонити або надіслати
текстове повідомлення другові, ця функція має підтримуватися службою.

Додавання події до календаря телефону
Підтверджуючи запрошення на подію в соціальній мережі можна додавати події
до календаря телефону, щоб переглядати майбутні події навіть у режимі офлайн.

Виберіть  > Соціальний центр, виберіть службу та виконайте вхід.

1 Виберіть запрошення на подію.
2 Додавання події до календаря телефону.

Ця функція доступна, лише якщо вона підтримується службою.

Повідомлення

Про програму «Повідомлення»

 Виберіть  > Повідомл..

Ви можете надсилати й отримувати різноманітні повідомлення:

• текстові повідомлення;
• звукові повідомлення;
• мультимедійні повідомлення, які містять зображення та відео;
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• групові повідомлення.

Для обміну повідомленнями потрібна підтримка мережі.

Надсилання повідомлення
Залишайтеся на зв’язку із близькими та друзями за допомогою текстових і
мультимедійних повідомлень.

1 Виберіть  > Повідомл. і .
2 Щоб додати контакт як одержувача, виберіть Кому. Також можна ввести

номер телефону.
3 Напишіть повідомлення в текстовому полі, потім виберіть .

Порада: Щоб долучити вкладення, наприклад фотографію або відеокліп,
виберіть .

4 Виберіть .

Порада: Щоб надіслати повідомлення контакту зі списку контактів, утримуйте
контакт, а потім виберіть Надіслати повідомлення.

Вартість повідомлення, яке надсилається із вкладенням, може бути більшою, ніж
вартість звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати детальну
інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження
символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або
більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають
більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному
повідомленні.

Якщо текстове повідомлення дуже довге, воно може бути перетворене на
мультимедійне повідомлення. Якщо потрібно надіслати повідомлення як текстове
повідомлення, виберіть  > Опції надсилання > Тип повідомлення > Текст.

Якщо Ви надсилаєте текстове повідомлення одному або кільком одержувачам, а
в контактній інформації одного з одержувачів вказано адресу електронної пошти
замість номера телефону, текстове повідомлення буде перетворено на
мультимедійне.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, завеликий для
мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.
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Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні
повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних
пристроях.

Читання отриманого повідомлення
Коли хтось надсилає Вам повідомлення, на головному екрані показується
оповіщення. Повідомлення можна відкрити безпосередньо на головному екрані.

Виберіть Показати, щоб відкрити повідомлення.

Повідомлення поєднуються у розмови, що містять усі повідомлення, надіслані
певному контакту й отримані від нього, в одному вікні. Щоб прочитати розмову,
виберіть її зі списку у вікні Повідомлення.

Створення відповіді на повідомлення
1 У відкритому повідомленні, виберіть .
2 Напишіть відповідь і виберіть  > .

Порада: Щоб швидко відповісти на повідомлення, виберіть Торкн., щоб
ввести.

Пересилання повідомлення
1 У відкритому повідомленні, виберіть  > Переслати.
2 Щоб додати контакт як одержувача, виберіть Кому. Також можна ввести

номер телефону.
3 Відредагуйте повідомлення, якщо це потрібно, і виберіть  > .

Збереження вкладеної фотографії або іншого файлу
1 У розмові виберіть повідомлення, яке містить потрібний файл.
2 Утримуйте файл, а потім виберіть Зберегти і пам’ять. Файли зберігаються до

відповідних програм, таких як Галерея.

Читання повідомлення пізніше
1 Виберіть  > Повідомл..
2 Виберіть розмову, яка містить повідомлення.
3 Виберіть повідомлення.

Надсилання звукового повідомлення
Ви можете записати аудіокліп, наприклад пісню з нагоди дня народження, і
надіслати його другові як звукове повідомлення.

1 Виберіть  > Повідомл..
2 Виберіть .
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3 Щоб додати контакт як одержувача, виберіть Кому, контакт і . Також можна
ввести номер телефону.

4 Щоб додати аудіокліп як вкладення, виберіть  >  та потрібний аудіокліп.
Щоб записати новий аудіокліп, виберіть  > , а потім запишіть новий кліп.

5 Виберіть .

Змінення мови введення тексту
Можна змінити мову написання повідомлень і електронних листів.

1 Виберіть  > Установки та Телефон > Мова.
2 Виберіть Мова набору тексту.

Пошта

Про програму «Пошта»

 Виберіть  > Пошта.

Можна автоматично переносити пошту з існуючої адреси електронної пошти у
телефон і читати, надсилати відповіді та впорядковувати пошту в дорозі. Можна
додати у телефон декілька поштових скриньок і користуватися ними
безпосередньо на головному екрані.

За надсилання та отримання пошти у телефоні може стягуватися плата. Щоб
отримати інформацію щодо можливих витрат, зверніться до постачальника
послуг.

Пошта — це послуга мережі. Вона може бути недоступною в деяких регіонах.

Додавання поштової скриньки
Ви використовуєте більше ніж одну адресу електронної пошти? Можна мати
кілька поштових скриньок у телефоні. Пошта є послугою мережі.

Виберіть  > Пошта.

Під час першого відкриття програми Пошта телефон пропонує створити поштову
скриньку. Якщо Ви приймаєте, виконуйте інструкції, що відображаються на
телефоні.

Щоб використовувати ділову пошту з телефоном, настройте пошту за
допомогою Exchange ActiveSync. Для настроювання потрібне ім’я у Microsoft
Exchange Server і назва домену мережі. За детальнішою інформацією зверніться
до свого адміністратора Mail for Exchange.
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Додавання поштової скриньки пізніше
Поштову скриньку також можна створити пізніше. Виберіть Пошта > Нова
скринька, а потім виконуйте інструкції, що відображаються на телефоні.

Порада: Додайте поштову міні-програму до головного екрана, щоб мати зручний
доступ до пошти безпосередньо на головному екрані.

Видалення поштової скриньки
Утримуйте поштову скриньку, а потім виберіть Видалити скриньку.

Читання отриманого електронного листа
За допомогою Вашого телефону можна читати електронні листи та відповідати на
них.

Виберіть  > Пошта.

Виберіть поштову скриньку та електронний лист.

Порада: Щоб швидко читати нові електронні листи, додайте поштову міні-
програму до головного екрана.

Порада: Щоб збільшити або зменшити масштаб, поставте два пальці на екран і
розведіть або зведіть їх.

Відкривання або збереження вкладення
Виберіть вкладення і Відкрити або Зберегти. Якщо є більше одного вкладення, їх
можна зберегти всі відразу.
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Відповідь на електронний лист
1 Виберіть  > .
2 Введіть відповідь і виберіть .
3 Виберіть .

Пересилання електронного листа
1 Виберіть  > .
2 Введіть адресу електронної пошти. Щоб додати одержувача зі списку

контактів, виберіть .
3 Відредагуйте повідомлення, якщо це потрібно, а потім виберіть .
4 Виберіть .

Порада: Якщо електронний лист містить веб-адресу, і Ви хочете відкрити цю
адресу у браузері телефону, виберіть її.

Читання наступного або попереднього електронного листа у скриньці
Використовуйте піктограми зі стрілками.

Надсилання листів
Бажаєте надсилати електронні листи, коли Ви в дорозі? З телефону можна читати
і надсилати електронні листи, навіть коли Ви не сидите за своїм столом.

Виберіть  > Пошта та виберіть поштову скриньку.

1 Виберіть .
2 Введіть адресу електронної пошти. Щоб додати одержувача зі списку

контактів, виберіть . Щоб додати поле СК, виберіть  >  > Інші поля
одержувачів > Показати поле СК.

3 Введіть одержувача і повідомлення, потім виберіть .

Порада: Щоб додати вкладення, виберіть .
4 Виберіть .

Відповідь на запит про зустріч
Ви можете відкривати та зберігати або приймати запити про зустріч. У разі
збереження або прийняття запиту на зустріч він з’явиться в календарі.

Запити про зустріч обробляються в поштовій скриньці Exchange ActiveSync.

Виберіть  > Пошта і поштову скриньку Exchange ActiveSync.
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Відкрийте запит про зустріч і збережіть його в календарі або (якщо є така
можливість) виберіть  Прийняти,  Відхилити або  Під сумнівом.

Звіртеся зі своїм вільним часом
Виберіть  > Дивитися календар.

Щоб змінити, відповісти або переслати прийнятий запит про зустріч, відкрийте
його в календарі.

Доступні опції можуть різнитися.

Відкриття пошти на головному екрані
Залежно від телефону, можна мати кілька поштових міні-програм на головному
екрані.

Кожна поштова міні-програма містить одну поштову скриньку, у якій показується
три останніх отриманих електронних листи. Електронні листи можна відкрити
безпосередньо в міні-програмі.  вказує на надходження нового електронного
листа.

Порада: Щоб переглянути інші листи, прокрутіть екран вниз.

Додавання поштової міні-програми на головний екран
На головному екрані торкніться пустої області та потримайте її, а потім виберіть
Додати міні-прогр. і виберіть поштову міні-програму. Якщо Ви маєте більше однієї
поштової скриньки, виберіть, яку з них використовувати.

Порада: Щоб міні-програма мала більш компактний вигляд і показувалося тільки
ім’я поштової скриньки і  під час надходження нового електронного листа,
виберіть Додати міні-прогр. > Пошта, нові листи.

Інтернет

Про веб-браузер

 Виберіть  > Веб.

Залишайтеся в курсі новин та відвідуйте улюблені веб-сайти. Можна
використовувати веб-браузер телефону, щоб переглядати веб-сторінки в
Інтернеті.

Щоб отримати можливість переглядати веб-сайти, потрібно підключитися до
Інтернету.
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Перегляд веб-сторінок
Виберіть  > Веб.

Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який
надається постачальником послуг мережі, для з’єднання з Інтернетом можна
використовувати мережу Wi-Fi, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту
Введіть веб-адресу в адресний рядок, а потім виберіть .

Пошук в Інтернеті
Введіть слово для пошуку в адресний рядок, а потім виберіть слово для пошуку
нижче адресного рядка.

Збільшення або зменшення масштабу
Розташуйте два пальці на екрані, а потім зведіть або розведіть пальці.

Надсилання веб-посилання
Торкніться веб-сторінки та потримайте її, а потім виберіть Надіслати, а також у
який спосіб слід надіслати посилання.

Відкриття нового вікна браузера
Виберіть  > .

Переключення між вікнами браузера
1 Виберіть .
2 Протягніть вліво або вправо по екрану, а потім виберіть вікно.

Кеш — це ділянка пам’яті, яка використовується для тимчасового зберігання
даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати
доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення
пароля.

Очищення кеш-пам’яті
Виберіть  > Установки > Безпека > Видалити приватні дані > Кеш.

Додавання закладки
Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до своїх закладок
для зручного доступу.

Виберіть  > Веб.
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Під час перегляду веб-сторінок торкніться і потримайте веб-сторінку, а потім
виберіть Додати закладку.

Перехід до веб-сайту, для якого створено закладку
Виберіть  >  і закладку.

Порада: Закладки можна також додати до головного меню телефону. Під час
перегляду веб-сторінок торкніться і потримайте веб-сторінку, а потім виберіть
Установити як програму.

Підписка на веб-канал
Не потрібно регулярно відвідувати улюблені веб-сайти, щоб знати, що на них
відбувається. Можна підписатися на веб-канали й автоматично отримувати
посилання на найновіший вміст.

Виберіть  > Веб.

Веб-канали на веб-сторінках зазвичай мають позначку . Вони
використовуються для обміну такою інформацією, як заголовки останніх новин
або записи Інтернет-щоденників.

1 Перейдіть до веб-журналу або веб-сторінки, що містить веб-канал.
2 Торкніться і потримайте веб-сторінку, а потім виберіть Додати канал.

Оновлення каналу
У вікні «Веб-канали» утримуйте потрібний канал, а потім виберіть Оновити.

Автоматичне оновлення каналу
У вікні «Веб-канали» утримуйте потрібний канал, а потім виберіть Редагувати >
Автоматичні оновлення.

Дозвіл веб-сайту використовувати інформацію про розташування
Виберіть  > Веб.

Веб-сайти можуть запитати доступ до поточного розташування для того, щоб,
наприклад, персоналізувати інформацію, яку показуватиметься. Якщо дозволити
веб-сайту використовувати інформацію про розташування, воно може бути
видимим для інших, залежно від веб-сайту. Прочитайте політику конфіденційності
веб-сайту.

Якщо відобразиться запит, виберіть Дозволити один раз або Завжди
дозволяти.
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Закриття доступу до розташування з веб-сайту
1 Виберіть  > Установки > Безпека > Дозволи на розташування.
2 Торкніться і потримайте веб-сайт, а потім виберіть Видалити.

Закриття доступу до розташування з усіх веб-сайтів
Виберіть  > Установки > Безпека > Видалити приватні дані > Дозволи на
розташув..

Доступ до онлайн-служб за допомогою NFC
Якщо торкнутися позначки NFC, що містить веб-адресу, зоною NFC на телефоні,
веб-сайт відкриється у веб-браузері телефону.

Порада: Позначки NFC можуть також містити інформацію, наприклад номер
телефону або візитну картку. Коли Ви бачите номер телефону в рекламному
оголошенні з підтримкою NFC, торкніться позначки, щоб зателефонувати за
вказаним номером.

Розваги

Музичний плеєр
Про музичний плеєр

 Виберіть  > Муз. плеєр.

Ви можете використовувати музичний плеєр телефону для прослуховування
музики та подкастів у дорозі.

Відтворення музики
Виберіть  > Муз. плеєр.
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1 Виберіть , ,  або  щоб переглянути пісні, виконавців, альбоми чи
жанри.

2 Виберіть пісню або альбом.

Порада: Щоб прослухати пісні в довільному порядку, виберіть .

Призупинення або продовження відтворення
Щоб призупинити відтворення, виберіть ; щоб відновити відтворення, виберіть

.

Перемотування пісні вперед або назад
Виберіть і потримайте  або .

Повторне відтворення пісні
Виберіть .

Порада: Під час прослуховування музики можна повернутися на головний екран,
залишивши музику звучати у фоновому режимі.

Створення списку відтворення
Бажаєте слухати різноманітну музику відповідно до свого настрою? За допомогою
списків відтворення можна створювати добірки пісень для прослуховування в
певному порядку.

Виберіть  > Муз. плеєр.
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1 Виберіть і потримайте пісню, альбом або жанр, а потім виберіть Додати до
списку відтв..

2 Виберіть список відтворення або виберіть Новий список відтвор., щоб
створити новий список.

Відтворення списку
Виберіть  і список відтворення.

Видалення пісні зі списку відтворення
У вікні списку відтворення утримуйте пісню, потім виберіть Видалити.
Пісня видаляється лише зі списку відтворення, але не з телефону.

Порада: Програма Музичний плеєр автоматично створює список відтворення для
пісень, які відтворювалися найчастіше, відтворювалися нещодавно, ніколи не
відтворювалися та були додані нещодавно.

Перегляд тексту пісні під час її прослуховування
Щоб мати змогу переглядати текст пісні під час її відтворення, копіюйте файли з
текстом у ту саму папку, що й музичні файли. Імена файлів із текстами пісень мають
збігатися з іменами відповідних музичних файлів.

Музичний плеєр підтримує стандартний і покращений формати LRC, а також
тексти, прив’язані до пісні, використовуючи формат метаданих ID3v2.

Ця програма надається тільки для особистого використання вмісту, отриманого
в легальний спосіб.

Відтворення подкаста
1 Виберіть  > Муз. плеєр.
2 Виберіть  > Подкасти.
3 Виберіть подкаст. Якщо подкаст було відтворено частково, наступного разу

його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє
відтворення.

Порада: Під час прослуховування подкаста можна повернутися на головний
екран, залишивши програму Музичний плеєр відтворювати музику у фоновому
режимі.

Синхронізація музики між телефоном і комп’ютером
На комп’ютері зберігається музика, яку Ви хочете слухати у своєму телефоні?
Nokia Suite — це найшвидший спосіб копіювання музики у телефон. Цю програму
також можна використовувати для керування музичною колекцією та її
синхронізації.
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1 Приєднайте телефон до сумісного комп’ютера за допомогою сумісного
кабелю USB.

2 Проведіть вниз по екрану телефону з області оповіщень, а потім виберіть
USB > Nokia Suite.

3 Відкрийте програму Nokia Suite на комп’ютері. Переконайтеся, що
використовується найновіша версія програми Nokia Suite.

4 Перетягніть музику на телефон. Додаткову інформацію див. у довідці
програми Nokia Suite.

5 В програмі Музичний плеєр, виберіть  > Музична бібліотека > Оновити.

Завантажте останню версію програми Nokia Suite на веб-сайті www.nokia.com/
support.

Деякі музичні файли можуть бути захищені технологією керування цифровими
правами (DRM) і можуть відтворюватися тільки на одному пристрої.

Про службу «Музика Nokia»

 Виберіть  > Музика Nokia.

За допомогою служби «Музика Nokia» можна купувати й завантажувати пісні в
телефон. Відвідайте службу «Музика Nokia» і відкрийте для себе нову музику та
старі улюблені композиції.

Ця служба може бути недоступною в деяких регіонах або країнах. Залежно від
країни проживання доступні різні послуги та опції.

Щоб завантажити музику, потрібно створити безкоштовний обліковий запис
Nokia.

Можна створити обліковий запис Nokia, приєднатися до служби «Музика Nokia»
та виконати вхід до облікового запису за допомогою таких засобів:
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• cвого телефону
• cумісного веб-браузера.

Якщо у Вас уже є обліковий запис Nokia, його можна використовувати для служби
«Музика Nokia».

Якщо у Вас є будь-які кредити або завантаження, або Ви оформили підписку на
необмежене завантаження за допомогою свого облікового запису Nokia, не
закривайте обліковий запис. Інакше всі ці переваги буде втрачено.

Усі права інтелектуальної власності та інші права на пісні належать стороннім
ліцензіарам (таким як студія звукозапису чи виконавець, автор, композитор або
видавець) і збережені за ними. Ви маєте право використовувати музику,
завантажену зі служби "Музика Nokia", тільки згідно з обмеженнями на
використання, які стосуються певного музичного твору, як викладено в розділі
"Права" на сторінках продукту служби "Музика Nokia". Музика, придбана з інших
джерел, повинна використовуватися згідно з умовами придбання. Ви несете
відповідальність за непорушення застосовних прав інтелектуальної власності та
інших прав на музику, яку Ви використовуєте.

Записування звуків
Виберіть  > Диктофон.

Записування аудіокліпа
Виберіть .

Припинення записування
Виберіть . Аудіокліп автоматично зберігається в папці Звукові файли у програмі
Файли.

Надсилання записаного аудіокліпа як голосового повідомлення
Виберіть  > Надіслати.

Відтворення музики через радіо
Про FM-передавач

 Виберіть  > В. ч/радіо.

Ви можете відтворювати музику, яка зберігається в телефоні, через будь-яке
сумісне FM-радіо, наприклад автомобільний радіоприймач або домашню
стереосистему.

Робоча відстань FM-передавача становить приблизно 2 метри. Перешкоди
(наприклад, стіни, інші електронні пристрої або громадські радіостанції) можуть
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впливати на якість передачі. Діапазон робочих частот FM-передавача залежить
від регіону.

FM-передавач може перешкоджати роботі FM-радіоприймачів, які знаходяться
поруч і працюють на тій самій частоті. Щоб уникнути перешкод, перед
увімкненням FM-передавача завжди виконуйте пошук вільної FM-частоти на
радіоприймачі.

FM-передавач не можна використовувати одночасно з FM-радіо телефону.

Примітка: Використання FM-передавача може бути обмежено в деяких
країнах. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевих органів влади та відвідайте
веб-сторінку www.nokia.com/fmtransmitter.

Відтворення музики через радіо
Бажаєте слухати музику на високому рівні гучності або через стереодинаміки із
кращою якістю відтворення? Можна відтворювати музику через FM-радіо.

1 Настройте радіоприймач на вільну частоту.
2 Виберіть  > Муз. плеєр.
3 Виберіть пісню або список відтворення.
4 Виберіть  > Відтворення через радіо.
5 Введіть частоту, яку Ви настроїли в радіоприймачі. Наприклад, якщо частота

107,8 МГц є вільною у Вашому регіоні та Ви настроюєте на неї FM-радіо,
необхідно також настроїти FM-передавач на частоту 107,8 МГц.

Щоб відрегулювати гучність, використовуйте функцію регулювання гучності в
радіоприймачі. Переконайтеся, що гучність телефону не вимкнено.

Порада: Щоб легко вмикати та вимикати FM-передавач, додайте міні-програму
Відтворення через радіо на головний екран.

Ця програма надається тільки для особистого використання вмісту, отриманого
в легальний спосіб.

FM-радіо
Про FM-радіо

 Виберіть  > FM-радіо.

Ви можете прослуховувати FM-радіостанції, використовуючи свій телефон.
Просто приєднайте гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура
слугує антеною.
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Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

Радіо можна слухати, навіть коли телефон перебуває в режимі «Офлайн» і немає
покриття стільникової мережі. Якість радіотрансляції залежить від зони
покриття FM-радіо у Вашій місцевості.

Прослуховуючи радіо, можна здійснювати дзвінки та відповідати на них. Під час
активного дзвінка звук радіоприймача автоматично вимикається.

Пошук і збереження радіостанцій
Шукайте та зберігайте улюблені радіостанції, щоб легко прослуховувати їх
пізніше.

Виберіть  > FM-радіо.

Під час першого використання FM-радіо програма автоматично виконує пошук
доступних радіостанцій. Якщо станцій не знайдено, можна вручну встановити
частоту. Функцію автоматичного пошуку також можна використати пізніше.

Настроювання частоти вручну
1 Виберіть  >  > Настроїти станції вручну.
2 Щоб задати частоту, натискайте стрілки «вгору» або «вниз». Підтримуваний

діапазон частот: 87,5–108,0 МГц.

Пошук усіх доступних станцій
Виберіть  > .

Прослуховування радіо
Слухайте улюблені FM-радіостанції в дорозі!

Виберіть  > FM-радіо.
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Перехід до наступної або попередньої станції
Виберіть  або .

Перегляд усіх доступних станцій
Виберіть .

Пошук інших доступних станцій
Виберіть і потримайте  або .

Порада: Для зручного доступу до радіо додайте міні-програму радіо на головний
екран.

Упорядкування списку збережених станцій
Порядок списку збережених станцій можна змінити таким чином, щоб обрані
станції були першими.

Виберіть  > FM-радіо.

Збережені станції відображаються у вікні Список станцій.

Переміщення станції у списку
1 На панелі інструментів виберіть .
2 Виберіть і потримайте назву станції, а потім виберіть Перемістити у

спливаючому меню.
3 Виберіть нове місце у списку.

Гра із другом за допомогою NFC
Хочете розважитися, граючи в ігри з другом? Якщо Ви зі своїм другом маєте
сумісний телефон, який підтримує NFC, можна грати в ігри один проти одного.

1 Відкрийте гру, що підтримує NFC.
2 Виконуйте вказівки, наведені у грі.

Оплата за допомогою телефону
Забули гаманець або сумочку вдома? Жодних проблем, рахунки можна
оплачувати за допомогою телефону або використовувати його для купівлі
квитків, якщо ця можливість підтримується Вашим постачальником послуг мережі.

Щоб дізнатися, які послуги доступні у Вашому регіоні, зверніться до
постачальника послуг мережі. Потрібна SIM-картка, що підтримує технологію
NFC. Послуги прив’язуються до SIM-картки.
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Початок роботи
1 Щоб активувати послугу, зверніться до постачальника послуг мережі.
2 Виберіть  > Установки.
3 Виберіть З’єднання > NFC > Картки > Увімкнено.

Настроювання телефону на запит дозволу будь-яких трансакції з картками
Виберіть Питати перед викор. карток > Так.

Примітка: Якщо цю установку вимкнено, телефон не запитуватиме на
підтвердження перед тим, як дозволити операції з карткою, навіть якщо телефон,
або клавіші та екран заблоковано.

Оплата за допомогою телефону
1 Торкніться зчитувача зоною NFC свого телефону.
2 Щоб дозволити трансакцію для картки, виберіть Так. Після підтвердження Ви

маєте трохи часу для оплати.
3 Знову торкніться зчитувача. Постачальник послуг може запитати

підтвердження оплати.

Для використання у цьому телефоні сумісних із технологією NFC (Near Field
Communication — бездротовий зв’язок близького радіусу дії) платіжних послуг і
послуг придбання квитків, які надаються Вашим постачальником послуг, потрібно
підписатися на відповідну послугу в постачальника послуг і встановити його
програму. Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків
надаються третіми сторонами. Nokia не надає гарантій та не несе відповідальності
за будь-які з таких програм і послуг, включаючи послугу технічної підтримки
кінцевого користувача, функціональність або будь-які грошові операції чи втрати
грошової вартості. Створіть резервну копію даних телефону та зв’яжіться зі своїм
постачальником послуг перед ремонтом або технічним обслуговуванням
телефону, щоб забезпечити доступність платіжних послуг і послуг придбання
квитків після ремонту або технічного обслуговування. Після ремонту або
технічного обслуговування може знадобитися повторно встановити платіжну
програму або програму придбання квитків, яка надається третьою стороною. У
разі виникнення будь-яких питань щодо платіжних програм і послуг або програм
і послуг придбання квитків зверніться до свого постачальника послуг.

Відеокліпи
Про програму «Відеокліпи»

 Виберіть  > Відеокліпи.

Можна знаходити, завантажувати та переглядати відеокліпи на телефоні в будь-
якому місці.
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Порада: Завантажте нові відеокліпи з Магазину Nokia. Щоб отримати додаткову
інформацію, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання
великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Відтворення відеокліпа
Виберіть  > Відеокліпи.

Для перегляду своєї колекції відео відкрийте вкладку . Щоб переглянути свої
записані відеокліпи, виберіть  > Галерея.

Для перегляду послуг відео відкрийте вкладку .

Якщо підключити телефон до HD-телевізора, можна буде переглядати відеокліпи
на великому екрані.

Перегляд відео
Виберіть відеокліп для відтворення. Щоб скористатися елементами керування
відеоплеєром, торкніться екрана.

Перегляд відео з об’ємним звуком
Підключіть сумісні навушники до телефону, а потім виберіть , щоб увімкнути
функцію Dolby™ Headphone.

Призупинення або продовження відтворення
Виберіть  або .

Перемотування вперед або назад
Виберіть і утримуйте  або .

Копіювання відеокліпів між телефоном і комп’ютером
Бажаєте переглянути на комп’ютері відеокліпи, записані за допомогою телефону?
Або можливо Ви хочете скопіювати відеокліпи з телефону на комп’ютер?
Використовуйте сумісний кабель даних USB для копіювання відеокліпів між
комп’ютером і телефоном.

1 Використовуйте сумісний кабель даних USB, щоб з’єднати телефон із
комп’ютером.
Якщо копіювання відбувається з телефонної картки пам’яті на комп’ютер,
переконайтеся, що картка пам’яті вставлена.

2 Відкрийте програму Nokia Suite на комп’ютері та виконуйте інструкції, які
з’являтимуться на екрані.
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Перегляд Веб-ТБ
Ви завжди будете в курсі останніх новин і ніколи не пропустите останні епізоди
своїх улюблених телесеріалів.

Виберіть , а потім виберіть потрібну службу веб-ТБ.

Для бездротової потокової передачі вмісту може знадобитися з’єднання 3G, 3.5G
або Wi-Fi. Використання послуг «Веб-ТБ» може спричинити передачу великих
обсягів даних. Додаткову інформацію про тарифи на передавання даних може
надати постачальник послуг мережі.

Набір попередньо встановлених послуг «Веб-ТБ» залежить від країни та
постачальника послуг мережі. Вміст послуг «Веб-ТБ» відрізняється для кожної з
послуг.

1 Щоб переглянути вміст у програмі «Веб-ТБ», швидко проведіть по екрану.
2 Щоб розпочати відтворення, виберіть мініатюрне зображення.
3 Щоб переглянути або приховати елементи керування під час відтворення,

торкніться екрана.
4 Щоб змінити гучність, використовуйте клавіші гучності.

Додавання міні-програми «Веб-ТБ» до головного екрана
Торкніться пустої області на головному екрані та потримайте її, виберіть Додати
міні-прогр., а потім виберіть потрібну службу «Веб-ТБ».

Підключення до системи високої чіткості
Підключення до домашнього кінотеатру
Переглядайте відеокліпи високої чіткості з багатоканальним звуком Dolby Digital
Plus 5.1 і насолоджуйтеся об’ємним звучанням.
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1 Підключить телефон до сумісного домашнього кінотеатру за допомогою
з’єднувального мікро-кабелю HDMI™ (продається окремо).
Домашній кінотеатр має підтримувати стандарт HDMI 1.4 та передавати
відеосигнал на телевізор через HDMI.

2 Налаштуйте домашній кінотеатр на використання відповідного входу HDMI.
Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача Вашого
домашнього кінотеатру.
Телефон перетворюється на пульт дистанційного управління.

3 Виберіть Відеокліпи, потім виберіть відеокліп.

Максимальна підтримувана роздільна здатність відео становить 1080p. Телефон
не підтримує файли, розмір яких перевищує 4 ГБ.

Приклад: Відео формату MP4 або MKV з такими властивостями:

• відео: AVC 1916 кбіт/сек, 24 кадри/сек, High Profile Level 3.1, 3 контрольних
фрагменти

• звук: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 кбіт/сек, 6 каналів

Підключення до HD-телевізора
Для підключення телефону до телевізора або сумісного домашнього кінотеатру
можна використовувати з’єднувальний мікро-кабель HDMI (продається окремо).
Фотографії та відеокліпи зберігають оригінальну якість відео та звуку.

1 Під’єднайте з’єднувальний мікро-кабель HDMI до мікро-гнізда HDMI на
телефоні.

2 Під’єднайте з’єднувальний мікро-кабель HDMI до гнізда HDMI на телевізорі.
Телефон перетворюється на пристрій дистанційного керування.
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3 Виберіть потрібний вхід HDMI у телевізорі. Щоб отримати докладнішу
інформацію, див. посібник користувача телевізора.

4 Виберіть Фотографії або Відеокліпи.
Якщо вибрати Фотографії, усі Ваші фотографії будуть показуватися на
телевізорі.

Порада: Під час перегляду фотографій можна відтворювати музику у фоновому
режимі.

Бездротова потокова передача вмісту
Про DLNA-плеєр
Виберіть  > DLNA-пл..

Бажаєте дивитися фотографії та відеокліпи, які зберігаються в телефоні, на
іншому пристрої, наприклад на телевізорі? Або слухати музику, яка зберігається
в телефоні, через домашню стереосистему? За допомогою програми DLNA-пл.
можна транслювати мультимедійний вміст на DLNA-пристрої по бездротовому
каналу.

Необхідні умови:

• Мережа Wi-Fi. Для отримання найкращих результатів потрібно підключити
бездротовий маршрутизатор до DLNA-пристрою за допомогою кабелю.

• Функція Wi-Fi в телефоні активована. Телефон має бути підключений до тієї ж
мережі Wi-Fi, до якої підключено DLNA-пристрій.

Існує чотири типи DLNA-пристроїв: Якщо Ви можете підключитися до пристрою з
телефону та керувати потоковою передачею, це пристрій типу «рендерер». Якщо
Ви можете переглядати на пристрої мультимедійний вміст, який зберігається в
телефоні, це пристрій типу «плеєр». Дізнатися тип DLNA-пристрою можна також
у посібнику користувача пристрою.

Докладнішу інформацію про настроювання з’єднання Wi-Fi дивіться на веб-
сторінці www.nokia.com/support.

Потокова передача вмісту
Можна передавати фотографії та відеокліпи у потоковому режимі з телефону на
інший пристрій, що підтримує DLNA, наприклад телевізор.

Використання телефону для потокової передачі вмісту на DLNA-пристрій
1 Виберіть  > DLNA-пл. та виберіть свій DLNA-пристрій.

Якщо телефон не може виявити жодних пристроїв, можливо, у мережі Wi-Fi
немає DLNA-пристрою типу "рендерер". Перевірте, чи можете Ви переглядати
вміст у телефоні за допомогою DLNA-пристрою.
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2 Для потокової передачі фотографій виберіть Фотографії. Для потокової
передачі відеокліпів виберіть Відеокліпи. Для потокової передачі музики
виберіть Музика.

3 Виберіть фотографію, відеокліп або пісню.
Буде автоматично встановлено з’єднання з DLNA-пристроєм. Під час передачі
вмісту на DLNA-пристрій відображається .

Ви можете змінити масштаб фотографії або передати тільки частину фотографії.

Потокове передавання частини фотографії
1 Виберіть фотографію, розташуйте два пальці на екрані, а потім розведіть або

зведіть їх, щоб вибрати область обрізання.

Порада: Щоб перемістити область обрізання, торкніться області та
потримайте її, а потім перетягніть.

2 Щоб почати потокову передачу обрізаної області, підніміть палець.
Через 3 секунди фотографію буде передано на DLNA-пристрій. Щоб почати
передачу негайно, торкніться області.

Використання DLNA-пристрою для потокової передачі вмісту, який
зберігається в телефоні
1 Виберіть  > Установки та З’єднання > DLNA-сервер > DLNA-сервер >

Увімкнено.
2 Скористайтеся DLNA-пристроєм, щоб виявити телефон, а потім переглядайте

вміст у телефоні через DLNA-пристрій.

Порада: Щоб швидко відкрити DLNA-сервер, додайте міні-програму DLNA-сервер
на головний екран. Щоб додати, торкніться пустої області на головному екрані,
потім виберіть Додати міні-прогр. і виберіть міні-програму.
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Карти

Про програму «Карти»
За допомогою програми «Карти» можна дізнатися, що є поблизу, і дістатися до
потрібного пункту призначення. За допомогою програми «Карти» можна також
отримати прогнози погоди і посилання на найновіші путівники.

• Знаходити міста, вулиці та організації за допомогою Карти.
• Синхронізувати обрані розташування й маршрути між телефоном та веб-

службою «Карти Nokia».
• Дістатися до пункту призначення, отримуючи покрокові інструкції за

допомогою Їхати.
• Отримувати за розкладом інструкції з пересадок з урахуванням різних видів

громадського транспорту за допомогою програми Громадський транспорт.
• Переглянути поточну погоду і прогноз на наступні дні (за наявності) за

допомогою служби Погода.
• Отримати посилання на найновішу інформацію про те, що подивитися і де

побувати, де провести ніч і як забронювати номер за допомогою служби
Путівники.

У деяких регіонах відомості щодо координат можуть бути недоступні.

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги
можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до
постачальника послуг мережі.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання
великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.
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Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не
покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків
(наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або
недоступним.

Навігація до пункту призначення
Навігація автомобілем до пункту призначення
Якщо під час подорожі автомобілем Вам знадобляться покрокові інструкції щодо
маршруту, Їхати допоможе дістатися до пункту призначення.

Виберіть  > Їхати.

Навігація автомобілем до пункту призначення
Виберіть Вст. п. призн., а потім виберіть потрібну опцію.

Початок руху без визначеного пункту призначення
Виберіть Лише автомоб.. Карта відображатиме Ваше розташування.

Навігація автомобілем додому
Виберіть Їхати додому.

Якщо вибрати Їхати додому вперше, відображається запит на зазначення
початкового розташування.

Змінення розташування дому
Виберіть  > Установки > Початкове розташування > Визначити повторно.

Дотримуйтесь усіх 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.
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Змінення мови голосових інструкцій для навігації під час керування
автомобілем
Голосові інструкції допомагають знайти шлях до пункту призначення, дозволяючи
повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть  > Їхати.

Виберіть  > Установки > Голосові інструкції, а потім виберіть мову.

Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Вимкнення голосових інструкцій
Виберіть  > Установки > Голосові інструкції > Немає.

Змінення вигляду вікна «Автомобілем»
Бажаєте побачити більш реалістичну тривимірну карту або користуєтеся службою
Їхати вночі, коли темно? За допомогою різних режимів карти можна переглядати
інформацію у чіткому вигляді в будь-який час.

Виберіть  > Їхати.

Перегляд карти у тривимірному режимі
Виберіть  > . Щоб повернутися до двовимірного режиму, виберіть
піктограму повторно.

Щоб чітко бачити карту в темряві, можна ввімкнути нічний режим.

Увімкнення нічного режиму
Виберіть  >  > Кольори > Нічний режим.

За умовчанням карта повертається в напрямку руху автомобіля.

Орієнтування карти на північ
Виберіть . Щоб знову повернути карту в напрямку руху автомобіля, виберіть 
ще раз.

Вибір бажаного маршруту
За допомогою функції Їхати можна вибрати маршрут, який найкраще відповідає
Вашим потребам і вподобанням.

1 Виберіть  > Їхати.
2 Виберіть  >  > Установки маршруту.
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3 Виберіть Вибір маршруту > Швидший маршрут або Коротший маршрут.
4 Щоб поєднати переваги коротшого та швидшого маршрутів, виберіть Вибір

маршруту > Оптимальний.

Можна також дозволити або заборонити використання автомагістралей, платних
доріг, поромів тощо.

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку 
Зробіть процес керування автомобілем зручнішим, отримуючи в реальному часі
інформацію про дорожні події, допомогу у виборі смуги руху та попередження
стосовно обмежень швидкості.

Виберіть  > Їхати.

Відображення інформації про дорожні події на карті
Під час автомобільної навігації виберіть  > Рух машин. Події відображаються
на карті як трикутники та лінії.

Можна настроїти телефон на сповіщення за перевищення обмежень швидкості.

Отримувати попередження про обмеження швидкості
1 Виберіть  >  > Попередження.
2 У полі Попер. про обмеж. швид., виберіть Увімкнути.
3 Щоб установити, наскільки потрібно перевищити обмеження швидкості, щоб

отримати попередження, виберіть Макс.шв. < 80 км/год. або Макс. шв. > 80
км/год..

Можна встановити параметр Їхати, щоб уникати дорожніх подій при плануванні
маршруту та навігації, наприклад заторів або дорожніх робот. Їхати регулярно
перевіряє маршрут під час навігації, автоматично оновлюючи інструкції.

Уникнення дорожніх подій
Виберіть  >  > Установки маршруту > Уникати заторів.

Наявність інформації про дорожній рух залежить від регіону та країни.

Під час навігації в маршруті також можуть відображатися місця розташування
камер із датчиками швидкості, якщо цю функцію активовано. У деяких
юрисдикціях забороняється або контролюється використання даних про місця
розташування камер із датчиками швидкості. Nokia не несе відповідальності за
точність або наслідки використання даних про місцезнаходження камер із
датчиками швидкості.
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Навігація пішки до пункту призначення
Якщо Вам потрібні інструкції щодо пішохідного маршруту, програма Карти надасть
вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть
торгівельні центри.

Виберіть  > Карти.

1 Виберіть місце та його інформаційну область у верхній частині екрана.
2 Виберіть Навігація > Іти сюди пішки.

За умовчанням карта орієнтована на північ.

Спрямовування карти в напрямку руху
Виберіть . Щоб знову повернути карту на північ, виберіть  повторно.

Також можна вибрати тип маршруту, за яким Ви бажаєте рухатись під час
прогулянки пішки.

Вибір пішохідного режиму
1 Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Установки

маршруту.
2 Виберіть Переважний маршрут > Вулиці або Пряма лінія.

Опція Пряма лінія корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок
руху.

Під час прогулянки пішки на інформаційній дошці можна переглядати відомості,
наприклад, про відстань, яку Ви пройшли або про свою середню швидкість у цей
час.

Перегляд лічильника відстані на інформаційній дошці
У вікні пішохідної навігації виберіть  > Інформаційна дошка.

Скидання лічильника відстані
Виберіть  > Скинути. Щоб скинути всі лічильники, виберіть  > Скинути
все.

Лічильник шляху може бути неточний залежно від доступності та якості
з’єднання GPS.

Змінення мови голосових інструкцій для навігації під час прогулянки пішки
Можна легко змінити мову голосових інструкцій або взагалі вимкнути їх.

Виберіть  > Карти.
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Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Голосові інструкції, а
потім виберіть мову.

Голосові інструкції можуть бути недоступними для Вашої мови.

Вимкнення голосових інструкцій
Виберіть  > Налаштування > Карти і ходіння пішки > Голосові інструкції >
Немає.

Пошук шляху за допомогою програми «Громадський транспорт»
Планування подорожі, під час якої будуть використовуватися трамваї, потяги та
автобуси, може виявитися складним завданням — чому б не доручити це
телефону?

1 Виберіть  > Громадський транспорт.
2 Виберіть Планувальник подорожей.
3 Якщо Ви не бажаєте починати подорож зі свого поточного місця, введіть місце

початку в полі Від і виберіть зі збігів потрібний варіант.
4 Введіть місце призначення в полі До та виберіть зі збігів потрібний варіант.
5 Щоб переглянути раніші або пізніші подорожі, потягніть екран праворуч або

ліворуч. Не знімайте палець, доки подорожі не буде розраховано.
6 Щоб переглянути докладну інформацію про подорож, виберіть потрібну

подорож.

Порада: Щоб переглянути наступну або попередню подорож у вікні з докладною
інформацією про неї, протягніть ліворуч або праворуч.

Порада: Потребуєте допомоги під час пошуку автобусної зупинки? Щоб побачити
зупинку у програмі «Карти», виберіть пішу частину подорожі у вікні з докладною
інформацією про подорож.

Якщо на телефоні не збережено потрібні картографічні дані, але є активне
підключення до Інтернету, карту потрібної місцевості буде завантажено
автоматично.

Плануєте вирушити в подорож пізніше? Можна встановити час початку подорожі
або час прибуття.

Змінення часу подорожі
Виберіть , потім виберіть Відправлення або Прибуття.

Планування маршрутів переміщення громадським транспортом доступно для
певних регіонів світу.
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Розклади для деяких регіонів недоступні, тому плани подорожей є приблизними.
У таких регіонах не можна переглядати раніші або пізніші подорожі чи змінювати
час подорожі.

Служба Громадський транспорт є безкоштовною.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання
великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Пошук найближчих зупинок і станцій
Не знаєте, де розташована найближча автобусна зупинка? Програма
Громадський транспорт знаходить найближчі зупинки та станції, а також
перевіряє, коли вирушає наступний транспортний засіб.

1 Виберіть  > Громадський транспорт та Транспорт поблизу.
2 Якщо Ви не бажаєте шукати пункти відбуття транспорту зі свого поточного

місця, введіть місце початку в полі Пошук транспорту поблизу і виберіть зі
збігів потрібний варіант.

3 Виберіть зупинку або станцію.

Порада: Щоб побачити на карті зупинки та станції, після вибору місця початку
виберіть .

Розклади для деяких регіонів недоступні, тому плани подорожей є приблизними.
У таких регіонах не можна переглядати інформацію про відбуття транспорту із
зупинок і станцій.

Пошук і перегляд розташувань
Перегляд свого розташування на карті
Якщо Вам потрібно зорієнтуватися, перегляньте своє розташування на карті.
Можна також переглядати різні міста і країни.

Виберіть  > Карти.

 показує, де Ви знаходитеся. Якщо пристрій шукає Ваше розташування, 
блимає. Якщо програма Карти не може знайти Ваше розташування,  покаже
останнє відоме розташування.

Якщо немає можливості визначити точне положення, червоний ореол навколо
піктограми розташування вказує на загальну область, у якій Ви можете
перебувати. У густонаселених областях точність прогнозування більша, а розмір
червоного ореолу не такий широкий, як у малонаселених областях.
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Огляд карти
Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на
північ. Якщо Ви бажаєте, щоб карта поверталася, показуючи напрям, у якому Ви
рухаєтесь, виберіть .

Перегляд поточного або останнього відомого розташування
Виберіть .

Збільшення або зменшення масштабу
Виберіть + або -.

Порада: Можна розташувати два пальці на карті та розвести їх, щоб збільшити
масштаб або звести їх, щоб зменшити масштаб. Не всі телефони підтримують цю
функцію.

Порада: Бажаєте побачити фотографії зі свого відпочинку на карті? Налаштуйте
камеру на додавання до фотографій інформації про розташування, і Ви зможете
побачити свої фотографії у програмі «Карти» в місці, де вони були зроблені. Щоб
вимкнути цю функцію, виберіть  та зніміть прапорець Ваші фото.

У разі переходу до області, якої немає на збережених у телефоні картах, за умови
наявності з’єднання з Інтернетом нові карти вулиць завантажуються автоматично.

Заборона автоматичного завантаження нових карт вулиць.
1 Виберіть  > Налаштування > Загальні.
2 Виберіть З’єднання > Не у мережі.

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Пошук розташування
За допомогою програми «Карти» можна знаходити окремі розташування та
організації.

Виберіть  > Карти і  .

1 Введіть слова для пошуку, наприклад вулицю або назву місця.
2 Виберіть елемент у списку запропонованих варіантів.

Розташування відображається на карті.

Повернення до списку запропонованих варіантів
Виберіть  .
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Порада: У вікні пошуку можна також вибрати слова у списку раніше шуканих слів.

Пошук різних типів розташованих поблизу місць
Виберіть  і потрібну категорію, наприклад транспорт, житло або магазин.

Порада: Ви можете використовувати сторінку деталей про знайдене
розташування, щоб легко дістатися місця, переглянути пов’язану з ним контактну
інформацію або зберегти чи обмінятися розташуванням. Виберіть місце і воно
відобразиться на карті. Щоб переглянути сторінку деталей, виберіть
інформаційну область у верхній частині екрана.

Якщо пошук не дав результатів, перевірте правопис шуканих слів. Також на
результати пошуку можуть впливати проблеми з Інтернет-з’єднанням, якщо
пошук здійснюється в Інтернеті.

Якщо в телефоні збережені карти місцевості, у якій ведеться пошук, то щоб
уникнути витрат на передавання даних, можна отримувати результати пошуку, не
встановлюючи з’єднання з Інтернетом, проте результати пошуку можуть бути
обмеженими.

Завантаження й оновлення карт
Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти вулиць у телефоні, щоб під
час подорожі переглядати карти без з’єднання з Інтернетом.

Виберіть  > Карти та  > Програма «Завантажувач карт».

Щоб завантажувати та оновлювати карти на телефоні, потрібне активне
з’єднання Wi-Fi.

Завантаження нових карт
1 Виберіть Додати нові карти.
2 Виберіть континент і країну, а потім виберіть Завантажити.

Оновлення карт
Виберіть Перевірити оновлення.

Видалення карти
Виберіть і потримайте країну, а потім підтвердьте видалення карти.

Порада: Крім того, щоб завантажувати останні карти вулиць і файли голосових
інструкцій, а також копіювати їх на свій телефон, можна користуватися
комп’ютерною програмою Nokia Suite. Щоб завантажити та встановити
програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.
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Під час установлення на телефон новішої версії програми «Карти» карти країн або
регіонів видаляються. Перш ніж користуватися програмою Nokia Suite із метою
завантаження нових карт, відкрийте та закрийте програму «Карти» та
переконайтеся, що на комп’ютері встановлено останню версію програми Nokia
Suite.

Змінення вигляду карти
Можна змінювати вигляд карти, щоб переглядати лише потрібну інформацію.

Виберіть  > Карти.

Відображення популярних закладів і місць відпочинку
Виберіть  > Орієнтири.

Відображення маршрутів громадського транспорту
Виберіть  > Трансп. маршрути.

Доступність функцій можуть залежати від регіону.

Путівники
Плануєте подорож або відвідування нового міста? Хочете дізнатися, що там
можна побачити та в чому взяти участь, або де можна провести ніч або
повечеряти? Путівники надають доступ до дорожніх путівників, послуг
бронювання та списків подій, складених за найсвіжішою інформацією.

Виберіть  > Путівники.

Відкривання послуги або путівника
Виберіть назву.
Щоб повернутися на головну сторінку, виберіть Путівники.

Ця послуга може бути недоступною у Вашій країні.

Погода
Чи піде опівдні дощ? Наскільки теплою буде субота? Використовуйте програму
«Погода», щоб дізнатися про поточні погодні умови або переглянути прогноз на
найближчі дні.

Виберіть  > Погода.

Карти 105



Перегляд детального прогнозу
Щоб перейти в часі вперед або назад, перетягуйте повзунок часу в нижній частині
екрана.

Перегляд п’ятиденного прогнозу
Виберіть  . Щоб повернутися до екрана детального прогнозу, виберіть  .

Ця послуга може бути недоступною у Вашій країні.

Про методи позиціонування
Програма Карти відображає Ваше розташування на карті за допомогою GPS, A-
GPS, Wi-Fi або позиціонування на основі мережі (ідентифікатора стільника).

A-GPS та інші засоби для розширення технічних можливостей GPS, можливо,
потребуватимуть передавання невеликого обсягу даних через стільникову
мережу.

GPS Глобальна система позиціонування (GPS) — це навігаційна
система, яка використовує супутники для визначення Вашого
розташування.

A-GPS Послуга мережі Assisted GPS (A-GPS) отримує відомості про
місцезнаходження за допомогою стільникової мережі та
допомагає GPS обчислювати Ваше поточне місцезнаходження.

Ваш телефон заздалегідь настроєно на користування
послугою A-GPS від Nokia, якщо Ваш постачальник послуг
мережі не має власних установок A-GPS. Щоб отримати
допоміжні дані на телефон, необхідно мати можливість
встановлення з’єднання з Інтернетом. Телефон отримує дані
від служби тільки тоді, коли це потрібно.

Wi-Fi Позиціонування за допомогою мережі Wi-Fi покращує точність
позиціонування за умови відсутності сигналів GPS, особливо у
випадках, коли Ви знаходитеся у приміщенні або поміж
високих будівель.

Ідентифікатор
стільника

При позиціонуванні на основі мережі (ідентифікатора
стільника) програма Карти визначає Ваше розташування за
допомогою стільникової системи, до якої в даний момент
приєднано Ваш телефон.

На доступність і якість сигналів GPS можуть впливати Ваше розташування,
розташування супутників, будівлі, природні перешкоди, погодні умови та
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настройки супутників GPS, ухвалені урядом США. Сигнали GPS можуть бути
недоступні всередині приміщень або під землею.

Не слід використовувати GPS для точного визначення розташування, і не слід
покладатися виключно на інформацію про розташування, отриману за
допомогою GPS і стільникових мереж.

Залежно від доступних методів позиціонування, точність позиціонування може
коливатися від кількох метрів до кількох кілометрів.

Вимкнення методів позиціонування
Для заощадження коштів на передаванні даних, особливо під час перебування за
кордоном, можна вимкнути допоміжний GPS (A-GPS), Wi-Fi або позиціонування на
основі мережі (ідентифікатора стільника).

1 Виберіть  > Установки.
2 Виберіть Установки програм > Позиціонування > Знаходити моє

розташув. > Методи позиціонування.
3 Вимкніть методи позиціонування, які не потрібно використовувати.

Визначення Вашого розташування може тривати значно довше, розташування
може бути менш точним, та GPS-приймач може частіше втрачати розташування.

Збереження і обмін місцями
Збереження або перегляд місця
Щоб отримати допомогу у плануванні подорожі, можна шукати такі місця, як
готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, і зберігати їх у телефоні.

Виберіть  > Карти.

Збереження місця
1 Щоб знайти адресу або місце, виберіть .
2 Виберіть інформаційну область місця у верхній частині екрана.
3 На сторінці деталей виберіть .

Перегляд збереженого місця
У головному вікні виберіть  >  > Місця і місце.

Групуйте місця та маршрути в колекції, наприклад під час планування подорожі.

Додавання збереженого місця до колекції
1 Виберіть Місця.
2 Виберіть і потримайте місце, а потім виберіть Упорядкув. колекцій.

Карти 107



3 Виберіть Нова колекція або наявну колекцію, а потім виберіть .

Синхронізація обраного
Плануйте подорожі на комп’ютері на веб-сайті служби «Карти Nokia»,
синхронізуйте збережені місця з телефоном і отримуйте доступ до свого плану
пересування в дорозі.

1 Необхідно ввійти до облікового запису Nokia.
2 Виберіть  > Карти.
3 Виберіть  >  > . Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, буде

запропоновано створити його.

Для синхронізації потрібне з’єднання з Інтернетом; синхронізація може
потребувати передачі великих обсягів даних через мережу постачальника послуг.
Інформацію про тарифи на передачу даних може надати постачальник послуг
мережі.

Щоб скористатися веб-службою «Карти Nokia», відвідайте веб-сайт
maps.nokia.com.

Надсилання місця другові
Щоб показати друзям розташування певного місця на карті, його можна їм
надіслати.

Виберіть  > Карти.

Для перегляду місця на карті друзям непотрібно мати телефон Nokia, проте
активне з’єднання з Інтернетом обов’язкове.

1 Виберіть місце та його інформаційну область у верхній частині екрана.
2 Виберіть Обмінятися > Обмінятися через SMS або Обмін. через ел. пошту.

Другові буде надіслано електронного листа або текстове повідомлення з
посиланням на розташування на карті.

Повідомлення про неправильну інформацію на карті
Якщо Ви побачите, що інформація на карті неправильна або неповна, повідомте
про це компанію Nokia.

Виберіть місце на карті, його інформаційну область у верхній частині екрана та
Повідомити.

Ця послуга може бути недоступна у Вашій країні або регіоні. Для надсилання звіту
про неправильну або неповну інформацію потрібне з’єднання з Інтернетом.
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Можна повідомити про такі проблеми:

• Відсутні або неправильні назви вулиць
• Вулиці, які заблоковані або непридатні для пересування пішки
• Неправильні швидкісні або інші обмеження

Надсилаючи звіт про проблеми, можна додати додаткові відомості.

Годинник і календар

Годинник
Про годинник

 Виберіть  > Годинник.

Порада: Щоб відкрити годинник, можна також вибрати годинник на головному
екрані.

Установлюйте сигнали та керуйте ними. Дізнавайтеся місцевий час у різних
країнах і містах.

Установлення часу та дати
На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  > Час або Дата.

Установлення сигналу
Телефон можна використовувати як будильник.

На головному екрані виберіть годинник.

1 Виберіть .
2 Установіть час сигналу та напишіть опис.
3 Щоб установити вмикання сигналу, наприклад щодня в один і той самий час,

виберіть Повтор і відповідну опцію.

Видалення сигналу
Виберіть і утримуйте сигнал, а потім виберіть Видалити сигнал.

Відкладення сигналу
Коли лунає сигнал, його можна відкласти. Таким чином сигнал буде призупинено
на визначений проміжок часу.
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Коли пролунає сигнал, виберіть Затримати.

Установлення тривалості затримки сигналу
1 На головному екрані виберіть годинник.
2 Виберіть  > Час затримки сигналу, після чого встановіть потрібний

проміжок часу.

Порада: Сигнал також можна відкласти, перевернувши телефон дисплеєм донизу.

Автоматичне оновлення часу та дати
У телефоні можна настроїти автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу.

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  > Автооновлення часу > Увімкнено.

Порада: Бажаєте встановити час і дату вручну? Виберіть Автооновлення часу >
Вимкнено.

Змінення часового поясу під час подорожей
Ви можете встановити на годиннику місцевий час, подорожуючи за кордон, або
переглядати час у різних розташуваннях.

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  та Ваше поточне розташування, наприклад, Лондон, Сполучене
Королівство.

Додавання розташування
Виберіть  та потрібне розташування.

Установлення свого поточного розташування
Після того, як Ви додали нові розташування до вікна перегляду світового
годинника, утримуйте розташування, а потім виберіть Уст. як поточне
розташув..
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Час у телефоні зміниться відповідно до вибраного розташування. Переконайтеся,
що час правильний.

Порада: Бажаєте швидко видалити розташування? У вікні світового годинника
утримуйте розташування, а потім виберіть Видалити.

Перегляд часу в різних містах
Щоб переглядати час у різних розташуваннях, додайте їх до вікна світового
годинника.

На головному екрані виберіть годинник.

Виберіть  та Ваше поточне розташування, наприклад, Лондон, Сполучене
Королівство.

Додавання розташування
Виберіть  та потрібне розташування. Можна додати до 50 розташувань.

Календар
Про календар

 Виберіть  > Календар.

За допомогою календаря телефону можна організовувати свої розклади.

Порада: Потрібен швидкий доступ до календаря? Додайте міні-програму
календаря на головний екран.

Перегляд календаря в різних вікнах
Бажаєте переглянути всі події календаря для певного дня? Події календаря можна
переглядати в різних вікнах.

1 Виберіть  > Календар.
2 Виберіть , а потім виберіть вікно.

Порада: Щоб перейти до попереднього або наступного дня або місяця, у
відповідному вікні протягніть ліворуч або праворуч.

Додавання події календаря
1 Виберіть  > Календар.
2 Виберіть . За умовчанням типом подій календаря є зустріч.
3 Заповніть поля.
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4 Щоб подія календаря повторювалася регулярно, виберіть  та виберіть
проміжок часу. Виберіть Повторювати до, потім введіть кінцеву дату.

5 Виберіть Зберегти.

Порада: Можна також додати подію календаря до вікна дня. Виберіть і потримайте
час початку та перетягуйте стрілки, щоб установити тривалість.

Використання окремих календарів для роботи та дозвілля
Можна мати кілька календарів. Створіть окремі календарі для роботи та дозвілля.

Виберіть  > Календар.

Створення нового календаря
1 Виберіть  > Календарі > .
2 Введіть назву, а потім установіть колірний код для календаря.
3 Установіть видимість календаря. Якщо календар схований, події календаря та

нагадування не відображаються в різних вікнах календаря або на головному
екрані.

4 Виберіть .

Змінення установок календаря
1 Щоб змінити потрібний календар, виберіть його у вікні Календарі.
2 Змініть назву, колір і видимість.
3 Виберіть .

Додавання запису до певного календаря
1 Додаючи подію календаря, виберіть  та потрібний календар.
2 Заповніть поля та виберіть Зберегти.

Колірні коди показують, до якого календаря належить певна подія.
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Додавання завдання до списку справ
Потрібно виконати важливі завдання на роботі, повернути книги до бібліотеки або
відвідати цікавий захід? Можна додати завдання (нотатки справ) до свого
календаря. А якщо завдання має певний термін, установіть нагадування.

1 Виберіть  > Календар.
2 Виберіть .
3 Виберіть поле типу події , а потім виберіть Справи як тип події.
4 Заповніть поля.
5 Щоб додати нагадування для завдання, виберіть .
6 Виберіть Зберегти.

Нагадування про день народження
Можна додавати нагадування про дні народження або інші особливі дати.
Нагадування повторюються щороку.

1 Виберіть  > Календар.
2 Виберіть .
3 Виберіть поле типу події , а потім виберіть Річниця як тип події.
4 Заповніть поля.
5 Виберіть Зберегти.

Надсилання запрошення на зустріч
Можна створити запит про зустріч та надіслати його учасникам.

Перш ніж можна буде створити та надіслати нове запрошення на зустріч, потрібно
настроїти поштову скриньку.

1 Виберіть  > Календар.
2 Відкрийте подію, потім виберіть  > Надіслати > Як електронний лист.
3 Додавання учасників зустрічі у список одержувачів листа із запитом.
4 Щоб надіслати запит, виберіть .

Додавання розташування до події календаря
Призначено зустріч у місці, яке Ви раніше не відвідували? Можна додати
інформацію про розташування до події календаря.

1 Виберіть  > Календар.
2 Виберіть .
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3 Виберіть  Введіть розташув., а потім виберіть розташування у програмі
«Карти». Ви також можете вручну ввести розташування в текстовому полі.

4 Виберіть Зберегти.

Офісні програми

Quickoffice
Програма Quickoffice

 Виберіть  > Quickoffice.

Пакет Quickoffice складається з таких програм:

• Quickword, призначена для перегляду документів Microsoft Word
• Quicksheet, призначена для перегляду таблиць Microsoft Excel
• Quickpoint, призначена для перегляду презентацій Microsoft PowerPoint

Щоб придбати версію Quickoffice, що підтримує редагування, виберіть
Оновлення.

Офісні програми підтримують загальні функції програми Microsoft Word,
PowerPoint і Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003) . Підтримуються не всі
файлові формати.

Перегляд документів Microsoft Word, Excel і PowerPoint
Ви можете переглядати документи Microsoft Office, наприклад документи Word,
робочі таблиці Excel або презентації PowerPoint.

Виберіть  > Quickoffice.

Відкриття файлу
Виберіть Огляд файлів, виберіть пам’ять, в якій зберігається файл, перейдіть до
потрібної папки та виберіть файл.

Сортування файлів
Виберіть  > Сортувати за.

Читання документів PDF

 Виберіть  > Adobe Reader.
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Відкриття файлу
Виберіть Огляд файлів і пам’ять, у якій зберігається файл. Перейдіть до потрібної
папки та виберіть файл.

Використання калькулятора

 Виберіть  > Калькулят..

1 Введіть перше число в обчисленні.
2 Виберіть функцію (наприклад, додавання або віднімання).
3 Введіть друге число в обчисленні.
4 Виберіть =.

Введення нотатки

 Нотатки на папері можна легко загубити. Замість того, щоб записувати їх,
можна зберігати нотатки і списки на телефоні, щоб завжди мати їх при собі. Також
можна надсилати свої нотатки друзям і сім’ї.

Виберіть  > Нотатки.

1 Виберіть  та введіть текст нотатки в полі для нотатки.
2 Виберіть Зберегти.

Надсилання нотатки
Відкрийте нотатку й виберіть  > Надіслати та спосіб надсилання.

Переклад слів

 Можна перекладати слова з однієї мови на іншу.

Виберіть  > Словник.

1 Введіть слово в полі пошуку. Буде показано варіанти перекладу слів.
2 Виберіть слово у списку.
3 Щоб послухати вимову, виберіть  > Прослухати

Змінення вихідної мови або мови перекладу
Виберіть  > Мови > Вихідна мова або Мова перекладу.
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Завантаження додаткових мов з Інтернету
Виберіть  > Мови > Завантажити мови.

Англійську мову попередньо встановлено. Можна додати ще дві мови. Можуть
підтримуватися не всі мови.

Відкриття або створення ZIP-файлів

 Можна відкривати й видобувати файли із ZIP-файлів. Також можна
створювати нові ZIP-файли, щоб зберігати та стискати файли.

Виберіть  > Zip.

З’єднання

З’єднання з Інтернетом
Визначення способу з’єднання з Інтернетом
Телефон автоматично перевіряє наявність доступних мереж і з’єднується з
доступною відомою мережею, коли з’єднання необхідне. Вибір з’єднання
залежить від установок, крім випадків, коли застосовуються визначені установки
програм.

Виберіть  > Установки і З’єднання > Установки.

Використання з’єднання мобільних даних
Виберіть Мобільні дані > Увімкнено .

Використання з’єднання мобільних даних за кордоном
Виберіть Дозвол. викор. моб. даних > Всюди.
Використання з’єднання мобільних даних для з’єднання з Інтернетом під час
перебування за кордоном може суттєво збільшити витрати на передавання даних.
Телефон також можна настроїти таким чином, щоб з’єднання мобільних даних
використовувалося лише в домашній мережі або у своїй країні.

Використання лише з’єднання Wi-Fi
Виберіть Мобільні дані > Вимкнено.

Точкою доступу може бути з’єднання мобільних даних або з’єднання Wi-Fi.

Можна зібрати точки доступу у списку пунктів призначення та змінити їхній
порядок пріоритетності у цьому списку.
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Приклад: Якщо точка доступу Wi-Fi знаходиться у списку пунктів призначення
вище, ніж точка доступу мобільних даних, телефон завжди буде намагатися
спочатку підключитися до точки доступу Wi-Fi і підключатиметься до точки
доступу мобільних даних, тільки якщо мережа Wi-Fi недоступна.

Додавання нової точки доступу до списку пунктів призначення
Виберіть Пункти признач. мережі > Точка доступу .

Змінення пріоритету точки доступу у списку пунктів призначення Інтернету
1 Виберіть Пункти признач. мережі > Інтернет.
2 Виберіть і утримуйте точку доступу, а потім виберіть Змінити пріоритет у

спливаючому меню.
3 У списку торкніться позиції, до якої потрібно перемістити точку доступу.

Відстеження трафіку даних
Щоб уникнути несподіванок з витратами на мобільні дані, можна настроїти, щоб
телефон повідомляв Вам або закривав з’єднання мобільних даних після того, як
передано певну кількість даних за допомогою з’єднання мобільних даних.

1 Виберіть  > Установки.
2 Виберіть З’єднання > Відстеження моб. даних > Ліміт даних.
3 Виберіть Визначити в Мб або Визначити в Гб, а потім введіть обмеження у

поле.
4 Виберіть Коли досягнуто ліміт, потім виберіть Показати попередж. або

Вимкнути моб. дані.

Обмеження діє для певного телефону. Якщо SIM-картка використовується в
іншому телефоні, необхідно встановити обмеження на цьому телефоні.

Постачальник послуг мережі може розраховувати використання мобільних даних
інакше, ніж телефон. Щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних,
зверніться до постачальника послуг мережі.

Wi-Fi
Про з’єднання Wi-Fi 

 Виберіть  > Установки та З’єднання > Wi-Fi.

Порада: Ви також можете керувати з’єднаннями у меню стану. Проведіть донизу
з верхньої частини екрана та виберіть Wi-Fi. Якщо Wi-Fi не відображається,
виберіть .
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Порада: Ви можете додати міні-програму Wi-Fi  на головний екран. Щоб
швидко ввімкнути або вимкнути функцію Wi-Fi, виберіть перемикач у міні-
програмі. Щоб відкрити програму Wi-Fi, виберіть  у міні-програмі. Функція Wi-
Fi має бути ввімкнена.

Програма Wi-Fi показує список доступних мереж і допомагає з’єднатися з
мережею Wi-Fi.

Важливо: Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з’єднання Wi-
Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до
даних.

Примітка: Використання функції Wi-Fi може бути обмежено в деяких країнах.
Наприклад, у Франції використовувати Wi-Fi можна лише у приміщенні. Після 1
липня 2012 року обмеження на використання мережі Wi-Fi поза приміщенням у
Франції більше не діє. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

З’єднання з мережею Wi-Fi вдома 
Щоб зменшити витрати на передачу даних, для доступу до Інтернету вдома за
допомогою свого телефону з’єднайтесь із домашньою мережею Wi-Fi.
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1 Щоб відкрити меню стану, проведіть донизу з верхньої частини екрана.
Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .

2 Виберіть Wi-Fi і свою домашню мережу Wi-Fi. Якщо домашня мережа Wi-Fi є
захищеною, введіть пароль. Якщо домашня мережа Wi-Fi є прихованою,
виберіть Інше (прихована мер.), а потім введіть назву мережі (ідентифікатор
набору послуг — SSID).

Закриття з’єднання Wi-Fi
Проведіть донизу з верхньої частини екрана та виберіть .

З’єднання з мережею Wi-Fi в дорозі 
З’єднання з мережею Wi-Fi — це зручний спосіб доступу до Інтернету в дорозі.
Підключайтеся до загальнодоступних мереж Wi-Fi у громадських місцях, таких як
бібліотека або Інтернет-кафе.

1 Щоб відкрити меню стану, проведіть донизу з верхньої частини екрана.
Якщо Wi-Fi не відображається, виберіть .

2 Виберіть Wi-Fi та потрібне з’єднання.

Закриття з’єднання Wi-Fi
Проведіть донизу з верхньої частини екрана та виберіть .

З’єднання VPN
Виберіть  > Установки та З’єднання > VPN.

Щоб віддалено працювати в інтрамережі компанії або отримати доступ до робочої
електронної пошти, потрібне з’єднання з віртуальною приватною мережею (VPN).
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Політика VPN визначає шифрування даних і тип автентифікації телефону. Щоб
настроїти клієнт VPN, сертифікати та регламенти, зверніться в ІТ-відділ своєї
компанії. Після встановлення політики метод з’єднання VPN автоматично
додається в папку корпоративної мережі.

Щоб отримати додаткову інформацію, знайдіть інформацію про мобільну
мережу VPN на веб-сайті www.nokia.com/support.

Важливо: Наявність сертифіката значно зменшує ризики, пов’язані з
віддаленим зв’язком і встановленням програмного забезпечення. Щоб
сертифікати сприяли підвищенню безпеки, їх слід правильно використовувати та
вони мають бути правильні, справжні й одержані з надійних джерел. Сертифікати
мають обмежений строк дії. Якщо термін дії сертифікатів закінчився або
сертифікати недійсні, перевірте правильність дати та часу у своєму пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифіката, слід переконатися в надійності
власника сертифіката та в належності сертифіката цьому власнику.

Закриття з’єднання з мережею
Якщо з’єднання з Інтернетом використовується кількома програмами, за
допомогою програми Менеджер з’єднань можна закрити деякі або всі з’єднання
з мережею.

Виберіть  > Установки та З’єднання > Менеджер з’єднань.

У вікні активних з’єднань даних можна побачити поточні з’єднання з мережею. 
— це з’єднання мобільних даних, а  — це з’єднання Wi-Fi.

Утримуйте з’єднання, потім виберіть Роз’єднати.

Перегляд деталей з’єднання
Виберіть з’єднання.
Буде показано деталі, такі як обсяг переданих даних і тривалість з’єднання.

Порада: У більшості вікон, щоб побачити активні з’єднання, потрібно провести
вниз по екрану з області оповіщень.

Bluetooth
Про Bluetooth

 Виберіть  > Установки > З’єднання > Bluetooth.

Можна встановлювати бездротове з’єднання з іншими сумісними пристроями,
зокрема телефонами, комп’ютерами, навушниками та автомобільними
комплектами.
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Можна використовувати з’єднання для надсилання елементів із телефону,
копіювання файлів із сумісного ПК і друку файлів за допомогою сумісного
принтера.

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

Якщо телефон заблоковано, можливе з’єднання лише з авторизованими
пристроями.

Порада: Можна також керувати з’єднаннями Bluetooth із меню стану. Щоб
відкрити меню стану, протягніть униз із області сповіщень, потім виберіть
Bluetooth. Якщо Bluetooth не відображається, виберіть .

Порада: Можна додати міні-програму Bluetooth на головний екран. Щоб швидко
увімкнути або вимкнути Bluetooth, виберіть міні-програму.

Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення —
використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на
з’єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Функцію Bluetooth можна також
вимкнути, коли вона не використовується.

Підключення до бездротової гарнітури
За допомогою бездротової гарнітури можна відповісти на дзвінок, навіть якщо
телефону немає прямо під рукою, і можна тримати руки вільними, щоб, наприклад,
продовжувати працювати на комп’ютері під час дзвінка. Бездротові гарнітури
продаються окремо.

Виберіть  > Установки > З’єднання > Bluetooth.
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1 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть Bluetooth > Увімкнено.
2 Увімкніть гарнітуру.
3 Відкрийте вкладку Парні пристрої .
4 Виберіть гарнітуру.

Якщо гарнітури немає у списку, виберіть  > Новий парний пристрій, щоб її
знайти.

5 Може знадобитися ввести пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику
користувача гарнітури.

Надсилання фотографій або іншого вмісту за допомогою Bluetooth
Можна використовувати Bluetooth для надсилання фотографій, відеокліпів,
візитних карток, календарних записів та іншого вмісту на сумісні пристрої друзів
і на свій комп’ютер.

Можна одночасно використовувати кілька з’єднань Bluetooth. Наприклад, якщо
підключено сумісну гарнітуру, можна також одночасно надсилати файли на інший
сумісний пристрій.

1 Виберіть елемент, наприклад фотографію.
2 Виберіть  > Надіслати > Через Bluetooth.
3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися. Якщо пристрій не

відображається, виберіть Ще пристрої, щоб знайти його. Буде відображено
пристрої Bluetooth у межах доступу.

4 Якщо інший пристрій вимагає пароль, введіть його. Створений Вами пароль
потрібно ввести на обох пристроях. У деяких пристроях використовується
фіксований пароль. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача
іншого пристрою.
Пароль використовується лише для поточного з’єднання.

Підключення до автомобільного комплекту в режимі віддаленої SIM-картки
За допомогою віддаленого режиму SIM в сумісному автомобільному комплекті
може використовуватися SIM-картка Вашого телефону.

Виберіть  > Установки > З’єднання > Bluetooth.

Перш ніж можна буде увімкнути віддалений режим SIM, потрібно створити пару
між телефоном і аксесуаром. Запустіть процес створення пари на автомобільному
комплекті.

1 Щоб увімкнути Bluetooth, виберіть Bluetooth > Увімкнено.
2 Щоб увімкнути віддалений режим SIM, виберіть Віддалений режим SIM >

Увімкнено.
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3 Активуйте з’єднання Bluetooth в автомобільному комплекті.

Коли ввімкнено віддалений режим SIM, на головному екрані відображається
Віддалений режим SIM. З’єднання з бездротовою мережею закрите, тож Ви не
можете користуватися послугами SIM-картки або іншими функціями, для яких
потрібне покриття стільникової мережі.

Щоб здійснювати або одержувати дзвінки в режимі віддаленої SIM-карти,
потрібно підключити до пристрою сумісний аксесуар, наприклад автомобільний
комплект.

У цьому режимі за допомогою пристрою можна здійснювати лише екстрені
дзвінки.

Вимкнення режиму віддаленої SIM-картки
Натисніть клавішу живлення та виберіть Вийти з реж. віддал. SIM.

Блокування пристрою
Ви можете заборонити пристроям установлювати з’єднання Bluetooth із Вашим
телефоном.

Виберіть  > Установки > З’єднання > Bluetooth.

Відкрийте вкладку Парні пристрої , виберіть і потримайте пристрій, який
потрібно заблокувати, а потім виберіть Заблокувати у спливаючому меню.

Видалення пристрою зі списку заблокованих пристроїв
Відкрийте вкладку Заблоков. пристрої , виберіть і потримайте пристрій, який
потрібно видалити зі списку, а потім виберіть Видалити у спливаючому меню.

Якщо відхилити запит на створення пари від іншого пристрою, буде
запропоновано додати пристрій до списку заблокованих пристроїв.

Захист телефону
Якщо у телефоні увімкнено з’єднання Bluetooth, можна контролювати, хто може
знаходити Ваш телефон і з’єднуватися з ним.

Виберіть  > Установки > З’єднання > Bluetooth.

Заборона виявлення телефону іншими пристроями
Виберіть Видимість телефону > Прихований.
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Якщо Ваш телефон перебуває у прихованому режимі, інші пристрої не зможуть
його виявити. Однак парні пристрої і надалі зможуть з’єднуватися з Вашим
телефоном.

Вимкнення Bluetooth
Виберіть Bluetooth > Вимкнено.

Порада: Щоб швидко вимкнути Bluetooth, проведіть пальцем донизу з верхньої
частини екрана та виберіть .

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

Кабель даних USB
Копіювання фотографії або іншого вмісту з телефону на комп’ютер і навпаки
За допомогою кабелю даних USB можна копіювати фотографії, відеокліпи та
інший вміст із телефону на комп’ютер і навпаки, а також створювати їхні резервні
копії.

1 Переконайтеся, що режимом USB вибрано Перед. медіа. Для цього виберіть
 > Установки та З’єднання > USB > Перед. медіа.

2 Скористайтеся сумісним кабелем даних USB , щоб з’єднати телефон із
сумісним комп’ютером.
На комп’ютері телефон відображатиметься як переносний пристрій. Якщо на
комп’ютері не працює режим Перед. медіа, використовуйте замість нього
режим Накопичувач.

3 Для копіювання вмісту використовуйте менеджер файлів на комп’ютері.

Змінення режиму USB
Щоб отримати найкращі результати під час копіювання вмісту або синхронізації
телефону з комп’ютером, активуйте відповідний режим USB для підключення до
різноманітних пристроїв за допомогою кабелю даних USB.

1 За допомогою сумісного кабелю USB підключіть телефон до комп’ютера.
2 Проведіть вниз по екрану телефону з області оповіщень.
3 Виберіть USB, а потім виберіть із наведеного нижче:

 Nokia Suite  — Підключіть телефон до сумісного комп’ютера, на якому
встановлено програму Nokia Suite. Цей режим дає змогу синхронізувати телефон
із програмою Nokia Suite і користуватися іншими функціями Nokia Suite.

Цей режим вмикається автоматично під час запуску програми Nokia Suite.
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 Накопичувач  — Підключіть телефон до сумісного комп’ютера, на якому не
встановлено програму Nokia Suite. Телефон буде розпізнано як Flash-пам’ять
USB. Також можна підключати свій телефон до інших пристроїв (наприклад, до
домашньої або автомобільної стереосистеми), до яких можна підключити носій
USB.

Поки телефон підключено до комп’ютера в цьому режимі, не можна користуватися
деякими програмами телефону.

Інший пристрій не зможе отримати доступ до картки пам’яті та накопичувача
Вашого телефону.

 Перед. медіа  — Підключіть телефон до сумісного комп’ютера, на якому не
встановлено програму Nokia Suite. Цей режим слід використовувати для передачі
музики, захищеної технологією керування цифровими правами (DRM). У цьому
режимі також можна використовувати деякі домашні розважальні системи та
принтери.

 Телефон як модем  — Підключіть телефон до сумісного комп’ютера, щоб
використовувати телефон як бездротовий модем. Комп’ютер з’єднується з
Інтернетом автоматично.

Підключення USB-накопичувача
Можна скористатися USB-адаптером OTG (On-The-Go), щоб підключити телефон
до сумісного модуля пам’яті або жорсткого диска USB. Наприклад, можна
зберегти фотографії на модулі пам’яті USB без підключення до комп’ютера.

Приєднання модуля пам’яті
1 Приєднайте роз’єм мікро-USB USB-адаптера OTG (доступно окремо) до гнізда

мікро-USB телефону.
2 Приєднайте модуль пам’яті до USB-адаптера OTG.

Відкриється програма Файли, де модуль пам’яті відображатиметься як
накопичувач.
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Копіювання файлу
У програмі Файли утримуйте файл, який потрібно скопіювати, після чого виберіть
потрібну опцію, потрібну пам’ять та папку, до якої потрібно скопіювати файл.

Якщо підключити жорсткий диск, який потребує більше електроенергії, ніж
телефон може забезпечити, відобразиться повідомлення про помилку.
Приєднайте до жорсткого диска зовнішнє джерело живлення.

Керування телефоном

Оновлення програмного забезпечення та програм телефону
Про оновлення ПЗ і програм телефону 
Ідіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення і програми свого
телефону, щоб отримувати нові та покращені функції. Оновлення програмного
забезпечення може також поліпшити робочі характеристики телефону.

Рекомендується створювати резервну копію перед оновленням програмного
забезпечення телефону.

Попередження:
Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна
використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено
встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання
великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або
переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Після оновлення інструкції в посібнику користувача можуть втратити свою
актуальність. Оновлений посібник користувача можна знайти на веб-сторінці
www.nokia.com/support.
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Оновлення ПЗ і програм телефону за допомогою телефону
 Можна перевіряти наявність оновлень для програмного забезпечення

телефону або програм і завантажувати й установлювати їх на свій телефон,
використовуючи бездротове підключення (послуга мережі). Крім того, можна
настроїти телефон таким чином, щоб він виконував автоматичну перевірку
оновлень і повідомляв про доступність важливих або рекомендованих оновлень.

Виберіть  > Оновл. ПЗ.

Можливо, знадобиться перезапустити телефон, щоб завершити оновлення.

Перегляд деталей оновлення
Виберіть і потримайте оновлення.

Установлення всіх оновлень
Виберіть .

Вибір оновлень для встановлення
Виберіть  > Позначити оновлення та оновлення, які потрібно встановити. За
умовчанням вибрані всі оновлення.

Автоматична перевірка оновлень у телефоні
Виберіть  > Установки > Автоперевірка оновлень.

Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп’ютера
Для оновлення програмного забезпечення телефону можна скористатися
програмою Nokia Suite для ПК. Для під’єднання телефону до комп’ютера потрібні
сумісний комп’ютер, високошвидкісне з’єднання з Інтернетом і сумісний кабель
USB.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Suite,
відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Керування файлами
Про менеджер файлів

 Виберіть  > Файли.

Можна переглядати та відкривати файли, а також керувати ними у своєму
телефоні. Також можна переглядати файли та керувати ними на сумісній картці
пам’яті, що вставлена у пристрій.
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Перегляд файлів, збережених на телефоні
Виберіть  > Файли, а потім виберіть потрібну пам’ять.

Буде відображено файли та папки верхнього рівня цього каталогу пам’яті.

Перегляд вмісту папки
Виберіть потрібну папку.

Упорядкування файлів
Ви можете створювати нові папки для впорядкування файлів. Це може спростити
процедуру резервного копіювання вмісту або завантаження вмісту на сервер.
Усередині папок можна копіювати, переміщати й видаляти файли та підпапки.

Виберіть  > Файли.

Створення нової папки
У папці, де необхідно створити підпапку, виберіть  > Нова папка.

Копіювання файлу в папку
Виберіть і потримайте файл, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Видалення файлу з папки
Виберіть і потримайте файл, а потім виберіть потрібну опцію у спливаючому меню.

Копіювання, переміщення або видалення кількох файлів одночасно
1 Виберіть  > Позначити кілька елем..
2 Виберіть файли.
3 Виберіть , а потім виберіть потрібну опцію.

Створення резервної копії файлів
Бажаєте бути впевненими в тому, що не втратите важливі файли? Можна
створювати резервні копії пам’яті телефону.

Виберіть  > Файли і Рез. копіюв. і відновл..

Рекомендується регулярно створювати резервні копії пам’яті телефону.

Порада: Використовуйте програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії
вмісту на сумісному комп’ютері. Якщо телефон буде вкрадено або пошкоджено, у
Вас все одно залишаться всі важливі файли.
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Форматування накопичувача
Потрібно видалити весь вміст із накопичувача телефону? Можна відформатувати
накопичувач.

Перш ніж форматувати накопичувач, створіть резервну копію всього потрібного
вмісту. Увесь вміст у ньому видаляється назавжди.

1 Виберіть  > Файли.
2 Утримуйте накопичувач, а потім виберіть Форматувати.

Не форматуйте пам’ять пристрою за допомогою комп’ютерного програмного
забезпечення, оскільки це може призвести до погіршення продуктивності.

Можна використовувати програму Nokia Suite, щоб створювати резервні копії
вмісту на сумісному комп’ютері. Технології цифрового керування правами (DRM
— Digital rights management) можуть перешкоджати відновленню резервних
копій деякого вмісту. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно
використання технологій DRM у Вашому вмісті, зверніться до постачальника
послуг.

Форматування картки пам’яті
Потрібно видалити весь вміст із картки пам’яті? При форматуванні картки пам’яті
всі збережені на ній дані видаляються.

1 Виберіть  > Файли.
2 Виберіть і потримайте картку пам’яті, а потім виберіть Форматувати у

спливаючому меню.

Захист картки пам’яті за допомогою пароля
Потрібно захистити картку пам’яті від несанкціонованого використання? Можна
встановити пароль для захисту даних.
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1 Виберіть  > Файли.
2 Виберіть і потримайте картку пам’яті, а потім виберіть Установити пароль у

спливаючому меню.
3 Введіть пароль.

Не повідомляйте нікому пароль і тримайте його в безпечному місці окремо від
картки пам’яті.

Звільнення пам’яті телефону
Вам потрібно збільшити обсяг доступної пам'яті телефону, щоб можна було
встановити більше програм або додати більше вмісту?

Можна видаляти такі елементи, якщо вони більше не потрібні:

• Текстові, мультимедійні повідомлення та електронні листи
• Записи контактів і деталі
• Програми
• Файли встановлення (.sis або .sisx) для встановлених програм
• Музику, фотографії або відеокліпи

Скопіюйте вміст, який необхідно зберегти, на накопичувач, сумісну картку пам’яті
(якщо доступно) або сумісний комп’ютер.

Керування програмами
Про програми

 Виберіть  > Установки і Установлення.

Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та
вказувати установки встановлення.

Можна встановлювати такі типи програм:

• Програми Java™ ME, які мають розширення .jad або .jar
• Програми, сумісні з операційною системою Symbian, які мають

розширення .sis або .sisx
• Міні-програми з розширенням .wgz

Установлюйте лише програми, сумісні з Вашим телефоном.

Видалення програми із телефону
Щоб збільшити обсяг доступної пам’яті, можна видалити встановлені програми,
які більше не потрібні.

Виберіть  > Установки і Установлення.
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1 Виберіть Уже встановлені.
2 Виберіть і потримайте програму, яку потрібно видалити, а потім виберіть

Видалити.

Видалену програму можна повторно встановити лише за наявності оригінального
файлу встановлення або повної резервної копії цієї програми. Можливо, файли,
створені у видаленій програмі, неможливо буде відкрити.

Установлена програма може припинити працювати, якщо її робота залежить від
видаленої програми. Докладнішу інформацію див. у документації користувача
встановленої програми.

Для зберігання інсталяційних файлів може бути використано великий обсяг
пам’яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Використовуйте
програму Nokia Suite, щоб робити резервні копії файлів установлення на
сумісному комп’ютері, а потім видаляйте їх із пам’яті телефону за допомогою
менеджера файлів.

Синхронізація вмісту
Про програму «Синхронізація»

 Виберіть  > Установки > З’єднання > Передача даних > Синхронізація.

Бажаєте робити резервні копії свого календаря, нотаток й іншого вмісту та завжди
мати їх напоготові незалежно від того, перебуваєте Ви вдома за своїм
комп’ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати контакти, нотатки
та інший вміст між телефоном і віддаленим сервером. Після синхронізації Ви
матимете резервну копію важливих даних на сервері.

Синхронізація вмісту між телефоном і віддаленим сервером
Синхронізуйте важливий вміст між телефоном і віддаленим сервером, щоб
створити копію, до якої можна отримати доступ із будь-якого місця.

Виберіть  > Установки та З’єднання > Передача даних > Синхронізація.
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Установки синхронізації можна отримати від постачальника послуг мережі
шляхом отримання повідомлення настройки. Установки синхронізації
зберігаються у профілі синхронізації. Коли відкривається програма,
відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що
використовувався останнім.

Включення або виключення типів вмісту
Виберіть тип вмісту.

Синхронізація вмісту
Виберіть  > Синхронізувати.

Порада: Щоб синхронізувати вміст між телефоном і службами Nokia,
використовуйте програму Синхрон. Nokia.

Про синхронізацію Nokia

 Виберіть  > Синхр. Nokia.

Можна синхронізувати контакти, події календаря та нотатки між телефоном і
службами Nokia. У такому разі Ви завжди матимете резервну копію важливого
вмісту. Для використання Синхрон. Nokia потрібен обліковий запис Nokia. Якщо у
Вас немає облікового запису, спробуйте скористатися будь-якою службою Nokia,
і Вам буде запропоновано створити обліковий запис.

Якщо Ви використовуєте програму Синхрон. Nokia для автоматичної синхронізації
контактів зі службами Nokia, не дозволяйте синхронізацію з будь-якою іншою
службою, зокрема Mail for Exchange, оскільки можливі конфлікти.

Копіювання контактів або фотографій між телефонами
За допомогою з’єднання Bluetooth можна безкоштовно синхронізувати та
копіювати контакти, фотографії та інший вміст між двома сумісними телефонами
Nokia.

Виберіть  > Установки > З’єднання > Передача даних > Передача даних.

1 Виберіть із наведеного нижче:

  — Копіювання вмісту з іншого телефону.
  — Копіювання вмісту на інший телефон.
  — Синхронізація вмісту між двома телефонами.

2 Виберіть телефон, з яким потрібно з’єднатись, і створіть між телефонами пару.
На обох телефонах потрібно активувати Bluetooth.
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3 Якщо інший телефон вимагає пароль, введіть його. Пароль, який можна
визначити самостійно, потрібно ввести на обох телефонах. У деяких
телефонах використовується фіксований пароль. Докладнішу інформацію
див. у посібнику користувача іншого телефону.
Пароль дійсний лише для поточного з’єднання.

4 Виберіть вміст і натисніть ОК.

Захист телефону
Установлення автоматичного блокування телефону
Потрібно захистити телефон від несанкціонованого використання? Створіть код
захисту й установіть автоматичне блокування телефону, коли він не
використовується.

1 Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном та Установки
захисту > Телефон і SIM-картка.

2 Виберіть Період автоблок. телефону > Визначає користувач, а потім
визначте період часу до автоматичного блокування телефону.

3 Створіть код захисту (принаймні 4 символи). Можна використовувати цифри,
символи, великі та маленькі літери.

Порада: Щоб ввести літери або символи, натисніть і потримайте #.

Не повідомляйте нікому код захисту та тримайте його в безпечному місці окремо
від телефону. Якщо Ви забули код захисту, а телефон заблоковано, потрібно
виконати сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі
особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено. За більш докладною
інформацією зверніться в центр обслуговування користувачів Nokia Care або в
пункт продажу, де було придбано телефон.

Блокування телефону вручну
На головному екрані натисніть клавішу живлення , виберіть Заблокувати
телефон і введіть код захисту.

Розблокування телефону
Посуньте клавішу блокування, протягніть екран блокування ліворуч або
праворуч, введіть код захисту, а потім виберіть ОК.
Якщо клавіша блокування недоступна, замість неї натисніть клавішу меню.

Віддалене блокування телефону
Забули телефон на роботі та необхідно заблокувати його, щоб запобігти
несанкціонованому використанню? Телефон можна заблокувати віддалено за
допомогою заздалегідь визначеного текстового повідомлення. Також можна
віддалено заблокувати картку пам’яті.
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Увімкнення віддаленого блокування
1 Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном та Установки

захисту > Телефон і SIM-картка > Віддалене блок. телефону > Увімкнено.
2 Введіть текст повідомлення. Воно може містити від 5 до 20 символів, можна

використовувати великі та маленькі літери.
3 Введіть текст ще раз, щоб підтвердити його.
4 Введіть код блокування.

Надсилання повідомлення блокування
Щоб заблокувати телефон віддалено, напишіть заздалегідь визначений текст і
надішліть його на свій телефон як текстове повідомлення.

Для розблокування телефону знадобиться код блокування.

Шифрування даних
Потрібно захистити дані від несанкціонованого використання? Можна
зашифрувати дані телефону за допомогою ключа шифрування.

Виберіть  > Установки > Телефон > Керування телефоном > Установки
захисту > Шифрування.

Шифрування або розшифровування даних може зайняти кілька хвилин. Під час
шифрування не слід виконувати ці дії:

• Користуватися телефоном, якщо у цьому немає потреби
• Вимикати телефон
• Виймати акумулятор

Якщо автоматичне блокування телефону не налаштовано, коли він не
використовується, це буде запропоновано зробити під час першого шифрування
даних.

Шифрування пам’яті телефону
Виберіть Увімкн. шифрування.

Дешифрування пам’яті телефону
Виберіть Вимкн. шифрування.
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Підготовка телефону для утилізації
Якщо Ви придбали новий телефон або Ви бажаєте позбавитися від телефону з
іншої причини, компанія Nokia рекомендує виконати утилізацію телефону. Перш
за все видаліть усю особисту інформацію та вміст із телефону.

Видалення всього вмісту
1 Створіть резервну копію вмісту, який необхідно зберегти, на сумісній картці

пам’яті або на сумісному комп’ютері.
2 Завершіть усі активні з’єднання та дзвінки.
3 Виберіть  > Установки і Телефон > Керування телефоном > Заводські

установки > Видалити дані та відновити.
4 Введіть код захисту, якщо з’явиться відповідний запит.
5 Телефон вимкнеться, а потім увімкнеться знову. Переконайтеся, що

особистий вміст, наприклад контакти, фотографії, музика, відео, нотатки,
повідомлення, електронні листи, презентації, ігри та інші встановлені
програми, було видалено.
Вміст та інформація, що зберігається на картці пам’яті або SIM-картці, не
видаляється.

Не забудьте вийняти картку пам’яті та SIM-картку з телефону.

Пошук додаткової довідки

Підтримка
Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про використання свого телефону або не
впевнені, як він має працювати, прочитайте вбудований у телефон посібник
користувача. Виберіть  > Посібник.

У разі виникнення проблем виконайте ці дії:

• Перезавантажте телефон. Вимкніть телефон і вийміть акумулятор. Приблизно
за хвилину встановіть на місце акумулятор і ввімкніть телефон.

• Оновлення програмного забезпечення телефону
• Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо
технічного обслуговування. Перш ніж надсилати свій телефон для ремонту,
завжди створюйте резервну копію даних, оскільки у телефоні можуть бути
видалені усі особисті дані.

Пошук додаткової довідки 135



Коди доступу

PIN-код або PIN2-
код

(4–8 цифр)

Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого
використання та потрібні для доступу до деяких функцій.

Можна настроїти телефон таким чином, щоб він запитував
PIN-код під час увімкнення.

Якщо коди не надаються разом із карткою або Ви їх забули,
зверніться до постачальника послуг.

Якщо ввести неправильний код тричі поспіль, його буде
необхідно розблокувати за допомогою PUK-коду або PUK2-
коду.

PUK-код або PUK2-
код

(8 цифр)

Ці коди потрібні, щоб розблокувати PIN-код або PIN2-код.

Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться
до постачальника послуг.

Номер
міжнародного
ідентифікатора
апаратури
мобільного зв’язку
(IMEI)

(15 цифр)

Цей номер використовується для ідентифікації законно
експлуатованих телефонів у мережі. Номер також можна
використовувати для блокування, наприклад вкрадених
пристроїв. Цей номер може знадобитися надати службам
Nokia Care.

Щоб переглянути номер міжнародного ідентифікатора
апаратури мобільного зв’язку (IMEI), наберіть *#06#.

Код блокування

(щонайменше 4
цифри або
символи)

Цей код допомагає захистити телефон від
несанкціонованого використання.

Можна настроїти телефон таким чином, щоб він запитував
код блокування, який визначається користувачем.

Зберігайте цей код в таємниці та в безпечному місці окремо
від телефону.

Якщо Ви забули цей код, а телефон заблоковано, телефон
потребуватиме технічного обслуговування. Може
стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні,
можливо, буде видалено.

За докладною інформацією звертайтеся до центру
обслуговування Nokia Care або продавця телефону.
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Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі
Цей пристрій ухвалено для використання в таких mережі стандартів WCDMA 850, 900, 1700, 1900 та 2100 МГц; GSM/
EDGE 850, 900, 1800 та 1900 МГц . Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій та завантаження вмісту у пристрій потрібне з’єднання з мережею. Може стягуватись
плата за передачу даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на
них.

Поради й пропозиції
Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви отримуватимете безкоштовні текстові повідомлення від
Nokia. Ці повідомлення містять поради, підказки та підтримку.

Щоб відмовитися від отримання цих повідомлень, виберіть  > Поради й пропозиції > Підписки > Особиста
інформація > Я хочу отр. поради/пропоз. > Ні.

Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Nokia буде передано Ваш
номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Деяка або вся
інформація також може передаватися в компанію Nokia під час оновлення програмного забезпечення. Ця інформація
може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Догляд за пристроєм
Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації
допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

• Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять
до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.

• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні
компоненти можуть пошкодитися.

• Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби
пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

• Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї
нормальної температури, усередині пристрою може з’явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.

• Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.

• Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні
положення щодо радіопристроїв.

• Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх
електронних плат і механіки.

• Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м’якою, чистою і сухою тканиною.

• Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.

• Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.

• Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.

• Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам’яті
чи комп’ютері або записуйте їх на папері.

Під час тривалої роботи пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Якщо Вам здається, що пристрій
не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки 137

http://www.nokia.com


Повторна переробка
Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного
пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному
використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/
recycling.

Символ перекресленої корзини з колесами

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що
після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо
від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несортованими
міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці
www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами
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,
зміненню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого
права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи
програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати
доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному
забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого
програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може
також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування
такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів,
або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає
Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензій і вмісту
скористайтеся функцією створення резервних копій пакета програм Nokia Suite.

У разі використання інших способів передавання може не бути передано ліцензії, які потрібно буде відновити разом із
вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений технологією OMA DRM, після форматування
пам’яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії в разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам’яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст.
Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може
обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію,
зверніться до постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть бути пов’язані з певною SIM-картою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо
у пристрій вставлена ця SIM-карта.

Акумулятори та зарядні пристрої
Інформація про акумулятор і зарядний пристрій
Цей пристрій призначений для використання з акумулятором BV-4D . Компанія Nokia може пристосувати до
використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.
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Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-50 . Точний номер моделі зарядного
пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K, B або N.

Крім того, зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати
до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними.

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.

Безпечне використання акумулятора
Завжди вимикайте пристрій і від’єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від’єднати
шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від’єднайте від пристрою. Не
залишайте повністю заряджений акумулятор з’єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження
скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом
розрядиться.

Завжди зберігайте 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.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об’єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі,
наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або
об’єкта, що з’єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими
нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте
акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи
телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру.
Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

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.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи
використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання,
вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою.
Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного
центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним
пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація про безпеку
Здійснення екстрених дзвінків
1 Переконайтеся, що пристрій увімкнено.

2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:

• Вставте SIM-картку у пристрій.

• Вимкніть активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита
група користувачів.

• Вимкніть режим «Офлайн» або «Політ», якщо його ввімкнено.

• Якщо екран і клавіші пристрою заблоковано, розблокуйте їх.
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3 Натискайте клавішу завершення, доки не відобразиться головний екран.

4 Щоб відкрити панель набору номера, виберіть  .

5 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних
місцевостях екстрені номери різняться.

6 Натисніть клавішу дзвінка.

7 Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення пристрою пропонується створити обліковий запис Nokia. Щоб під час настроювання
облікового запису здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може
пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги
інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-
який засіб бездротового зв’язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти
Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для
малих дітей.

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.

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 носити бездротовий 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.

Слух

Попередження:
Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру
в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.
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Нікель

Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Поверхня цього виробу містить нержавіючу сталь.

Захист пристрою від шкідливого вмісту
Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

• будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший
шкідливий вміст для пристрою або комп’ютера;

• будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з’єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та
завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з’єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;

• установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують
належний рівень безпеки та захисту;

• установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп’ютері.
Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може
вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп’ютера;

• користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся
належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище
Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному
робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 сантиметр (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохли, затискачі
чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, 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
повідомлення може затримуватися, поки з’єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та
отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Автомобілі
Радіосигнали 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 детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного
засобу або його обладнання.

Установлення 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.

Потенційно вибухонебезпечні середовища
Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу
паливних насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі,
а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, 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.
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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.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час
використання біля вуха становить 1,23 Вт/кг .

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта
питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від
діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в
розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-807 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням
Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці http://www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

Для виробів, що поступили у продаж до 1 липня 2012 року, застосовується застережливий символ, який означає
обмеження на використання функцій Wi-Fi у Франції. Згідно з Рішенням ЄС 2009/812/EC після 1 липня 2012 року
застережливий символ більше не застосовується до функцій Wi-Fi цього виробу та, отже, його можна ігнорувати, навіть
якщо він присутній на виробі.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation.
Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи 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
безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який
виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.
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HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

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 постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів
використання 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, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не
несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні
збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо
виражені або такі, що маються на увазі, 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 на перегляд цього документа чи на його анулювання в 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, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність
ліцензіарів Nokia.
Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться
до дилера компанії Nokia або до постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне
забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн.
Відхилення від положень закону заборонено.
Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм
виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтеся,
що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за
функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання
пристрою.
Доступність служб Nokia може залежати від регіону.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ АБО МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв’язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення
від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими
умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які
перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Пристрій може створювати
перешкоди для телевізійного або радіосигналу (наприклад, коли пристрій використовується поблизу приймального
обладнання). Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до місцевого сервісного центру.Модифікації або зміни
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конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на
використання цього обладнання.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних
форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

/Видання 2.0 UK
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