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¡DZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ 
IE Przestrzegaj wszystkich 
rz±dzenia bezprzewodowe 
d³em zak³óceñ w samolocie.

¡DZENIE, GDY TANKUJESZ 
u¿ywaj urz±dzenia na stacjach 
. Nie u¿ywaj go te¿ w pobli¿u 
 i chemikaliów.

¡DZENIE W REJONIE 
DZANIA WYBUCHÓW 
szystkich ograniczeñ. Nie 
enia w rejonie odpalania 
uchowych.

¡DZENIA Z ROZWAG¡ 
ywaj w normalnej pozycji 
o dokumentacj±. Nie dotykaj 

anteny urz±dzenia.

LNY SERWIS Instalowaæ 
n produkt mo¿e wy³±cznie 

any personel.

CESORIA U¿ywaj jedynie 
h do u¿ytku baterii i akcesoriów. 

 niekompatybilnych produktów.
Dla w³asnego bezpieczeñstwa
Zapoznaj siê uwa¿nie z podanymi tu w skrócie 
wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Wiêcej 
informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ Nie w³±czaj urz±dzenia 
w miejscach, w których zabrania siê korzystaæ 
z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy 
mo¿e to spowodowaæ zak³ócenia lub inne 
zagro¿enia.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO 
W RUCHU DROGOWYM Stosuj siê do 
wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. 
Prowadz±c samochód, nie zajmuj r±k niczym 
innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim 
na uwadze bezpieczeñstwo na drodze.

ZAK£ÓCENIA Wszystkie urz±dzenia 
bezprzewodowe mog± byæ podatne na 
zak³ócenia, które z kolei mog± wp³ywaæ 
na jako¶æ po³±czeñ.

WY£¡CZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIÊ 
NA TERENIE SZPITALA Przestrzegaj 
wszystkich ograniczeñ. Wy³±cz urz±dzenie 
w pobli¿u aparatury medycznej.

WY£¡CZ URZ
W SAMOLOC
ograniczeñ. U
mog± byæ ¼ró

WY£¡CZ URZ
PALIWO Nie 
benzynowych
sk³adów paliw

WY£¡CZ URZ
PRZEPROWA
Przestrzegaj w
u¿ywaj urz±dz
³adunków wyb

U¯YWAJ URZ
Urz±dzenia u¿
i zgodnie z jeg
bez potrzeby 

PROFESJONA
i naprawiaæ te
wykwalifikow

BATERIE I AK
zatwierdzonyc
Nie pod³±czaj
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rz±dzeniu
 urz±dzenie bezprzewodowe 
 u¿ytku w sieciach (E)GSM 850, 

MTS 2100. Aby uzyskaæ wiêcej 
mórkowych, skontaktuj siê ze 

o urz±dzenia, stosuj siê do 
awa, przestrzegaj lokalnych 
atno¶æ i uzasadnione prawa 

a autorskie. 

praw autorskich kopiowanie, 
 lub przekazywanie niektórych 

nych (w tym równie¿ d¼wiêków 
ria³ów mo¿e byæ niemo¿liwe. 

a nawi±zywanie po³±czeñ 
stêpnia inne metody ³±czno¶ci. 
ku komputerów, urz±dzenie mo¿e 
ie wirusów, z³o¶liwych wiadomo¶ci 
 materia³ów. Nale¿y zachowaæ 
iadomo¶ci, akceptowaæ ¿±dania 
teria³y oraz akceptowaæ instalacje 
 zaufanych ¼róde³. Aby lepiej 
dzenie, nale¿y rozwa¿yæ 
u antywirusowego z mo¿liwo¶ci± 
acji i korzystania z aplikacji 
.

WODOODPORNO¦Æ To urz±dzenie nie jest 
wodoodporne. Chroñ je przed wilgoci±.

KOPIE ZAPASOWE Pamiêtaj o robieniu 
zapasowych kopii wszystkich zapisywanych 
w urz±dzeniu wa¿nych informacji lub prowad¼ 
ich pisemny zapis.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ Zanim 
pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj 
siê z instrukcj± jego obs³ugi i przepisami 
bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj 
niekompatybilnych produktów.

TELEFONY ALARMOWE Upewnij siê, 
¿e funkcja telefonu w urz±dzeniu jest 
w³±czona i ¿e telefon ma kontakt z sieci± 
komórkow±. Naci¶nij klawisz zakoñczenia tyle 
razy, ile potrzeba, aby z wy¶wietlacza usun±æ 
wszystkie wprowadzone znaki i wróciæ do 
trybu gotowo¶ci. Wprowad¼ numer alarmowy 
i naci¶nij klawisz po³±czenia. Podaj miejsce 
pobytu. Nie przerywaj po³±czenia, dopóki 
nie otrzymasz na to zgody.

Kilka s³ów o u
Opisane w tej instrukcji
zosta³o zatwierdzone do
900, 1800, 1900 oraz U
informacji o sieciach ko
swoim us³ugodawc±.

Korzystaj±c z funkcji teg
wszystkich przepisów pr
obyczajów, szanuj pryw
innych osób, w tym praw

Ze wzglêdu na ochronê 
modyfikacja, przesy³anie
zdjêæ, utworów muzycz
dzwonka) i innych mate

Urz±dzenie to umo¿liwi
internetowych oraz udo
Podobnie jak w przypad
byæ nara¿one na dzia³an
oraz innych szkodliwych
ostro¿no¶æ i otwieraæ w
po³±czenia, pobieraæ ma
oprogramowania tylko z
zabezpieczyæ swoje urz±
zainstalowanie program
systematycznej aktualiz
stanowi±cej tzw. zaporê
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ba mieæ dostêp do us³ug 
wców us³ug bezprzewodowych. 
ielu funkcji zale¿y od 

tóre funkcje nie s± dostêpne 
 innych sieciach mo¿e byæ 
wiedniej umowy z us³ugodawc± 
ystania z us³ug sieci. O sposobie 
wych oraz o zwi±zanych z nimi 
dzieæ od us³ugodawcy. 
g± obowi±zywaæ ograniczenia 
rzystania z us³ug sieciowych. 
zyk³ad nie udostêpniaæ pewnych 
 jêzyka znaków lub us³ug.

aæ zablokowania pewnych 
ich w³±czenie w urz±dzeniu. 
wczas dostêpne w menu 
o¿e mieæ te¿ specjaln± 
a zmianie nazw ró¿nych menu, 

¶ci lub na zmianie wygl±du ikon. 
na siê dowiedzieæ od 

rotoko³ów WAP 2.0 (HTTP i SSL), 
ch TCP/IP. Niektóre funkcje tego 
omo¶ci MMS, przegl±danie 
 Ostrze¿enie: Wszystkie funkcje tego urz±dzenia, 
poza budzikiem, dzia³aj± dopiero po jego w³±czeniu. 
Nie w³±czaj tego urz±dzenia, je¶li mo¿e to spowodowaæ 
zak³ócenia lub inne zagro¿enia.

Aplikacje biurowe udostêpniaj± typowe funkcje 
programów Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft 
Office 97, 2000 i XP). Nie wszystkie formaty plików mo¿na 
wy¶wietlaæ lub modyfikowaæ.

Podczas d³u¿szego dzia³ania, np. w przypadku aktywnej 
sesji udostêpniania wideo lub szybkiego po³±czenia 
pakietowego, urz±dzenie mo¿e siê nagrzaæ. W wiêkszo¶ci 
sytuacji jest to normalny objaw. Je¶li podejrzewasz, 
¿e urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do 
naprawy w najbli¿szym autoryzowanym serwisie.

W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki oraz 
³±cza do witryn innych, niepowi±zanych z firm± Nokia 
organizacji. Dostêp do witryn innych, niepowi±zanych 
z firm± Nokia organizacji mo¿liwy jest równie¿ za 
po¶rednictwem urz±dzenia. Firma Nokia nie jest zwi±zana 
z tymi organizacjami oraz nie wspiera ich witryn i nie 
odpowiada za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, 
zastosuj ¶rodki ostro¿no¶ci zarówno w odniesieniu do 
bezpieczeñstwa, jak i materia³ów.

Obrazy przedstawione w instrukcji mog± ró¿niæ siê od tych 
wy¶wietlanych na ekranie telefonu.

Us³ugi sieciowe
Aby u¿ywaæ telefonu, trze
¶wiadczonych przez dosta
Mo¿liwo¶æ korzystania z w
charakterystyki sieci. Niek
we wszystkich sieciach; w
wymagane zawarcie odpo
przed umo¿liwieniem korz
korzystania z us³ug siecio
op³atach mo¿na siê dowie
W niektórych sieciach mo
wp³ywaj±ce na sposób ko
Niektóre sieci mog± na pr
specyficznych dla danego

Us³ugodawca móg³ za¿±d
funkcji lub uniemo¿liwiæ 
Takie funkcje nie bêd± wó
urz±dzenia. Urz±dzenie m
konfiguracjê, polegaj±c± n
przestawieniu ich kolejno
Wiêcej na ten temat mo¿
us³ugodawcy. 

Urz±dzenie to korzysta z p
które bazuj± na protoko³a
urz±dzenia, takie jak wiad



1
0

internetu, czy poczta elektroniczna, dzia³aj± tylko 
wtedy, gdy sieæ komórkowa udostêpnia potrzebne do 
tego technologie.

Akcesoria, baterie i ³adowarki
Przed ka¿dym wyjêciem baterii nale¿y urz±dzenie wy³±czyæ 
i od³±czyæ je od ³adowarki.

Przed u¿yciem ³adowarki nale¿y sprawd¼ nazwê i numer 
jej modelu. Do zasilania tego urz±dzenia przeznaczone s± 
³adowarki AC-3 i AC-4, a tak¿e ³adowarki AC-1, ACP-8, 
ACP-9, ACP-12 i LCH-12 po zastosowaniu adaptera 
³adowarki CA-44.

Do zasilania tego urz±dzenia przeznaczona jest 
bateria BL-4B.

 Ostrze¿enie: Korzystaj wy³±cznie z baterii, 
³adowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych 
przez firmê Nokia do u¿ytku z tym w³a¶nie modelem 
urz±dzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu mo¿e 
uniewa¿niæ gwarancjê na urz±dzenie i byæ równie¿ 
niebezpieczne dla u¿ytkownika.

O dostêpno¶ci zatwierdzonych do u¿ytku akcesoriów 
dowiesz siê od sprzedawcy. Od³±czaj±c przewód 
któregokolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkê — 
nie za przewód.



Po
³±

cz
 s

iê

11

Po³±cz siê

Urz±dzenie dzia³a w sieciach 2G i 3G. Patrz „Kilka s³ów 
o urz±dzeniu”, s. 8.

Za pomoc± technologii Bluetooth mo¿na przesy³aæ 
pliki i ³±czyæ siê z kompatybilnymi akcesoriami. 
Patrz „Po³±czenie Bluetooth”, s. 66.

U¿yj z³±cza audio-wideo firmy Nokia (3,5 mm), aby 
po³±czyæ urz±dzenie z kompatybilnymi zestawami 
s³uchawkowymi lub s³uchawkami. Patrz „Zestaw 
s³uchawkowy”, s. 21.

Za pomoc± kompatybilnego kabla do transmisji danych, 
na przyk³ad Kabla do transmisji danych Nokia DKE-2, 
mo¿na ³±czyæ siê z kompatybilnymi urz±dzeniami, 
takimi jak drukarki i komputery. Patrz „USB” s. 70.

Za pomoc± kompatybilnych kart pamiêci microSD mo¿na 
przenosiæ dane lub tworzyæ kopie zapasowe informacji. 
Patrz „Narzêdzie karty pamiêci”, s. 22.
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Pomoc techniczna
Numer modelu: Nokia N76-1

Nazywany w dalszej czê¶ci Nokia N76.

Pomoc techniczna firmy Nokia 
oraz informacje kontaktowe
Odwied¼ witrynê www.nseries.com/support lub 
lokaln± witrynê internetow± firmy Nokia. Znajdziesz 
tam najnowsz± wersjê niniejszej instrukcji, dodatkowe 
informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi zwi±zane 
z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajduj± siê tam równie¿ informacje na temat 
produktów i us³ug firmy Nokia. Je¶li chcesz 
skontaktowaæ siê z biurem obs³ugi klienta, wejd¼ 
na stronê www.nokia.com/customerservice, na której 
znajdziesz listê lokalnych centrów kontaktowych 
firmy Nokia.

Aby znale¼æ najbli¿szy punkt serwisowy firmy Nokia, 
odwied¼ najpierw witrynê www.nokia.com/repair.

Pomoc 
Urz±dzenie jest wyposa¿one w pomoc kontekstow±. 
Gdy aplikacja jest otwarta, w celu uzyskania pomocy 
dotycz±cej bie¿±cego widoku wybierz Opcje > Pomoc.

Czytaj±c tekst pomocy, mo¿esz prze³±czaæ miêdzy pomoc± 
a aplikacj± otwart± w tle, naciskaj±c i przytrzymuj±c .

Aby otworzyæ pomoc z menu g³ównego, wybierz 
Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > Pomoc. Wybierz ¿±dan± 
aplikacjê, aby przejrzeæ tematy pomocy.

Szybki start
Informacje na temat klawiszy i innych elementów 
urz±dzenia oraz instrukcje dotycz±ce konfiguracji 
mo¿na znale¼æ w broszurze „Szybki start”.

Dodatkowe aplikacje
Ró¿ne aplikacje oferowane przez firmê Nokia 
i niezale¿nych dostawców umo¿liwiaj± maksymalne 
wykorzystanie mo¿liwo¶ci urz±dzenia Nokia N76. Aplikacje 
te zosta³y omówione w przewodnikach dostêpnych na 
stronach pomocy do produktu Nokia N76, które mo¿na 
znale¼æ pod adresem www.nseries.com/support lub 
w lokalnej witrynie firmy Nokia.
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ugodawcê. Ustawienia te mog± 
e w urz±dzeniu albo mo¿esz 
y i otrzymaæ w formie specjalnej 

 ogólne ustawienia, 
gotowo¶ci i wy¶wietlania, 

urz±dzenia zostanie 
anie. Okre¶l odpowiednie opcje:

nfigurowaæ ró¿ne ustawienia.

ferowaæ materia³y, np. kontakty 
mpatybilnego urz±dzenia firmy 
nie materia³ów z innego 

witanie, naci¶nij  
l. u¿ytk. > Powitanie. 
 aplikacji mo¿esz równie¿ 

menu.
Nokia N76
Aktualizacje oprogramowania
Firma Nokia przygotowuje aktualizacje oprogramowania, 
które mog± zawieraæ nowe funkcje lub udoskonalenia 
dotychczasowych opcji albo umo¿liwiaæ wzrost 
wydajno¶ci. Aktualizacje te mo¿na pobieraæ za 
po¶rednictwem aplikacji komputerowej Nokia 
Software Updater. Do zaktualizowania oprogramowania 
urz±dzenia jest potrzebna aplikacja Nokia 
Software Updater i kompatybilny komputer z systemem 
operacyjnym Microsoft Windows 2000 lub XP, 
szerokopasmowy dostêp do internetu oraz kompatybilny 
kabel do transmisji danych, którym po³±czysz urz±dzenie 
z komputerem.

Wiêcej informacji na ten temat oraz gotow± do pobrania 
aplikacjê Nokia Software Updater mo¿na znale¼æ na 
stronie www.nokia.com/softwareupdate lub w lokalnej 
witrynie firmy Nokia.

Ustawienia
Urz±dzenie ma zazwyczaj ustawienia MMS, 
GPRS, transmisji strumieniowej i mobilnego internetu 
skonfigurowane automatycznie na podstawie informacji 

udostêpnionych przez us³
te¿ ju¿ byæ skonfigurowan
je zamówiæ u us³ugodawc
wiadomo¶ci tekstowej.

Aby zmieniæ w urz±dzeniu
na przyk³ad jêzyka, trybu 
patrz „Telefon”, s. 119.

Powitanie
Po pierwszym w³±czeniu 
wy¶wietlone menu Powit

SettingWizard — aby sko

Transfer — aby przetrans
i pozycje kalendarza, z ko
Nokia. Patrz „Transferowa
urz±dzenia”, s. 18.

Aby otworzyæ aplikacjê Po
i wybierz Narzêdzia > Ap
Dostêp do poszczególnych
uzyskaæ, wybieraj±c je w 
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na ekranie 
 jest zegar 
 trybie 
¶wietlane 
, poziomu 
ina.

dtwarza plik audio, 
¶no¶ci i informacje 
yæ, wstrzymaæ lub 
 b±d¼ nastêpnego 
y szybkiego 
ê na klapce. 
³u¿± klawisze g³o¶no¶ci.

pce dzia³a Visual Radio, 
o¶no¶ci i informacje o stacji. 
yæ radio albo wybraæ poprzedni± 
 stacjê, u¿yj klawiszy mediów. 
³u¿± klawisze g³o¶no¶ci.

lapce dzia³a Kamera, trzymaj 
¶wietlacz zewnêtrzny stanie 

wniæ kamerê g³ówn±, naci¶nij 
by przybli¿yæ lub oddaliæ obraz, 
ania lub zmniejszania g³o¶no¶ci. 
¶nij . Aby prze³±czaæ 
, naci¶nij . 
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Wiêcej informacji na temat aplikacji Setting Wizard 
mo¿na znale¼æ w instrukcjach dotycz±cych tego 
urz±dzenia pod adresem www.nseries.com/support 
lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Tryby
Urz±dzenie ma dwa tryby pracy: przy zamkniêtej klapce, 
daj±c dostêp do okre¶lonych funkcji, takich jak Odtw. 
muzyczny, Radio, Foto-Wideo i Wiadomo¶ci, oraz 
przy otwartej klapce, umo¿liwiaj±c tradycyjne u¿ywanie 
telefonu komórkowego oraz dostêp do wszystkich funkcji 
urz±dzenia.

Klapka zamkniêta — ekran zewnêtrzny
Gdy klapka jest zamkniêta, wy³±cza siê wy¶wietlacz g³ówny 
i w³±cza siê pod¶wietlenie ekranu zewnêtrznego. Je¶li nie 
jest u¿ywany g³o¶nik ani nie jest pod³±czony kompatybilny 
zestaw s³uchawkowy, trwaj±ce po³±czenia zostaj± 
zakoñczone. Informacje na temat zmiany ustawieñ 
znajdziesz w punkcie „Ekran zewnêtrzny”, s. 56. Je¶li dzia³a 
Odtw. muzyczny lub Visual Radio, odtwarzanie d¼wiêku 
jest kontynuowane.

Przy zamkniêtej klapce 
zewnêtrznym widoczny
i informacje o stanie. W
gotowo¶ci mog± byæ wy
wska¼niki mocy sygna³u
baterii i stanu oraz godz

Je¶li Odtw. muzyczny o
s± wy¶wietlane paski g³o
o utworze. Aby odtworz
przej¶æ do poprzedniego
pliku audio, u¿yj klawisz
dostêpu znajduj±cych si
Do regulacji g³o¶no¶ci s

Je¶li przy zamkniêtej kla
s± wy¶wietlane paski g³
Aby w³±czyæ lub wy³±cz
b±d¼ nastêpn± zapisan±
Do regulacji g³o¶no¶ci s

Je¿eli przy zamkniêtej k
urz±dzenie poziomo. Wy
siê wizjerem. Aby uakty
i przytrzymaj . A
naci¶nij klawisz zwiêksz
Aby zrobiæ zdjêcie, naci
Tryb zdjêæ i Tryb wideo
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 wy¶wietlacz g³ówny

. 

 próbuj na si³ê otwieraæ 

igacja
ci urz±dzenia zawiera 

p do menu g³ównego. W otwartej 
 prze³±czyæ j± na dzia³anie w tle. 

plikacje, naci¶nij 
Przed zrobieniem zdjêcia mo¿esz ustawiæ parametry 
zwi±zane z o¶wietleniem i kolorami, naciskaj±c , 
by uaktywniæ pasek narzêdzi, a nastêpnie przewijaj±c ten 
pasek klawiszami g³o¶no¶ci. Patrz „Konfiguracja ustawieñ 
— kolory i o¶wietlenie”, s. 38, oraz „Sceny”, s. 38.

Wy¶wietlane s± tak¿e alarmy kalendarza i zegara oraz 
komunikaty o nieodebranych po³±czeniach i nowo 
odebranych wiadomo¶ciach. Aby przegl±daæ odebrane 
wiadomo¶ci tekstowe oraz teksty i zdjêcia z odebranych 
wiadomo¶ci multimedialnych, otwórz klapkê i wy¶wietl 
wiadomo¶æ na wy¶wietlaczu g³ównym. Patrz „Skrzynka 
odbiorcza — odbieranie wiadomo¶ci”, s. 81.

Po³±czenia przychodz±ce s± sygnalizowane normalnym 
d¼wiêkiem i komunikatem. Aby odbieraæ po³±czenia przez 
otwarcie klapki, w ustawieniach ekranu zewnêtrznego 
wybierz Odb., gdy klapka otwarta. Je¿eli do urz±dzenia 
pod³±czony jest kompatybilny zestaw s³uchawkowy, 
naci¶nij . Informacje na temat zmiany ustawieñ 
znajdziesz w punkcie „Ekran zewnêtrzny”, s. 56.

Aby nawi±zaæ po³±czenie lub skorzystaæ z menu, 
otwórz klapkê.

Informacje na temat blokady klawiszy znajdziesz 
w punkcie „Blokada klawiatury”, s. 20.

Klapka otwarta —
Po otwarciu klapki 
w³±cza siê pod¶wietlenie 
wy¶wietlacza g³ównego, 
klawiatura jest aktywna 
i mo¿na korzystaæ z menu
Aby przej¶æ do menu, 
naci¶nij .

Klapka otwiera siê do 
oko³o 165 stopni, tak jak 
pokazano na rysunku. Nie
jej bardziej.

Klawisze i naw
Pe³n± listê klawiszy i czê¶
instrukcja „Szybki start”.

Klawisz menu 
Klawiesz menu daje dostê
aplikacji naci¶nij , aby
Aby prze³±czaæ otwarte a
i przytrzymaj .



1

æ przypisane na sta³e i nie 
iæ.

tekst, naci¶nij i przytrzymaj  
 i wyrazów. Aby wyró¿niæ tekst, 
y skopiowaæ tekst do schowka, 

, wybierz Kopiuj. Aby wstawiæ 
ci¶nij i przytrzymaj , 
lej. 

zyæ pozycjê, wska¿ j± i naci¶nij 
.

j pozycji, naci¶nij 
aciskaj±c jednocze¶nie  
zyæ zaznaczanie, pu¶æ 
êpnie .

i mo¿esz u¿yæ klawisza edycji do 
nikowej wprowadzania tekstu lub 
stawiania symboli i zmiany jêzyka 
Wiadomo¶ci”, s. 78.

szem wielofunkcyjnym, dziêki 
rze³±czaæ siê miêdzy wybranymi 
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Klawisz przewijania Navi™
W dalszej czê¶ci instrukcji nazywany 
klawiszem przewijania.

Klawisz przewijania s³u¿y do przechodzenia miêdzy 
opcjami ró¿nych menu ( , , , ) oraz do 
wybierania elementów ( ).

 Wskazówka: po otwarciu menu mo¿na 
zamiast klawisza przewijania u¿ywaæ klawiszy 
numerycznych,  i , aby szybko przej¶æ do 
aplikacji. Naci¶nij na przyk³ad w menu g³ównym , 
aby otworzyæ Kalendarz.

Klawisz multimedialny  
Za pomoc± klawisza multimedialnego mo¿na 
uzyskaæ szybki dostêp do materia³ów multimedialnych 
i wybranych aplikacji.

Aby otworzyæ skrót przypisany do klawisza multimediów, 
naci¶nij i przytrzymaj . Aby otworzyæ listê aplikacji 
multimedialnych, naci¶nij . ¯±dan± aplikacjê otworzysz 
za pomoc± klawisza przewijania. Aby zamkn±æ listê 
bez wybierania aplikacji, naci¶nij .

Aby zmieniæ skróty, naci¶nij  i . Aby zmieniæ 
aplikacje wy¶wietlane po naci¶niêciu , wybierz Górne 
skrzyde³ko, Lewe skrzyde³ko, ¦rodek i Prawe skrzyde³ko, 
a nastêpnie odpowiedni± aplikacjê.

Niektóre skróty mog± by
mo¿na ich bêdzie zmien

Klawisz edycji 
Aby skopiowaæ i wkleiæ 
w celu zaznaczenia liter
naci¶nij  lub . Ab
wci±¿ przytrzymuj±c 
tekst do dokumentu, na
a nastêpnie wybierz Wk

Edycja tekstu i list
• Aby na li¶cie zaznac

jednocze¶nie  i 
• Aby zaznaczyæ wiêce

i przytrzymaj , n
lub . Aby zakoñc
najpierw , a nast

W aplikacji Wiadomo¶c
w³±czania metody s³ow
trybu numerycznego, w
pisanego tekstu. Patrz „

Klawisz trybu 
Klawisz trybu jest klawi
któremu mo¿na ³atwo p
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ideo, naci¶nij , 
. Patrz „Nagrywanie plików 

o dostêpu 
 klapce
iem s³u¿± klawisze szybkiego 
 klapce ( ,  i ). 
czny”, s. 24, oraz „Visual Radio”, 

iego dostêpu znajduj±cych siê na 
awiaturê przy zamkniêtej klapce. 
”, s. 20.

³aæ aktywny pasek narzêdzi 
ery w trybie zamkniêtej klapki. 

zêdzi”, s. 35.

i
lacji g³o¶no¶ci znajdziesz 
¶no¶ci i g³o¶nika”, s. 20.

o¶ci mo¿esz przewijaæ listê 
i.
aplikacjami i zmieniaæ widoki w niektórych aplikacjach 
przy zamkniêtej klapce.

Naci¶nij  przy otwartej klapce, aby otworzyæ 
ostatnie zdjêcie w folderze Galeria.

Naci¶nij przy otwartej klapce  w aplikacji Galeria, 
aby prze³±czaæ siê miêdzy widokami miniatur Zdj. i wideo.

Przy zamkniêtej klapce w aplikacji Kamera 
naci¶nij , aby prze³±czaæ widoki Tryb 
zdjêæ i Tryb wideo.

Przy zamkniêtej klapce w aplikacji Odtw. muzyczny 
naci¶nij , aby prze³±czaæ widoki Odtwarzanie 
i Fonoteka.

Przy zamkniêtej klapce w aplikacji Visual Radio 
naci¶nij , aby prze³±czaæ widoki stacji i listy stacji.

 Wskazówka: aby na ekranie zewnêtrznym widzieæ 
tylko tapetê, w trybie gotowo¶ci naci¶nij klawisz trybu 
dwukrotnie.

Klawisz fotografowania 
Naci¶nij i przytrzymaj , aby uaktywniæ kamerê 
g³ówn± w trybie zamkniêtej klapki. Naci¶nij , 
aby zrobiæ zdjêcie. Patrz „Robienie zdjêæ”, s. 33.

Kiedy aktywny jest tryb w
aby nagrywaæ pliki wideo
wideo”, s. 39.

Klawisze szybkieg
znajduj±ce siê na
Do sterowania odtwarzan
dostêpu znajduj±ce siê na
Patrz „Odtwarzanie muzy
s. 28.

Za pomoc± klawiszy szybk
klapce mo¿na blokowaæ kl
Patrz „Blokada klawiatury

Naci¶nij , aby wywo
podczas korzystania z kam
Patrz „Aktywny pasek nar

Klawisze g³o¶no¶c
Informacje na temat regu
w punkcie „Regulacja g³o

Za pomoc± klawiszy g³o¶n
w trybie zamkniêtej klapk
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 Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > 
cja by³a ju¿ u¿ywana, wybierz 
 rozpocz±æ nowy transfer.
a N76 wyszuka³o urz±dzenia 
ontynuuj. Wybierz urz±dzenie, 
es³aæ materia³y. W urz±dzeniu 
¼ kod (zawieraj±cy od 1 do 16 cyfr) 
ad¼ ten sam kod do drugiego 

 OK. Teraz urz±dzenia s± 
orzenie powi±zañ miêdzy 

.
ych modeli telefonów do drugiego 
wys³ana w postaci wiadomo¶ci 
nia danych. Aby zainstalowaæ 
ych w drugim urz±dzeniu, 
domo¶æ i postêpowaæ 
mi wy¶wietlanymi na ekranie.
 N76 wybierz materia³y, które 
waæ z drugiego urz±dzenia.
 pamiêci drugiego urz±dzenia 
owane do pamiêci urz±dzenia 
enoszenia zale¿y od ilo¶ci 
. Przesy³anie mo¿esz zatrzymaæ 
ej.

a funkcjê synchronizacji, mo¿esz 
rz±dzeniach aktualne dane. Aby 
jê z kompatybilnym urz±dzeniem 
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Podczas korzystania z kamery mo¿esz za pomoc± 
klawiszy g³o¶no¶ci przybli¿aæ i oddalaæ obraz. Za pomoc± 
klawiszy g³o¶no¶ci mo¿esz tak¿e przewijaæ aktywny pasek 
narzêdzi przy zamkniêtej klapce. Patrz „Aktywny pasek 
narzêdzi”, s. 35.

Transferowanie materia³ów 
z innego urz±dzenia
Do przesy³ania danych (np. kontaktów) z kompatybilnego 
urz±dzenia Nokia do urz±dzenia Nokia N76 mo¿na u¿yæ 
po³±czenia Bluetooth. Je¶li drugie urz±dzenie jest 
niekompatybilne, zostanie wy¶wietlony odpowiedni 
komunikat.

Typ materia³ów, które mo¿na transferowaæ, zale¿y 
od modelu urz±dzenia, z jakiego chcesz je skopiowaæ. 
W przypadku urz±dzenia umo¿liwiaj±cego synchronizacjê 
miêdzy urz±dzeniem Nokia N76 a drugim urz±dzeniem 
mo¿na tak¿e synchronizowaæ dane.

Je¶li drugiego urz±dzenia nie mo¿na w³±czyæ bez w³o¿enia 
karty SIM, mo¿esz w nim umie¶ciæ swoj± kartê SIM. 
Po w³±czeniu urz±dzenia Nokia N76 bez karty SIM 
automatycznie w³±czany jest profil offline.
Transferowanie materia³ów
1 Aby uruchomiæ tê aplikacjê po raz pierwszy, wybierz 

j± w urz±dzeniu Nokia N76 w oknie Powitanie lub 

naci¶nij  i wybierz
Transfer. Je¶li aplika
Dane transferu, aby

2 Aby urz±dzenie Noki
Bluetooth, wybierz K
z którego chcesz prz
Nokia N76 wprowad
i wybierz OK. Wprow
urz±dzenia i wybierz
powi±zane. Patrz „Tw
urz±dzeniami”, s. 68
W przypadku niektór
urz±dzenia zostanie 
aplikacja do przesy³a
aplikacjê Trans. dan
nale¿y otworzyæ wia
zgodnie z instrukcja

3 W urz±dzeniu Nokia
chcesz przetransfero
Wybrane materia³y z
zostan± przetransfer
Nokia N76. Czas prz
przesy³anych danych
i dokoñczyæ je pó¼ni

Je¶li drugie urz±dzenie m
przechowywaæ w obu u
rozpocz±æ synchronizac
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lokowana.

.

nia telefoniczna (us³uga 

enia s± przekazywane na inny 
ie telefoniczne (us³uga sieciowa), 
 liniê.

d³±czony kompatybilny 
ka¼nik  informuje o utracie 

d³±czona kompatybilna pêtla 

od³±czony kompatybilny Telefon 

ie transmisji danych. 

ie pakietowe GPRS. Wska¼nik  
o³±czenia, a wska¼nik  

.

jest aktywne w tej czê¶ci sieci, 
ia EGPRS. Wska¼nik  informuje 
, a wska¼nik  o dostêpno¶ci 
j±, ¿e technologia EGPRS jest 
dzenie nie musi korzystaæ 
ansmisji danych.
firmy Nokia, wybierz Telefony, przewiñ do tego urz±dzenia 
i wybierz Opcje > Synchronizuj. Postêpuj zgodnie 
z wy¶wietlanymi instrukcjami.

Synchronizacja jest dwukierunkowa. Je¿eli usuwa siê 
element w jednym urz±dzeniu, zostanie on usuniêty 
z obu. Przy u¿yciu synchronizacji nie mo¿na przywróciæ 
usuniêtych elementów.

Aby wy¶wietliæ rejestr poprzedniego transferu, 
wybierz Rej. transferu.

Najwa¿niejsze wska¼niki
 Urz±dzenie jest u¿ywane w sieci GSM.

 Urz±dzenie jest u¿ywane w sieci UMTS (us³uga 
sieciowa).

 W folderze Sk. odbiorcza aplikacji Wiadomo¶ci 
jest co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomo¶æ.

 Masz nowe wiadomo¶ci e-mail w zdalnej skrzynce 
pocztowej.

 W folderze Sk. nadawcza s± wiadomo¶ci czekaj±ce 
na wys³anie.

 Masz nieodebrane po³±czenia.

 Pokazywane, gdy Rodzaj dzwonka jest ustawiony 
na Milcz±cy.

 Klawiatura jest zab

 Budzik jest w³±czony

 W u¿yciu jest druga li
sieciowa).

 Wszystkie po³±cz
numer. Je¶li masz dwie lin
numer wskazuje aktywn±

 Do urz±dzenia jest po
zestaw s³uchawkowy. Ws
po³±czenia.

 Do urz±dzenia jest po
indukcyjna.

 Do urz±dzenia jest p
tekstowy.

 Jest aktywne po³±czen

 Jest aktywne po³±czen
informuje o zawieszeniu p
o dostêpno¶ci po³±czenia

 Po³±czenie pakietowe 
w której dzia³a technolog
o zawieszeniu po³±czenia
po³±czenia. Ikony oznacza
dostêpna w sieci, ale urz±
z technologii EGPRS do tr
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wala rozmawiaæ przez telefon 
êki czemu urz±dzenia nie trzeba 

 g³o¶nik jest w³±czony, nie 
rzy uchu, poniewa¿ d¼wiêki 
¶ne. 

korzystaæ z g³o¶nika, 
 g³o¶nik.

ybierz Opcje > 

atury
urê przy zamkniêtej klapce, 
nie . Aby odblokowaæ 
, a nastêpnie . 

urê przy otwartej klapce, 
ie . Aby odblokowaæ 
a nastêpnie .

est zablokowana, niewykluczona 
nia po³±czenia z oficjalnym, 
rz±dzeniu numerem alarmowym.
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 Jest aktywne po³±czenie pakietowe UMTS. Wska¼nik  
informuje o zawieszeniu po³±czenia, a wska¼nik  
o dostêpno¶ci po³±czenia.

 Modu³ Bluetooth jest w³±czony.

 Trwa transmisja danych przez po³±czenie Bluetooth. 
Migaj±cy wska¼nik oznacza próbê nawi±zania po³±czenia 
z innym urz±dzeniem.

 Po³±czenie USB jest aktywne.

Wygaszacz LED
Po uaktywnieniu wygaszacza ekranu wy¶wietlacz jest 
wy³±czany w celu oszczêdzania baterii. U góry ekranu 
zewnêtrznego miga dioda LED wskazuj±ca, ¿e urz±dzenie 
jest w³±czone, ale w trybie u¶pienia. 

Aby uzyskaæ informacje na temat w³±czania 
i wy³±czania trybu u¶pienia, patrz „Ekran zewnêtrzny”, 
s. 114.

Regulacja g³o¶no¶ci i g³o¶nika
Aby w trakcie rozmowy telefonicznej lub s³uchania 
d¼wiêku zwiêkszyæ lub zmniejszyæ g³o¶no¶æ, naci¶nij 
klawisze g³o¶no¶ci.

Wbudowany g³o¶nik poz
z pewnej odleg³o¶ci, dzi
trzymaæ przy uchu.

 Ostrze¿enie: Gdy
trzymaj urz±dzenia p
mog± byæ bardzo g³o

Aby podczas rozmowy s
wybierz Opcje > W³±cz

Aby wy³±czyæ g³o¶nik, w
W³±cz mikrotelefon.

Blokada klawi
Aby zablokowaæ klawiat
naci¶nij , a nastêp
klawisze, naci¶nij 

Aby zablokowaæ klawiat
naci¶nij , a nastêpn
klawisze, naci¶nij , 

Nawet gdy klawiatura j
jest mo¿liwo¶æ nawi±za
zaprogramowanym w u
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stêpnie pod³±cz zestaw 
ki do pilota.

kowe nie s± wyposa¿one 
 po³±czeñ telefonicznych nale¿y 
³uchawkowego razem z pilotem 

mikrofonem wbudowanym 

kcesoriów do zestawów 
rolera audio Nokia AD-43, 
czas rozmowy s³u¿y klawisz 
troler audio Nokia AD-43 
nia g³o¶no¶ci± multimediów, 
³o¶no¶ci tylko muzyki i plików 

t 
bilnych 
mê 
z±dzeniem. 
strzega standardów przyjêtych 
 karty niektórych producentów 
patybilne z tym urz±dzeniem. 

o¿e ulec uszkodzeniu i uszkodziæ 
zyko utraty danych zapisanych 
Zestaw s³uchawkowy
Do z³±cza audio-wideo urz±dzenia 
firmy Nokia (3,5 mm) mo¿esz 
pod³±czyæ kompatybilny zestaw 
s³uchawkowy lub s³uchawki. Mo¿e 
byæ konieczne wybranie trybu kabla.

Nie nale¿y pod³±czaæ produktów, 
które generuj± sygna³ wyj¶ciowy, 
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ 
awariê urz±dzenia. Do z³±cza 
audio-wideo nie nale¿y pod³±czaæ 
¿adnych ¼róde³ napiêcia.

Po pod³±czeniu do z³±cza audio-wideo jakiegokolwiek 
urz±dzenia zewnêtrznego lub zestawu s³uchawkowego 
innego ni¿ zalecane przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
urz±dzeniem nale¿y zwróciæ szczególn± uwagê na 
poziom g³o¶no¶ci.

 Ostrze¿enie: W czasie korzystania z zestawu 
s³uchawkowego s³yszalno¶æ d¼wiêków z otoczenia 
mo¿e byæ ograniczona. Nie u¿ywaj zestawu 
s³uchawkowego, je¶li mo¿e to zagra¿aæ Twojemu 
bezpieczeñstwu.

Aby u¿ywaæ zestawu s³uchawkowego lub s³uchawek 
razem z kompatybilnym pilotem zdalnego sterowania, 
np. Kontrolerem audio Nokia AD-43, pod³±cz pilota do 

z³±cza w urz±dzeniu, a na
s³uchawkowy lub s³uchaw

Niektóre zestawy s³uchaw
w mikrofon. W przypadku
u¿ywaæ takiego zestawu s
zdalnego sterowania lub 
w urz±dzenie.

W przypadku niektórych a
s³uchawkowych, np. Kont
do regulacji g³o¶no¶ci pod
g³o¶no¶ci urz±dzenia. Kon
zawiera przyciski sterowa
które s³u¿± do regulacji g
wideo.

Karta pamiêci
Korzystaj wy³±cznie z kar
pamiêci microSD kompaty
i zatwierdzonych przez fir
Nokia do u¿ytku z tym ur
Chocia¿ firma Nokia prze
w bran¿y kart pamiêci, to
mog± nie byæ w pe³ni kom
Niekompatybilna karta m
urz±dzenie. Istnieje te¿ ry
na takiej karcie.
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i wybierz Narzêdzia > Mnd¿. 
idok pamiêci urz±dzenia ( ). 

zyæ widok karty pamiêci ( ), 

ów, naci¶nij i przytrzymaj , 
 ,  lub . Aby przenie¶æ 
anego folderu, wybierz Opcje > 
 Kopiuj do folderu.

 Opcje > Znajd¼ i pamiêæ, w której 
wad¼ szukany tekst, który 
.

ch zapisanych w urz±dzeniu i ilo¶æ 
amiêci, wybierz Opcje > Dane 
pamiêci jest wy¶wietlana w polu 

zwalnianie pamiêci
a zapisuje dane w pamiêci. 
a karcie zaczyna brakowaæ 
powiedni komunikat.

±dzenia, przenie¶ dane na 
iêci (je¶li jest w³o¿ona) lub 
putera.

 zwolnienia pamiêci, usuñ zbêdne 
i Mened¿. plik. lub przejd¼ do 
N
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Karty pamiêci nale¿y przechowywaæ 
w miejscu niedostêpnym dla ma³ych dzieci.

Narzêdzie karty pamiêci 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > Pamiêæ.

Aby utworzyæ kopiê zapasow± danych zapisanych 
w pamiêci urz±dzenia na kompatybilnej karcie pamiêci 
(je¶li jest w³o¿ona), wybierz Opcje > Utw. kopiê pam. tel. 
Je¶li na karcie pamiêci jest zbyt ma³o wolnego miejsca na 
zapisanie kopii zapasowej, na wy¶wietlaczu urz±dzenia 
pojawi siê odpowiedni komunikat.

Aby przywróciæ dane z kompatybilnej karty pamiêci do 
pamiêci urz±dzenia, wybierz Opcje > Przywróæ z karty.

W czasie ponownego formatowania karty pamiêci s± z niej 
trwale usuwane wszystkie dane. Niektóre karty pamiêci 
s± ju¿ fabrycznie sformatowane, inne wymagaj± 
formatowania. Zapytaj sprzedawcê, czy kartê pamiêci 
trzeba sformatowaæ przed u¿yciem.

Aby sformatowaæ kartê pamiêci, wybierz Opcje > Format. 
kartê pam. Wybierz Tak, aby potwierdziæ decyzjê.

Mened¿er plików 
Aby przegl±daæ pliki i foldery zapisane w pamiêci 
urz±dzenia lub na kompatybilnej karcie pamiêci (je¶li jest 

w³o¿ona), naci¶nij  
plik. Zostanie otwarty w
Naci¶nij , aby otwor
je¶li jest w³o¿ona.

Aby zaznaczyæ kilka plik
naciskaj±c jednocze¶nie
lub skopiowaæ pliki do d
Przenie¶ do folderu lub

Aby znale¼æ plik, wybierz
chcesz go szukaæ. Wpro
odpowiada nazwie pliku

Aby sprawdziæ typy dany
zajmowanej przez nie p
o pamiêci. Ilo¶æ wolnej 
Pamiêæ wolna.

Brak pamiêci — 
Wiele funkcji urz±dzeni
Gdy w urz±dzeniu lub n
pamiêci, pojawia siê od

Aby zwolniæ pamiêæ urz
kompatybiln± kartê pam
do kompatybilnego kom

Aby usun±æ dane w celu
pliki za pomoc± aplikacj
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odpowiedniej aplikacji. Mo¿esz na przyk³ad 
usun±æ nastêpuj±ce dane:
• wiadomo¶ci zapisane w folderach aplikacji 

Wiadomo¶ci i wiadomo¶ci e-mail odebrane ze skrzynki 
pocztowej;

• zapisane strony internetowe;
• informacje kontaktowe;
• notatki kalendarza;
• aplikacje widoczne w oknie Mened¿er apl., 

które s± zbêdne;
• pliki instalacyjne (SIS) aplikacji zainstalowanych na 

kompatybilnej karcie pamiêci (najpierw utwórz kopiê 
zapasow± plików instalacyjnych na kompatybilnym 
komputerze).
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zyki
przy otwartej klapce, wykonaj 

rz Muzyka > Odtw. muzyczny.
ybierz kategoriê, tak± jak Wszys. 

r± chcesz odtwarzaæ.

 u¿ywaj do sterowania klawiszy 
o klawisza wyboru.
pocz±æ lub wstrzymaæ 
.
ewin±æ utwór do ty³u lub 

ewin±æ utwór do przodu lub 
du.
rzymaæ odtwarzanie.

przy zamkniêtej klapce, wykonaj 

naci¶nij , aby przej¶æ do 

odtwarzania i naci¶nij .
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Aplikacje multimedialne
Odtwarzanie muzyczny 
Odtwarzacz muzyki umo¿liwia odtwarzanie plików AAC, 
eAAC, eAAC+, MP3 i WMA. Nie znaczy to jednak, ¿e zawsze 
odtworzy on pliki z zachowaniem wszystkich funkcji ich 
formatów lub we wszystkich odmianach tych formatów. 

 Ostrze¿enie: S³uchaj muzyki na umiarkowanym 
poziomie g³o¶no¶ci. D³u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶nej 
muzyki mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu. Gdy 
g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj urz±dzenia przy uchu, 
poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ bardzo g³o¶ne.

Muzyki mo¿na s³uchaæ z klapk± otwart± lub zamkniêt±. 
Je¿eli podczas s³uchania muzyki zostanie odebrane 
po³±czenie, muzyka bêdzie wstrzymana na czas rozmowy i 
wznowiona wkrótce po jej zakoñczeniu.

Aby uzyskaæ informacje na temat przesy³ania utworów do 
urz±dzenia, patrz „Przesy³anie muzyki”, s. 27.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat ochrony praw 
autorskich, patrz „Zarz±dzanie prawami cyfrowymi”, s. 
109.

Odtwarzanie mu
Aby odtwarzaæ muzykê 
nastêpuj±ce czynno¶ci.
1 Naci¶nij  i wybie
2 W Menu Muzyka w

utwory lub Albumy.
3 Wybierz muzykê, któ

W widoku Odtwarzanie
przewijania i ¶rodkoweg
• Naci¶nij , aby roz

odtwarzanie utworu
• Naci¶nij , aby prz

przeskoczyæ do ty³u.
• Naci¶nij , aby prz

przeskoczyæ do przo
• Naci¶nij , aby zat

Aby odtwarzaæ muzykê 
nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 W trybie gotowo¶ci 

Menu Muzyka.
2 Wybierz muzykê do 
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órym jest wy¶wietlana nazwa 
tworu, naci¶nij i przytrzymaj .

twarzanie i Menu Muzyka przy 
ij . Aby wybraæ do 
ki, u¿yj klawiszy g³o¶no¶ci i 
u znajduj±cych siê na klapce. 
yfikowaæ podstawowe 

arzania i zarz±dzaæ nimi, w menu 
warzania. Automatycznie s± 
 listy odtwarzania: Czêsto 
twarzane i Ostatnio dodane.

we informacje o li¶cie 
je > Szczegó³y listy odtw..
nia

órz listê utworów.
listy odtwarzania i wybierz OK.
, aby wyszukaæ utwory, które 
ie odtwarzania. Dodawaj kolejne 
. Aby wy¶wietliæ listê utworów 

aci¶nij . Aby ukryæ listê 
.
 wybierz Gotowe. Je¶li jest 
 karta pamiêci, lista odtwarzania 
arcie.
W widoku Odtwarzanie do sterowania odtwarzaniem 
s³u¿± klawisze szybkiego dostêpu znajduj±ce siê na klapce:
• Naci¶nij , aby rozpocz±æ lub wstrzymaæ 

odtwarzanie utworu.
Po wstrzymaniu odtwarzania zostanie wy¶wietlona 
lista aktualnie s³uchanych utworów.

• Naci¶nij , aby przewin±æ utwór do ty³u lub 
przeskoczyæ do ty³u.

• Naci¶nij , aby przewin±æ utwór do przodu lub 
przeskoczyæ do przodu.

• Aby prze³±czaæ Odtwarzanie i Menu Muzyka, 
naci¶nij .

Menu Muzyka
Aby wybraæ w widoku Odtwarzanie dodatkowe utwory do 
odtwarzania przy otwartej klapce, wybierz Opcje > Id¼ do 
menu Muzyka.

W menu muzyki s± widoczne utwory dostêpne w 
odtwarzaczu i na kompatybilnej karcie pamiêci (je¶li jest 
w³o¿ona). Wybranie opcji Wszys. utwory powoduje 
wy¶wietlenie listy wszystkich utworów. Aby posortowaæ 
utwory, wybierz Albumy, Wykonawcy, Rodzaje muzyki 
lub Kompozytorzy. Aby wy¶wietliæ listy odtwarzania, 
wybierz Listy odtwarzania.

Aby od¶wie¿yæ fonotekê po zaktualizowaniu wyboru 
utworów w urz±dzeniu, wybierz Opcje > Od¶wie¿ 
Fonotekê.

Aby otworzyæ widok, w kt
odtwarzanego aktualnie u

Aby prze³±czaæ widoki Od
zamkniêtej klapce, naci¶n
odtwarzania wiêcej muzy
klawiszy szybkiego dostêp
Wybierz Opcje, aby zmod
ustawienia odtwarzania.

Listy odtwarzania
Aby wy¶wietliæ listy odtw
muzyki wybierz Listy odt
wy¶wietlane nastêpuj±ce
odtwarzane, Ostatnio od

Aby wy¶wietliæ szczegó³o
odtwarzania, wybierz Opc
Tworzenie listy odtwarza
1 Wybierz Opcje > Utw
2 Wprowad¼ nazwê dla 
3 Wybierz wykonawców

maj± siê znale¼æ na li¶c
pozycje, naciskaj±c 
danego wykonawcy, n
utworów, naci¶nij 

4 Po dokonaniu wyboru
w³o¿ona kompatybilna
zostanie zapisana na k
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zycznego
ybierz Opcje > Przejd¼ do 

mo¿liwiaj± wyszukiwanie, 
ranie d¼wiêków dzwonka.

uzycznego
tawieñ sklepu muzycznego mo¿e 
a mog± byæ równie¿ zdefiniowane 
do edycji.

definiowane wstêpnie, mo¿e 
rowadzenie nastêpuj±cych 

s internetowy us³ugi Sklep 

rz punkt dostêpu, który bêdzie 
iê ze sklepem muzycznym.

wê u¿ytkownika do logowania siê 

o do logowania siê w sklepie 

 pozostan± puste, trzeba bêdzie 
owania.

o¿na edytowaæ te ustawienia, 
awienia.
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Aby w pó¼niejszym terminie dodaæ kolejne utwory, 
podczas wy¶wietlania listy odtwarzania wybierz Opcje > 
Dodaj utwory.

Aby do listy odtwarzania dodaæ utwory, albumy, artystów, 
gatunki i kompozytorów z ró¿nych widoków menu muzyki, 
wska¿ obiekt i wybierz Opcje > Dodaj do listy odtw. > 
Zapisana lista odtw. lub Nowa lista. odtw..

Aby usun±æ utwór z listy odtwarzania, wybierz Opcje > 
Usuñ z listy odtwarz.. Nie spowoduje to usuniêcia utworu 
z urz±dzenia. Zostanie on usuniêty tylko z listy 
odtwarzania.

Aby zmieniæ kolejno¶æ utworów na li¶cie odtwarzania, 
przewiñ do utworu, który chcesz przenie¶æ, i wybierz 
Opcje > Porz±dkuj listê. Do zaznaczania utworów i 
przenoszenia ich na nowe miejsce s³u¿y klawisz 
przewijania.

Sklep muzyczny 
W sklepie muzycznym (us³uga sieciowa) mo¿na 
wyszukiwaæ, przegl±daæ lub kupowaæ utwory muzyczne w 
celu pobrania ich do urz±dzenia. Asortyment, dostêpno¶æ i 
wygl±d us³ug sklepu muzycznego mog± ulegaæ zmianie.

W celu korzystania z tej us³ugi musisz mieæ wprowadzone 
ustawienia sklepu muzycznego i aktywne po³±czenia 
internetowe. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat, 
patrz „Ustawienia sklepu muzycznego”, s. 26 i „Punkty 
dostêpu”, s.122.

Przej¶cie do sklepu mu
1 W Menu Muzyka w

Sklepu muz.
2 Wy¶wietlane opcje u

przegl±danie i wybie

Ustawienia sklepu m
Dostêpno¶æ i wygl±d us
siê zmieniaæ. Ustawieni
wstêpnie i niedostêpne 

Je¶li ustawienia nie s± z
pojawiæ siê pro¶ba o wp
ustawieñ:

Adres — wprowad¼ adre
muzyczny.

Dom. pkt dost. — wybie
u¿ywany przy ³±czeniu s

U¿ytk. — wprowad¼ naz
w sklepie muzycznym.

Has³o — wprowad¼ has³
muzycznym.

Je¶li pola U¿ytk. i Has³o
wype³niæ je podczas log

W sklepie muzycznym m
wybieraj±c Opcje > Ust
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tooth. W przypadku korzystania 
la trybu po³±czenia ustawienie 
rz±dzeniu musi byæ w³o¿ona 
miêci.
pliki muzyczne z aplikacj± 
r, pod³±cz kompatybilny kabel 
u po³±czenia ustawienie Odtw. 
±dzeniu musi byæ w³o¿ona 
miêci.
kia Music Manager z pakietu 
, pod³±cz kompatybilny kabel 
u po³±czenia ustawienie 

b po³±czenia USB, naci¶nij  
cza > USB > Tryb USB.

 Player i Nokia Music Manager 
 Suite zosta³y zoptymalizowane 

ków muzycznych. Wiêcej 
y³ania muzyki za pomoc± 
anager mo¿na znale¼æ 
tu Nokia Nseries PC Suite.

a pomoc± aplikacji 
er
mu synchronizowania plików 
ieniaæ w zale¿no¶ci od wersji 
 Player. Wiêcej informacji na ten 
powiednich instrukcjach obs³ugi 

i Windows Media Player.
Przesy³anie muzyki
Muzykê mo¿na przesy³aæ z kompatybilnego komputera lub 
innych kompatybilnych urz±dzeñ za po¶rednictwem 
kompatybilnego kabla USB lub po³±czenia Bluetooth. Aby 
uzyskaæ szczegó³owe informacje, patrz „Po³±czenie 
Bluetooth”, s. 66.

Aby od¶wie¿yæ fonotekê po zaktualizowaniu wyboru 
utworów w odtwarzaczu, w Menu Muzyka wybierz 
Opcje > Od¶wie¿ Fonotekê.

Wymagania, jakie musi spe³niaæ komputer, aby by³o 
mo¿liwe przesy³anie muzyki:
• System operacyjny Microsoft Windows XP (lub nowszy)
• Kompatybilna wersja aplikacji Windows Media Player. 

Wiêcej szczegó³owych informacji na temat 
kompatybilno¶ci aplikacji Windows Media Player 
mo¿na znale¼æ w witrynie firmy Nokia w czê¶ci 
po¶wiêconej urz±dzeniu Nokia N76.

• Nokia Nseries PC Suite

Przesy³anie muzyki z komputera
Muzykê mo¿na przesy³aæ, korzystaj±c z jednej z trzech 
metod:
• Aby wy¶wietliæ urz±dzenie na kompatybilnym 

komputerze jako zewnêtrzny dysk twardy, na który 
mo¿na przenie¶æ dowolne pliki z danymi, nale¿y 
nawi±zaæ po³±czenie przy u¿yciu kompatybilnego kabla 

USB lub ³±czno¶ci Blue
z kabla USB wybierz d
Transfer danych. W u
kompatybilna karta pa

• Aby zsynchronizowaæ 
Windows Media Playe
USB i wybierz dla tryb
multimedialny. W urz
kompatybilna karta pa

• Aby u¿yæ narzêdzia No
Nokia Nseries PC Suite
USB i wybierz dla tryb
PC Suite.

Aby zmieniæ domy¶lny try
i wybierz Narzêdzia > £±
Aplikacje Windows Media
z pakietu Nokia Nseries PC
pod k±tem przesy³ania pli
informacji na temat przes
narzêdzia Nokia Music M
w instrukcji obs³ugi pakie

Przesy³anie muzyki z
Windows Media Play
Funkcjonalno¶æ mechaniz
muzycznych mo¿e siê zm
aplikacji Windows Media
temat mo¿na znale¼æ w od
i plikach pomocy aplikacj
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cjê. Zaznacz pole wyboru 
enie automatycznie lub usuñ jego 

ronizuj to urz±dzenie 
naczone, po pod³±czeniu 
a zostanie automatycznie 
tawie list odtwarzania wybranych 
dia Player.

e ¿adne listy odtwarzania, do 
e wybrana ca³a fonoteka 
uterze. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
 mo¿e zawieraæ wiêcej plików, ni¿ 

iêæ urz±dzenia i w³o¿ona do niego 
iêci. Wiêcej informacji na ten 
 pliku pomocy aplikacji Windows 

ane w urz±dzeniu nie s± 
mi odtwarzania aplikacji Windows 

uzyka > Radio. Aplikacja ta mo¿e 
 FM z funkcj± automatycznego 

stacji lub jako radio uzupe³nione o 
jawiaj±ce siê na wy¶wietlaczu. W 

ymagane jest, aby dana stacja 
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Synchronizowanie rêczne
Po po³±czeniu urz±dzenia z kompatybilnym komputerem 
aplikacja Windows Media Player wybiera 
synchronizowanie rêczne, je¶li w urz±dzeniu jest za ma³o 
wolnej pamiêci. Rêczne synchronizowanie umo¿liwia 
wybieranie utworów i list odtwarzania, które maj± zostaæ 
przeniesione, skopiowane lub usuniête.

Po pierwszym pod³±czeniu urz±dzenia musisz wprowadziæ 
nazwê, która bêdzie u¿ywana jako nazwa urz±dzenia w 
aplikacji Windows Media Player.
Aby przesy³aæ rêcznie wybrane obiekty:
1 Po po³±czeniu siê urz±dzenia z aplikacj± Windows 

Media Player wybierz je w okienku nawigacyjnym, je¶li 
jest po³±czonych wiêcej urz±dzeñ.

2 Przeci±gnij utwory lub albumy do okienka listy w 
celu zsynchronizowania. Aby usun±æ utwory lub 
albumy, wybierz odpowiedni± pozycjê na li¶cie i kliknij 
Usuñ z listy.

3 Sprawd¼, czy okienko listy zawiera pliki, które chcesz 
zsynchronizowaæ, i czy w urz±dzeniu jest wystarczaj±ca 
ilo¶æ wolnej pamiêci. Aby rozpocz±æ synchronizowanie, 
kliknij Rozpocznij synchronizowanie.

Synchronizowanie automatyczne
Aby w aplikacji Windows Media Player zmieniæ domy¶ln± 
opcjê przesy³ania plików, kliknij strza³kê umieszczon± pod 
opcj± Synchronizuj, wybierz swoje urz±dzenie i kliknij 

Konfiguruj synchroniza
Synchronizuj to urz±dz
zaznaczenie.

Je¶li pole wyboru Synch
automatycznie jest zaz
urz±dzenia jego fonotek
zaktualizowana na pods
w aplikacji Windows Me

Je¶li nie zosta³y wybran
synchronizowania bêdzi
znajduj±ca siê na komp
fonoteka na komputerze
potrafi± pomie¶ciæ pam
kompatybilna karta pam
temat mo¿na znale¼æ w
Media Player.

Listy odtwarzania zapis
synchronizowane z lista
Media Player.

Visual Radio
Naci¶nij  i wybierz M
s³u¿yæ jako zwyk³e radio
strojenia i zapisywania 
informacje wizualne po
tym drugim przypadku w
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uzyka > Radio. Aby rozpocz±æ 
ierz  lub  albo naci¶nij i 
iego dostêpu  lub , 
Aby rêcznie zmieniæ 
cje > Strojenie rêczne.

³y ju¿ wcze¶niej zapisane, aby 
oprzedniej zapisanej stacji, 
o naci¶nij i przytrzymaj klawisz 
lub , znajduj±cy siê na 

æ, naci¶nij jeden z klawiszy 

oc± g³o¶nika, wybierz Opcje > 

aj muzyki na umiarkowanym 
u¿sze s³uchanie bardzo g³o¶nej 
waæ uszkodzenie s³uchu. Gdy 
ie trzymaj urz±dzenia przy uchu, 
± byæ bardzo g³o¶ne.

pne w danej okolicy, wybierz 
s³uga sieciowa).

i odbieran± aktualnie stacjê, 
tacjê. Aby wy¶wietliæ listê 
 Opcje > Stacje.

towo¶ci i pozostawiæ w tle 
 Opcje > Odtwarzaj w tle.
udostêpnia³a us³ugê Visual Radio. W us³udze Visual Radio 
wykorzystywana jest pakietowa transmisja danych (us³uga 
sieciowa). Radia FM mo¿na s³uchaæ podczas korzystania z 
innych aplikacji.

Brak dostêpu do us³ugi Visual Radio mo¿e wynikaæ z tego, 
¿e nie udostêpniaj± jej operatorzy sieci albo stacje radiowe 
dzia³aj±ce na danym obszarze.

Podczas s³uchania radia mo¿na normalnie nawi±zywaæ i 
odbieraæ po³±czenia. W trakcie aktywnego po³±czenia 
radio zostaje wy³±czone.

Je¶li przy w³±czonym radiu uruchomisz odtwarzacz 
muzyczny, radio zostanie wyciszone. Gdy odtwarzanie 
muzyki jest zatrzymane lub w stanie pauzy, naci¶nij  i 
wybierz Muzyka > Radio, aby kontynuowaæ s³uchanie.

Kiedy klapka jest zamkniêta, do sterowania radiem FM 
u¿ywaj klawiszy szybkiego dostêpu znajduj±cych siê na 
klapce oraz klawiszy g³o¶no¶ci i trybów.

S³uchanie radia
Pamiêtaj, ¿e jako¶æ odbioru audycji radiowych zale¿y od 
si³y sygna³u poszczególnych stacji na danym obszarze.

Radio FM odbiera sygna³y z anteny innej ni¿ antena 
bezprzewodowego urz±dzenia. Aby mo¿na by³o s³uchaæ 
radia FM, do urz±dzenia musi byæ pod³±czony 
kompatybilny zestaw s³uchawkowy.

Naci¶nij  i wybierz M
wyszukiwanie stacji, wyb
przytrzymaj klawisz szybk
znajduj±cy siê na klapce. 
czêstotliwo¶æ, wybierz Op

Je¶li stacje radiowe zosta
przej¶æ do nastêpnej lub p
wybierz  lub  alb
szybkiego dostêpu  
klapce.

Aby wyregulowaæ g³o¶no¶
g³o¶no¶ci. 

Aby s³uchaæ radia za pom
W³±cz g³o¶nik. 

 Ostrze¿enie: S³uch
poziomie g³o¶no¶ci. D³
muzyki mo¿e spowodo
g³o¶nik jest w³±czony, n
poniewa¿ d¼wiêki mog

Aby przejrzeæ stacje dostê
Opcje > Katalog stacji (u

Aby dopisaæ do listy stacj
wybierz Opcje > Zapisz s
zapisanych stacji, wybierz

Aby powróciæ do trybu go
graj±ce radio FM, wybierz
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ienia i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

y okre¶liæ, czy w momencie 
ma byæ emitowany d¼wiêk.

ierz Tak, aby us³uga Visual Radio 
atycznie po wybraniu zapisanej 

 tak± us³ugê.

ybraæ punkt dostêpu u¿ywany do 
est wymagane okre¶lenie punktu 
est wykorzystywana jako zwyk³e 

 wybraæ region odpowiadaj±cy 
ytu. To ustawienie jest 

y, gdy w momencie uruchomienia 
jdowa³o siê poza zasiêgiem sieci.

plikacje > Multimedia > 
aplikacji RealPlayer, mo¿na 
b bezpo¶rednio odtwarzaæ 
imedialne bez ich wcze¶niejszego 
iu. 
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Wy¶wietlanie zawarto¶ci wizualnej
W sprawie dostêpno¶ci, kosztów i warunków subskrypcji 
us³ugi zwróæ siê do us³ugodawcy. 
Aby wy¶wietliæ materia³y wizualne dostêpne w odbieranej 
aktualnie stacji, wybierz Opcje > W³±cz us³ugê wizualn±. 
Je¶li dla danej stacji nie zosta³ zapisany identyfikator 
us³ugi wizualnej, wprowad¼ go lub wybierz Przywróæ, aby 
wyszukaæ go w katalogu stacji (us³uga sieciowa).
Po nawi±zaniu po³±czenia z us³ug± wizualn± na 
wy¶wietlaczu pojawi± siê materia³y wizualne.

Zapisane stacje
Aby wy¶wietliæ listê zapisanych stacji przy otwartej klapce, 
wybierz Opcje > Stacje.

Aby pos³uchaæ zapisanej stacji, wybierz Opcje > Stacja > 
S³uchanie audycji. Aby wy¶wietliæ materia³y wizualne 
stacji udostêpniaj±cej us³ugê Visual Radio, wybierz 
Opcje > Stacja > W³±cz us³ugê wizualn±.

Aby prze³±czaæ siê pomiêdzy list± zapisanych stacji a 
s³uchaniem stacji zapisanej przy zamkniêtej klapce, 
naci¶nij .

Aby zmodyfikowaæ informacje na temat stacji, wybierz 
Opcje > Stacja > Edytuj.

 Wskazówka: do menu multimediów mo¿na dodaæ 
skróty do zapisanych stacji. Patrz „Klawisz 
multimedialny”, s. 16.

Ustawienia
Wybierz Opcje > Ustaw

D¼wiêk w³±czenia — ab
uruchomienia aplikacji 

Autostart us³ugi — wyb
by³a uruchamiana autom
stacji, która udostêpnia

Punkt dostêpu — aby w
transmisji danych. Nie j
dostêpu, je¶li aplikacja j
radio FM.

Aktualny region — aby
aktualnemu miejscu pob
wy¶wietlane tylko wted
aplikacji urz±dzenie zna

RealPlayer
Naci¶nij  i wybierz A
RealPlayer. Za pomoc± 
odtwarzaæ pliki wideo lu
strumieniowo pliki mult
zapisywania w urz±dzen
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zyæ materia³ strumieniowo, 
pisane w folderze Galeria, 
internetowej lub odebrane w 
S. Przed otwarciem strumienia 
itryn± i zacznie pobieraæ jej 
ie jest zapisywana w urz±dzeniu.

cji RealPlayer
Player mo¿esz otrzymaæ w 
stowej od us³ugodawcy. Patrz 
. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
o us³ugodawcy.

nia i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

plikacji RealPlayer 
ie plików wideo.

¶liæ, czy ma byæ u¿ywany serwer 
punkt dostêpu oraz ustawiæ 
¿ywanych do po³±czeñ. 

trzymasz od us³ugodawcy.

ayer 
aæ kompatybilne pliki Flash 
 mobilnych oraz korzystaæ z nich 
ci¶nij  i wybierz Aplikacje > 

sh. Przewiñ do pliku Flash i 
RealPlayer obs³uguje formaty plików z rozszerzeniami 
3GP, MP4 i RM. Nie znaczy to jednak, ¿e RealPlayer 
obs³uguje wszystkie funkcje ka¿dego z tych formatów i 
wszystkie ich odmiany.

Odtwarzanie plików wideo
Aby odtworzyæ zapisany plik multimedialny, wybierz 
Opcje > Otwórz i jedn± z nastêpuj±cych opcji:
• Ostatnie pliki— aby odtworzyæ jeden z sze¶ciu plików 

odtwarzanych ostatnio w aplikacji RealPlayer
• Zapisany plik — aby odtworzyæ jeden z plików 

zapisanych w folderze Galeria.

Przewiñ do pliku i naci¶nij .

Do regulacji g³o¶no¶ci s³u¿± klawisze g³o¶no¶ci.

Strumieniowe pobieranie materia³ów
Wielu us³ugodawców wymaga u¿ycia punktu dostêpu do 
internetu jako domy¶lnego punktu dostêpu. Inni 
us³ugodawcy pozwalaj± korzystaæ z punktu dostêpu do 
WAP.

W aplikacji RealPlayer mo¿na otwieraæ tylko adresy URL 
rozpoczynaj±ce siê od znaków „rtsp://”. Aplikacja 
RealPlayer rozpoznaje te¿ jednak ³±cza http do plików w 
formacie RAM.

Aby bezpo¶rednio odtwor
wybierz ³±cze do niego za
znajduj±ce siê na stronie 
wiadomo¶ci SMS lub MM
urz±dzenie po³±czy siê z w
zawarto¶æ. Zawarto¶æ ta n

Ustawienia aplika
Ustawienia aplikacji Real
specjalnej wiadomo¶ci tek
„Dane i ustawienia”, s. 82
na ten temat, zwróæ siê d

Wybierz Opcje > Ustawie

Wideo — aby ustawiæ w a
automatyczne powtarzan

Strumieniow. — aby okre
proxy, zmieniæ domy¶lny 
zakres numerów portów u
Prawid³owe ustawienia o

Adobe Flash Pl
Aby przegl±daæ i odtwarz
przeznaczone do urz±dzeñ
w sposób interaktywny, na
Multimedia > Odtw. Fla
naci¶nij .
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Nokia Lifeblog 
Aby uruchomiæ aplikacjê Lifeblog w urz±dzeniu, naci¶nij 

 i wybierz Lifeblog.

Nokia Lifeblog to po³±czenie oprogramowania do telefonu 
komórkowego i na komputer, które prowadzi 
multimedialny dziennik materia³ów zbieranych za pomoc± 
urz±dzenia. Nokia Lifeblog automatycznie rejestruje 
obiekty multimedialne oraz porz±dkuje zdjêcia, pliki wideo, 
pliki d¼wiêkowe, wiadomo¶ci SMS, wiadomo¶ci MMS i 
wpisy bloga w kolejno¶ci chronologicznej. Materia³y te 
mo¿na pó¼niej przegl±daæ, przeszukiwaæ, udostêpniaæ, 
publikowaæ i archiwizowaæ.

Wiêcej informacji na temat aplikacji Nokia Lifeblog mo¿na 
znale¼æ w instrukcjach dotycz±cych tego urz±dzenia pod 
adresem www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie 
firmy Nokia.
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 zdjêæ:
iema rêkami.
szonego/pomniejszonego 
¿ zdjêcia zrobionego przy 
szeniu.
s nie zostanie naci¶niêty ¿aden 
zie w tryb oszczêdzania baterii. 

ienie zdjêæ, naci¶nij .

lapki
j±c ekranu zewnêtrznego jako 
j±ce czynno¶ci:
 

 

, 

iem do momentu 
Kamera
To urz±dzenie jest wyposa¿one w dwie kamery 
(aparaty fotograficzne) — jedn± o wysokiej rozdzielczo¶ci 
umieszczon± z ty³u (g³ówna, dzia³aj±ca w trybie poziomym) 
i drug± o ni¿szej rozdzielczo¶ci, która znajduje siê 
w prawym górnym rogu g³ównego wy¶wietlacza 
(pomocnicza, dzia³aj±ca w trybie pionowym). Obie kamery 
umo¿liwiaj± robienie zdjêæ i nagrywanie filmów wideo. 

Kamer± g³ówn± tego urz±dzenia mo¿na robiæ zdjêcia 
o rozdzielczo¶ci 1600 x 1200 pikseli. Rozdzielczo¶æ zdjêæ 
zamieszczonych w tej instrukcji mo¿e wygl±daæ na inn±.

Zdjêcia i pliki wideo s± zapisywane automatycznie 
w folderze Zdj. i wideo aplikacji Galeria. Zdjêcia s± 
zapisywane w formacie JPEG, Pliki wideo s± nagrywane 
w formacie MPEG-4, z rozszerzeniem .mp4 lub w formacie 
3GPP, z rozszerzeniem .3gp (z jako¶ci± umo¿liwiaj±c± 
Udostêpnianie). Patrz „Ustawienia wideo”, s. 41.

Zdjêcia i pliki wideo mo¿na wysy³aæ w wiadomo¶ciach 
MMS, jako za³±czniki e-mail lub przez Bluetooth. 
Mo¿na je tak¿e wys³aæ do kompatybilnego albumu online. 
Patrz „Udostêpnianie online”, s. 47.

Robienie zdjêæ
Uwagi dotycz±ce robienia
• Urz±dzenie trzymaj ob
• Jako¶æ zdjêcia powiêk

cyfrowo jest gorsza ni
standardowym powiêk

• Je¶li przez pewien cza
klawisz, kamera przejd
Aby kontynuowaæ rob

Tryb zamkniêtej k
Aby zrobiæ zdjêcie, u¿ywa
wizjera, wykonaj nastêpu
1 Aby uaktywniæ kamerê

g³ówn±, naci¶nij 
i przytrzymaj .
Je¿eli w kamerze jest 
ustawiony Tryb wideo
naci¶nij .

2 Aby zrobiæ zdjêcie, 
naci¶nij . 
Nie poruszaj urz±dzen
zapisania zdjêcia. 
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edni±, wybierz Opcje > U¿yj 
wiêkszyæ lub pomniejszyæ zdjêcie, 
y zrobiæ zdjêcie, naci¶nij 

le podczas korzystania z innych 
by powróciæ do u¿ywania 

zymaj klawisz fotografowania.

ratu 
o

ograficznego (wy¶wietlaczu 
e nastêpuj±ce informacje:

 trybu fotografowania.
dzi, który mo¿na przewijaæ 
fotografowania, aby wybraæ 
ia (aktywny pasek narzêdzi 
 podczas robienia zdjêcia). 
k narzêdzi”, s. 35.
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Tryb otwartej klapki
Aby zrobiæ zdjêcie, u¿ywaj±c wy¶wietlacza g³ównego 
jako wizjera, wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Otwórz klapkê.
2 Aby uaktywniæ kamerê g³ówn±, naci¶nij . 

Je¶li w kamerze jest ustawiony Tryb wideo, wybierz 
Opcje > Tryb zdjêæ. 

3 Aby zrobiæ zdjêcie, naci¶nij . Nie poruszaj 
urz±dzeniem do momentu zapisania zdjêcia.

Do powiêkszania i pomniejszania zdjêæ s³u¿± 
klawisze g³o¶no¶ci.

Aby przed zrobieniem zdjêcia ustawiæ parametry 
o¶wietlenia i kolorów, na wy¶wietlaczu g³ównym 
naci¶nij  lub , aby przej¶æ do elementów na 
aktywnym pasku narzêdzi. Na ekranie zewnêtrznym 
naci¶nij , aby uaktywniæ pasek narzêdzi, a nastêpnie 
klawisze g³o¶no¶ci, aby przej¶æ do elementów. Patrz 
„Konfiguracja ustawieñ — kolory i o¶wietlenie”, s. 38 
oraz „Sceny”, s. 38.

Aby opró¿niæ pamiêæ przed zrobieniem zdjêcia, wybierz 
na wy¶wietlaczu g³ównym Opcje > Przejd¼ do wolnej 
pam. (ta opcja jest dostêpna tylko po skopiowaniu 
zdjêæ lub plików wideo w inne miejsce przy u¿yciu 
oprogramowania Nokia Nseries PC Suite). 
Patrz „Zwalnianie pamiêci”, s. 46.

Aby w³±czyæ kamerê prz
drugiej kamery. Aby po
naci¶nij  lub . Ab
klawisz przewijania.

Aby kamera dzia³a³a w t
aplikacji, naci¶nij . A
kamery, naci¶nij i przytr

Wska¼niki apa
fotograficzneg
Na wizjerze aparatu fot
g³ównym) s± wy¶wietlan
1 Wska¼nik bie¿±cego
2 Aktywny pasek narzê

przed rozpoczêciem 
elementy i ustawien
nie jest wy¶wietlany
Patrz „Aktywny pase
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sz wy¶wietlacza g³ównego, 
entu. Aby go wybraæ, 

 trybu fotografowania. Mo¿na 
y pasek narzêdzi ma byæ zawsze 
u czy tylko po uaktywnieniu 
isza.

dzi ma byæ widoczny na 
eniem zdjêcia lub nagraniem 
ierz Opcje > Poka¿ ikony. 
asek narzêdzi tylko w razie 
 Ukryj ikony. Na wy¶wietlaczu 
nik trybu fotografowania. 
zi, naci¶nij . 

ietlany przez 5 sekund.

lub nagraniem pliku wideo 
 wybraæ nastêpuj±ce opcje:

mpy b³yskowej (dotyczy 

owyzwalacz (dotyczy tylko 
u — samowyzwalacz”, s. 39.

 sekwencji (dotyczy 
ie serii zdjêæ”, s. 39.

olorów.
3 Wska¼nik 
rozdzielczo¶ci 
zdjêcia 
informuje, 
czy w odniesieni
u do jako¶ci 
zdjêcia wybrano 
ustawienie 
Odbitka 2 M — 
du¿a, Odb. 
1 M — ¶rednia czy W. MMS 0,3 M — ma³..

4 Licznik zdjêæ pokazuje szacunkow± liczbê zdjêæ 
pozosta³ych do zrobienia przy bie¿±cym 
ustawieniu jako¶ci i u¿ywanej pamiêci (licznik 
ten nie jest wy¶wietlany podczas robienia zdjêcia).

5 Wska¼niki pamiêci urz±dzenia ( ) i karty pamiêci ( ) 
informuj±, gdzie bêd± zapisywane zdjêcia.

Aktywny pasek narzêdzi
Aktywny pasek narzêdzi udostêpnia skróty do ró¿nych 
elementów i ustawieñ przed zrobieniem zdjêcia lub 
nagraniem pliku wideo albo pó¼niej.

Je¿eli jako wizjera u¿ywasz ekranu zewnêtrznego, 
naci¶nij , aby wy¶wietliæ aktywny pasek narzêdzi. 
Za pomoc± klawiszy g³o¶no¶ci przewiñ do ¿±danego 
elementu. Aby go wybraæ, naci¶nij .

Je¿eli jako wizjera u¿ywa
przewiñ do ¿±danego elem
naci¶nij .

Dostêpne opcje zale¿± od
tak¿e okre¶liæ, czy aktywn
widoczny na wy¶wietlacz
go przez naci¶niêcie klaw

Je¶li aktywny pasek narzê
wy¶wietlaczu przed zrobi
pliku wideo i pó¼niej, wyb
Aby wy¶wietliæ aktywny p
potrzeby, wybierz Opcje >
jest widoczny tylko wska¼
Aby w³±czyæ pasek narzêd
Pasek narzêdzi jest wy¶w

Przed zrobieniem zdjêcia 
na pasku narzêdzi mo¿na

 — aby wybraæ scenê.

 — aby wybraæ tryb la
tylko zdjêæ).

 —aby uaktywniæ sam
zdjêæ). Patrz „Ty na zdjêci

 — aby uaktywniæ tryb
tylko zdjêæ). Patrz „Robien

 — aby wybraæ efekt k
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nformacji, patrz „Wiadomo¶ci”, 
uetooth”, s. 66, oraz 
e”, s. 47. Ta opcja nie jest 
tywnego po³±czenia. Zdjêcie 

 rozmówcy w trakcie aktywnego 
 Wy¶lij do rozmówcy (opcja 
zas aktywnego po³±czenia).
 jako przeznaczone do koszyka 

niejszego wydrukowania, 
szyka wydruku.

jêcie, wybierz Drukuj. 
djêæ”, s. 46.
oku wizjera w celu zrobienia 

i¶nij  lub wybierz Wróæ.

pety w aktywnym trybie 
je > Ustaw jako tapetê.

 wizualny sygna³ po³±czeñ 
st. jako obraz kont.

aratu 
o

tograficznego s± dostêpne 
onfig. zdjêæ i ustawienia g³ówne. 
. zdjêæ, patrz „Konfiguracja 
ietlenie”, s. 38. Ustawienia 
Ka
m
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 — aby wyregulowaæ balans bieli.

 — aby wyregulowaæ kompensacjê na¶wietlenia 
(dotyczy tylko zdjêæ).

 — aby wyregulowaæ czu³o¶æ (dotyczy tylko zdjêæ).

Ikony zmieniaj± siê, odzwierciedlaj±c bie¿±cy stan 
ustawienia.

Dostêpne opcje zale¿± od trybu fotografowania i widoku.

Ustawienia aktywnego paska narzêdzi nie obowi±zuj± 
dla kamery pomocniczej.

Aby uzyskaæ informacje na temat opcji aktywnego 
paska narzêdzi, patrz te¿ „Po zrobieniu zdjêcia”, s. 36, 
„Po nagraniu pliku wideo”, s. 41, oraz „Aktywny pasek 
narzêdzi”, s. 44 w aplikacji Galeria.

Po zrobieniu zdjêcia
Po zrobieniu zdjêcia mo¿na wykonaæ na nim kilka operacji 
przy u¿yciu aktywnego paska narzêdzi na wy¶wietlaczu 
g³ównym (s± one dostêpne tylko wtedy, gdy opcja Poka¿ 
zrobione zdjêcie ma ustawienie W³±czony w ustawieniach 
aparatu fotograficznego).
• Je¶li nie chcesz zachowaæ zdjêcia, wybierz Usuñ.
• Aby wys³aæ zdjêcie w wiadomo¶ci MMS lub e-mail, 

przez po³±czenie Bluetooth lub do albumu online, 
naci¶nij klawisz po³±czenia lub wybierz Wy¶lij. 

Aby uzyskaæ wiêcej i
s. 78, „Po³±czenie Bl
„Udostêpnianie onlin
dostêpna podczas ak
mo¿na tak¿e wys³aæ
po³±czenia. Wybierz
dostêpna tylko podc

• Aby oznaczyæ zdjêcia
wydruku w celu pó¼
wybierz Dodaj do ko

• Aby wydrukowaæ zd
Patrz „Drukowanie z

• Aby powróciæ do wid
nowego zdjêcia, nac

Aby u¿yæ zdjêcia jako ta
gotowo¶ci, wybierz Opc

Aby ustawiæ zdjêcie jako
z kontaktem, wybierz U

Ustawienia ap
fotograficzneg
W przypadku aparatu fo
dwa rodzaje ustawieñ: K
Aby dostosowaæ Konfig
ustawieñ — kolory i o¶w
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nie do poziomu, który bêdzie 
branej jako¶ci obrazu, 

rz d¼wiêk, który bêdzie 
nia zdjêcia.

erz miejsce zapisywania zdjêæ.

wybierz Tak, aby przywróciæ 
ieñ kamery.

a
jest dostêpna tylko 
nej.

owej, zachowaj bezpieczn± 
py b³yskowej, gdy fotografujesz 
iej odleg³o¶ci. Robi±c zdjêcie, 
wej.

w lampê b³yskow± 
iê LED i mo¿na jej u¿ywaæ 

Lampa b³yskowa mo¿e dzia³aæ 
 Autom. ( ), W³±czona ( ), 
³±czony ( ).

³yskowej, wybierz 
rzêdzi.
konfiguracyjne wracaj± do warto¶ci domy¶lnych po 
zamkniêciu kamery, natomiast ustawienia g³ówne mo¿e 
zmieniæ tylko u¿ytkownik. Aby zmieniæ ustawienia g³ówne, 
wybierz Opcje > Ustawienia i okre¶l odpowiednie opcje:

Jako¶æ zdjêcia — Odbitka 2 M — du¿a (rozdzielczo¶æ 
1600 x 1200), Odb. 1 M — ¶rednia (rozdzielczo¶æ 
1152 x 864) lub W. MMS 0,3 M — ma³. (rozdzielczo¶æ 
640 x 480). Je¿eli chcesz wydrukowaæ zdjêcie, wybierz 
Odbitka 2 M — du¿a. Je¶li chcesz je wys³aæ poczt± e-mail, 
wybierz Odb. 1 M — ¶rednia. Aby wys³aæ zdjêcie 
w wiadomo¶ci MMS, wybierz W. MMS 0,3 M — ma³.

Te rozdzielczo¶ci s± dostêpne tylko w przypadku kamery 
g³ównej. Kamera pomocnicza ma zawsze rozdzielczo¶æ 
W. MMS 0,3 M — ma³..

Dodaj do albumu — wybierz, czy zdjêcie ma zostaæ 
zapisane w okre¶lonym albumie w galerii. Je¶li wybierzesz 
Tak, zostanie wy¶wietlona lista dostêpnych albumów.

Poka¿ zrobione zdjêcie — wybierz W³±czony, aby 
zobaczyæ zdjêcie zaraz po zrobieniu, lub Wy³±czony, 
aby natychmiast kontynuowaæ fotografowanie.

Domy¶lna nazwa zdjêæ — okre¶l domy¶ln± nazwê 
robionych zdjêæ.

Wiêksze zbli¿. cyfrowe (dotyczy tylko kamery g³ównej) — 
wybierz W³±czony, aby umo¿liwiæ p³ynne i ci±g³e 
przechodzenie miêdzy ró¿nymi stopniami zbli¿enia 
cyfrowego i rozszerzonego zbli¿enia cyfrowego. 

Aby ograniczyæ powiêksze
zapewnia³ zachowanie wy
wybierz Wy³±czony.

D¼wiêk migawki — wybie
emitowany podczas robie

Pamiêæ w u¿yciu — wybi

Przywróæ ust. kamery — 
domy¶lne warto¶ci ustaw

Lampa b³yskow
Funkcja lampy b³yskowej 
w przypadku kamery g³ów

Gdy u¿ywasz lampy b³ysk
odleg³o¶æ. Nie u¿ywaj lam
ludzi lub zwierzêta z blisk
nie zas³aniaj lampy b³ysko

Kamera jest wyposa¿ona 
wykorzystuj±c± technolog
przy s³abym o¶wietleniu. 
w nastêpuj±cych trybach:
R. czerw. ocz. ( ) i Wy

Aby zmieniæ tryb lampy b
go na aktywnym pasku na
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 ustawienia kolorów i o¶wietlenia 
ybran± scenê. Patrz „Sceny”, s. 38. 
braniu sceny ustawienia 

wywanie ustawieñ kolorów 
ów otoczenia. Ustawienia 
lonym warunkom otoczenia. 

 w przypadku kamery g³ównej.

zêdzi mo¿esz okre¶liæ 

ie domy¶lne) i Noc ( ).

omy¶lnie), Niestandard. ( ), 
 ( ), Noc ( ) 

y¶lna jest scena Automatyczna.

enê dopasowan± do okre¶lonych 
 wy¶wietlaczu g³ównym przewiñ 
rz Opcje > Zmieñ. Ustawienia 
eny niestandardowej mo¿na 
aæ ustawienia z innej sceny, 
Ka
m

er
a

8

Konfiguracja ustawieñ — 
kolory i o¶wietlenie
Aby umo¿liwiæ dok³adniejsze odtwarzanie kolorów 
i warunków o¶wietleniowych albo dodaæ efekty 
specjalne do zdjêæ b±d¼ plików wideo, przewiñ aktywny 
pasek narzêdzi za pomoc± klawisza przewijania i okre¶l 
odpowiednie opcje:

Balans bieli — wybierz z listy ustawienie odpowiadaj±ce 
bie¿±cym warunkom o¶wietleniowym. Dziêki temu kolory 
na zdjêciu bêd± wierniej oddane.

Kompensacja ekspozycji (dotyczy tylko zdjêæ) — ustaw 
czas otwarcia migawki.

Lampa b³yskowa — wybierz tryb lampy b³yskowej. 
Patrz „Lampa b³yskowa”, s. 37.

Odcieñ koloru — wybierz z listy efekt kolorów.

¦wiat³oczu³o¶æ (dotyczy tylko zdjêæ) — wybierz 
¶wiat³oczu³o¶æ kamery. Czu³o¶æ powinna byæ tym 
wiêksza, im ciemniejsze jest otoczenie.

Skutki zmian tych ustawieñ s± widoczne na wy¶wietlaczu, 
dziêki czemu mo¿esz zobaczyæ, jak bêdzie wygl±daæ 
gotowe zdjêcie lub plik wideo.

Dostêpne ustawienia kolorów i o¶wietlenia zale¿± od 
wybranej kamery i trybu. Po zamkniêciu kamery s± 
przywracane domy¶lne warto¶ci ustawieñ.

Po wyborze nowej sceny
s± zastêpowane przez w
W razie potrzeby po wy
mo¿na zmieniæ.

Sceny
Sceny u³atwiaj± dostoso
i o¶wietlenia do warunk
scen odpowiadaj± okre¶

Sceny s± dostêpne tylko

Na aktywnym pasku nar
odpowiednie opcje:

Sceny do nagrañ wideo

Autom. ( ) (ustawien

Sceny do zdjêæ

Automatyczna ( ) (d
Portret ( ), Krajobraz
i Nocny portret ( ).

W przypadku zdjêæ dom

Aby utworzyæ w³asn± sc
warunków otoczenia, na
do Niestandard. i wybie
o¶wietlenia i kolorów sc
regulowaæ. Aby skopiow
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 samowyzwalacz
 jest dostêpna tylko w przypadku 

y opó¼niæ dzia³anie migawki 
nia obiektywu, zanim 

. Aby ustawiæ opó¼nienie 
wnym pasku narzêdzi wybierz 
ndy, 10 sekund lub 20 sekund. 
alacz, wybierz W³±cz. Wska¼nik 
cznie migaæ i zabrzmi seria 

ie zostanie zrobione po up³ywie 

alacz, na aktywnym pasku 
zwalacz > Wy³±czony.

pobiec dr¿eniu d³oni podczas 
tywnym pasku narzêdzi wybierz 
ekundy.

ków wideo
j±c ekranu zewnêtrznego 
êtej klapce), wykonaj 

ustawiony Tryb zdjêæ, 
rze³±czyæ siê na Tryb wideo. 
wybierz Zgodnie z trybem sceny, po czym wska¿ ¿±dan± 
scenê. Na ekranie zewnêtrznym wybierz Ustaw. > Scena 
u¿ytkow. > Zmieñ. Aby skopiowaæ ustawienia z innej 
sceny, wybierz Oparte na scen..

Robienie serii zdjêæ
Tryb sekwencji jest dostêpny tylko w przypadku kamery 
g³ównej.

Aby umo¿liwiæ zrobienie sekwencji sze¶ciu lub wiêcej 
zdjêæ (je¶li wystarczy pamiêci), wybierz na aktywnym 
pasku narzêdzi Prze³±cz do trybu sekwencji. Pozwoli 
to zrobiæ sze¶æ zdjêæ jedno po drugim. Liczba zdjêæ, 
jak± mo¿na zrobiæ, zale¿y od ilo¶ci dostêpnej pamiêci.

Aby zrobiæ sze¶æ zdjêæ, naci¶nij klawisz fotografowania. 
Aby zakoñczyæ robienie zdjêæ, naci¶nij Anuluj. Aby zrobiæ 
wiêcej ni¿ sze¶æ zdjêæ, naci¶nij i przytrzymaj klawisz 
fotografowania. Aby zakoñczyæ robienie zdjêæ, zwolnij 
klawisz fotografowania.

Zrobione zdjêcia zostan± wy¶wietlone w formie tabeli. 
Aby wy¶wietliæ zdjêcie, naci¶nij .

W trybie sekwencyjnym mo¿na korzystaæ z funkcji 
samowyzwalacza. Korzystaj±c z samowyzwalacza, 
mo¿na zrobiæ maksymalnie sze¶æ zdjêæ.

Aby ponownie u¿yæ trybu sekwencyjnego, naci¶nij 
klawisz fotografowania.

Ty na zdjêciu —
Funkcja samowyzwalacza
kamery g³ównej.

U¿yj samowyzwalacza, ab
i znale¼æ siê w polu widze
zostanie zrobione zdjêcie
samowyzwalacza, na akty
Samowyzwalacz > 2 seku
Aby uaktywniæ samowyzw
samowyzwalacza ( ) za
krótkich d¼wiêków. Zdjêc
ustawionego czasu. 

Aby wy³±czyæ Samowyzw
narzêdzi wybierz Samowy

 Wskazówka: Aby za
robienia zdjêcia, na ak
Samowyzwalacz > 2 s

Nagrywanie pli
Aby nagraæ wideo, u¿ywa
jako wizjera (przy zamkni
nastêpuj±ce czynno¶ci:
1 Je¿eli w kamerze jest 

naci¶nij , aby p
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wiêkszyæ obraz, 
z boku urz±dzenia.

 mo¿esz ustawiæ parametry 
 i kolorami, przewijaj±c aktywny 

c± klawisza przewijania. Patrz 
 — kolory i o¶wietlenie”, s. 38, 

ed rozpoczêciem nagrywania pliku 
 Przejd¼ do wolnej pam. (ta opcja 
ykonaniu kopii zapasowej zdjêæ 
 „Zwalnianie pamiêci”, s. 46.

edni±, wybierz Opcje > 

wania wideo
deo w wizjerze s± wy¶wietlane 
:

Ka
m

er
a

0

2 Naci¶nij , aby rozpocz±æ nagrywanie. Zostanie 
wy¶wietlona ikona  i zabrzmi sygna³ wskazuj±cy 
rozpoczêcie nagrywania. 

3 Aby zatrzymaæ nagrywanie, naci¶nij  lub 
wybierz Stop. Plik wideo zostanie automatycznie 
zapisany w folderze Zdjêcia i wideo aplikacji Galeria. 
Patrz „Galeria”, s. 43. Maksymalna d³ugo¶æ pliku wideo 
wynosi 60 minut (je¶li wystarczy pamiêci).

Aby nagraæ wideo, u¿ywaj±c wy¶wietlacza g³ównego 
jako wizjera (przy otwartej klapce), wykonaj nastêpuj±ce 
czynno¶ci:
1 Je¶li w kamerze jest w³±czony Tryb zdjêæ, na aktywnym 

pasku narzêdzi wybierz Prze³±cz do trybu wideo. 
2 Aby zacz±æ nagrywanie, naci¶nij klawisz . 

Zostanie wy¶wietlona czerwona ikona  i zabrzmi 
sygna³ wskazuj±cy rozpoczêcie nagrywania. 

3 Aby zatrzymaæ nagrywanie, naci¶nij  lub 
wybierz Stop. Plik wideo zostanie automatycznie 
zapisany w folderze Zdj. i wideo w menu Galeria. 
Patrz „Zdjêcia i pliki wideo”, s. 43. Maksymalna d³ugo¶æ 
pliku wideo wynosi 60 minut (je¶li wystarczy pamiêci).

Aby w dowolnym momencie wstrzymaæ nagrywanie, 
wybierz Pauza. Na wy¶wietlaczu zacznie migaæ ikona 
pauzy ( ). Nagrywanie zostanie automatycznie 
zakoñczone, je¶li w ci±gu minuty po jego wstrzymaniu 
nie zostanie naci¶niêty ¿aden klawisz. Wybierz Kontynuuj, 
aby wznowiæ nagrywanie.

Aby pomniejszyæ lub po
u¿yj klawiszy g³o¶no¶ci 

Przed nagraniem wideo
zwi±zane z o¶wietleniem
pasek narzêdzi za pomo
„Konfiguracja ustawieñ
oraz „Sceny”, s. 38.

Aby opró¿niæ pamiêæ prz
wideo, wybierz Opcje >
jest dostêpna tylko po w
lub plików wideo). Patrz

Aby w³±czyæ kamerê prz
U¿yj drugiej kamery.

Wska¼niki nagry
Podczas nagrywania wi
nastêpuj±ce informacje
1 Wska¼nik 

bie¿±cego trybu 
fotografowania.

2 Wska¼nik 
w³±czonego 
wyciszenia 
d¼wiêku.

3 Aktywny pasek 
narzêdzi, który 
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wiadomo¶ci MMS lub e-mail, 
tooth lub do albumu online, 
zenia lub wybierz Wy¶lij. Aby 
acji, patrz „Wiadomo¶ci”, s. 78, 
”, s. 66, oraz „Udostêpnianie 
 nie jest dostêpna podczas 
. Wysy³anie w wiadomo¶ciach 
pisanych w formacie MP4 mo¿e 
ideo mo¿na tak¿e wys³aæ 

ktywnego po³±czenia. 
mówcy.
wideo, wybierz Nowe wideo.

 wideo s± dostêpne dwa rodzaje 
i ustawienia g³ówne. Aby uzyskaæ 
niania ustawieñ Konfig. wideo, 
ieñ — kolory i o¶wietlenie”, s. 38. 
e wracaj± do warto¶ci 
u kamery, natomiast ustawienia 
o u¿ytkownik. Aby zmieniæ 
rz Opcje > Ustawienia i okre¶l 

ko¶æ pliku wideo: Wysoka 
trwa³ego wykorzystania 
bilnym telewizorze lub 

zeniu), Normalna 
mo¿na przewin±æ przed nagrywaniem w celu 
wybrania elementów i ustawieñ (pasek narzêdzi 
nie jest wy¶wietlany podczas nagrywania). 
Patrz „Aktywny pasek narzêdzi”, s. 35.

4 Ca³kowity dostêpny czas nagrywania wideo. Podczas 
nagrywania wska¼nik bie¿±cej d³ugo¶ci pliku wideo 
pokazuje tak¿e czas, który up³yn±³, oraz pozosta³y czas.

5 Wska¼niki pamiêci urz±dzenia ( ) i karty pamiêci ( ) 
informuj±, gdzie bêd± zapisywane pliki wideo.

6 Wska¼nik jako¶ci wideo informuje o jako¶ci pliku 
wideo: Wysoka, Normalna lub Udostêpnianie.

7 Typ pliku wideo.

Aby wy¶wietliæ wszystkie wska¼niki wizjera, wybierz 
Opcje > Poka¿ ikony. Wybierz Ukryj ikony, aby by³y 
wy¶wietlane tylko wska¼niki stanu wideo, a podczas 
nagrywania pozosta³y czas nagrania, pasek przybli¿ania 
w trakcie przybli¿ania oraz klawisze wyboru.

Po nagraniu pliku wideo
Po nagraniu pliku wideo wybierz na aktywnym pasku 
narzêdzi na wy¶wietlaczu g³ównym nastêpuj±ce opcje 
(dostêpne tylko wtedy, gdy w ustawieniach wideo opcji 
Poka¿ nagrane wideo wybrano ustawienie W³±czony):
• Aby odtworzyæ plik wideo zaraz po jego nagraniu, 

wybierz Odtwórz.
• Je¶li nie chcesz zachowaæ pliku wideo, wybierz Usuñ.

• Aby wys³aæ zdjêcie w 
przez po³±czenie Blue
naci¶nij klawisz po³±c
uzyskaæ wiêcej inform
„Po³±czenie Bluetooth
online”, s. 47. Ta opcja
aktywnego po³±czenia
MMS plików wideo za
nie byæ mo¿liwe. Plik w
rozmówcy w trakcie a
Wybierz Wy¶lij do roz

• Aby nagraæ nowy plik 

Ustawienia wideo
W przypadku rejestratora
ustawieñ: Konfig. wideo 
informacje na temat zmie
patrz „Konfiguracja ustaw
Ustawienia konfiguracyjn
domy¶lnych po zamkniêci
g³ówne mo¿e zmieniæ tylk
ustawienia g³ówne, wybie
odpowiednie opcje:

Jako¶æ wideo — okre¶l ja
(najlepsza jako¶æ do d³ugo
i odtwarzania na kompaty
komputerze oraz w urz±d
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¶l domy¶lne miejsce zapisywania: 
arta pamiêci (je¶li jest w³o¿ona).

 wybierz Tak, aby przywróciæ 
wieñ kamery.
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(standardowa jako¶æ do odtwarzania w urz±dzeniu) 
lub Udostêpnianie (ograniczony rozmiar plików wideo 
do wysy³ania w wiadomo¶ciach MMS). Je¶li chcesz 
ogl±daæ nagranie wideo na ekranie kompatybilnego 
telewizora lub komputera, wybierz ustawienie Wysoka 
o rozdzielczo¶ci QVGA (320 x 240) w formacie MP4. Aby 
mo¿na by³o wysy³aæ pliki wideo w wiadomo¶ciach MMS, 
wybierz Udostêpnianie (rozdzielczo¶æ QCIF, format 3GP). 
Rozmiar plików wideo nagrywanych przy ustawieniu 
Udostêpnianie bêdzie ograniczony do 300 KB 
(oko³o 20 sekund nagrania), dziêki czemu bêdzie 
je mo¿na wygodnie przesy³aæ do kompatybilnych 
urz±dzeñ w wiadomo¶ciach MMS.

Nagranie audio — wybierz Wy³±cz d¼wiêk, 
je¶li nie chcesz nagrywaæ d¼wiêku.

Dodaj do albumu — okre¶l, czy nagrany plik wideo ma 
zostaæ dodany do wybranego albumu w aplikacji Galeria. 
Wybierz Tak, aby otworzyæ listê dostêpnych albumów.

Poka¿ nagrane wideo — zdecyduj, czy po zakoñczeniu 
nagrywania na wy¶wietlaczu ma byæ pokazywana pierwsza 
klatka pliku wideo. Aby wy¶wietliæ plik wideo, wybierz 
Odtwórz na aktywnym pasku narzêdzi (w przypadku 
kamery g³ównej) lub Opcje > Odtwórz (w przypadku 
kamery pomocniczej).

Domy¶lna nazwa wideo — okre¶l 
domy¶ln± nazwê nagrywanych plików wideo.

Pamiêæ w u¿yciu — okre
pamiêæ urz±dzenia czy k

Przywróæ ust. kamery —
domy¶lne warto¶ci usta
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orzyæ albumy oraz zaznaczaæ, 
ich pliki. Patrz „Albumy”, s. 45.

bilnej karcie pamiêci 
aczone symbolem .

ij . Pliki wideo, pliki RAM 
iowej s± otwierane i odtwarzane 
tomiast pliki muzyczne 
dtw. muz.. Patrz 
dtwarzanie muzyczny”, s. 24.

e¶æ pliki na kartê pamiêci 
 pamiêci urz±dzenia, wska¿ plik 
ñ i skopiuj > Kopiuj do karty 
 pam. lub Kopiuj do pam. telef. 
. 

eo
estrowane za pomoc± kamery s± 
jêcia i wideo aplikacji Galeria. 

sz te¿ odbieraæ w wiadomo¶ciach 
ail lub bezpo¶rednio przez 
 odebrane zdjêcie lub plik 
daæ w aplikacji Galeria lub 

ialnym, trzeba je zapisaæ 
Galeria 
Aby zapisywaæ i porz±dkowaæ zdjêcia, pliki audio i wideo 
oraz ³±cza strumieniowe, naci¶nij  i wybierz Galeria.

 Wskazówka: Je¿eli u¿ywasz innej aplikacji, w celu 
wy¶wietlenia ostatniego zdjêcia zapisanego w aplikacji 
Galeria naci¶nij i przytrzymaj . Aby otworzyæ 
widok g³ówny folderu Zdjêcia i wideo, naci¶nij 
ponownie .

Wy¶wietlanie i przegl±danie 
plików
Wybierz Zdjêcia i wideo , 
Utwory , Pliki audio , 
Linki strumien. , 
Prezentacje  lub 
Wszystkie pliki  
i naci¶nij , aby 
otworzyæ dany element.

Foldery mo¿esz przegl±daæ 
i otwieraæ, a zawarte w nich 
pliki zaznaczaæ, kopiowaæ 
i przenosiæ do innych 

folderów. Mo¿esz tak¿e tw
kopiowaæ i przenosiæ do n

Pliki zapisane na kompaty
(je¶li jest w³o¿ona) s± ozn

Aby otworzyæ plik, naci¶n
i ³±cza transmisji strumien
w aplikacji RealPlayer, na
i d¼wiêkowe w aplikacji O
„RealPlayer”, s. 30 oraz „O

Aby skopiowaæ lub przeni
(je¶li jest w³o¿ona) lub do
i wybierz Opcje > Przesu
pam. lub Przen. do karty
lub Przenie¶ do pam. tel

Zdjêcia i pliki wid
Zdjêcia i pliki wideo zarej
zapisywane w folderze Zd
Zdjêcia i pliki wideo mo¿e
MMS, jako za³±czniki e-m
po³±czenie Bluetooth. Aby
wideo mo¿na by³o przegl±
w odtwarzaczu multimed
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deo”, s. 49. Patrz „Edycja 

k wideo, wybierz co najmniej jeden 
e wybierz Opcje > Edytuj. 
deo”, s. 49.

lik wideo do albumu w galerii, 
y > Dodaj do albumu. Patrz 

a, wska¿ zdjêcie i wybierz Opcje > 
ko tapetê.

plik wideo, na aktywnym 
Usuñ. Patrz „Aktywny pasek 

rzej¶æ do kamery, naci¶nij 

narzêdzi
deo mo¿na u¿ywaæ aktywnego 
tu do wybierania ró¿nych zadañ. 
 jest dostêpny tylko wtedy, 
jêcie lub plik wideo. 

zêdzi mo¿na przewijaæ w górê 
ch elementów i wybieraæ je, 
e opcje ró¿ni± siê w zale¿no¶ci od 
y zosta³o wybrane zdjêcie, czy plik 
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w pamiêci urz±dzenia lub na kompatybilnej 
karcie pamiêci (je¶li jest w³o¿ona).

Wybierz Galeria > Zdjêcia i wideo. Zdjêcia i pliki wideo 
tworz± pêtlê i s± uporz±dkowane wed³ug dat i godzin. 
Wy¶wietlana jest liczba plików. Aby przegl±daæ pliki 
pojedynczo, naci¶nij  lub . Aby przegl±daæ pliki 
grupami, naci¶nij  lub . Aby prze³±czaæ siê miêdzy 
trybami portretowym i krajobrazu, wybierz Opcje > 
Obróæ wy¶wietlacz. Zawarto¶æ folderu Zdjêcia 
i wideo jest wy¶wietlana w wybranym trybie.

Aby pomniejszyæ lub powiêkszyæ otwarte 
zdjêcie, u¿yj klawiszy pomniejszania/powiêkszania 
umieszczonych z boku urz±dzenia. 
Wspó³czynnik ten nie jest zapisany na sta³e.

Aby obróciæ wybrane zdjêcie w lewo lub w prawo, 
wybierz Opcje > Obróæ > W lewo lub W prawo.

Aby wydrukowaæ zdjêcia na kompatybilnej drukarce 
lub zapisaæ je na kompatybilnej karcie pamiêci (je¶li jest 
w³o¿ona) w celu pó¼niejszego wydrukowania, wybierz 
Opcje > Drukuj. Patrz „Drukowanie zdjêæ”, s. 46. Zdjêcia 
mo¿na tak¿e oznaczyæ do pó¼niejszego wydrukowania 
w Koszyku wydruku w aplikacji Galeria. Patrz „Koszyk 
wydruku”, s. 45.

Aby edytowaæ plik wideo lub zdjêcie, wybierz Opcje > 
Edytuj. Zostanie otwarty edytor zdjêæ lub edytor wideo. 

Patrz „Edycja plików wi
zdjêæ”, s. 48. 

Aby utworzyæ w³asny pli
plik z galerii, a nastêpni
Patrz „Edycja plików wi

Aby dodaæ zdjêcie lub p
wybierz Opcje > Album
„Albumy”, s. 45.

Aby u¿yæ zdjêcia jako t³
U¿yj zdjêcia > Ustaw ja

Aby usun±æ zdjêcie lub 
pasku narzêdzi wybierz 
narzêdzi”, s. 44.

Aby z aplikacji Galeria p
i przytrzymaj .

Aktywny pasek 
W folderze Zdjêcia i wi
paska narzêdzi jako skró
Aktywny pasek narzêdzi
gdy zosta³o wybrane zd

Na aktywnym pasku nar
i w dó³ do poszczególny
naciskaj±c . Dostêpn
widoku oraz od tego, cz
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u
ako umieszczone w Koszyku 
ego ich wydrukowania na 
b w kompatybilnym punkcie 
Drukowanie zdjêæ”, s. 46. 
e symbolem  w folderze 
ch.

ó¼niejszego wydruku, wska¿ 
arzêdzi wybierz Dod. do 

Koszyku wydruku, na aktywnym 
y¶w. koszyk wydr. lub w folderze 

 (opcja dostêpna tylko po 
 wydruku).

yka wydruku, zaznacz zdjêcie 
o lub w albumie, po czym na 
i wybierz Usuñ z wydruku.

odne porz±dkowanie zdjêæ 
ietliæ listê albumów, wybierz 
> Albumy > Wy¶wietl albumy. 

 wideo do albumu w galerii, 
ub pliku wideo, a nastêpnie 
wideo. Mo¿na równie¿ okre¶liæ, czy aktywny pasek 
narzêdzi ma byæ zawsze widoczny na wy¶wietlaczu, 
czy uaktywniany naci¶niêciem klawisza.

Je¿eli aktywny pasek narzêdzi ma byæ widoczny 
na wy¶wietlaczu, wybierz Opcje > Poka¿ ikony.

Je¿eli aktywny pasek narzêdzi ma byæ widoczny tylko 
wtedy, gdy jest potrzebny, wybierz Opcje > Ukryj ikony. 
Aby w³±czyæ aktywny pasek narzêdzi, naci¶nij .

Okre¶l odpowiednie opcje:

 — aby odtworzyæ wybrany plik wideo.

 — aby wys³aæ wybrane zdjêcie lub plik wideo.

/  — aby dodaæ zdjêcie do Koszyka wydruku 
lub usun±æ je z niego. Patrz „Koszyk wydruku”, s. 45. 

 — aby wy¶wietliæ zdjêcia w Koszyku wydruku.

 — aby rozpocz±æ pokaz slajdów sk³adaj±cy siê ze zdjêæ.

 — aby usun±æ wybrane zdjêcie lub plik wideo.

 — aby wydrukowaæ wy¶wietlane zdjêcie.

 — aby zmniejszyæ rozdzielczo¶æ wybranego zdjêcia 
i zwiêkszyæ ilo¶æ wolnej pamiêci na nowe zdjêcia. 
Patrz „Zwalnianie pamiêci”, s. 46.

Dostêpne opcje zale¿± od widoku.

Koszyk wydruk
Zdjêcia mo¿na oznaczyæ j
wydruku w celu pó¼niejsz
kompatybilnej drukarce lu
samoobs³ugowym. Patrz „
Zdjêcia takie s± oznaczan
Zdjêcia i wideo i albuma

Aby oznaczyæ zdjêcie do p
je i na aktywnym pasku n
kosz. wydruku.

Aby wy¶wietliæ zdjêcia w 
pasku narzêdzi wybierz W
Zdjêcia i wideo wybierz 
dodaniu zdjêæ do Koszyka

Aby usun±æ zdjêcie z Kosz
w folderze Zdjêcia i wide
aktywnym pasku narzêdz

Albumy
Albumy umo¿liwiaj± wyg
i plików wideo. Aby wy¶w
Zdjêcia i wideo > Opcje

Aby dodaæ zdjêcie lub plik
przewiñ do tego zdjêcia l
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djêæ
a za pomoc± aplikacji Wydruk 
ybierz opcjê drukowania w galerii, 
 lub przegl±darce zdjêæ.

ruk zdjêæ mo¿na drukowaæ zdjêcia 
atybilnego kabla USB do transmisji 
tooth lub kompatybilnej karty 
na).

zdjêcia w formacie JPEG. 
m fotograficznym s± 
ane w tym formacie.

rce kompatybilnej ze standardem 
niem opcji drukowania pod³±cz 
ch i sprawd¼, czy dla trybu kabla 
 Wydruk zdjêæ lub Pytaj przy 
, s. 70.

zystasz z aplikacji Wydruk zdjêæ, 
anie wy¶wietlona lista dostêpnych 
 z nich. Drukarka ta jest ustawiana 

ilna ze standardem PictBridge jest 
c± kompatybilnego kabla USB do 
nie wy¶wietlona automatycznie.
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wybierz Opcje > Albumy > Dodaj do albumu. Zostanie 
wy¶wietlona lista albumów. Wybierz album, do którego 
chcesz dodaæ zdjêcie lub plik wideo. Dodane zdjêcia i pliki 
wideo nie zostan± usuniête z folderu Zdjêcia i wideo.

Aby usun±æ plik z albumu, naci¶nij . Plik nie zostanie 
usuniêty z folderu Zdjêcia i wideo aplikacji Galeria.

Aby utworzyæ nowy album, w widoku listy albumów 
wybierz Opcje > Nowy album.

Zwalnianie pamiêci
Aby zmniejszyæ rozdzielczo¶æ i rozmiar plików zdjêæ 
zapisanych w aplikacji Galeria i w ten sposób zwiêkszyæ 
ilo¶æ wolnej pamiêci na nowe zdjêcia, wybierz Opcje > 
Zmniejsz. Aby najpierw utworzyæ kopiê zapasow± zdjêæ, 
skopiuj je do kompatybilnego komputera lub w inne 
miejsce. Je¶li wybierzesz Zmniejsz, rozdzielczo¶æ obrazu 
zostanie zmniejszona do warto¶ci 640 x 480.

Aby zwiêkszyæ ilo¶æ wolnej pamiêci po skopiowaniu 
materia³ów w inne miejsce lub do innego urz±dzenia, 
wybierz Opcje > Pamiêæ wolna. Skopiowane pliki s± 
przedstawione na li¶cie. Aby usun±æ skopiowany plik 
z aplikacji Galeria, wybierz Opcje > Usuñ.

Drukowanie z
Aby wydrukowaæ zdjêci
zdjêæ, wska¿ zdjêcie i w
kamerze, edytorze zdjêæ

Za pomoc± funkcji Wyd
za po¶rednictwem komp
danych, po³±czenia Blue
pamiêci (je¶li jest w³o¿o

Mo¿na drukowaæ tylko 
Zdjêcia robione aparate
automatycznie zapisyw

Aby drukowaæ na druka
PictBridge, przed wybra
kabel do transmisji dany
jest wybrane ustawienie
po³±czeniu. Patrz „USB”

Wybór drukarki
Gdy po raz pierwszy kor
po wybraniu zdjêcia zost
drukarek. Wybierz jedn±
jako domy¶lna.

Je¶li drukarka kompatyb
ju¿ pod³±czona za pomo
transmisji danych, zosta
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line
. online mo¿na zamawiaæ online 
drukowane zdjêcia zostan± 
 do domu albo do punktu 

o¿na je odebraæ. Dostêpne 
dawcy.

ruk. online, trzeba zainstalowaæ 
figuracyjny us³ugi drukowania. 

d us³ugodawcy drukowania, 
Druk. online.

at tej aplikacji mo¿na znale¼æ 
ch tego urz±dzenia pod adresem 
 lub w lokalnej witrynie 

online
t. online mo¿na udostêpniaæ 
umach online, blogach i innych 
dostêpniania. Mo¿na wysy³aæ 
okoñczone og³oszenia jako 
ywaæ je pó¼niej, a tak¿e 

umów. Dopuszczalne typy 
iæ zale¿nie od us³ugodawcy.

Udost. online, 
owiedni± us³ugê 
Je¶li domy¶lna drukarka nie jest dostêpna, zostanie 
wy¶wietlona lista dostêpnych urz±dzeñ drukuj±cych.

Aby zmieniæ domy¶ln± drukarkê, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Drukarka domy¶lna.

Podgl±d wydruku
Po wybraniu drukarki wskazane zdjêcia s± wy¶wietlane 
w skonfigurowanych fabrycznie uk³adach wydruku. Chc±c 
zmieniæ uk³ad, naci¶nij  lub , aby przejrzeæ uk³ady 
dostêpne dla wybranej drukarki. Je¶li zdjêcia nie mieszcz± 
siê na jednej stronie, naci¶nij  lub , aby przejrzeæ 
dodatkowe strony.

Ustawienia drukowania
Dostêpne opcje zale¿± od mo¿liwo¶ci wybranego 
urz±dzenia drukuj±cego.

Aby ustawiæ domy¶ln± drukarkê, wybierz Opcje > 
Drukarka domy¶lna.

Aby okre¶liæ rozmiar papieru, wybierz Rozmiar papieru, 
wska¿ na li¶cie odpowiedni rozmiar i wybierz OK. 
Aby powróciæ do poprzedniego widoku, wybierz Anuluj.

Drukowanie on
Za pomoc± aplikacji Druk
wydruki swoich zdjêæ. Wy
dostarczone bezpo¶rednio
us³ugowego, w którym m
produkty zale¿± od us³ugo

Aby korzystaæ z aplikacji D
co najmniej jeden plik kon
Plik ten mo¿na uzyskaæ o
który obs³uguje aplikacjê 

Wiêcej informacji na tem
w instrukcjach dotycz±cy
www.nseries.com/support
firmy Nokia.

Udostêpnianie 
Za pomoc± aplikacji Udos
zdjêcia i pliki wideo w alb
internetowych us³ugach u
materia³y, zapisywaæ nied
wersje robocze i dopracow
wy¶wietlaæ zawarto¶æ alb
materia³ów mog± siê ró¿n

Aby korzystaæ z aplikacji 
musisz subskrybowaæ odp
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æ
bierz Opcje > Zastosuj efekt > 

e przyci±æ zdjêcie, wybierz 
sty skonfigurowany fabrycznie 
obrazu. Je¶li wybierzesz 
m rogu zdjêcia pojawi siê krzy¿yk. 
ewijania zaznacz obszar do 
ybierz Ustaw. W prawym dolnym 

krzy¿yk. Ponownie zaznacz obszar 
niæ pierwszy zaznaczony obszar, 
ne obszary tworz± prostok±t 

 zdjêcie.

wanego fabrycznie wspó³czynnika 
wy górny róg obszaru, który chcesz 
¶wietlony obszar, u¿yj klawisza 
owaæ zaznaczony obszar, 
e¶æ obszar wewn±trz zdjêcia, u¿yj 
y zaznaczyæ obszar do przyciêcia, 

 oczu
ciu czerwone zabarwienie oczu, 
uj efekt > Filtr czerwieni oczu. 
i naci¶nij . Zostanie 
opasuj jej rozmiar do oka, 
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u us³ugodawcy oferuj±cego udostêpnianie zdjêæ online 
i utworzyæ nowe konto. Us³ugê mo¿na zazwyczaj 
subskrybowaæ na stronie internetowej us³ugodawcy. 
Szczegó³owe informacje na temat subskrybowania 
us³ugi uzyskasz od us³ugodawcy. Wiêcej informacji 
o autoryzowanych us³ugodawcach mo¿na znale¼æ 
na stronach pomocy technicznej pod adresem 
www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie 
firmy Nokia.

Wiêcej informacji na temat tej aplikacji mo¿na znale¼æ 
w instrukcjach dotycz±cych tego urz±dzenia pod adresem 
www.nseries.com/support lub w lokalnej witrynie 
firmy Nokia.

Edycja zdjêæ
Aby edytowaæ zdjêcia bezpo¶rednio po ich zrobieniu 
lub zdjêcia ju¿ zapisane w aplikacji Galeria, wybierz 
Opcje > Edytuj. 

Aby otworzyæ tabelê z ró¿nymi opcjami edycji 
wskazywanymi przez ma³e ikony, wybierz Opcje > Zastosuj 
efekt. Zdjêcie mo¿na przyci±æ lub obróciæ. Mo¿na te¿ 
zmieniæ jego jasno¶æ, kolor, kontrast lub rozdzielczo¶æ albo 
dodaæ do niego efekty specjalne, tekst, obrazek lub ramkê.

Przycinanie zdjê
Aby przyci±æ zdjêcie, wy
Przycinanie. Aby rêczni
Rêcznie lub wybierz z li
wspó³czynnik proporcji 
Rêcznie, w lewym górny
Za pomoc± klawisza prz
przyciêcia, a nastêpnie w
rogu pojawi siê kolejny 
do przyciêcia. Aby zmie
wybierz Wróæ. Zaznaczo
wyznaczaj±cy przyciête

Po wybraniu skonfiguro
kszta³tu obrazu wska¿ le
obci±æ. Aby zmieniæ pod
przewijania. Aby zablok
wybierz . Aby przeni
klawisza przewijania. Ab
naci¶nij .

Filtr czerwonych
Aby zredukowaæ na zdjê
wybierz Opcje > Zastos
Przesuñ krzy¿yk na oko 
wy¶wietlona obwódka. D
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rzyæ muvee, a nastêpnie wybierz 
órz muvee. Patrz „Re¿yser”, s. 50.

omatycznie zapisywane 
o aplikacji Galeria. Pliki wideo 
amiêci. Je¶li karta pamiêci jest 
ana jest pamiêæ urz±dzenia.

pliki wideo, 
y
liki wideo, dodaj±c do pliku 
rze Galeria zdjêcia, inne pliki 

plik wideo z wybranym plikiem 
 Zdjêcia i wideo polecenie 
Zdjêcie lub Plik wideo. 
i¶nij Wybierz.

io i zast±piæ nim d¼wiêk 
o, wybierz Opcje > Edytuj > 
. 

tku lub na koñcu pliku wideo, 
 Dodaj tekst, wprowad¼ tekst, 

¶nij OK. Nastêpnie wybierz 
 dodaæ napis. Pocz±tek 
u¿ywaj±c klawisza przewijania. Naci¶nij , 
aby zredukowaæ efekt czerwonych oczu.

Przydatne skróty
Skróty w edytorze zdjêæ:
• Aby wy¶wietliæ zdjêcie na pe³nym ekranie, naci¶nij . 

Aby przywróciæ normalny widok, ponownie 
naci¶nij .

• Aby obróciæ zdjêcie w prawo lub w lewo, naci¶nij  
lub .

• Aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ zdjêcie, naci¶nij  
lub .

• Aby poruszaæ siê po powiêkszonym zdjêciu, 
naci¶nij , ,  lub .

Edycja plików wideo
Aby edytowaæ pliki wideo znajduj±ce siê w aplikacji 
Galeria lub tworzyæ w³asne pliki wideo, przewiñ do pliku 
wideo i wybierz Opcje > Edytuj > Scal, Zmieñ d¼wiêk, 
Dodaj tekst, Przytnij lub Utwórz muvee.

Edytor wideo obs³uguje formaty plików wideo 3GP i MP4 
oraz formaty plików audio AAC, AMR, MP3 i WAV.

 Wskazówka: W³asne pliki wideo mo¿na tworzyæ za 
pomoc± aplikacji Re¿yser. Wybierz pliki wideo i zdjêcia, 

z których chcesz utwo
Opcje > Edytuj > Utw

W³asne pliki wideo s± aut
w folderze Zdjêcia i wide
s± zapisywane na karcie p
niedostêpna, wykorzystyw

Dodaj zdjêcia, 
d¼wiêki i napis
Mo¿esz tworzyæ w³asne p
wideo wybranego w folde
wideo i napisy.

Aby po³±czyæ zdjêcie lub 
wideo, wybierz w folderze
Opcje > Edytuj > Scal > 
Wybierz ¿±dany plik i nac

Aby dodaæ nowy plik aud
wystêpuj±cy w pliku wide
Zmieñ d¼wiêk i plik audio

Aby dodaæ napis na pocz±
wybierz Opcje > Edytuj >
który chcesz dodaæ i naci
miejsce, w którym chcesz
lub Koniec.
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æ do folderu Galeria 

ów wideo
ybierz Opcje > Wy¶lij > Przez 
ez Bluetooth lub Przeka¿ 

je o maksymalnym rozmiarze 
i MMS mo¿na uzyskaæ od 

rozmiar pliku wideo przekracza 
la wiadomo¶ci MMS, wy¶lij taki 
rzewodowej technologii Bluetooth. 
ych przez Bluetooth”, s. 68. Pliki 

e¿ przesy³aæ do kompatybilnego 
± bezprzewodowej technologii 
 lub kompatybilnego czytnika 

rium).

i¶nij  i wybierz Galeria, zdjêcia 
 > Edytuj > Utwórz muvee.

owany plik wideo, który mo¿e 
djêcia, d¼wiêk i tekst. Szybkie 
tomatycznie przez aplikacjê 
ybrany dla niego styl. Aplikacja 
Ga
le
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Przytnij plik wideo
Mo¿esz skróciæ plik wideo i dodaæ znacznik koñcowy 
i pocz±tkowy, wykluczaj±c czê¶æ nagrania. W folderze 
Zdjêcia i wideo wybierz Opcje > Edytuj > Przytnij.

Aby odtworzyæ wybrany plik wideo od pocz±tku, 
wybierz Opcje > Odtwórz.

 Wskazówka: Aby wykonaæ stopklatkê pliku 
wideo, naci¶nij klawisz edycji.

Aby wybraæ, które czê¶ci pliku wideo maj± trafiæ do 
Twojego w³asnego pliku wideo i zdefiniowaæ punkt 
koñcowy i pocz±tkowy, przewiñ do wybranego miejsca 
nagrania i wybierz Opcje > Zn. pocz±tku lub Znacznik 
koñca. Aby edytowaæ punkt koñcowy lub pocz±tkowy 
wybranego fragmentu, przewiñ do wybranego znacznika 
i naci¶nij klawisz przewijania. Zyskasz wówczas mo¿liwo¶æ 
przesuwania wybranego znacznika na osi czasu.

Aby usun±æ wszystkie znaczniki, wybierz Opcje > Usuñ > 
Wszystkie znaczniki.

Aby wy¶wietliæ plik wideo, wybierz Opcje > Odtwórz zazn. 
odcinek. Aby poruszaæ siê po osi czasu, przewijaj w lewo 
lub w prawo.

Aby zatrzymaæ odtwarzanie pliku wideo, naci¶nij Pauza. 
Aby kontynuowaæ odtwarzanie pliku wideo, wybierz 
Opcje > Odtwórz. Aby powróciæ do widoku przyciêtego 
pliku wideo, wybierz Wróæ.

Aby zapisaæ zmiany, wró
i wybierz Gotowe.

Wysy³anie plik
Aby wys³aæ plik wideo, w
MMS, Przez e-mail, Prz
do internetu. Informac
wysy³anych wiadomo¶c
us³ugodawcy. 

 Wskazówka: Je¶li 
limit dopuszczalny d
plik przy u¿yciu bezp
Patrz „Wysy³anie dan
wideo mo¿esz równi
komputera za pomoc
Bluetooth, kabla USB
kart pamiêci (akceso

Re¿yser
Aby tworzyæ muvee, nac
i pliki wideo oraz Opcje

Muvee to krótki, zmont
zawieraæ obraz wideo, z
muvee jest tworzone au
Re¿yser, gdy zostanie w
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brazy mo¿na okre¶liæ kolejno¶æ 
 muvee. Aby wybraæ plik, który 
¶nij . Nastêpnie wska¿ 
z umie¶ciæ zaznaczony plik, 
aæ zdjêcia i pliki wideo do muvee 
 wybierz Opcje > Dodaj/Usuñ.
 zawarto¶æ do muvee, w widoku 

ków wideo wybierz 

eo, w folderze Wideo i obrazy 
ierz materia³. Patrz „Wybieranie 

o¿liwia dodanie do 
owego i koñcowego.
wia okre¶lenie d³ugo¶ci 
ednie opcje:
by przystosowaæ d³ugo¶æ 
w wiadomo¶ciach MMS.
³±czyæ do muvee wszystkie 
i wideo.
 czas trwania muvee by³ taki sam 
ybranego pliku muzycznego.

liæ d³ugo¶æ muvee.
órz muvee. Zostanie 
du.
d muvee przed zapisaniem go, 
órz.

ybierz Opcje > Zapisz.
Re¿yser stosuje domy¶lny rodzaj muzyki i tekstu, który jest 
przypisany do wybranego stylu. Niestandardowe muvee 
pozwala u¿ytkownikowi wybraæ w³asne pliki wideo i audio, 
zdjêcia oraz styl, a tak¿e dodaæ tekst pocz±tkowy 
i koñcowy. Muvee mo¿na wysy³aæ w wiadomo¶ciach MMS.

Muvee mo¿na zapisywaæ w aplikacji Galeria w formacie 
pliku 3GP.

Tworzenie szybkiego muvee
1 W aplikacji Galeria wybierz zdjêcia i pliki wideo, 

które maj± siê znale¼æ w muvee, a nastêpnie wybierz 
Opcje > Edytuj > Utwórz muvee. Otworzy siê widok 
wyboru stylów.

2 Wybierz z listy styl, którego chcesz u¿yæ. 
3 Wybierz Opcje > Utwórz muvee.

Tworzenie niestandardowego muvee
1 W aplikacji Galeria wybierz zdjêcia i pliki wideo, 

które maj± siê znale¼æ w muvee, a nastêpnie wybierz 
Opcje > Edytuj > Utwórz muvee. Otworzy siê widok 
wyboru stylów.

2 Przewiñ do odpowiedniego stylu i wybierz 
Opcje > Dostosuj.

3 W folderach Wideo i obrazy i Muzyka mo¿na zmieniaæ 
kolejno¶æ plików, edytowaæ je, dodawaæ do muvee lub 
usuwaæ z niego.

W folderze Wideo i o
odtwarzania plików w
chcesz przenie¶æ, naci
plik, pod którym chces
i naci¶nij . Aby dod
lub usun±æ je z niego,
Aby dodaæ albumy i ich
listy zdjêæ lub listy pli
Opcje > Albumy.
Aby przyci±æ pliki wid
wybierz Opcje > Wyb
materia³ów”, s. 52.
Opcja Wiadomo¶æ um
muvee tekstu pocz±tk
Opcja D³ugo¶æ umo¿li
muvee. Okre¶l odpowi
Wiad. multimed. — a
muvee do przesy³ania 
Auto-wybór — aby w
wybrane zdjêcia i plik
Tak jak muzyka — aby
jak czas odtwarzania w
Zdefiniuj — aby okre¶

4 Wybierz Opcje > Utw
otwarty widok podgl±

5 Aby wy¶wietliæ podgl±
wybierz Opcje > Odtw

6 Aby zapisaæ muvee, w
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z rozdzielczo¶æ muvee. Wybierz 
yæ optymalnej rozdzielczo¶ci, 
 liczby i d³ugo¶ci wybranych 

 — wprowad¼ domy¶ln± 

m ekranie pokaz slajdów z³o¿ony 
asku narzêdzi wybierz Rozpocznij 
kaz slajdów rozpocznie siê od 
 odpowiednie opcje:

 pokaz slajdów.

wiæ wstrzymany pokaz slajdów.

yæ wy¶wietlanie pokazu slajdów.

naci¶nij  (poprzednie) 

wietlania pokazu slajdów, przed 
erz Opcje > Pokaz slajdów > 
iêdzy slajdami.

ienia³y siê bardziej p³ynnie, 
wiêkszane i pomniejszane, 
mie¶æ.
Ga
le

ria

2

Aby utworzyæ nowe niestandardowe muvee przy 
u¿yciu takich samych ustawieñ stylu, wybierz 
Opcje > Zmodyfikuj.

Wybieranie materia³ów
Aby edytowaæ wybrane pliki wideo, w folderze Wideo 
i obrazy wybierz Opcje > Wybierz materia³. Mo¿esz 
wybraæ czê¶ci pliku wideo w celu ich do³±czenia do 
muvee lub wyciêcia z niego. Na pasku kolorem zielonym 
s± oznaczone czê¶ci do³±czone, czerwonym czê¶ci wyciête, 
a szarym czê¶ci obojêtne.

Aby do³±czyæ czê¶æ pliku wideo do muvee, przewiñ do 
niej i wybierz Opcje > Do³±cz. Aby wyci±æ czê¶æ pliku 
wideo, wybierz Opcje > Wyklucz. Aby wyci±æ klatkê 
filmu, wybierz Opcje > Wytnij klatkê.

Aby aplikacja Re¿yser mog³a losowo do³±czaæ lub wycinaæ 
okre¶lon± czê¶æ pliku wideo, przewiñ do tej czê¶ci i wybierz 
Opcje > Zaznacz jako obojêtne. Aby losowo do³±czaæ lub 
wycinaæ czê¶ci pliku wideo, wybierz Opcje > Zaznacz jako 
obojêtne.

Ustawienia
W widoku wyboru stylów wybierz Opcje > Dostosuj > 
Ustawienia, aby edytowaæ nastêpuj±ce opcje:

Pamiêæ w u¿yciu — wybierz miejsce zapisywania muvee.

Rozdzielczo¶æ — wybier
Automatycznie, aby u¿
okre¶lanej na podstawie
plików wideo.

Domy¶ln. nazwa muvee
nazwê muvee.

Pokaz slajdów
Aby wy¶wietliæ na pe³ny
ze zdjêæ, na aktywnym p
pokaz slajdów ( ). Po
wybranego pliku. Okre¶l

Pauza — aby wstrzymaæ

Kontynuuj — aby wzno

Zakoñcz — aby zakoñcz

Aby przegl±daæ zdjêcia, 
lub (nastêpne).

Aby zmieniæ tempo wy¶
jego rozpoczêciem wybi
Ustawienia > Opó¼n. m

Aby slajdy w pokazie zm
a zdjêcia by³y losowo po
wybierz Powiêksz i prze
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Aby do pokazu slajdów dodaæ d¼wiêk, wybierz Opcje > 
Pokaz slajdów > Ustawienia > Muzyka lub Utwór.

Do regulacji g³o¶no¶ci s³u¿± klawisze g³o¶no¶ci.

Prezentacje
W prezentacjach mo¿na przegl±daæ pliki w formacie SVG 
(Scalable Vector Graphics), takie jak animacje 
i mapy. Zdjêcia w formacie SVG zachowuj± swój 
wygl±d w trakcie drukowania i przegl±dania w ró¿nych 
rozmiarach i rozdzielczo¶ciach. Aby wy¶wietliæ pliki SVG, 
wybierz Prezentacje, przewiñ do zdjêcia i wybierz Opcje > 
Odtwarzaj. Aby wstrzymaæ odtwarzanie, 
wybierz Opcje > Pauza.

Aby powiêkszyæ zdjêcie, naci¶nij . Aby pomniejszyæ 
zdjêcie, naci¶nij .

Aby obróciæ zdjêcie o 90 stopni zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara lub przeciwnie do niego, naci¶nij  
lub . Aby obróciæ zdjêcie o 45 stopni, naci¶nij  
lub .

Aby prze³±czyæ miêdzy trybem pe³noekranowym 
a normalnym, naci¶nij .
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enu g³ównego, w menu 
cje > Zmieñ widok Menu > 

enu g³ównego, w menu g³ównym 
enie¶, Przenie¶ do folderu lub 
iej u¿ywane aplikacje mo¿esz 
w, a te, z których korzystasz 
 menu g³ównym.

wianie 

waæ d¼wiêki dzwonka, d¼wiêki 
adomo¶ci oraz inne sygna³y 
 do ró¿nych sytuacji, warunków 
, a nastêpnie wybierz Narzêdzia > 

ierz Narzêdzia > Profile, wska¿ 
 Uaktywnij. Profil mo¿esz równie¿ 
ybie gotowo¶ci . Przewiñ do 
tywniæ, i wybierz OK.

rze³±czyæ miêdzy profilem 
b odwrotnie, naci¶nij 
Pr
zy

st
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Przystosowywanie urz±dzenia
Aby przystosowaæ urz±dzenie, okre¶l odpowiednie opcje:
• Aby uzyskaæ informacje o tym, jak za pomoc± ekranu 

trybu gotowo¶ci uzyskaæ szybki dostêp do czêsto 
u¿ywanych aplikacji, patrz „Aktywny tryb gotowo¶ci”, 
s. 57.

• Aby uzyskaæ informacje o tym, jak zmieniæ tapetê 
widoczn± w trybie gotowo¶ci lub wygl±d wygaszacza 
ekranu, patrz „Zmiana wygl±du urz±dzenia”, s. 55.

• Aby zmieniæ wygl±d ekranu zewnêtrznego, patrz „Ekran 
zewnêtrzny”, s. 56.

• Aby uzyskaæ informacje o przystosowywaniu d¼wiêków 
dzwonka, patrz „Profile — ustawianie d¼wiêków”, s. 54, 
oraz „Dodawanie d¼wiêków dzwonka do kontaktów”, 
s. 103.

• Aby uzyskaæ informacje o tym, jak zmieniæ w trybie 
gotowo¶ci skróty przypisane do ró¿nych naci¶niêæ 
klawisza przewijania oraz lewego i prawego klawisza 
wyboru, patrz „Tryb gotowo¶ci”, s. 114. 

• Aby zmieniæ zegar wy¶wietlany w trybie gotowo¶ci, 
naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Zegar > Opcje > 
Ustawienia > Typ zegara > Analogowy lub Cyfrowy.

• Aby zast±piæ tekst powitania zdjêciem lub animacj±, 
naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Ustawienia > 
Ogólne > Personalizacja > Wy¶wietlacz > Powitanie 
lub logo.

• Aby zmieniæ widok m
g³ównym wybierz Op
Siatka lub Lista.

• Aby zmieniæ uk³ad m
wybierz Opcje > Prz
Nowy folder. Rzadz
przenie¶æ do folderó
czê¶ciej, umie¶ciæ w

Profile — usta
d¼wiêków 
Aby ustawiæ i przystoso
sygnalizuj±ce odbiór wi
d¼wiêkowe odpowiednio
i grup osób, naci¶nij 
Profile.

Aby zmieniæ profil, wyb
profil i wybierz Opcje >
zmieniæ, naciskaj±c w tr
profilu, który chcesz uak

 Wskazówka: Aby p
ogólnym a cichym lu
i przytrzymaj .
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ffline, mo¿na 
rty SIM.

ffline nie mo¿na nawi±zywaæ 
po³±czeñ ani te¿ u¿ywaæ funkcji 
tu z sieci± komórkow±. Mo¿e 
o¶æ nawi±zania po³±czenia 
 urz±dzeniu numerem 

±zaæ po³±czenie, najpierw 
fonu przez zmianê profilu. 
o zablokowane, wprowad¼ 

ine mo¿na równie¿ 
uetooth. Patrz „Po³±czenie 

e, naci¶nij klawisz wy³±cznika 
dzenie po³±czy siê z sieci± 
sygna³u bêdzie wystarczaj±ca.

u urz±dzenia
ietlacza, np. tapetê 

bierz Narzêdzia > 
ersonalizacja > Tematy.

ny dla wszystkich aplikacji 
maty > Ogólne. Aby zmieniæ 
Aby zmodyfikowaæ profil, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Profile. Przewiñ do profilu i wybierz Opcje > 
Przystosuj. Wska¿ ustawienie, które chcesz zmieniæ, 
i naci¶nij , aby otworzyæ listê mo¿liwo¶ci. D¼wiêki 
zapisane na kompatybilnej karcie pamiêci (je¶li jest 
w³o¿ona) s± oznaczone symbolem .

Na li¶cie d¼wiêków ³±cze Pobór d¼wiêków (us³uga 
sieciowa) umo¿liwia otwarcie listy zak³adek. Mo¿esz 
wybraæ zak³adkê i po³±czyæ siê ze stron± internetow±, 
aby pobraæ z niej wiêcej d¼wiêków.

Je¶li oprócz d¼wiêku dzwonka chcesz us³yszeæ nazwê (opis) 
kontaktu telefonuj±cej osoby, wybierz Opcje > Przystosuj 
i dla opcji Powiedz, kto dzwoni wybierz W³±czone. 
Opis telefonuj±cej osoby musi byæ zapisany 
w aplikacji Kontakty.

Aby utworzyæ nowy profil, wybierz Opcje > Utwórz nowy.

Profil Offline
Profil Offline umo¿liwia korzystanie z urz±dzenia 
bez po³±czenia z sieci±. Gdy uaktywnisz profil 
Offline, po³±czenie urz±dzenia z sieci± komórkow± 
zostanie przerwane, co bêdzie sygnalizowane przez 
wska¼nik mocy sygna³u sieci . Wymiana sygna³ów 
miêdzy urz±dzeniem a sieci± zostanie zablokowana. 
Wysy³ane wiadomo¶ci bêd± umieszczane w skrzynce 
nadawczej, z której bêdzie mo¿na je wys³aæ pó¼niej.

Gdy jest aktywny profil O
u¿ywaæ urz±dzenia bez ka

 Wa¿ne: W profilu o
ani odbieraæ ¿adnych 
wymagaj±cych kontak
jedynie istnieæ mo¿liw
z zaprogramowanym w
alarmowym. Aby nawi
uaktywnij funkcjê tele
Je¶li urz±dzenie zosta³
kod blokady.

Po w³±czeniu profilu Offl
korzystaæ z po³±czenia Bl
Bluetooth”, s. 66.

Aby wy³±czyæ profil Offlin
i wybierz inny profil. Urz±
komórkow±, o ile moc jej 

Zmiana wygl±d
Aby zmieniæ wygl±d wy¶w
i ikony, naci¶nij  i wy
Ustawienia > Ogólne > P

Aby zmieniæ temat u¿ywa
w urz±dzeniu, wybierz Te
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y
anu zewnêtrznego, naci¶nij  
stawienia > Ogólne > 
y > Przystos. pokr., 
wiednie opcje:

, który ma byæ u¿ywany 
znego w trybie gotowo¶ci.

braz lub animacjê, która ma 
szacz na ekranie zewnêtrznym, 
lania.

ry ma byæ u¿ywany jako tapeta 
y¶wietla siê na nim ramka do 

h ekranu zewnêtrznego. Obszar 
aæ i pomniejszaæ, a tak¿e obracaæ. 
ewijania przesuñ odpowiednio 
¿yæ obszaru wewn±trz ramki, 
 jako tapetê lub Ustaw jako 
 i wygaszacza nie mo¿na 
ego prawami autorskimi.

umo¿liwia wybór krótkiej 
 momencie zamkniêcia obudowy.

mo¿liwia wybór krótkiej 
momencie zamkniêcia obudowy.
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zy
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temat dla okre¶lonej aplikacji, 
wybierz j± w widoku g³ównym.

Aby wy¶wietliæ podgl±d tematu przed uaktywnieniem go, 
wybierz Opcje > Podgl±d. Aby uaktywniæ temat, wybierz 
Opcje > Ustaw. Aktywny temat jest oznaczony 
symbolem .

Tematy zapisane na kompatybilnej karcie pamiêci (je¶li jest 
w³o¿ona) s± oznaczane symbolem . Tematy zapisane 
na karcie pamiêci nie s± dostêpne, je¶li ta karta nie jest 
w³o¿ona do urz±dzenia. Je¶li chcesz u¿ywaæ tematów 
zapisanych na karcie pamiêci, ale bez tej karty, najpierw 
zapisz te tematy w pamiêci urz±dzenia.

Aby zmieniæ uk³ad menu g³ównego, wybierz Tematy > 
Widok Menu.

Aby otworzyæ po³±czenie przegl±darki i pobraæ wiêcej 
tematów, w menu Ogólne lub Widok Menu wybierz 
Pobór tematów (us³uga sieciowa).

 Wa¿ne: Korzystaj wy³±cznie z us³ug zaufanych, które 
zapewniaj± w³a¶ciw± ochronê przed niebezpiecznym 
oprogramowaniem.

Aby edytowaæ tapetê i wygaszacz aktualnego tematu, 
wybierz Tematy > Tapeta w celu zmiany obrazu t³a na 
wy¶wietlaczu w aktywnym trybie gotowo¶ci. Aby uzyskaæ 
informacje na temat ustawiania czasu, po którym jest 
w³±czany wygaszacz ekranu, patrz „Wy¶wietlacz”, s. 113.

Ekran zewnêtrzn
Aby zmieniæ wygl±d ekr
i wybierz Narzêdzia > U
Personalizacja > Temat
a nastêpnie okre¶l odpo

Tapeta — wybierz obraz
jako t³o ekranu zewnêtr

Wygaszacz — wybierz o
byæ u¿ywana jako wyga
a tak¿e czas jej wy¶wiet

Po wybraniu obrazu, któ
lub wygaszacz ekranu, w
przycinania o wymiarac
obrazu mo¿na powiêksz
Za pomoc± klawisza prz
ramkê na ekranie. Aby u
wybierz Opcje > Ustaw
wygaszacz. Jako tapety
u¿ywaæ obrazu chronion

Zamykanie animacji — 
animacji wy¶wietlanej w

D¼wiêk zamykania — u
melodii odtwarzanej w 
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towo¶ci > 
.

nie mo¿na ich zmieniaæ.
D¼wiêk otwierania — umo¿liwia wybór krótkiej 
melodii emitowanej w momencie otwarcia obudowy, gdy 
urz±dzenie jest w trybie gotowo¶ci.

Aktywny tryb gotowo¶ci
W aktywnym trybie gotowo¶ci s± wy¶wietlane skróty do 
aplikacji oraz zdarzenia z takich aplikacji, jak kalendarz 
i odtwarzacz.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ aktywny tryb gotowo¶ci, 
naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Ustawienia > 
Ogólne > Personalizacja > Tryb gotowo¶ci > 
Aktywny tryb gotowo¶ci.

Przewiñ do aplikacji lub 
zdarzenia i naci¶nij .

Po w³±czeniu aktywnego 
trybu gotowo¶ci nie mo¿na 
korzystaæ ze standardowych 
skrótów klawisza przewijania 
dostêpnych w trybie 
gotowo¶ci.

Aby zmieniæ domy¶lne skróty 
do aplikacji, naci¶nij  
i wybierz Narzêdzia > 
Ustawienia > Ogólne > 

Personalizacja > Tryb go
Aplik. aktyw. trybu. got.

Niektóre skróty s± sta³e i 
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a po³±czeñ
±czenia wska¼nik  oznacza, 
iêdzy urz±dzeniem a bramk± 
m jest szyfrowana.

ie oznacza, ¿e transmisja 
a serwerem tre¶ci (lub miejscem 
ych materia³ów) jest bezpieczna. 
k± a serwerem tre¶ci zabezpiecza 

k us³ugi bankowe, mog± wymagaæ 
eñ. Je¶li to¿samo¶æ serwera 
ntyczna lub w urz±dzeniu 
rtyfikatu bezpieczeñstwa, 
 siê odpowiedni komunikat. 
rmacji na ten temat, zwróæ 
y uzyskaæ wiêcej informacji 
 ich szczegó³ów, 
fikatami”, s. 117.

ek
na wybieraæ adresy internetowe 

³adek znajduj±cego siê w folderze 
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Przegl±darka internetowa 
Naci¶nij  i wybierz Internet (us³uga sieciowa).

 Skrót: Aby uruchomiæ przegl±darkê, w trybie 
gotowo¶ci naci¶nij i przytrzymaj .

Za pomoc± przegl±darki internetowej mo¿esz wy¶wietlaæ 
strony internetowe HTML w ich oryginalnej postaci. 
Mo¿na równie¿ przegl±daæ strony internetowe, 
które zosta³y przygotowane w jêzyku XHTML 
lub WML z my¶l± o urz±dzeniach przeno¶nych.

Za pomoc± przegl±darki Internet mo¿esz m.in. powiêkszaæ 
i pomniejszaæ stronê, korzystaæ z funkcji Minimapa 
i konspektu strony w celu poruszania siê po stronach, 
wy¶wietlaæ zawarto¶æ internetowych kana³ów 
informacyjnych i blogów, tworzyæ zak³adki do 
stron internetowych oraz pobieraæ materia³y.

Informacji na temat dostêpno¶ci us³ug oraz cen 
i op³at udzielaj± us³ugodawcy. Ponadto us³ugodawcy 
udostêpniaj± instrukcje dotycz±ce korzystania z us³ug.

Do korzystania z przegl±darki internetowej niezbêdny 
jest punkt dostêpu w celu po³±czenia siê z internetem. 
Patrz „Punkty dostêpu”, s. 122.

Zabezpieczeni
Widoczny w trakcie po³
¿e transmisja danych m
internetow± lub serwere

Ikona bezpieczeñstwa n
danych miêdzy bramk± 
przechowywania ¿±dan
Transmisjê miêdzy bram
us³ugodawca.

Niektóre us³ugi, takie ja
certyfikatów zabezpiecz
lub bramki nie jest aute
nie ma prawid³owego ce
na wy¶wietlaczu pojawi
Aby uzyskaæ wiêcej info
siê do us³ugodawcy. Ab
na temat certyfikatów i
patrz „Zarz±dzanie certy

Widok zak³ad
W widoku zak³adek mo¿
z listy lub ze zbioru zak
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e zawarto¶æ zapisanych stron 

ernetowa rejestruje odwiedzane 
ki autom. mo¿esz wy¶wietliæ 
internetowych.

o¿esz wy¶wietliæ zapisane ³±cza 
 informacyjnych i blogów, które 
e kana³y informacyjne mo¿na 
h internetowych du¿ych agencji 
h blogów i spo³eczno¶ci 
rto¶æ to naj¶wie¿sze wiadomo¶ci 
nternetowe kana³y informacyjne 
 technologii RSS i ATOM.

ron internetowych
y³±cznie z us³ug zaufanych, które 
chronê przed niebezpiecznym 

ternet mo¿na wy¶wietlaæ strony 
alnej postaci. Aby wy¶wietliæ 
doku zak³adek wybierz zak³adkê 
lu ( ). Nastêpnie naci¶nij .

we zawieraj± materia³y, na 
, do których wy¶wietlania 
 pamiêci. Je¶li w urz±dzeniu 
Zak³adki autom. Mo¿na równie¿ bezpo¶rednio w tym 
polu ( ) wprowadziæ adres URL strony internetowej, 
która ma zostaæ wy¶wietlona.

 Strona g³ówna ustawiona dla domy¶lnego 
punktu dostêpu.

Adresy URL mo¿esz zapisywaæ jako zak³adki podczas 
przegl±dania internetu. Mo¿esz równie¿ zapisywaæ 
w zak³adkach adresy otrzymane w wiadomo¶ciach 
oraz wysy³aæ zapisane zak³adki.

W urz±dzeniu mog± byæ zapisane zak³adki oraz ³±cza do 
witryn innych, niepowi±zanych z firm± Nokia organizacji. 
Dostêp do witryn innych, niepowi±zanych z firm± Nokia 
organizacji mo¿liwy jest równie¿ za po¶rednictwem 
urz±dzenia. Firma Nokia nie jest zwi±zana z tymi 
organizacjami oraz nie wspiera ich witryn i nie odpowiada 
za nie. Je¶li zdecydujesz siê z nich korzystaæ, zastosuj 
¶rodki ostro¿no¶ci zarówno w odniesieniu do 
bezpieczeñstwa, jak i materia³ów.

Aby podczas przegl±dania internetu otworzyæ widok 
zak³adek, naci¶nij  lub wybierz Opcje > Zak³adki.

Aby edytowaæ szczegó³y zak³adki, np. jej tytu³, wybierz 
Opcje > Zarz±dz. zak³adk. > Edytuj.

W widoku zak³adek mo¿esz te¿ wchodziæ do innych 
folderów przegl±darki. Przegl±darka internetowa 
umo¿liwia te¿ zapisywanie stron internetowych podczas 
ich wy¶wietlania. W folderze Zapisane strony mo¿esz 

wy¶wietliæ w trybie offlin
internetowych.

Ponadto przegl±darka int
strony. W folderze Zak³ad
listê odwiedzonych stron 

W folderze Kana³y Int. m
do internetowych kana³ów
subskrybujesz. Internetow
znale¼æ zwykle na stronac
informacyjnych, osobistyc
internetowych, a ich zawa
i streszczenia artyku³ów. I
dzia³aj± z wykorzystaniem

Przegl±danie st
 Wa¿ne: Korzystaj w

zapewniaj± w³a¶ciw± o
oprogramowaniem.

Za pomoc± przegl±darki In
internetowe w ich orygin
stronê internetow±, w wi
lub wprowad¼ adres w po

Niektóre strony interneto
przyk³ad grafikê i d¼wiêki
wymagana jest du¿a ilo¶æ
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io wy¶wietlonej strony, 

netow± podczas przegl±dania, 
zia > Zapisz stronê. Strony mo¿esz 
z±dzenia lub na kompatybilnej 
 w³o¿ona) i przegl±daæ w trybie 
mo¿na grupowaæ w folderach. 
tron w pó¼niejszym czasie, 
ierz Zapisane strony.

 poleceñ i funkcji dostêpnych 
ierz Opcje > Opcje us³ug (je¿eli 
a przez stronê internetow±).

tyczne otwieranie wielu okien 
 Opcje > Okno > Zablokuj wysk. 
sk. okienka.

dania
worzyæ listê swoich zak³adek.
szukaæ s³owa kluczowe na 

óciæ na poprzedni± stronê.
¶wietliæ listê otwartych okien. 
kn±æ aktualnie wy¶wietlane okno, 
ilka okien.
¶wietliæ konspekt bie¿±cej strony. 

, aby powiêkszyæ i wy¶wietliæ 
ony.
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podczas pobierania takiej strony skoñczy siê wolna pamiêæ, 
grafika na stronie nie bêdzie wy¶wietlana. Aby przegl±daæ 
strony internetowe bez wy¶wietlania grafiki w celu 
oszczêdzania pamiêci, wybierz Opcje > Ustawienia > 
Strona > £aduj zdjêcia i d¼wiêki > Nie.

 Wskazówka: Aby powróciæ do trybu gotowo¶ci 
i pozostawiæ przegl±darkê otwart± w tle, naci¶nij  
dwa razy lub naci¶nij . Aby powróciæ do 
przegl±darki, naci¶nij i przytrzymaj , a nastêpnie 
wybierz przegl±darkê z listy.

Do uaktywniania ³±czy i zaznaczania u¿ywaj .

Aby wprowadziæ nowy adres strony internetowej, któr± 
chcesz wy¶wietliæ, wybierz Opcje > Id¼ do adr. internet..

 Wskazówka: Aby odwiedziæ stronê internetow± 
zapisan± jako zak³adka w widoku zak³adek, podczas 
przegl±dania naci¶nij  i wybierz ¿±dan± zak³adkê.

Aby pobraæ z serwera najnowsz± zawarto¶æ strony, 
wybierz Opcje > Opcje nawigacji > Za³aduj ponownie.

Aby zapisaæ adres internetowy bie¿±cej strony jako 
zak³adkê, wybierz Opcje > Zapisz jako zak³adkê.

Aby skorzystaæ z wizualnej historii w celu wy¶wietlenia 
zrzutów ekranu ze stronami internetowymi odwiedzonymi 
w czasie bie¿±cej sesji, wybierz Wróæ (ustawienie 
dostêpne, je¿eli w przegl±darce w³±czono opcjê 
Historia) lub Opcje > Opcje nawigacji > Historia. 

Aby przej¶æ do poprzedn
wybierz tê stronê.

Aby zapisaæ stronê inter
wybierz Opcje > Narzêd
zapisywaæ w pamiêci ur
karcie pamiêci (je¶li jest
offline. Ponadto strony 
Aby uzyskaæ dostêp do s
w widoku zak³adek wyb

Aby otworzyæ podmenu
dla otwartej strony, wyb
ta opcja jest obs³ugiwan

Aby zezwoliæ na automa
lub zabroniæ go, wybierz
okienka lub Odblok wy

Skróty podczas przegl±
• Naci¶nij , aby ot
• Naci¶nij , aby wy

bie¿±cej stronie.
• Naci¶nij , aby wr
• Naci¶nij , aby wy
• Naci¶nij , aby zam

gdy otwartych jest k
• Naci¶nij , aby wy

Naci¶nij ponownie 
¿±dany fragment str



Pr
ze

gl
±d

ar
ka

 in
te

rn
et

ow
a

61

by wy¶wietliæ listê adresów 
e czêsto odwiedzasz.

y¶wietliæ konspekt 
ej.

³owa kluczowe na 

 od¶wie¿yæ zawarto¶æ strony.

têpna) — aby wy¶wietliæ listê 
formacyjnych dostêpnych na 

±æ subskrypcjê którego¶ z nich.

wanie materia³ów
teria³y, takie jak d¼wiêki 
eratora, tematy i pliki wideo. 
byæ dostêpne bezp³atnie, ale za 
ane obiekty s± przypisywane do 
 urz±dzeniu, np. pobrane zdjêcia 
isane w aplikacji Galeria.

¿ywaj jedynie aplikacji oraz 
zymanych z zaufanych ¼róde³. 
ad aplikacje zatwierdzone przez 
tóre przesz³y test Java VerifiedTM.

t, wybierz odpowiednie ³±cze.
ierz odpowiedni± opcjê, np. Kup.
• Naci¶nij , aby wprowadziæ nowy adres internetowy.
• Naci¶nij , aby wróciæ na stronê startow±.
• Naci¶nij  lub , aby powiêkszyæ lub 

pomniejszyæ stronê.

Aby prze³±czaæ siê miêdzy widokami portretu i krajobrazu, 
wybierz Opcje > Obróæ ekran.

Wyszukiwanie tekstu
Aby wyszukaæ s³owa kluczowe na bie¿±cej stronie 
internetowej, wybierz Opcje > Znajd¼ > Tekst 
i wprowad¼ s³owo kluczowe. Aby przej¶æ do poprzedniego 
dopasowania, naci¶nij . Aby przej¶æ do nastêpnego 
dopasowania, naci¶nij .

 Wskazówka: Aby wyszukaæ s³owa kluczowe 
na stronie, naci¶nij .

Pasek narzêdzi przegl±darki
Za pomoc± paska narzêdzi mo¿na wybieraæ funkcje, które 
s± najczê¶ciej u¿ywane podczas korzystania z przegl±darki. 
Aby otworzyæ pasek narzêdzi, naci¶nij , gdy kursor 
znajduje siê na pustym miejscu strony internetowej. 
Aby poruszaæ siê po pasku narzêdzi, naci¶nij  lub . 
Aby wybraæ funkcjê, naci¶nij .

Na pasku narzêdzi mo¿esz wybraæ jedn± 
z nastêpuj±cych opcji:

Czêsto u¿ywane linki — a
stron internetowych, któr

Konspekt strony — aby w
bie¿±cej strony internetow

Znajd¼ — aby wyszukaæ s
bie¿±cej stronie.

Za³aduj ponownie — aby

Subskrybuj (je¶li jest dos
internetowych kana³ów in
bie¿±cej stronie i rozpocz

Pobieranie i kupo
Pobieraæ mo¿na ró¿ne ma
dzwonka, zdjêcia, logo op
Niektóre materia³y mog± 
inne trzeba zap³aciæ. Pobr
odpowiednich aplikacji w
lub pliki MP3 zostan± zap

 Wa¿ne: instaluj i u
innych programów otr
Mog± to byæ na przyk³
firmê Symbian lub te, k

1 Aby pobraæ dany obiek
2 Aby kupiæ obiekt, wyb
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a zawiera wiele informacji, 
spektu strony, aby sprawdziæ, 
ajduj± siê na tej stronie.

t bie¿±cej strony, naci¶nij . Aby 
ne miejsce, naci¶nij , ,  
nie , aby powiêkszyæ 
ment strony.

a³y 
logi
rmacyjne to znajduj±ce siê na 
 pliki w formacie XML, które s± 
 przez witryny zamieszczaj±ce 
yjne do przekazywania np. 
¶ci lub ca³ych artyku³ów. Blogi, 
we, to pamiêtniki prowadzone 
 internetowych kana³ów 
 wykorzystaniem technologii 
e kana³y informacyjne mo¿na 
ach internetowych, w blogach 

a automatycznie wykrywa, 
jduj± siê kana³y internetowe. 
cjê internetowego kana³u 
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3 Uwa¿nie przeczytaj wszystkie informacje zwi±zane 
z zakupem.
Aby kontynuowaæ pobieranie, wybierz OK. 
Aby anulowaæ pobieranie, wybierz Anuluj.

W chwili rozpoczêcia pobierania jest wy¶wietlana lista 
operacji pobierania trwaj±cych i zakoñczonych w ramach 
bie¿±cej sesji. Aby wy¶wietliæ tê listê w pó¼niejszym czasie, 
wybierz Opcje > Pobierania. Przewiñ do pozycji na li¶cie 
i wybierz Opcje, aby anulowaæ trwaj±ce pobieranie lub 
otworzyæ, zapisaæ b±d¼ usun±æ ju¿ pobrany obiekt.

Minimapa
Minimapa pomaga w poruszaniu siê po stronach 
internetowych, które zawieraj± du¿e ilo¶ci informacji. 
Kiedy Minimapa jest w³±czona w ustawieniach 
przegl±darki, to w przypadku przewijania zawarto¶ci du¿ej 
strony internetowej Minimapa otworzy i wy¶wietli ogólny 
widok strony internetowej. Do przewijania zawarto¶ci 
oknie Minimapa s³u¿± przyciski , ,  i . 
Po znalezieniu ¿±danego miejsca zakoñcz przewijanie, 
co spowoduje zamkniêcie okna Minimapa i zapewni 
dostêp do wybranej lokalizacji.

Aby w³±czyæ funkcjê Minimapa, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Ogólne > Minimapa > Tak.

Konspekt strony
Je¿eli przegl±dana stron
mo¿esz skorzystaæ z kon
jakiego rodzaju dane zn

Aby wy¶wietliæ konspek
znale¼æ na stronie ¿±da
lub . Naci¶nij ponow
i wy¶wietliæ ¿±dany frag

Internetowe kan
informacyjne i b
Internetowe kana³y info
stronach internetowych
powszechnie stosowane
blogi i agencje informac
naj¶wie¿szych wiadomo
czyli dzienniki interneto
w internecie. Wiêkszo¶æ
informacyjnych dzia³a z
RSS i ATOM. Internetow
zwykle znale¼æ na stron
i na stronach wiki.

Przegl±darka internetow
czy na danej stronie zna
Aby rozpocz±æ subskryp
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wane informacje o stronach 
ie¿±cej sesji przegl±dania, 

ywatne dane > Historia.

o¶ci pamiêci cache
nia s± zapisywane informacje 
ano dostêp.

uforowa, która s³u¿y do 
wania danych. Po ka¿dej, udanej 

skania dostêpu do poufnych, 
as³a informacji, pamiêæ cache 
cje lub us³ugi, do których 
howywane w pamiêci cache. 

che, wybierz Opcje > 
yczy¶æ cache.

nia i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

omy¶lny punkt dostêpu. 
. Niektóre lub wszystkie 
 ustawione w urz±dzeniu przez 
ie ich, tworzenie, edytowanie 
iemo¿liwe.
informacyjnego, wybierz Opcje > Subskrybuj lub 
kliknij ³±cze do kana³u. Aby w widoku zak³adek wy¶wietliæ 
subskrybowane internetowe kana³y informacyjne, wybierz 
Kana³y Int..

Aby zaktualizowaæ zawarto¶æ internetowego kana³u 
informacyjnego, wska¿ go i wybierz Opcje > Od¶wie¿.

Aby okre¶liæ sposób aktualizowania zawarto¶ci 
internetowego kana³u informacyjnego, wybierz Opcje > 
Ustawienia > Kana³y Int.. Patrz „Ustawienia”, s. 63.

Koñczenie po³±czenia
Aby zakoñczyæ po³±czenie i rozpocz±æ przegl±danie strony 
w trybie offline, wybierz Opcje > Narzêdzia > Roz³±cz. Aby 
za¶ zakoñczyæ po³±czenie i zamkn±æ przegl±darkê, wybierz 
Opcje > Wyjd¼.

Po naci¶niêciu  po³±czenie nie zostanie zakoñczone, 
ale przegl±darka przejdzie do dzia³ania w tle.

Aby usun±æ gromadzone przez serwer sieciowy 
informacje dotycz±ce ró¿nych odwiedzanych stron 
internetowych, wybierz Opcje > Usuñ prywatne 
dane > Usuñ pliki cookies.

Aby wyczy¶ciæ dane wprowadzane w ró¿nych formularzach 
na odwiedzanych stronach internetowych, wybierz 
Opcje > Usuñ prywatne dane > Dane formularza/has³a.

Aby wyczy¶ciæ przechowy
odwiedzonych w trakcie b
wybierz Opcje > Usuñ pr

Usuwanie zawart
W pamiêci cache urz±dze
i us³ugi, do których uzysk

Pamiêæ cache to pamiêæ b
tymczasowego przechowy
lub nieudanej, próbie uzy
wymagaj±cych podania h
nale¿y wyczy¶ciæ. Informa
uzyskano dostêp, s± przec
Aby wyczy¶ciæ pamiêæ ca
Usuñ prywatne dane > W

Ustawienia
Wybierz Opcje > Ustawie

Ustawienia ogólne

Punkt dostêpu — zmieñ d
Patrz „Po³±czenie”, s. 121
punkty dostêpu mog± byæ
us³ugodawcê, a zmienian
lub usuwanie mo¿e byæ n
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 — zezwól na automatyczne 
gl±dania ró¿nych wyskakuj±cych 

by zawarto¶æ stron internetowych 
atycznie podczas przegl±dania, 

prywatno¶ci

³±cz lub wy³±cz automatyczne 
by kontynuowaæ zapisywanie 
stron internetowych w folderze 
ryæ ten folder w widoku zak³adek, 

 — aby dane wprowadzane 
 na danej stronie internetowej nie 
ne ponownie po wy¶wietleniu tej 

³±cz odbieranie i wysy³anie 

 aby wysy³aæ numer seryjny 
ikator u¿ytkownika, gdy bêdzie to 
 internetowe, wybierz Tak (je¿eli 
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Strona g³ówna — ustaw stronê g³ówn±.

Minimapa — w³±cz lub wy³±cz funkcjê Minimapa. 
Patrz „Minimapa”, s. 62.

Historia — aby podczas przegl±dania za pomoc± 
klawisza wyboru Wróæ wy¶wietlaæ listê stron, które 
zosta³y odwiedzone w trakcie bie¿±cej sesji, w³±cz 
funkcjê Historia.

Ostrze¿enie o zabezp. — okre¶l, czy komunikaty 
o zabezpieczeniach maj± byæ ukrywane, czy wy¶wietlane.

Skrypt Java/ECMA — w³±cz lub wy³±cz 
u¿ywanie skryptów.

Ustawienia dotycz±ce stron

£aduj zdjêcia i d¼wiêki — okre¶l, czy podczas przegl±dania 
maj± byæ ³adowane obrazy i inne obiekty. Je¶li wybierzesz 
Nie, w celu za³adowania obrazów lub innych obiektów 
pó¼niej podczas przegl±dania stron wybierz Opcje > 
Narzêdzia > Za³aduj zdjêcia.

Rozmiar ekranu — wybierz miêdzy widokiem 
Pe³ny ekran a widokiem normalnym z list± Opcje.

Kodowanie domy¶lne — w zale¿no¶ci od jêzyka wybierz 
inne kodowanie znaków, je¶li przy bie¿±cym ustawieniu 
nie s± one prawid³owo wy¶wietlane na stronie.

Rozmiar — okre¶l rozmiar czcionki u¿ywanej 
do wy¶wietlania stron internetowych.

Zablokuj wysk. okienka
otwieranie podczas prze
okienek lub zablokuj je.

Autoprze³adowanie — a
by³a od¶wie¿ana autom
wybierz Tak.

Ustawienia dotycz±ce 

Zak³adki automat. — w
zapisywanie zak³adek. A
adresów odwiedzanych 
Zak³adki autom., ale uk
wybierz Ukryj folder.

Zapisyw. danych form.
w ró¿nych formularzach
by³y zapisywane i u¿ywa
strony, wybierz Nie.

Cookies — w³±cz lub wy
plików cookie.

Wysy³. nru seryjnego —
urz±dzenia jako identyf
wymagane przez us³ugi
opcja ta jest dostêpna).
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Ustawienia dotycz±ce internetowych kana³ów 
informacyjnych (kana³ów RSS)

Autoaktualizacje — zdecyduj, czy zawarto¶æ 
internetowych kana³ów informacyjnych ma byæ 
aktualizowana automatycznie i jak czêsto. Ustawienie 
w aplikacji automatycznego odbierania internetowych 
kana³ów informacyjnych wi±¿e siê z ryzykiem transmisji 
ogromnej ilo¶ci danych przez sieæ us³ugodawcy. 
Skontaktuj siê z us³ugodawc±, aby dowiedzieæ 
siê wiêcej o kosztach transmisji danych.

Pkt dost. do autoaktualiz. (opcja dostêpna tylko przy 
w³±czonej funkcji Autoaktualizacje) — wybierz ¿±dany 
punkt dostêpu na potrzeby aktualizacji.
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etooth 
mo¿liwia bezprzewodowe 
patybilnymi urz±dzeniami. 
mórkowe, komputery oraz 
wy s³uchawkowe i samochodowe. 
luetooth mo¿na wysy³aæ zdjêcia, 

, muzyczne i d¼wiêkowe, ³±czyæ siê 
atybilnym komputerem (np. w celu 
 kompatybiln± drukark± w celu 
y u¿yciu aplikacji Wydruk zdjêæ. 
”, s. 46.

funkcjami bezprzewodowej 
omunikuj± siê drog± radiow±, 
e „widzieæ”. Odleg³o¶æ miêdzy 
e mo¿e przekraczaæ 10 metrów. 
e oraz przeszkody takie jak ¶ciany 
cenia w po³±czeniach Bluetooth.

ne ze specyfikacj± Bluetooth 2.0, 
anie z nastêpuj±cych profili: 
ution Profile, Basic Imaging 
rofile, SIM Access Profile, Dial-up 
 Transfer Profile, Generic Access 
xchange Profile, Hands-Free 
Po
³±

cz
en

ia
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Po³±czenia
Mened¿er po³±czeñ 

Po³±czenia transmisji danych
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > Mnd¿. 
po³.. Aktywne po³±czenia danych Po³±czenia danych s± 
oznaczane symbolem , szybkie po³±czenia danych 
symbolem , a pakietowe po³±czenia danych 
symbolem .

 Uwaga: Wykazany na wystawionej przez 
us³ugodawcê fakturze rzeczywisty czas po³±czeñ 
telefonicznych mo¿e zale¿eæ od charakterystyki sieci, 
sposobu zliczania czasu po³±czeñ itp.

Aby zakoñczyæ po³±czenie, wybierz Opcje > Roz³±cz. 
Aby zamkn±æ wszystkie otwarte po³±czenia, wybierz 
Opcje > Roz³±cz wszystkie.

Aby wy¶wietliæ szczegó³owe informacje o po³±czeniu, 
wybierz Opcje > Szczegó³y. Wy¶wietlane informacje 
zale¿± od typu po³±czenia.

Po³±czenie Blu
Technologia Bluetooth u
po³±czenie z innymi kom
Mog± to byæ telefony ko
akcesoria, takie jak zesta
Za pomoc± po³±czenia B
notatki oraz pliki wideo
bezprzewodowo z komp
przes³ania plików) lub z
wydrukowania zdjêæ prz
Patrz „Drukowanie zdjêæ

Poniewa¿ urz±dzenia z 
technologii Bluetooth k
nie musz± siê wzajemni
dwoma urz±dzeniami ni
Urz±dzenia elektroniczn
mog± powodowaæ zak³ó

To urz±dzenie jest zgod
która umo¿liwia korzyst
Advanced Audio Distrib
Profile, Basic Printing P
Networking Profile, File
Profile, Generic Object E
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:

æ siê bezprzewodowo z innym 
iem, najpierw wybierz dla 
wienie W³±czony, a nastêpnie 
y³±czyæ po³±czenie Bluetooth, 

aby umo¿liwiæ 
rzez inne urz±dzenia 
j technologii Bluetooth, 

kre¶liæ czas, po którego up³ywie 
widoczne, wybierz Zdefiniuj 
ie przed innymi urz±dzeniami, 

ytowaæ nazwê widoczn± 
kcj± bezprzewodowej 

mo¿liwiæ innemu urz±dzeniu, 
awowi samochodowemu, 
rednictwem karty SIM 
niu, wybierz W³±czony. Aby 
, patrz „Zdalny tryb SIM”, s. 69.

z±ce bezpieczeñstwa
cji Bluetooth, wybierz 
lub Dostêpno¶æ mego tel. > 
¿esz lepiej kontrolowaæ, kto 
Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, 
Object Push Profile, Service Discovery Application Profile, 
Serial Port Profile. Aby zapewniæ wspó³pracê z innymi 
urz±dzeniami Bluetooth, u¿ywaj tylko akcesoriów 
zatwierdzonych przez firmê Nokia do u¿ytku z tym 
modelem. Informacje o kompatybilno¶ci tego urz±dzenia 
z innymi urz±dzeniami uzyskasz od producentów 
tych urz±dzeñ.

Korzystanie z technologii Bluetooth mo¿e byæ w niektórych 
miejscach zabronione. Skonsultuj siê w tej sprawie 
z lokalnymi w³adzami lub z us³ugodawc±.

Funkcje wykorzystuj±ce technologiê Bluetooth, nawet gdy 
dzia³aj± w tle podczas u¿ywania innych funkcji, zwiêkszaj± 
zapotrzebowanie na energiê i skracaj± ¿ywotno¶æ baterii. 

Gdy urz±dzenie jest zablokowane, nie mo¿na korzystaæ 
z modu³u Bluetooth. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
o blokowaniu urz±dzenia, patrz „Telefon i karta 
SIM”, s. 115.

Ustawienia
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Bluetooth. 
Przy pierwszym otwarciu aplikacji pojawi siê 
pro¶ba o okre¶lenie nazwy urz±dzenia.

Okre¶l odpowiednie opcje

Bluetooth — aby po³±czy
kompatybilnym urz±dzen
po³±czenia Bluetooth usta
nawi±¿ po³±czenie. Aby w
wybierz Wy³±czony.

Dostêpno¶æ mego tel. — 
wykrywanie urz±dzenia p
z funkcj± bezprzewodowe
wybierz Publiczny. Aby o
urz±dzenie przestaje byæ 
okres. Aby ukryæ urz±dzen
wybierz Ukryty.

Nazwa telefonu — aby ed
dla innych urz±dzeñ z fun
technologii Bluetooth.

Zdalny tryb SIM — aby u
np. kompatybilnemu zest
po³±czenie z sieci± za po¶
znajduj±cej siê w urz±dze
uzyskaæ wiêcej informacji

Wskazówki dotyc
Je¶li nie korzystasz z funk
Bluetooth > Wy³±czony 
Ukryty. W ten sposób mo
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komputer,  telefon, 
 lub wideo,  inne urz±dzenie.

kiwanie, wybierz Stop.
 z którym chcesz siê po³±czyæ.
em danych drugie urz±dzenie 
 powi±zania, us³yszysz sygna³ 
siê ¿±danie podania has³a. 
wi±zañ miêdzy 
.
ane po³±czenie, 
t Wysy³anie danych.
zas wyszukiwania urz±dzeñ 
 ujawniaæ tylko swój unikatowy 
nia). Aby poznaæ unikatowy 
dzenia, w trybie gotowo¶ci 
.

zañ miêdzy 

ie z kompatybilnymi urz±dzeniami 
zanych urz±dzeñ, w widoku 
tooth naci¶nij .

wi±zania utwórz w³asne has³o 
yfr) i uzgodnij je z w³a¶cicielem 
tawienia urz±dzeñ, do których 
Po
³±
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mo¿e znale¼æ Twoje urz±dzenie z bezprzewodow± 
technologi± Bluetooth i po³±czyæ siê z nim.

Nie nale¿y wi±zaæ swojego urz±dzenia z nieznanym 
urz±dzeniem ani akceptowaæ ¿±dañ po³±czenia wysy³anych 
z nieznanych urz±dzeñ. Dziêki temu mo¿na lepiej chroniæ 
urz±dzenie przed szkodliwymi materia³ami.

Wysy³anie danych przez Bluetooth
Jednocze¶nie mo¿e byæ aktywnych kilka po³±czeñ 
Bluetooth. Je¶li na przyk³ad urz±dzenie jest po³±czone 
z kompatybilnym zestawem s³uchawkowym, w tym 
samym czasie mo¿na przesy³aæ pliki do innego 
kompatybilnego urz±dzenia.

Aby uzyskaæ informacje na temat wska¼ników po³±czenia 
Bluetooth, patrz „Najwa¿niejsze wska¼niki”, s. 19.

 Wskazówka: Aby wys³aæ tekst za po¶rednictwem 
po³±czenia Bluetooth, otwórz aplikacjê Notatki, wpisz 
tekst i wybierz Opcje > Wy¶lij > Przez Bluetooth.

1 Otwórz aplikacjê, w której jest zapisana pozycja do 
wys³ania. Na przyk³ad, aby wys³aæ zdjêcie do innego 
kompatybilnego urz±dzenia, otwórz aplikacjê Galeria.

2 Wska¿ obiekt i wybierz Opcje > Wy¶lij > Przez 
Bluetooth. Urz±dzenia z funkcjami bezprzewodowej 
technologii Bluetooth, które znajduj± siê w zasiêgu, 
bêd± kolejno pojawiaæ siê na wy¶wietlaczu.

Ikony urz±dzeñ:  
urz±dzenie audio

Aby przerwaæ wyszu
3 Wybierz urz±dzenie,
4 Je¶li przed przes³ani

wymaga utworzenia
d¼wiêkowy i pojawi 
Patrz „Tworzenie po
urz±dzeniami”, s. 68

5 Gdy zostanie nawi±z
pojawi siê komunika
 Wskazówka: Podc

niektóre z nich mog±
adres (adres urz±dze
adres w³asnego urz±
wprowad¼ *#2820#

Tworzenie powi±
urz±dzeniami
Aby powi±zaæ urz±dzen
i wy¶wietliæ listê powi±
g³ównym aplikacji Blue

Przed ustanowieniem po
(o d³ugo¶ci od 1 do 16 c
drugiego urz±dzenia. Us
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¿±dania po³±czenia wysy³ane 
aga³y ka¿dorazowej akceptacji.

, przewiñ do odpowiedniego 
je > Usuñ. Je¶li chcesz anulowaæ 
bierz Opcje > Usuñ wszystkie.

h przez Bluetooth
z po³±czenie Bluetooth, zabrzmi 
nie wy¶wietlone pytanie, czy siê 
domo¶ci. Je¶li siê zgodzisz, 
 element zostanie zapisany 
 aplikacji Wiadomo¶ci. 
ez po³±czenie Bluetooth s± 

. Patrz „Skrzynka odbiorcza — 
s. 81.

u SIM z kompatybilnym 
, w³±cz funkcje Bluetooth 
. Patrz „Ustawienia”, s. 67. 

o trybu urz±dzenia trzeba 
z którym chcesz siê po³±czyæ, 
ja powi±zania. Po utworzeniu 
-cyfrowy kod i ustaw to 
ane. Patrz „Tworzenie powi±zañ 
u¿ytkownik nie ma dostêpu, maj± to has³o 
ustawione fabrycznie. Has³a u¿ywa siê tylko raz.
1 Aby powi±zaæ swoje urz±dzenie z innym, wybierz 

Opcje > Nowe pow. urz±dz.. Urz±dzenia z funkcjami 
bezprzewodowej technologii Bluetooth, które znajduj± 
siê w zasiêgu, bêd± kolejno pojawiaæ siê na 
wy¶wietlaczu.

2 Wybierz odpowiednie urz±dzenie i wprowad¼ 
has³o. To samo has³o trzeba wprowadziæ równie¿ 
w drugim urz±dzeniu.

Gdy zostanie utworzone powi±zanie, niektóre akcesoria 
d¼wiêkowe ³±cz± siê z urz±dzeniem automatycznie. 
Je¶li tak siê nie dzieje, przewiñ do odpowiedniego 
akcesorium i wybierz Opcje > Po³±cz z urz±dz. audio.

Powi±zane urz±dzenia s± podczas wyszukiwania 
urz±dzeñ oznaczane symbolem . 

Aby ustawiæ urz±dzenie jako autoryzowane lub 
nieautoryzowane, wska¿ je i okre¶l odpowiednie opcje:

Autoryzowane — aby po³±czenia miêdzy urz±dzeniami 
mog³y byæ nawi±zywane bez Twojej wiedzy. Nie bêdzie 
do tego potrzebna ¿adna zgoda ani autoryzacja. 
Ustawienia tego u¿ywaj dla w³asnych urz±dzeñ 
(zestaw s³uchawkowy, komputer) lub urz±dzeñ nale¿±cych 
do osób, którym ufasz. W widoku powi±zanych urz±dzeñ 
symbol  oznacza urz±dzenia autoryzowane.

Nieautoryzowane — aby 
z takiego urz±dzenia wym

Aby anulowaæ powi±zanie
urz±dzenia i wybierz Opc
wszystkie powi±zania, wy

Odbieranie danyc
Gdy otrzymasz dane prze
sygna³ d¼wiêkowy i zosta
zgadzasz na przyjêcie wia
pojawi siê symbol , a
w folderze Sk. odbiorcza
Wiadomo¶ci odebrane prz
oznaczone symbolem 
odbieranie wiadomo¶ci”, 

Zdalny tryb SIM
Aby u¿ywaæ zdalnego tryb
zestawem s³uchawkowym
i uruchom zdalny tryb SIM
Przed uaktywnieniem teg
powi±zaæ. W urz±dzeniu, 
musi byæ w³±czona funkc
powi±zania wprowad¼ 16
urz±dzenie jako autoryzow
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o³±czeniu jest wy³±czona lub 
rakcie aktywnego po³±czenia, 
¶l odpowiednie opcje:

 aby zsynchronizowaæ utwory 
em Windows Media Player. 
ki za pomoc± aplikacji Windows 

³±czenia za pomoc± 
series PC Suite

 przesy³aæ dane miêdzy 
bilnym komputerem.

drukowaæ zdjêcia na 
. Patrz „Drukowanie zdjêæ”, s. 46.

omputerem
pracowaæ z ca³ym 
munikacyjnych zainstalowanych 
puterze. Korzystaj±c z pakietu 
mo¿na na przyk³ad przesy³aæ 
iem a kompatybilnym 

acji z urz±dzeniem, 
aæ po³±czenie z komputera.
Po
³±
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miêdzy urz±dzeniami”, s. 68. Uaktywnij zdalny tryb SIM 
z drugiego urz±dzenia.

Gdy w urz±dzeniu zostanie w³±czony zdalny tryb SIM, 
w trybie gotowo¶ci pojawi siê komunikat Zdalna SIM. 
Po³±czenie telefonu z sieci± zostanie przerwane, a na 
wska¼niku mocy sygna³u sieci pojawi siê symbol  
i korzystanie z us³ug karty SIM nie bêdzie mo¿liwe.

Gdy urz±dzenie bezprzewodowe jest w trybie zdalnej 
karty SIM, to do odbierania i nawi±zywania po³±czeñ 
mo¿na u¿ywaæ tylko kompatybilnego i pod³±czonego 
akcesorium (np. zestawu samochodowego). Urz±dzenie 
bezprzewodowe bêd±ce w tym trybie nie nawi±¿e ¿adnego 
po³±czenia, poza po³±czeniami z zaprogramowanymi 
w urz±dzeniu numerami alarmowymi. Aby nawi±zywaæ 
po³±czenia przy u¿yciu urz±dzenia, najpierw wy³±cz tryb 
zdalnej karty SIM. Je¶li urz±dzenie zosta³o zablokowane, 
najpierw wprowad¼ kod blokady, aby je odblokowaæ.

Aby wy³±czyæ zdalny tryb SIM, naci¶nij klawisz wy³±cznika 
i wybierz Wyjd¼ z tr. zdal. SIM.

USB 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > USB.

Aby urz±dzenie pyta³o o cel po³±czenia przez kabel USB za 
ka¿dym razem, gdy ten kabel zostanie pod³±czony, wybierz 
Pytaj przy po³±czeniu > Tak.

Je¶li opcja Pytaj przy p
chcesz zmieniæ tryb w t
wybierz Tryb USB i okre

Odtw. multimedialny —
muzyczne z odtwarzacz
Patrz „Przesy³anie muzy
Media Player”, s. 27.

PC Suite — aby u¿yæ po
kabla i pakietu Nokia N

Transfer danych — aby
urz±dzeniem a kompaty

Wydruk zdjêæ — aby wy
kompatybilnej drukarce

Po³±czenia z k
Urz±dzenie mo¿e wspó³
wachlarzem aplikacji ko
na kompatybilnym kom
Nokia Nseries PC Suite, 
zdjêcia miêdzy urz±dzen
komputerem.

Aby dokonaæ synchroniz
zawsze nale¿y nawi±zyw
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rzêdzia > Apl. u¿ytk. > 

æ aktualizacji oprogramowania, 
 uaktualnienia. Gdy pojawi 
dostêpu do internetu.

izacja, zostan± wy¶wietlone 
ybierz Akceptuj, aby zgodziæ 

ji lub Anuluj, aby anulowaæ 
¿e trwaæ kilka minut. 
sz korzystaæ z urz±dzenia.

rogramowania mo¿e siê wi±zaæ 
us³ugodawcy du¿ej ilo¶ci danych. 
wc±, aby dowiedzieæ siê wiêcej 
ych.

dzenia jest wystarczaj±co 
rzeby pod³±cz ³adowarkê 
lizacji.

kcie instalowania aktualizacji 
o¿na u¿ywaæ urz±dzenia 
rmowych; instalacjê nale¿y 
, a nastêpnie ponownie 
. Przed zainstalowaniem 
konaæ kopiê zapasow± 

 koñca, wybierz Tak, a nastêpnie 
aæ aktualizacjê lub Nie, 
Synchronizacja 
Synchroniz. umo¿liwia synchronizowanie notatek, 
kalendarza, wiadomo¶ci tekstowych i kontaktów 
z ró¿nymi kompatybilnymi aplikacjami dzia³aj±cymi 
na kompatybilnym komputerze lub w internecie.

Ustawienia synchronizacji mo¿na odebraæ w postaci 
specjalnej wiadomo¶ci. Patrz „Dane i ustawienia”, s. 82.

W g³ównym widoku aplikacji Synchroniz. s± wy¶wietlane 
ró¿ne profile synchronizacji. Profil synchronizacji zawiera 
ustawienia niezbêdne do synchronizowania danych 
w urz±dzeniu ze zdaln± baz± danych znajduj±c± siê 
na serwerze lub w kompatybilnym urz±dzeniu.
1 Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Synchroniz.. 
2 Wska¿ profil synchronizacji i wybierz Opcje > 

Synchronizuj. Aby anulowaæ synchronizacjê 
przed jej zakoñczeniem, wybierz Anuluj.

Mened¿er urz±dzenia 

Aktualizacje oprogramowania
Mo¿esz wy¶wietliæ aktualn± wersjê oprogramowania 
urz±dzenia i zaktualizowaæ je, a tak¿e sprawdziæ, kiedy 
wykonywano ewentualn± wcze¶niejsz± aktualizacjê 
(us³uga sieciowa). 

Naci¶nij  i wybierz Na
Mnd¿. urz..

Aby sprawdziæ dostêpno¶
wybierz Opcje > Sprawd¼
siê monit, wybierz punkt 

Je¶li jest dostêpna aktual
informacje na jej temat. W
siê na pobranie aktualizac
pobieranie. Pobieranie mo
W czasie pobierania mo¿e

Pobieranie aktualizacji op
z przesy³aniem przez sieæ 
Skontaktuj siê z us³ugoda
o kosztach transmisji dan

Sprawd¼, czy bateria urz±
na³adowana i w razie pot
przed rozpoczêciem aktua

 Ostrze¿enie: W tra
oprogramowania nie m
nawet do po³±czeñ ala
doprowadziæ do koñca
uruchomiæ urz±dzenie
aktualizacji nale¿y wy
wszystkich danych. 

Gdy pobieranie dobiegnie
Akceptuj, aby zainstalow
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ofilu serwera, 
dpowiednie opcje:

aby nawi±zaæ 
 odebraæ ustawienia 
ia.

 aby utworzyæ profil serwera.

ra, przewiñ do niego i naci¶nij .
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aby zainstalowaæ j± pó¼niej za pomoc± Opcje > Zainstal. 
uaktualnienie. Instalowanie mo¿e trwaæ kilka minut.

Urz±dzenie zaktualizuje oprogramowanie i uruchomi siê 
ponownie. Aby zakoñczyæ proces aktualizacji, wybierz OK. 
Gdy pojawi siê monit, wybierz punkt dostêpu do internetu. 
Urz±dzenie wy¶le do serwera informacjê o stanie 
aktualizacji oprogramowania.

Aby wy¶wietliæ ustawienia profilu serwera 
wykorzystywanego przy aktualizacji oprogramowania, 
wybierz Opcje > Ustawienia.

Profile serwera
Aby nawi±zaæ po³±czenie z serwerem i odebraæ ustawienia 
konfiguracyjne urz±dzenia, utworzyæ nowe profile serwera 
albo wy¶wietliæ i uporz±dkowaæ istniej±ce profile 
serwera, naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > 
Apl. u¿ytk. > Mnd¿. urz..

Profile serwera i ró¿ne ustawienia konfiguracyjne mo¿na 
otrzymaæ od us³ugodawców i firmowego dzia³u 
zarz±dzania informacjami. Ustawienia konfiguracyjne 
mog± obejmowaæ po³±czenia i zawieraæ parametry 
u¿ywane przez ró¿ne aplikacje urz±dzenia.

Przewiñ do ¿±danego pr
wybierz Opcje i okre¶l o

Zacznij konfigurow. — 
po³±czenie z serwerem i
konfiguracyjne urz±dzen

Nowy profil serwera —

Aby usun±æ profil serwe
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¶li chcesz, aby wszystkie ukryte 
³y siê na li¶cie, wybierz Opcje > 

± w g³ównym widoku, folderze 
je > Kup. Pojawi siê podmenu, 

 wersjê pozycji i zapoznaæ 
e. Dostêpno¶æ opcji zale¿y 

atn±, wybierz Opcje > Pobierz.

ikacji Pobierz
 urz±dzenia najnowsze katalogi 
ch aktualnie przez us³ugodawcê 
ch ¼róde³. Aby zmieniæ 
e > Ustawienia i okre¶l 

braæ punkt dostêpu, który 
zeñ z serwerem us³ugodawcy, 
ma za ka¿dym razem pytaæ 
Pobierz 
Pobierz (us³uga sieciowa) jest dostêpnym w urz±dzeniu 
„sklepem” materia³ów do urz±dzeñ mobilnych.

Pobierz umo¿liwia poznawanie, przegl±danie, 
kupowanie, pobieranie i aktualizowanie materia³ów, 
us³ug oraz aplikacji dzia³aj±cych z urz±dzeniem Nokia N76. 
Teraz masz w zasiêgu rêki gry, dzwonki, tapety, aplikacje 
i wiele innych materia³ów. Pliki s± podzielone na kategorie 
w katalogach i folderach udostêpnianych przez ró¿nych 
us³ugodawców. Dostêpne materia³y zale¿± od 
us³ugodawcy.

Naci¶nij  i wybierz Pobierz.

Funkcja Pobierz umo¿liwia dostêp do 
najnowszych materia³ów za po¶rednictwem us³ug 
sieciowych. O dodatkowych materia³ach dostêpnych 
poprzez us³ugê Pobierz dowiesz siê od us³ugodawcy 
lub od producenta albo dostawcy tych materia³ów.

Pobierz na bie¿±co otrzymuje aktualizacje, 
oferuj±c najnowsze materia³y do Twojego 
urz±dzenia udostêpniane przez us³ugodawcê. 
Aby rêcznie zaktualizowaæ materia³y dostêpne 
w aplikacji Pobierz, wybierz Opcje > Od¶wie¿ listê.

Aby jaki¶ katalog lub folder nie by³ widoczny na li¶cie, na 
przyk³ad gdy chcesz widzieæ tylko czêsto u¿ywane pozycje, 

wybierz Opcje > Ukryj. Je
pozycje ponownie pojawi
Poka¿ wszystko.

Aby kupiæ pozycjê wybran
lub katalogu, wybierz Opc
w którym mo¿esz wybraæ
siê z informacjami o ceni
od us³ugodawcy.

Aby pobraæ pozycjê bezp³

Ustawienia apl
Ta aplikacja dostarcza do
materia³ów udostêpniany
albo pochodz±cych z inny
ustawienia, wybierz Opcj
odpowiednie opcje:

Punkt dostêpu — aby wy
ma byæ u¿ywany do po³±c
i okre¶liæ, czy urz±dzenie 
o punkt dostêpu.
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Automat. otwieranie — wybierz Tak, je¶li materia³y 
lub aplikacje maj± byæ otwierane automatycznie 
zaraz po pobraniu.

Potwierdz. podgl±du — wybierz Nie, je¶li chcesz 
automatycznie pobieraæ podgl±d materia³ów lub aplikacji. 
Wybierz Tak, je¶li przed ka¿dym pobraniem podgl±du 
ma byæ wy¶wietlane odpowiednie pytanie.

Potwierdzenie kupna — wybierz Tak, je¶li jeszcze 
przed zakupem materia³u lub aplikacji chcesz potwierdzaæ 
zamiar dokonania zakupu. Je¶li wybierzesz Nie, proces 
zakupu rozpocznie siê bezpo¶rednio po wybraniu 
opcji Kup.

Po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ wybierz Wróæ. 
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ii komórkowej na automatyczne 
aty i informacji o strefie 

a), wybierz Czas 
tualizacja.

ra ¶wiatowego, wybierz Zegar, 
rotnie . W tym widoku 
¿nych miastach na ¶wiecie. 
, wybierz Opcje > Dodaj 
odaæ maksymalnie 15 miast.

go pobytu, wska¿ je, a nastêpnie 
iasto pobytu. Miasto to 
 widoku zegara, a godzina 

 w zale¿no¶ci od wybranego 
zina i strefa czasowa s± 
Planowanie czasu
Zegar 
Naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Zegar. Aby wy¶wietliæ 
listê aktywnych i nieaktywnych alarmów, naci¶nij . 
Aby ustawiæ nowy alarm, wybierz Opcje > Nowy alarm. 
Gdy alarm jest aktywny, widoczny jest symbol .

Aby wy³±czyæ alarm, wybierz Stop. Aby wy³±czyæ 
alarm na 5 minut, wybierz Drzemka.

Je¶li w czasie, na który zosta³ ustawiony alarm, urz±dzenie 
bêdzie wy³±czone, w³±czy siê ono samoczynnie i zacznie 
emitowaæ sygna³y alarmu. Gdy wybierzesz Stop, pojawi 
siê pytanie, czy chcesz w³±czyæ urz±dzenie w celu 
korzystania z niego do po³±czeñ telefonicznych. 
Wybierz Nie, aby urz±dzenie wy³±czyæ, lub Tak, aby móc 
nawi±zywaæ i odbieraæ po³±czenia. Nie wybieraj Tak, je¶li 
w³±czony telefon komórkowy mo¿e byæ ¼ród³em zak³óceñ 
lub innych zagro¿eñ.

Aby anulowaæ alarm, wybierz Aplikacje > Zegar > Opcje > 
Usuñ alarm.

Aby zmieniæ ustawienia zegara, wybierz Aplikacje > 
Zegar > Opcje > Ustawienia > Godzina lub Data, 
Typ zegara, lub Melodia alar. zegara.

Aby zezwoliæ sieci telefon
aktualizowanie godziny, d
czasowej (us³uga sieciow
operatora sieci > Autoak

Zegar ¶wiatowy
Aby otworzyæ widok zega
a nastêpnie naci¶nij dwuk
pokazane s± godziny w ró
Aby dodaæ miasta do listy
miasto. Do listy mo¿esz d

Aby ustawiæ miasto swoje
wybierz Opcje > Ustaw m
jest pokazane w g³ównym
w urz±dzeniu zmienia siê
miasta. Sprawd¼, czy god
prawid³owo ustawione.



7

prowadzane znaki bêd± 
mat. W widoku zadañ 

atka zadania.

armu notatki kalendarza, 
êku alarmu wybierz Wycisz. 
zostanie na ekranie. Aby wy³±czyæ 
rz Stop. Aby wyciszyæ alarm na 
zemka.

ronizowaæ z kompatybilnym 
 pakietu Nokia Nseries PC Suite. 
orzenia pozycji kalendarza ustaw 
zacji.

za
ieñ tygodnia lub zmieniæ 
twarciu kalendarza, wybierz 

ej daty, wybierz Opcje > Przejd¼ 
 bie¿±cego dnia, naci¶nij .

zy widokiem miesi±ca, widokiem 
a i widokiem zadañ, naciskaj .

ndarza do kompatybilnego 
cje > Wy¶lij.

 jest zgodne z czasem 
rmacje o czasie zawarte 
Pl
an

ow
an

ie
 c

za
su

6

Kalendarz 
Naci¶nij  i wybierz Kalendarz. Aby dodaæ now± pozycjê 
kalendarza, przewiñ do ¿±danej daty, a nastêpnie wybierz 
Opcje > Nowa pozycja i jedn± z nastêpuj±cych opcji:
1 Spotkanie — aby nie zapomnieæ o spotkaniu 

zaplanowanym na okre¶lony dzieñ i godzinê.
Notatka — aby zapisaæ pozycjê ogólnie zwi±zan± 
z danym dniem.
Rocznica — aby pamiêtaæ 
o urodzinach i innych 
specjalnych okazjach 
(pozycje s± powtarzane 
co rok).
Zadanie — aby 
nie zapomnieæ 
o zadaniach, które 
musz± byæ wykonane 
w okre¶lonym terminie.

2 Wype³nij pola. 
Aby ustawiæ alarm, 
wybierz Alarm > 
W³±czony, a nastêpnie wprowad¼ nastêpuj±ce 
informacje: Godzina alarmu i Data alarmu.
Aby dodaæ opis pozycji, wybierz Opcje > Dodaj opis.

3 Aby zapisaæ pozycjê, wybierz Gotowe.
 Skrót: Naci¶nij dowolny klawisz ( — ) w widoku 

dnia, tygodnia lub miesi±ca. Pojawi siê nowa pozycja 

typu „spotkanie”, a w
wstawiane w polu Te
pojawi siê nowa not

Gdy nadejdzie termin al
w celu wy³±czenia d¼wi
Tekst przypomnienia po
alarm kalendarza, wybie
pewien czas, wybierz Dr

Kalendarz mo¿na synch
komputerem za pomoc±
W tym celu podczas tw
¿±dan± opcjê synchroni

Widoki kalendar
Aby okre¶liæ pierwszy dz
widok wy¶wietlany po o
Opcje > Ustawienia.

Aby przej¶æ do okre¶lon
do daty. Aby przej¶æ do

Aby prze³±czaæ siê miêd
tygodnia, widokiem dni

Aby wys³aæ notatkê kale
urz±dzenia, wybierz Op

Je¶li inne urz±dzenie nie
uniwersalnym UTC, info
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77
w odebranych pozycjach kalendarza mog± byæ 
wy¶wietlane nieprawid³owo.

Aby zmodyfikowaæ kalendarz, wybierz Opcje > 
Ustawienia > D¼w. alarmu kalend., Widok 
domy¶lny, Pocz±tek tygodnia i Tytu³ widoku tygodnia.

Zarz±dzanie pozycjami kalendarza
Aby usun±æ kilka pozycji jednocze¶nie, przejd¼ do 
widoku miesi±ca i wybierz Opcje > Usuñ > Przed dat± 
lub Wszystkie pozycje.

Aby oznaczyæ zadanie jako wykonane, przewiñ do 
niego w widoku zadañ i wybierz Opcje > Wykonane.
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iadomo¶ci. Patrz „Poczta 

a niewys³ane wiadomo¶ci robocze.

a ostatnio wys³ane wiadomo¶ci 
 przez po³±czenie Bluetooth). 
 na temat zmieniania liczby 
¶ci, patrz „Inne ustawienia”, s. 89.

iadomo¶ci czekaj±ce na wys³anie 
czasowo w skrzynce nadawczej, 
poza zasiêgiem sieci.

nie mo¿esz otrzymywaæ 
s³anych wiadomo¶ci 

ci MMS (us³uga sieciowa).

³aæ do us³ugodawcy zlecenia us³ug 
p. polecenia uaktywnienia us³ug 

cje > Zlecenie us³ugi w widoku 
omo¶ci.

we (us³uga sieciowa) umo¿liwia 
dawcy wiadomo¶ci o ró¿nej 
ogody lub warunkach na drogach. 
 tematach i ich numerach mo¿esz 

y. W widoku g³ównym aplikacji 
pcje > Wiadom. sieciowe.
W
ia

do
m

o¶
ci

8

Wiadomo¶ci 
Naci¶nij  i wybierz Wiadomo¶ci (us³uga sieciowa).

Jedynie urz±dzenia z kompatybilnymi funkcjami 
wiadomo¶ci multimedialnych mog± odbieraæ i wy¶wietlaæ 
takie wiadomo¶ci. Wygl±d odebranej wiadomo¶ci mo¿e byæ 
zró¿nicowany w zale¿no¶ci od urz±dzenia odbieraj±cego.

Aby utworzyæ now± wiadomo¶æ, wybierz Nowa wiadom..

W folderze Wiadomo¶ci znajduj± siê nastêpuj±ce foldery:

 Sk. odbiorcza — zawiera odebrane wiadomo¶ci 
(oprócz wiadomo¶ci e-mail i wiadomo¶ci sieciowych). 
Wiadomo¶ci e-mail s± zapisywane w folderze 
Skrz. pocztowa.

 Moje foldery — umo¿liwia porz±dkowanie 
wiadomo¶ci w folderach.

 Wskazówka: Dziêki gotowym tekstom 
przechowywanym w folderze szablonów nie trzeba 
wielokrotnie wpisywaæ czêsto wysy³anych wiadomo¶ci 
o tej samej tre¶ci. Mo¿na równie¿ tworzyæ i zapisywaæ 
w³asne szablony.

 Skrz. pocztowa — umo¿liwia nawi±zywanie 
po³±czenia ze zdaln± skrzynk± pocztow± i odbieranie 
nowych wiadomo¶ci e-mail lub wy¶wietlanie w trybie 

offline ju¿ odebranych w
e-mail”, s. 86.

 Robocze — zawier

 Wys³ane — zawier
(z wyj±tkiem wys³anych
Aby uzyskaæ informacje
zapisywanych wiadomo

 Sk. nadawcza — w
s± przechowywane tym
np. gdy urz±dzenie jest 

 Raporty — na ¿ycze
raporty o dorêczeniu wy
tekstowych i wiadomo¶

Aby wprowadzaæ i wysy
(tzw. polecenia USSD), n
sieciowych, wybierz Op
g³ównym aplikacji Wiad

Funkcja Wiadom. siecio
otrzymywanie od us³ugo
tematyce, np. o stanie p
Informacje o dostêpnych
uzyskaæ od us³ugodawc
Wiadomo¶ci wybierz O
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iadomo¶ci MMS i e-mail, musz± 
owane ustawienia po³±czeñ. 

 e-mail”, s. 82, oraz „Poczta 

S mo¿e byæ ograniczony przez 
awione do wiadomo¶ci zdjêcie 
dzenie mo¿e je pomniejszyæ tak, 
æ przez MMS.

m. i okre¶l odpowiednie opcje:
wys³aæ wiadomo¶æ tekstow±.
aby wys³aæ wiadomo¶æ 
.
aby wys³aæ wiadomo¶æ 
o¶æ MMS, która zawiera 

wiadomo¶æ e-mail.
, aby wybraæ z kontaktów 

dbiorców wiadomo¶ci. Numery 
e-mail mo¿esz te¿ wprowadzaæ 
¶rednik (;) rozdzielaj±cy 

. Numer telefonu lub 
 mo¿esz równie¿ skopiowaæ 
Wiadomo¶ci sieciowych nie mo¿na odbieraæ w sieciach 
UMTS. Po³±czenie pakietowe mo¿e przeszkodziæ 
w odbiorze wiadomo¶ci sieciowych.

Tryby tekstowe
Wska¼niki ABC, abc i Abc oznaczaj± wybrany tryb 
znaków. Wska¼nik 123 oznacza tryb numeryczny.

Aby zmieniæ tryb tekstowy na numeryczny lub odwrotnie, 
naci¶nij i przytrzymaj . Aby zmieniæ tryb znaków, 
naciskaj .

Aby w trybie tekstowym wprowadziæ cyfrê, naci¶nij 
i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny.

O wpisywaniu tekstu metod± tradycyjn± informuje 
wska¼nik , a o wpisywaniu tekstu metod± s³ownikow± 
informuje wska¼nik .

Dziêki metodzie s³ownikowej litery wprowadza siê, 
naciskaj±c odpowiedni klawisz tylko raz. Metoda ta jest 
oparta na wbudowanym s³owniku, do którego mo¿na 
dodawaæ nowe wyrazy.

Aby u¿ywaæ metody s³ownikowej, naci¶nij  i wybierz 
W³±cz przewidyw. tekstu.

 Wskazówka: Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ metodê 
s³ownikow±, dwa razy szybko naci¶nij .

Pisanie i wysy³a
Aby mo¿na by³o tworzyæ w
byæ prawid³owo skonfigur
Patrz „Ustawienia poczty
e-mail”, s. 86.

Rozmiar wiadomo¶ci MM
sieæ komórkow±. Je¶li wst
przekroczy ten limit, urz±
¿eby mo¿na je by³o wys³a

1 Wybierz Nowa wiado
Wiadom. SMS — aby 
Wiadomo¶æ MMS — 
multimedialn± (MMS)
Wiadomo¶æ audio — 
audio (jest to wiadom
plik d¼wiêkowy).
E-mail — aby wys³aæ 

2 W polu Do naci¶nij 
odbiorców lub grupy o
telefonów lub adresy 
rêcznie. Aby wstawiæ 
odbiorców, naci¶nij 
adres e-mail kontaktu
ze schowka.



¶æ, wybierz Opcje > Wy¶lij 

ie mo¿e wskazywaæ, ¿e wiadomo¶æ 
aprogramowany w nim numer 
i. Mo¿e natomiast nie informowaæ, 
¶æ zosta³a odebrana przez 
satów. Wiêcej o wysy³aniu 
o¶ci dowiesz siê od us³ugodawcy.

a wysy³anie wiadomo¶ci 
iczba znaków przekracza 
ynczej wiadomo¶ci. D³u¿sze 
 w postaci kilku nastêpuj±cych 
 ka¿d± z nich us³ugodawca mo¿e 
³atê. Znaki akcentowane, symbole 
czne dla niektórych jêzyków 
iejsca, ograniczaj±c tym 

 których mo¿e siê sk³adaæ 
 

e wysy³anie w wiadomo¶ciach 
isanych w formacie MP4 
it rozmiaru okre¶lony przez 

, zdjêcia, pliki audio i wideo mo¿na 
 i wysy³aæ w wiadomo¶ci MMS. 
e wiadomo¶ci MMS i wybierz 
zentacjê. Ta opcja jest widoczna 
pcji Tryb tworzenia MMS zosta³o 
W
ia

do
m

o¶
ci 3 W polu Temat wprowad¼ temat wiadomo¶ci MMS 

lub e-mail. Aby zmieniæ zestaw widocznych pól, 
wybierz Opcje > Pola adresów.

4 W polu wiadomo¶ci 
wprowad¼ jej tre¶æ. Aby 
wstawiæ szablon, wybierz 
Opcje > Wstaw lub 
Wstaw obiekt > Szablon.

5 Aby dodaæ do wiadomo¶ci 
MMS obiekt 
multimedialny, wybierz 
Opcje > Wstaw obiekt > 
Zdjêcie, Plik audio 
lub Plik wideo.

6 Aby zrobiæ nowe 
zdjêcie albo nagraæ 
plik d¼wiêkowy lub wideo w celu umieszczenia go 
w wiadomo¶ci MMS, wybierz Wstaw nowy > Zdjêcie, 
Plik audio lub Plik wideo. Aby wstawiæ do wiadomo¶ci 
nowy slajd, wybierz Slajd.
Aby wy¶wietliæ podgl±d tworzonej wiadomo¶ci MMS, 
wybierz Opcje > Podgl±d.

7 Aby dodaæ za³±cznik do wiadomo¶ci e-mail, wybierz 
Opcje > Wstaw > Zdjêcie, Plik audio, Plik wideo, 
Notatka lub Inne w przypadku innych typów pliku. 
Za³±czniki wiadomo¶ci e-mail s± oznaczane 
symbolem .

8 Aby wys³aæ wiadomo
lub naci¶nij .

 Uwaga: Urz±dzen
zosta³a wys³ana na z
centrum wiadomo¶c
¿e wys³ana wiadomo
jej adresata lub adre
i odbieraniu wiadom

Urz±dzenie to umo¿liwi
tekstowych, w których l
limit ustalony dla pojed
wiadomo¶ci s± wys³ane
po sobie wiadomo¶ci. Za
naliczyæ odpowiedni± op
oraz litery charakterysty
zajmuj± zwykle wiêcej m
samym liczbê znaków, z
pojedyncza wiadomo¶æ.

Mo¿e te¿ byæ niemo¿liw
MMS plików wideo zap
lub przekraczaj±cych lim
sieæ komórkow±.

 Wskazówka: Tekst
³±czyæ w prezentacje
Rozpocznij tworzeni
Opcje > Utwórz pre
tylko wtedy, gdy w o
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cii i klawiszy szybkiego 

na klapce.

imedialne
raniu wiadomo¶ci nale¿y 
Elementy wiadomo¶ci 
zawieraæ destrukcyjne 
 inny sposób byæ 

nia lub komputera. 

omienie o nadej¶ciu wiadomo¶ci 
ana w centrum wiadomo¶ci 

i±zaæ po³±czenie pakietowe 
¶ci do urz±dzenia, wybierz 

MS ( ) mo¿esz przeczytaæ jej 
dtworzyæ do³±czony do niej plik 

). Aby odtworzyæ plik audio 
iedni wska¼nik.

±czone do wiadomo¶ci MMS, 
.

 do wiadomo¶ci zosta³a 
ltimedialna. Aby j± 

ka¼nik.
wybrane ustawienie Z instrukcj± lub Wolny. 
Patrz „Wiadomo¶ci multimedialne”, s. 85.

Skrzynka odbiorcza — 
odbieranie wiadomo¶ci
W folderze Sk. odbiorcza symbol  oznacza 
nieprzeczytan± wiadomo¶æ SMS,  — nieprzeczytan± 
wiadomo¶æ MMS,  — nieprzeczytan± wiadomo¶æ audio, 
a  — dane odebrane przez Bluetooth.

Gdy nadejdzie wiadomo¶æ, w trybie gotowo¶ci pojawi 
siê symbol  i komunikat 1 nowa wiadomo¶æ. Aby 
otworzyæ wiadomo¶æ, wybierz Poka¿. Gdy klapka zostanie 
zamkniêta, a wiadomo¶æ nie bêdzie mog³a pokazaæ siê 
na obudowie, wy¶wietla siê komunikat Aby przejrzeæ 
wiadomo¶æ, otwórz klapkê. Otwórz klapkê, aby wy¶wietliæ 
wiadomo¶æ.

Aby przy otwartej klapce otworzyæ wiadomo¶æ 
w folderze Sk. odbiorcza, przewiñ do niej i naci¶nij . 
Aby odpowiedzieæ na odebran± wiadomo¶æ, wybierz 
Opcje > Odpowiedz.

Kiedy klapka jest zamkniêta, a nieprzeczytanych 
wiadomo¶ci jest wiêcej ni¿ jedna, wybierz Poka¿, aby 
otworzyæ folder Sk. odbiorcza. Do poruszania siê po 
folderze Sk. odbiorcza i wy¶wietlania wiadomo¶ci 

u¿ywaj klawiszy g³o¶no¶c
dostêpu znajduj±cych siê 

Wiadomo¶ci mult
 Wa¿ne: Przy otwie

zachowaæ ostro¿no¶æ. 
multimedialnej mog± 
oprogramowanie lub w
szkodliwe dla urz±dze

Mo¿esz otrzymaæ powiad
MMS, która zosta³a zapis
multimedialnych. Aby naw
w celu pobrania wiadomo
Opcje > Pobierz.

Po otwarciu wiadomo¶ci M
tre¶æ, obejrzeæ zdjêcie i o
audio ( ) lub wideo (
lub wideo, wybierz odpow

Aby przejrzeæ obiekty do³
wybierz Opcje > Obiekty

Symbol  informuje, ¿e
do³±czona prezentacja mu
otworzyæ, wybierz ten ws



aæ z poczty e-mail, w urz±dzeniu 
onfigurowane punkt dostêpu 

ia poczty e-mail. Patrz „Punkty 

 aplikacji Wiadomo¶ci wybierzesz 
 masz jeszcze skonfigurowanego 
 ¿±danie skonfigurowania takiego 
nfigurowanie ustawieñ poczty 
cj±, wybierz Start. Patrz te¿ 

to poczty e-mail. Postêpuj zgodnie 
wców zapewniaj±cych dostêp do 
nki pocztowej.

zynkê pocztow±, jej nazwa zast±pi 
ztowa wy¶wietlan± w widoku 
omo¶ci. Skrzynek pocztowych 

symalnie sze¶æ).

nki pocztowej
ynki pocztowej pojawi 
skrzynk± pocztow±?

zaæ po³±czenie ze skrzynk± 
e wiadomo¶ci e-mail lub ich 
sz wiadomo¶ci w trybie online, 
wne po³±czenie transmisji danych 
tow±.
W
ia
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ci Dane i ustawienia

Urz±dzenie mo¿e odbieraæ wiele rodzajów wiadomo¶ci, 
które zawieraj± rozmaite dane, np. wizytówki, d¼wiêki 
dzwonka, logo operatora, pozycje kalendarza 
i powiadomienia o poczcie e-mail. Mo¿na równie¿ 
odbieraæ ustawienia w postaci wiadomo¶ci konfiguracyjnej 
od us³ugodawcy lub z firmowego dzia³u zarz±dzania 
informacjami.

Aby zapisaæ dane zawarte w wiadomo¶ci, wybierz 
Opcje i odpowiedni± opcjê.

Internetowe wiadomo¶ci sieciowe
Internetowe wiadomo¶ci sieciowe to powiadomienia 
(np. nag³ówki doniesieñ prasowych), które mog± zawieraæ 
równie¿ tekst lub ³±cze. W sprawie dostêpno¶ci takiej 
us³ugi i mo¿liwo¶ci jej subskrybowania zwróæ siê do 
us³ugodawcy.

Skrzynka pocztowa 

Ustawienia poczty e-mail
 Wskazówka: za pomoc± aplikacji SettingsWizard 

mo¿na skonfigurowaæ ustawienia skrzynki pocztowej. 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > 
Sett. Wizard.

Aby mo¿na by³o korzyst
musz± byæ poprawnie sk
do internetu i ustawien
dostêpu”, s. 122.

Je¶li w widoku g³ównym
Skrz. pocztowa, ale nie
konta e-mail, pojawi siê
konta. Aby rozpocz±æ ko
e-mail zgodnie z instruk
„Poczta e-mail”, s. 86.

Musisz mieæ osobne kon
z instrukcjami us³ugoda
internetu i zdalnej skrzy

Gdy utworzysz now± skr
nazwê ogóln± Skrz. poc
g³ównym aplikacji Wiad
mo¿esz mieæ kilka (mak

Otwieranie skrzy
Podczas otwierania skrz
siê pytanie Po³±czyæ ze 

Wybierz Tak, aby nawi±
pocztow± i pobraæ now
nag³ówki. Gdy przegl±da
przez ca³y czas jest akty
ze zdaln± skrzynk± pocz
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cio¶æ e-mail, naci¶nij . 

e offline, a wiadomo¶æ nie 
a, pojawi siê pytanie, czy 
omo¶æ ze skrzynki pocztowej.

 do wiadomo¶ci e-mail, 
erz pole za³±cznika oznaczone 
niony wska¼nik za³±cznika 
osta³ pobrany. Wówczas wybierz 

ranie wiadomo¶ci e-mail
aæ wiadomo¶ci, wybierz Opcje > 
omat. pobieranie. Aby uzyskaæ 

Automat. pobieranie”, s. 88.

 automatycznego pobierania 
 siê z ryzykiem transmisji 
zez sieæ us³ugodawcy. Skontaktuj 
wiedzieæ siê wiêcej o kosztach 

o¶ci e-mail
tre¶æ wiadomo¶ci e-mail, 
ej skrzynce pocztowej, wybierz 
suñ wiadomo¶ci z: wybierz 
Wybierz Nie, je¶li chcesz przejrzeæ w trybie 
offline pobrane wcze¶niej wiadomo¶ci e-mail.

Aby napisaæ now± wiadomo¶æ e-mail, wybierz Nowa 
wiadom. > E-mail w widoku g³ównym wiadomo¶ci lub 
Opcje > Utwórz wiadomo¶æ > E-mail w swojej skrzynce 
pocztowej. Patrz „Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci”, s. 79.

Pobieranie wiadomo¶ci e-mail
Aby w trybie offline nawi±zaæ po³±czenie ze 
zdaln± skrzynk± pocztow±, wybierz Opcje > Po³±cz.

 Wa¿ne: Przy otwieraniu wiadomo¶ci nale¿y 
zachowaæ ostro¿no¶æ. Wiadomo¶ci e-mail mog± 
zawieraæ destrukcyjne oprogramowanie lub w inny 
sposób byæ szkodliwe dla urz±dzenia lub komputera. 

1 Po nawi±zaniu po³±czenia ze zdaln± skrzynk± pocztow± 
wybierz Opcje > Pobierz e-mail i okre¶l odpowiednie 
opcje:
Nowe — aby pobraæ wszystkie nowe wiadomo¶ci.
Wybrane — aby pobraæ tylko zaznaczone 
wiadomo¶ci e-mail.
Wszystkie — aby pobraæ wszystkie 
wiadomo¶ci ze skrzynki pocztowej.
Aby przerwaæ pobieranie wiadomo¶ci, wybierz Anuluj.

2 Je¶li chcesz zakoñczyæ po³±czenie i wy¶wietliæ 
wiadomo¶ci e-mail w trybie offline, wybierz 
Opcje > Roz³±cz.

3 Aby otworzyæ wiadom
Je¶li pracujesz w trybi
zosta³a jeszcze pobran
chcesz pobraæ tê wiad

Aby wy¶wietliæ za³±czniki
otwórz wiadomo¶æ i wybi
wska¼nikiem . Przyciem
oznacza, ¿e za³±cznik nie z
Opcje > Pobierz.

Automatyczne pobie
Aby automatycznie pobier
Ustawienia e-mail > Aut
wiêcej informacji, patrz „

Ustawienie w urz±dzeniu
wiadomo¶ci e-mail wi±¿e
ogromnej ilo¶ci danych pr
siê z us³ugodawc±, aby do
transmisji danych.

Usuwanie wiadom
Aby usun±æ z urz±dzenia 
pozostawiaj±c j± w zdaln
Opcje > Usuñ. W menu U
Tylko telefonu.



iadomo¶ci 

ci zapisane na karcie SIM, 
 folderu w urz±dzeniu.
aplikacji Wiadomo¶ci 
adomo¶ci SIM.
omo¶ci, wybierz Opcje > Zaznacz/
cz lub Zaznacz wszystko.
piuj. Pojawi siê lista folderów.
wanie, wska¿ folder i wybierz OK. 
rzejrzeæ skopiowane wiadomo¶ci.

adomo¶ci
 opatrzone s³owami Nale¿y 
wiazdk±. Stosuj siê do wskazówek 
awcy. Ustawienia mo¿esz równie¿ 
cy w postaci wiadomo¶ci 

entra wiadomo¶ci b±d¼ 
yæ ustawione w urz±dzeniu przez 
nie ich, tworzenie, edytowanie 
 niemo¿liwe.
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ci W urz±dzeniu s± odzwierciedlane nag³ówki wiadomo¶ci 

e-mail znajduj±cych siê w zdalnej skrzynce pocztowej. 
Dlatego po usuniêciu tre¶ci wiadomo¶ci e-mail jej 
nag³ówek nadal pozostaje w pamiêci urz±dzenia. 
Aby z urz±dzenia usun±æ równie¿ nag³ówek wiadomo¶ci 
e-mail, najpierw usuñ wiadomo¶æ ze zdalnej skrzynki 
pocztowej, a nastêpnie ponownie nawi±¿ po³±czenie 
ze skrzynk±, aby zaktualizowaæ jej stan.

Aby usun±æ wiadomo¶æ e-mail z urz±dzenia i ze zdalnej 
skrzynki pocztowej, wybierz Opcje > Usuñ. W menu Usuñ 
wiadomo¶ci z: wybierz Telefonu i serwera.

Aby anulowaæ usuwanie wiadomo¶ci e-mail z urz±dzenia 
i z serwera, podczas nastêpnego po³±czenia przewiñ do 
wiadomo¶ci zaznaczonej do usuniêcia ( ) i wybierz 
Opcje > Cofnij usuwanie.

Roz³±czanie po³±czenia ze skrzynk± 
pocztow±
Aby w trybie online zakoñczyæ po³±czenie transmisji 
danych ze zdaln± skrzynk± pocztow±, wybierz 
Opcje > Roz³±cz.

Przegl±danie w
na karcie SIM
Aby przejrzeæ wiadomo¶
musisz je skopiowaæ do
1 W widoku g³ównym 

wybierz Opcje > Wi
2 Aby zaznaczyæ wiad

Usuñ zazn. > Zazna
3 Wybierz Opcje > Ko
4 Aby rozpocz±æ kopio

Otwórz folder, aby p

Ustawienia wi
Wype³nij wszystkie pola
okre¶liæ lub czerwon± g
otrzymanych od us³ugod
otrzymaæ od us³ugodaw
konfiguracyjnej.

Niektóre lub wszystkie c
punkty dostêpu mog± b
us³ugodawcê, a zmienia
lub usuwanie mo¿e byæ
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o¶
ciby zdecydowaæ, czy odpowied¼ 

sy³ana przy u¿yciu tego samego 
o¶ci tekstowych 

imedialne
iadomo¶ci > Opcje > 
æ MMS, a nastêpnie 
:

re¶liæ rozmiar zdjêcia 

je¶li wybierzesz ustawienie 
ie wys³ania wiadomo¶ci, 
odczytaæ, urz±dzenie 
unikat. Ustawienie 

urz±dzenie bêdzie blokowaæ 
óre mog± byæ dla adresatów 
. Aby umieszczaæ tak± zawarto¶æ 
zymywania powiadomieñ, 

by wybraæ punkt dostêpu, 
o preferowane po³±czenie.

 aby wybraæ sposób odbierania 
tycznie odbieraæ wiadomo¶ci 
rkowej, wybierz Aut. 
iesz poza zasiêgiem macierzystej 
Wiadomo¶ci tekstowe
Naci¶nij  i wybierz Wiadomo¶ci > Opcje > 
Ustawienia > Wiadom. SMS, a nastêpnie okre¶l 
odpowiednie opcje:

Centra wiadomo¶ci — aby wy¶wietliæ listê wszystkich 
skonfigurowanych centrów wiadomo¶ci tekstowych.

Centr. wiad. w u¿yciu — aby wybraæ centrum wiadomo¶ci, 
które ma dorêczaæ wiadomo¶ci tekstowe.

Kodowanie znaków — aby u¿yæ konwersji znaków na inne 
kodowanie (je¶li jest dostêpne), wybierz Upr. obs³uga.

Odbiór raportów — aby zdecydowaæ, czy sieæ ma 
przysy³aæ raporty dorêczenia wys³anych wiadomo¶ci 
(us³uga sieciowa).

Wa¿no¶æ wiadomo¶ci — aby okre¶liæ czas, w jakim sieæ 
ma próbowaæ dostarczyæ wiadomo¶æ do adresata (us³uga 
sieciowa). Je¶li w ci±gu okre¶lonego czasu wiadomo¶æ 
nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie usuniêta 
z centrum wiadomo¶ci.

Wiad. wys³ana jako — aby dowiedzieæ siê, czy centrum 
wiadomo¶ci mo¿e konwertowaæ wiadomo¶ci tekstowe, 
skontaktuj siê z us³ugodawc±.

Preferowane po³±cz. — aby wybraæ po³±czenie, 
które ma byæ u¿ywane.

Odp. przez to centr. — a
na wiadomo¶ci bêdzie wy
numeru centrum wiadom
(us³uga sieciowa).

Wiadomo¶ci mult
Naci¶nij  i wybierz W
Ustawienia > Wiadomo¶
okre¶l odpowiednie opcje

Rozmiar zdjêcia — aby ok
w wiadomo¶ci MMS.

Tryb tworzenia MMS — 
Z instrukcj±, to przy prób
której adresata nie mo¿e 
wy¶wietli odpowiedni kom
Ograniczony spowoduje, 
wysy³anie wiadomo¶ci, kt
niemo¿liwe do odczytania
w wiadomo¶ciach bez otr
wybierz Wolny.

Punkt dost. w u¿yciu — a
który bêdzie u¿ywany jak

Sposób odbioru MMS —
wiadomo¶ci. Aby automa
w macierzystej sieci komó
w macierzystej. Gdy bêdz



iadomo¶ci > Opcje > 

cztow±, która ma s³u¿yæ do 
-mail, wybierz Skrzynka 
ztow±.

owe i skrzynkê pocztow±, aby 
awienia: Ustawienia po³±czeñ, 
stawienia pobierania 

a skrzynkê pocztow± i znajduj±ce 
rzewiñ do niej i naci¶nij .

ynkê pocztow±, wybierz 
towa.

ñ
ia dotycz±ce odbieranych 
ierz Przych. wiad. e-mail 
cje:

wprowad¼ swoj± nazwê 
 od us³ugodawcy.

o. Je¿eli to pole pozostanie puste, 
aæ przy próbie po³±czenia siê ze 
±.
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ci sieci komórkowej, otrzymasz powiadomienie 

o odebraniu wiadomo¶ci MMS, która zosta³a 
zapisana w centrum wiadomo¶ci multimedialnych.

Poza zasiêgiem macierzystej sieci komórkowej koszty 
wysy³ania i odbierania wiadomo¶ci MMS mog± byæ wy¿sze.

Je¶li wybierzesz Sposób odbioru MMS > Zawsze 
automat., urz±dzenie bêdzie automatycznie 
nawi±zywaæ po³±czenie pakietowe w celu pobrania 
wiadomo¶ci zarówno w macierzystej sieci komórkowej, 
jak i poza ni±.

Wiadom. anonimowe — aby zdecydowaæ, czy wiadomo¶ci 
pochodz±ce od anonimowych nadawców maj± byæ 
odrzucane.

Odbiór og³oszeñ — aby okre¶liæ, czy chcesz odbieraæ 
reklamowe wiadomo¶ci MMS.

Odbiór raportów — aby zdecydowaæ, czy stan wys³anej 
wiadomo¶ci bêdzie widoczny w rejestrze (us³uga sieciowa).

Odm. wysy³. raportów — aby urz±dzenie nie wysy³a³o 
raportów o odebraniu wiadomo¶ci.

Wa¿no¶æ wiadomo¶ci — aby okre¶liæ czas, w jakim sieæ 
ma próbowaæ dostarczyæ wiadomo¶æ do adresata (us³uga 
sieciowa). Je¶li w ci±gu okre¶lonego czasu wiadomo¶æ 
nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie 
usuniêta z centrum wiadomo¶ci.

Poczta e-mail
Naci¶nij  i wybierz W
Ustawienia > E-mail.

Aby wybraæ skrzynkê po
wysy³ania wiadomo¶ci e
w u¿yciu i skrzynkê poc

Wybierz Skrzynki poczt
zmieniæ nastêpuj±ce ust
Ustaw. u¿ytkownika, U
i Automat. pobieranie.

Aby usun±æ z urz±dzeni
siê w niej wiadomo¶ci, p

Aby utworzyæ now± skrz
Opcje > Nowa sk. pocz

Ustawienia po³±cze
Aby edytowaæ ustawien
wiadomo¶ci e-mail, wyb
i okre¶l odpowiednie op

Nazwa u¿ytkownika — 
u¿ytkownika otrzyman±

Has³o — wprowad¼ has³
has³o trzeba bêdzie pod
zdaln± skrzynk± pocztow
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ciprowad¼ adres IP lub nazwê 

ra, który s³u¿y do wysy³ania 
r mo¿e byæ ograniczony do 
cej udostêpnianego przez 
en temat mo¿na siê dowiedzieæ 

ownika, Has³o, U¿yw. punkt 
rty) i Port s± analogiczne 
ji Przych. wiad. e-mail.

ad¼ swoj± nazwê. 
zie wy¶wietlana w telefonie 
 adresu e-mail (je¶li telefon 
).

¶l sposób wysy³ania wiadomo¶ci 
Wybierz Natychmiast, aby 
skrzynk± pocztow± w momencie 
ij wiadomo¶æ. Je¶li wybierzesz 
¶æ e-mail zostanie wys³ana, gdy 
± skrzynk± pocztow± stanie 

okre¶l, czy chcesz wysy³aæ 
do swojej skrzynki pocztowej.

j, czy do wiadomo¶ci e-mail 
Serw. poczty przych. — wprowad¼ adres IP lub nazwê 
hosta w³a¶ciw± dla serwera, który s³u¿y do odbierania 
wiadomo¶ci e-mail.

U¿yw. punkt dostêpu — wybierz punkt dostêpu 
do internetu. Patrz „Punkty dostêpu”, s. 122.

Nazwa sk. pocztowej — wprowad¼ nazwê skrzynki 
pocztowej.

Typ skrz. pocztowej — okre¶la protokó³ poczty e-mail 
zalecany przez us³ugodawcê udostêpniaj±cego zdaln± 
skrzynkê pocztow±. Dostêpne opcje: POP3 i IMAP4. 
Tego ustawienia nie mo¿na zmieniæ.

Zabezpiecz. (porty) — wybierz zabezpieczenia 
po³±czeñ ze zdaln± skrzynk± pocztow±.

Port — wska¿ port po³±czenia.

Zabezp. logow. APOP (opcja dostêpna tylko w przypadku 
protoko³u POP3) — w³±cz funkcjê protoko³u POP3 s³u¿±c± 
do szyfrowania has³a wysy³anego do serwera poczty e-mail 
w trakcie nawi±zywania po³±czenia ze skrzynk± pocztow±.

Aby edytowaæ ustawienia dotycz±ce wysy³anych 
wiadomo¶ci e-mail, wybierz Wych. wiad. e-mail 
i okre¶l odpowiednie opcje:

Mój adres e-mail — wprowad¼ swój adres e-mail 
przydzielony przez us³ugodawcê.

Serwer poczty wych. — w
hosta w³a¶ciw± dla serwe
wiadomo¶ci e-mail. Wybó
serwera poczty wychodz±
us³ugodawcê. Wiêcej na t
od us³ugodawcy.

Ustawienia Nazwa u¿ytk
dostêpu, Zabezpiecz. (po
do wprowadzonych w opc

Ustaw. u¿ytkownika
Moje nazwisko — wprow
Wprowadzona nazwa bêd
odbiorcy zamiast Twojego
odbiorcy ma tak± funkcjê

Wy¶lij wiadomo¶æ — okre
e-mail przez urz±dzenie. 
urz±dzenie ³±czy³o siê ze 
wybrania polecenia Wy¶l
Przy nast. po³., wiadomo
tylko po³±czenie ze zdaln
siê dostêpne.

Wy¶l. kopiê do siebie — 
kopiê wiadomo¶ci e-mail 

Do³±cz podpis — zdecydu
bêdzie dodawany podpis.



y o ustalonych porach 
 nag³ówki nowych wiadomo¶ci 
ki pocztowej, wybierz W³±czone 
. Okre¶l, kiedy i jak czêsto 
o¶ci.

 e-mail i Pobieranie e-mail 
 jednocze¶nie.

u automatycznego pobierania 
e siê z ryzykiem transmisji 
rzez sieæ us³ugodawcy. Skontaktuj 

dowiedzieæ siê wiêcej o kosztach 

domo¶ci sieciowe
iadomo¶ci > Opcje > 

 sieciowa. Zdecyduj, czy chcesz 
i sieciowe. Je¶li chcesz, aby 
ci sieciowej urz±dzenie 
 przegl±darkê, po³±czy³o 
teria³y, wybierz Pobierz 
tycznie.
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ci Alerty nowych e-mail — okre¶l, czy chcesz otrzymywaæ 

powiadomienia (d¼wiêk, tekst i wska¼nik poczty) 
o nadej¶ciu nowej wiadomo¶ci e-mail do skrzynki 
pocztowej.

Ustawienia pobierania
E-mail do pobrania — zdecyduj, które czê¶ci wiadomo¶ci 
e-mail maj± byæ pobierane: Tylko nag³ówki, Limit 
rozmiaru (POP3) lub Wiad. i za³±czniki (POP3).

Liczba pobieranych — wprowad¼ liczbê nowych 
wiadomo¶ci e-mail pobieranych do skrzynki za 
jednym razem.

¦cie¿ka fold. IMAP4 (dotyczy tylko protoko³u IMAP4) — 
podaj ¶cie¿kê do subskrybowanych folderów.

Subskrypcje folderów (dotyczy tylko protoko³u IMAP4) — 
subskrybuj inne foldery ze zdalnej skrzynki pocztowej, 
by pobieraæ ich zawarto¶æ.

Automat. pobieranie
Powiadomienia e-mail — aby automatycznie pobieraæ 
do urz±dzenia nag³ówki nowych wiadomo¶ci odebranych 
przez zdaln± skrzynkê pocztow±, wybierz 
Autoaktualizacja lub Tylko w macierzyst..

Pobieranie e-mail — ab
automatycznie pobieraæ
e-mail ze zdalnej skrzyn
lub Tylko w macierzyst
chcesz pobieraæ wiadom

Funkcje Powiadomienia
nie mog± byæ w³±czone

Ustawienie w urz±dzeni
wiadomo¶ci e-mail wi±¿
ogromnej ilo¶ci danych p
siê z us³ugodawc±, aby 
transmisji danych.

Internetowe wia
Naci¶nij  i wybierz W
Ustawienia > Wiadom.
otrzymywaæ wiadomo¶c
po odebraniu wiadomo¶
automatycznie w³±czy³o
siê z sieci± i pobra³o ma
wiadomo¶ci > Automa



W
ia

do
m

o¶
ciompatybilna karta pamiêci 

iêæ, w której bêd± zapisywane 
fonu lub Karta pamiêci.

o¶ci 

likacje > Multimedia > Czat.

lega na szybkiej wymianie 
 innymi osobami, które 
at mo¿na prowadziæ z jedn± 
wspólnych zainteresowaniach. 
êpniaj± kompatybilne serwery 
siê logowaæ po uprzedniej 
u. Dostêpne funkcje zale¿± 

 z czatu, nale¿y najpierw okre¶liæ 
nej us³ugi. Ustawienia te mo¿esz 
o¶ci tekstowej od us³ugodawcy, 

 czatu.

at czatu mo¿na znale¼æ 
ch tego urz±dzenia pod 
/support lub w lokalnej 
Wiadomo¶ci sieciowe
Dowiedz siê od us³ugodawcy, jakie s± dostêpne tematy i ich 
numery. Naci¶nij  i wybierz Wiadomo¶ci > Opcje > 
Ustawienia > Wiadomo¶ci sieciowe, a nastêpnie okre¶l 
odpowiednie opcje:

Odbiór wiad. z sieci — okre¶l, czy chcesz odbieraæ 
wiadomo¶ci sieciowe.

Jêzyk — wybierz jêzyk odbieranych wiadomo¶ci: 
Wszystkie, Wybrane lub Inne.

Detekcja tematów — zdecyduj, czy urz±dzenie ma 
automatycznie wyszukiwaæ nowe numery tematów 
i zapisywaæ je (bez nazw) na li¶cie.

Inne ustawienia
Naci¶nij  i wybierz Wiadomo¶ci > Opcje > 
Ustawienia > Inne, a nastêpnie okre¶l odpowiednie opcje:

Zapisz wys³ane wiad. — okre¶l, czy w folderze 
Wys³ane maj± byæ zapisywane kopie wszystkich 
wysy³anych wiadomo¶ci SMS, MMS i e-mail.

Liczba zapisan. wiad. — okre¶l, ile wys³anych wiadomo¶ci 
mo¿e byæ przechowywanych jednocze¶nie w folderze 
Wys³ane. Po osi±gniêciu limitu najstarsze zapisane 
wiadomo¶ci bêd± zastêpowane nowymi.

Pamiêæ w u¿yciu — je¶li k
jest w³o¿ona, wybierz pam
wiadomo¶ci: Pamiêæ tele

Czat — wiadom
b³yskawiczne 
Naci¶nij  i wybierz Ap

Czat (us³uga sieciowa) po
wiadomo¶ci tekstowych z
korzystaj± z tej us³ugi. Cz
osob± lub z grup± osób o 
Ró¿ni us³ugodawcy udost
czatu, do których mo¿na 
rejestracji w us³udze czat
od us³ugodawcy.

Aby mo¿na by³o korzystaæ
ustawienia dostêpu do da
odebraæ w postaci wiadom
który oferuje dan± us³ugê

Wiêcej informacji na tem
w instrukcjach dotycz±cy
adresem www.nseries.com
witrynie firmy Nokia.



isu kontaktu. Pojawi siê 
tów. Aby nawi±zaæ 
.

aæ po³±czenie w ten sposób, 
aæ kontakty z karty SIM do 

 „Kopiowanie kontaktów”, s. 102.

e z ostatnio wybranym numerem, 
¶nij . Wska¿ numer 

y zdjêcie lub plik wideo 
bierz Opcje > Wy¶lij MMS 
. Przed wys³aniem wiadomo¶ci 
ieniæ numer jej odbiorcy. 

æ plik do kompatybilnego 
owa).

w DTMF (np. reprezentuj±cych 
 Wy¶lij DTMF. Wprowad¼ ci±g 
zukaj go w menu Kontakty. 
czekiwania (w) lub pauzy (p), 
K, aby wys³aæ sygna³. Sygna³y 

karcie kontaktu do pola Numer 
N
aw

i±
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w
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 p

o³
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ñ Nawi±zywanie po³±czeñ

Po³±czenia g³osowe
1 W trybie gotowo¶ci wprowad¼ numer 

telefonu wraz z numerem kierunkowym. 
Aby usun±æ numer, naci¶nij . 
Aby nawi±zaæ po³±czenie miêdzynarodowe, 
naci¶nij  dwa razy w celu wprowadzenia 
znaku + (miêdzynarodowy kod dostêpu), a nastêpnie 
wprowad¼ numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy 
miejscowo¶ci (bez zera na pocz±tku) i numer telefonu.

2 Aby nawi±zaæ po³±czenie z wprowadzonym 
numerem, naci¶nij .

3 Aby siê roz³±czyæ lub zrezygnowaæ z próby po³±czenia, 
naci¶nij . Naci¶niêcie  zawsze koñczy 
po³±czenie, nawet je¶li jest aktywna inna aplikacja. 
Zamkniêcie klapki nie powoduje zakoñczenia 
aktywnego po³±czenia g³osowego.

Do regulacji g³o¶no¶ci podczas po³±czenia s³u¿± klawisze 
g³o¶no¶ci umieszczone z boku urz±dzenia. Je¶li zosta³o 
wybrane ustawienie Wycisz, musisz najpierw wybraæ 
Wy³. wyc..

Aby nawi±zaæ po³±czenie z numerem znajduj±cym siê 
w menu Kontakty, naci¶nij  i wybierz Kontakty. 
Wska¿ w³a¶ciwy kontakt lub wpisz w polu wyszukiwania 

kilka pierwszych liter op
lista pasuj±cych kontak
po³±czenie, naci¶nij

Aby mo¿na by³o nawi±z
nale¿y najpierw skopiow
folderu Kontakty. Patrz

Aby nawi±zaæ po³±czeni
w trybie gotowo¶ci naci
i naci¶nij .

Aby wys³aæ do rozmówc
w wiadomo¶ci MMS, wy
(tylko w sieciach UMTS)
mo¿esz j± edytowaæ i zm
Naci¶nij , aby wys³a
urz±dzenia (us³uga sieci

Aby wys³aæ ci±g sygna³ó
has³o), wybierz Opcje >
sygna³ów DTMF lub wys
Aby wprowadziæ znak o
naciskaj . Wybierz O
DTMF mo¿na dodaæ na 
telefonu lub DTMF.
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 ze skrzynk± poczty g³osowej 
i sieciowe; skrzynka wideo jest 
 UMTS), w trybie gotowo¶ci 
, a nastêpnie wybierz Poczta 
eo. Patrz te¿ „Przekierowowanie 

o³±czenia wideo”, s. 93.

nu swojej poczty g³osowej lub 
 i wybierz Narzêdzia > 

z., skrzynkê oraz Opcje > Zmieñ 
 (otrzymany od us³ugodawcy) 

³±czenia 

 uczestnikiem.
têpn± osob±, wybierz Opcje > 
rwsze po³±czenie zostanie 

o po³±czenia w³±cz do 
czestnika, wybieraj±c Opcje > 

ferencji nastêpn± osobê, 
erz Opcje > Konferencja > 
Aby zawiesiæ aktywne po³±czenie g³osowe w celu 
odebrania innego po³±czenia przychodz±cego, wybierz 
Opcje > Zawie¶. Aby prze³±czyæ miêdzy po³±czeniem 
aktywnym a zawieszonym, wybierz Opcje > Zamieñ. 
Aby po³±czyæ ze sob± rozmówców z po³±czenia aktywnego 
i zawieszonego, a nastêpnie roz³±czyæ siê, wybierz Opcje > 
Przen. po³±czenie.

 Wskazówka: Je¶li jest aktywne tylko jedno po³±czenie 
g³osowe, w celu jego zawieszenia naci¶nij . 
Aby uaktywniæ po³±czenie, naci¶nij ponownie .

Aby podczas aktywnego po³±czenia przekierowaæ 
d¼wiêk z urz±dzenia do g³o¶nika, wybierz W³±cz g³o¶nik. 
Je¶li do urz±dzenia jest pod³±czony kompatybilny zestaw 
s³uchawkowy Bluetooth, w celu przekierowania do niego 
d¼wiêku wybierz Opcje > W³. tryb g³o¶nomów.. 
Aby prze³±czyæ d¼wiêk z powrotem na urz±dzenie, 
wybierz Opcje > W³±cz mikrotelefon.

Aby zakoñczyæ aktywne po³±czenie i odebraæ 
po³±czenie oczekuj±ce, wybierz Opcje > Zamieñ.

Je¶li jest aktywnych kilka po³±czeñ, w celu zakoñczenia 
ich wszystkich wybierz Opcje > Zakoñcz wszystkie.

Wiele z opcji dostêpnych w trakcie po³±czenia 
g³osowego to us³ugi sieciowe.

Skrzynka poczty g
pocztowa wideo
Aby nawi±zaæ po³±czenie
lub skrzynk± wideo (us³ug
dostêpna tylko w sieciach
naci¶nij i przytrzymaj 
g³osowa lub Skrzynka wid
po³±czeñ”, s. 120, oraz „P

Aby zmieniæ numer telefo
skrzynki wideo, naci¶nij 
Apl. u¿ytk. > Skrz. po³±c
numer. Wprowad¼ numer
i wybierz OK.

Nawi±zywanie po
konferencyjnego
1 Po³±cz siê z pierwszym
2 Aby siê po³±czyæ z nas

Nowe po³±czenie. Pie
zawieszone.

3 Po nawi±zaniu drugieg
rozmowy pierwszego u
Konferencja.
Aby przy³±czyæ do kon
powtórz krok 2 i wybi



zty wideo, a klawisz  — 
±darki internetowej. 

e, w trybie gotowo¶ci 
o wybierania i .

owe
konalone funkcje poleceñ 
oskonalonych poleceñ g³osowych 
y mówi±cej, a zatem u¿ytkownik 
ywaæ znaków g³osowych. 
nie tworzy znaki g³osowe 

 kontaktów i porównuje 
powiadane przez u¿ytkownika. 
zpoznawanie poleceñ g³osowych, 
g³osu w urz±dzeniu przystosowuje 
a g³ównego.

taktu jest opis lub pseudonim 
aktu. Aby ods³uchaæ znak 
ez syntezator, otwórz kartê 
meru ze znakiem g³osowym 
órz znak g³os.

czenia przy u¿yciu 

aku g³osowego mo¿e byæ 
wym otoczeniu lub nag³ej sytuacji. 
N
aw

i±
zy

w
an

ie
 p

o³
±c

ze
ñ Dod. do konferencji. To urz±dzenie umo¿liwia 

po³±czenia konferencyjne z udzia³em maksymalnie 
sze¶ciu osób.
Aby nawi±zaæ prywatne po³±czenie z jednym 
z uczestników konferencji, wybierz Opcje > 
Konferencja > Rozmowa poufna. Wybierz uczestnika 
konferencji, a nastêpnie wybierz Poufna. Po³±czenie 
konferencyjne w Twoim urz±dzeniu zostanie 
zawieszone. Pozostali uczestnicy nadal bêd± mogli 
ze sob± rozmawiaæ. Aby po zakoñczeniu poufnej 
rozmowy powróciæ do po³±czenia konferencyjnego, 
wybierz Opcje > Dod. do konferencji.
Aby wykluczyæ jednego z uczestników konferencji, 
wybierz Opcje > Konferencja > Od³±cz uczestnika, 
przewiñ do odpowiedniego uczestnika i wybierz 
Od³±cz. 

4 Aby zakoñczyæ po³±czenie konferencyjne, naci¶nij .

Proste wybieranie numeru telefonu
Aby uaktywniæ proste wybieranie, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia > Telefon > Po³±czenie > 
Proste wybieranie > W³±czone.

Aby przypisaæ numer telefonu do jednego z klawiszy 
prostego wybierania ( – ), naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > Pr. wybier.. Wska¿ klawisz, 
do którego chcesz przypisaæ numer telefonu, i wybierz 
Opcje > Przypisz. Klawisz  jest zarezerwowany dla 

poczty g³osowej lub poc
do uruchamiania przegl

Aby nawi±zaæ po³±czeni
naci¶nij klawisz prosteg

Wybieranie g³os
Urz±dzenie oferuje udos
g³osowych. Dzia³anie ud
nie zale¿y od g³osu osob
nie musi wcze¶niej nagr
Urz±dzenie automatycz
odpowiadaj±ce pozycjom
z nimi znaki g³osowe wy
Aby umo¿liwiæ lepsze ro
funkcja rozpoznawania 
siê do g³osu u¿ytkownik

Znakiem g³osowym kon
zapisany na karcie kont
g³osowy odtwarzany prz
kontaktu, przewiñ do nu
i wybierz Opcje > Odtw

Nawi±zywanie po³±
znaku g³osowego

 Uwaga: U¿ycie zn
utrudnione w ha³a¶li
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ñ. (dom), Tel. kom. (praca), 

 Telefon (praca).

eo
 wideo (us³uga sieciowa) 
siê wzajemnie w czasie 
e odbiorcy jest wy¶wietlany 
y na ¿ywo lub zarejestrowany 

j± karty USIM i dostêpu do sieci 
iwo¶ci i warunkach korzystania 
o¿na uzyskaæ od us³ugodawcy.

± uczestniczyæ tylko dwie osoby. 
nawi±zaæ z kompatybilnym 

 lub klientem ISDN. Nie mo¿na 
eo w czasie trwania innego 
ideo lub transmisji danych.

ra obrazu wideo (nie jest 
cê lub nie przesy³a go sieæ). 
ia blokuj± wysy³anie obrazu 
acje o tym, jak zamiast obrazu 
jdziesz w punkcie 
Nie nale¿y zatem polegaæ wy³±cznie na g³osowym 
wybieraniu numerów we wszystkich okoliczno¶ciach.

Przy wybieraniu g³osowym jest u¿ywany g³o¶nik. 
Wypowiadaj±c znak g³osowy, trzymaj urz±dzenie 
w niewielkiej odleg³o¶ci.
1 Aby wybraæ numer g³osowo, w trybie gotowo¶ci 

naci¶nij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Je¶li 
do urz±dzenia jest pod³±czony kompatybilny zestaw 
s³uchawkowy, wybieranie g³osowe mo¿esz uruchomiæ 
przez naci¶niêcie i przytrzymanie klawisza tego 
zestawu.

2 Zostanie wyemitowany krótki d¼wiêk, a na 
wy¶wietlaczu pojawi siê komunikat Teraz mów. 
Wyra¼nie wypowiedz opis lub pseudonim zapisany 
na karcie kontaktu.

3 Urz±dzenie odtworzy w wybranym jêzyku 
syntezatorowy znak g³osowy rozpoznanego kontaktu 
oraz wy¶wietli jego opis i numer. Po 2,5 sekundy 
zostanie wybrany numer.
Je¶li kontakt zostanie rozpoznany nieprawid³owo, 
wybierz Nastêpny, aby przejrzeæ inne pasuj±ce 
kontakty, lub Przerwij, aby anulowaæ 
wybieranie g³osowe.

Je¶li pod jednym opisem jest zapisanych kilka numerów, 
urz±dzenie wybierze numer domy¶lny, o ile jest on 
ustawiony. W przeciwnym razie urz±dzenie wybierze 
pierwszy dostêpny numer spo¶ród nastêpuj±cych: 

Tel. komórkowy, Tel. kom
Telefon, Telefon (dom) i

Po³±czenia wid
Po nawi±zaniu po³±czenia
rozmówcy mog± widzieæ 
rzeczywistym. W telefoni
obraz wideo przekazywan
przez Twoje urz±dzenie. 

Po³±czenia wideo wymaga
UMTS. Informacje o mo¿l
z us³ugi po³±czeñ wideo m

W po³±czeniu wideo mog
Po³±czenie wideo mo¿na 
urz±dzeniem komórkowym
nawi±zywaæ po³±czeñ wid
po³±czenia: g³osowego, w

Ikony: 
 Urz±dzenie nie odbie

on wysy³any przez odbior
 Ustawienia urz±dzen

wideo do odbiorcy. Inform
wideo wys³aæ zdjêcie, zna
„Po³±czenie”, s. 119.



niejszyæ w³asny obraz, naci¶nij  

mieniæ miejscami przesy³ane 
pcje > Zmieñ kolejn. zdjêæ.

k do kompatybilnego zestawu 
nego z urz±dzeniem przez 
je > W³. tryb g³o¶nomów. 
k z powrotem do g³o¶nika 
pcje > W³±cz mikrotelefon.

odczas po³±czenia wideo s³u¿± 
szczone z boku urz±dzenia.

 u¿yæ kamery g³ównej, wybierz 
ównej. Aby prze³±czyæ z powrotem 
 wybierz Opcje > U¿yj kamery 

ie wideo, naci¶nij .

 wideo
ideo (us³uga sieciowa) podczas 

a z w³asnego urz±dzenia wys³aæ 
go urz±dzenia komórkowego 
y na ¿ywo lub gotowy plik wideo.

cji Udost. wideo nastêpuje 
li nie chcesz u¿ywaæ g³o¶nika 
N
aw
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ñ Nawet je¶li wysy³anie obrazu wideo zostanie zablokowane, 

op³ata za po³±czenie jest naliczana jak za po³±czenie 
wideo. W sprawie cen skontaktuj siê z us³ugodawc±.
1 Aby nawi±zaæ po³±czenie wideo, w trybie gotowo¶ci 

wprowad¼ numer telefonu lub wybierz Kontakty 
i wska¿ kontakt.

2 Wybierz Opcje > Po³±cz > Po³±czenie wideo.

Domy¶lnie w po³±czeniach wideo jest u¿ywana 
wewnêtrzna kamera pomocnicza. Nawi±zanie 
po³±czenia wideo mo¿e trochê potrwaæ. W tym 
czasie jest wy¶wietlany komunikat Czekanie na obraz 
wideo. Je¶li nie uda siê nawi±zaæ po³±czenia wideo (np. 
w sytuacji, gdy po³±czenia wideo nie s± mo¿liwe w danej 
sieci lub gdy urz±dzenie odbiorcze jest niekompatybilne), 
zostanie wy¶wietlone pytanie, czy chcesz w zamian 
nawi±zaæ zwyk³e po³±czenie albo wys³aæ wiadomo¶æ 
SMS lub MMS.

Po³±czenie wideo jest aktywne wtedy, gdy widaæ 
dwa obrazy wideo i s³ychaæ d¼wiêki p³yn±ce z g³o¶nika. 
Odbiorca po³±czenia mo¿e jednak zablokowaæ wysy³anie 
obrazu wideo ( ) — wówczas bêdzie tylko s³ychaæ 
d¼wiêk oraz widaæ zdjêcie lub szar± grafikê t³a.

Aby prze³±czyæ miêdzy wy¶wietlaniem obrazu wideo 
a odtwarzaniem samego d¼wiêku, wybierz Opcje > W³±cz 
lub Wy³±cz > Wysy³anie wideo, Wysy³anie audio lub 
Wysy³. audio i wideo.

Aby powiêkszyæ lub pom
lub .

Aby na wy¶wietlaczu za
obrazy wideo, wybierz O

Aby przekierowaæ d¼wiê
s³uchawkowego po³±czo
Bluetooth, wybierz Opc
Aby przekierowaæ d¼wiê
w urz±dzeniu, wybierz O

Do regulacji g³o¶no¶ci p
klawisze g³o¶no¶ci umie

Aby do wysy³ania wideo
Opcje > U¿yj kamery g³
na kamerê pomocnicz±,
pomocn.

Aby zakoñczyæ po³±czen

Udostêpnianie
Dziêki aplikacji Udost. w
po³±czenia wideo mo¿n
do innego kompatybilne
obraz wideo rejestrowan

Po uruchomieniu aplika
w³±czenie g³o¶nika. Je¿e
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ñoby”, odbiorca nie dowie 

zeniu. Pojawi siê komunikat 
, ¿e odbiorca nie mo¿e 

oba do osoby”

by” s± tak¿e znane pod 
ion Initiation Protocol). 
anie z aplikacji Udost. wideo, 
figurowaæ ustawienia profilu SIP.

 zwróæ siê do 
e ustawienia zapisz 
ca mo¿e przes³aæ ustawienia 
rczyæ listê wymaganych 

orcy, mo¿esz go wprowadziæ 
by. Otwórz widok Kontakty 
nia, a nastêpnie otwórz kartê 
± kartê dla tej osoby). 
lement > SIP lub 
¼ adres SIP w formacie 
zwa_domeny 
o¿esz u¿yæ adresu IP).

 kontaktu, w celu udostêpniania 
numeru telefonu odbiorcy razem 
do po³±czenia g³osowego podczas udostêpniania wideo, 
mo¿esz tak¿e u¿yæ kompatybilnego zestawu 
s³uchawkowego.

Wymagania techniczne
Aplikacja Udost. wideo wymaga po³±czenia UMTS. Dlatego 
korzystanie z aplikacji Udost. wideo zale¿y od dostêpno¶ci 
sieci UMTS. W sprawie zasiêgu sieci oraz dostêpno¶ci 
us³ugi i op³at z ni± zwi±zanych skontaktuj siê 
z us³ugodawc±.

W celu korzystania z aplikacji Udost. wideo wykonaj 
nastêpuj±ce czynno¶ci:
• Sprawd¼, czy urz±dzenie jest skonfigurowane do 

po³±czeñ „osoba do osoby”. Patrz „Ustawienia”, s. 95.
• Sprawd¼, czy jest aktywne po³±czenie UMTS i czy 

telefon jest w zasiêgu sieci UMTS. Patrz „Ustawienia”, 
s. 95. Je¶li rozpoczniesz sesjê udostêpniania, bêd±c 
w zasiêgu sieci UMTS, po czym nast±pi przekazanie do 
sieci GSM, to sesja udostêpniania zostanie przerwana, 
ale po³±czenie g³osowe bêdzie kontynuowane. 
Nie mo¿na uruchomiæ aplikacji Udost. wideo, je¶li 
urz±dzenie znajduje siê poza zasiêgiem sieci UMTS.

• Sprawd¼, czy nadawca i odbiorca s± zarejestrowani 
w sieci UMTS. Je¶li zaprosisz kogo¶ do sesji 
udostêpniania, ale urz±dzenie odbiorcy jest poza 
zasiêgiem sieci UMTS lub nie ma zainstalowanej 
aplikacji Udost. wideo b±d¼ skonfigurowanych 

po³±czeñ „osoba do os
siê o wys³anym zapros
o b³êdzie z informacj±
przyj±æ zaproszenia.

Ustawienia
Ustawienia po³±czeñ „os

Po³±czenia „osoba do oso
nazw± po³±czeñ SIP (Sess
Aby by³o mo¿liwe korzyst
w urz±dzeniu nale¿y skon

Po ustawienia profilu SIP
us³ugodawcy, a otrzyman
w urz±dzeniu. Us³ugodaw
bezprzewodowo lub dosta
parametrów.

Je¶li znasz adres SIP odbi
na karcie kontaktu tej oso
z g³ównego menu urz±dze
kontaktu (lub utwórz now
Wybierz Opcje > Dodaj e
Ujawnij widok. Wprowad
nazwa_u¿ytkownika@na
(zamiast nazwy domeny m

Je¶li nie znasz adresu SIP
wideo mo¿esz tak¿e u¿yæ 



zekszta³cenia go na odpowiedni 
wietlony komunikat Plik musi byæ 
by móc go udostêpniaæ innym. 
ierz OK.
e odbiorcy s± zapisane w folderze 

a ten ma wiele adresów SIP lub 
 zawieraj±cych numer kierunkowy 
iedni adres lub numer. Je¶li adres 

nu odbiorcy jest niedostêpny, 
 odbiorcy lub jego numer telefonu 
runkowym kraju i wybierz OK, 
nie.
czyna siê automatycznie z chwil±, 
ie zaproszenie.
 udostêpniania, wybierz Pauza. 
pnianie, wybierz Kontynuuj. 
ideo do przodu lub do ty³u, 

. Aby ponownie odtworzyæ plik, 

 udostêpniania, wybierz Stop. 
zenie g³osowe, naci¶nij . 
 koñczy siê tak¿e z chwil± 

ego po³±czenia g³osowego.

o udostêpniany na ¿ywo, wybierz 
zi twierdz±cej na pytanie Zapisaæ 
o? Udostêpniany obraz wideo jest 
djêcia i wideo aplikacji Galeria.
N
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ñ z numerem kierunkowym kraju (np. +48; 

o ile umo¿liwia to sieæ komórkowa).

Ustawienia po³±czeñ UMTS

Aby skonfigurowaæ ustawienia po³±czeñ UMTS, 
wykonaj nastêpuj±ce czynno¶ci:
• Skontaktuj siê z us³ugodawc±, aby zawrzeæ 

umowê na korzystanie z sieci UMTS.
• Sprawd¼, czy w urz±dzeniu s± prawid³owo 

skonfigurowane ustawienia punktu dostêpu sieci 
UMTS. Aby uzyskaæ pomoc, patrz „Po³±czenie”, s. 121.

Udostêpnianie wideo na ¿ywo lub 
pliku wideo
1 Podczas po³±czenia g³osowego wybierz Opcje > 

Udostêpnij wideo > Na ¿ywo.
Aby udostêpniæ plik wideo, wybierz Opcje > Udostêpnij 
wideo > Nagrany plik. Otworzy siê lista plików wideo 
zapisanych w pamiêci urz±dzenia lub na kompatybilnej 
karcie pamiêci. Wybierz plik wideo, który chcesz 
udostêpniæ. Aby wy¶wietliæ plik, wybierz Opcje > 
Odtwórz.

2 W przypadku udostêpniania wideo na ¿ywo urz±dzenie 
wy¶le zaproszenie pod adres SIP, który zosta³ dodany do 
karty kontaktu odbiorcy. 
Udostêpniaj±c plik wideo, wybierz Opcje > Zapro¶. 
Aby by³o mo¿liwe udostêpnienie pliku wideo, mo¿e 

zaj¶æ konieczno¶æ pr
format. Zostanie wy¶
skonwertowany, ¿e
Kontynuowaæ?. Wyb
Je¶li dane kontaktow
Kontakty, a odbiorc
numerów telefonów
kraju, wybierz odpow
SIP lub numer telefo
wprowad¼ adres SIP
wraz z numerem kie
aby wys³aæ zaprosze

3 Udostêpnianie rozpo
gdy odbiorca przyjm

4 Aby wstrzymaæ sesjê
Aby wznowiæ udostê
Aby przewin±æ plik w
naci¶nij  lub 
naci¶nij Odtwórz.

5 Aby zakoñczyæ sesjê
Aby zakoñczyæ po³±c
Udostêpnianie wideo
zakoñczenia aktywn

Aby zapisaæ obraz wide
Zapisz i udziel odpowied
udostêpniony plik wide
zapisywany w folderze Z
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ñanie wideo, wybierz Stop. 

czy siê tak¿e z chwil± 
o³±czenia g³osowego.

rzucanie po³±czeñ
aci¶nij . Je¿eli opcja Odb., 
stawiona na Tak, otwórz klapkê.

onka sygnalizuj±cego 
 wybierz Wycisz.

o³±czenia, naci¶nij . 
 Przekaz po³±czeñ > Gdy zajêty, 
woduje przekazanie go pod inny 

owanie po³±czeñ”, s. 120.

 celu wyciszenia d¼wiêku 
hodz±cego, mo¿esz bez 
s³aæ wiadomo¶æ tekstow± 
rmuj±c j± o niemo¿no¶ci 
bierz Opcje > Wy¶lij wiad. 
acje na temat konfigurowania 

dowej wiadomo¶ci tekstowej, 
.

Je¿eli podczas udostêpniania wideo otworzysz inn± 
aplikacjê, udostêpnianie zostanie wstrzymane. Aby 
powróciæ do widoku udostêpniania wideo i kontynuowaæ 
je, w aktywnym trybie gotowo¶ci wybierz Opcje > 
Kontynuuj. Patrz „Aktywny tryb gotowo¶ci”, s. 57.

Przyjmowanie zaproszeñ
Gdy kto¶ wy¶le do Ciebie zaproszenie do udostêpniania, 
w komunikacie o zaproszeniu bêdzie wy¶wietlona nazwa 
lub adres SIP nadawcy. Je¶li w urz±dzeniu nie jest 
ustawiony profil Milcz±cy, w momencie otrzymania 
zaproszenia rozlegnie siê d¼wiêk dzwonka.

Je¶li kto¶ wy¶le Ci zaproszenie do sesji udostêpniania, 
gdy bêdziesz poza zasiêgiem sieci UMTS, nie otrzymasz 
informacji o tym zaproszeniu.

Po odebraniu zaproszenia mo¿esz wybraæ 
z nastêpuj±cych opcji:

Akceptuj — aby uaktywniæ sesjê udostêpniania.

Odrzuæ — aby odrzuciæ zaproszenie. Nadawca otrzyma 
wiadomo¶æ o odrzuceniu zaproszenia. Mo¿esz tak¿e 
nacisn±æ klawisz zakoñczenia, aby odrzuciæ sesjê 
udostêpniania i zakoñczyæ po³±czenie g³osowe.

Aby wyciszyæ d¼wiêk odbieranego pliku wideo, 
wybierz Wycisz.

Aby zakoñczyæ udostêpni
Udostêpnianie wideo koñ
zakoñczenia aktywnego p

Odbieranie i od
Aby odebraæ po³±czenie, n
gdy klapka otwarta jest u

Aby wyciszyæ d¼wiêk dzw
przychodz±ce po³±czenie,

Je¶li nie chcesz odebraæ p
Je¶li jest aktywna funkcja
odrzucenie po³±czenia spo
numer. Patrz „Przekierow

Je¶li wybierzesz Wycisz w
dzwonka po³±czenia przyc
odrzucania po³±czenia wy
do osoby dzwoni±cej, info
odebrania po³±czenia. Wy
tekst.. Aby uzyskaæ inform
tej opcji i pisania standar
patrz „Po³±czenie”, s. 119



woma po³±czeniami, wybierz 
³±czenie przychodz±ce lub 
m aktywnym i wyj¶æ z obu 
> Przen. po³±czenie. 

 po³±czenie, naci¶nij . 
czenia, wybierz Opcje > 

elefonów po³±czeñ nieodebranych, 
anych, naci¶nij  i wybierz 
st. po³±czenia. Numery po³±czeñ 

nych s± rejestrowane tylko wtedy, 
têpna w sieci, a w³±czone 
w jej zasiêgu.

 listy ostatnich po³±czeñ, 
tnich po³±czeñ wybierz Opcje > 
 wyczy¶ciæ jeden z rejestrów 
ybierz Opcje > Wyczy¶æ listê. 
pis, otwórz listê, wska¿ ten zapis 

ny czas trwania po³±czeñ 
dz±cych, naci¶nij  
ejestr > Czas po³±czeñ.
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Przychodz±ce po³±czenie wideo jest sygnalizowane 
ikon± . 

Aby odebraæ po³±czenie wideo, naci¶nij . Zostanie 
wy¶wietlony komunikat Pozwalasz wys³aæ obraz wideo 
do dzwoni±cego? Aby rozpocz±æ przesy³anie obrazu 
wideo na ¿ywo, wybierz Tak.

Je¶li nie uaktywnisz po³±czenia wideo, obraz wideo nie 
bêdzie wysy³any i us³yszysz tylko d¼wiêk. Zamiast obrazu 
wideo bêdzie widoczny szary ekran. Aby uzyskaæ 
informacje na temat konfigurowania urz±dzenia tak, by 
zamiast szarego ekranu by³o wy¶wietlane zdjêcie zrobione 
za pomoc± kamery, patrz „Po³±czenie”, Zdjêcie w po³. 
wideo, s. 119.

Aby zakoñczyæ po³±czenie wideo, naci¶nij .

Po³±cz. oczekuj±ce
Mo¿esz odbieraæ rozmowy w czasie innego po³±czenia, 
je¶li zosta³a uaktywniona funkcja Po³±cz. oczekuj±ce 
w Narzêdzia > Ustawienia > Telefon > Po³±czenie > 
Po³±cz. oczekuj±ce (us³uga sieciowa).

Aby odebraæ po³±czenie oczekuj±ce, naci¶nij . 
Pierwsze po³±czenie zostanie zawieszone.

Aby prze³±czaæ miêdzy d
Zamieñ. Aby z³±czyæ po
zawieszone z po³±czenie
po³±czeñ, wybierz Opcje
Aby zakoñczyæ aktywne
Aby zakoñczyæ oba po³±
Zakoñcz wszystkie.

Rejestr 
Aby sprawdziæ numery t
odebranych i nawi±zyw
Narzêdzia > Rejestr > O
nieodebranych i odebra
gdy taka us³uga jest dos
urz±dzenie znajduje siê 

Aby wyczy¶ciæ wszystkie
w widoku g³ównym osta
Usuñ ostatnie po³.. Aby
po³±czeñ, otwórz go i w
Aby usun±æ wybrany za
i naci¶nij .

Czas po³±czeñ 
Aby sprawdziæ przybli¿o
przychodz±cych i wycho
i wybierz Narzêdzia > R
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 jak wys³anie wieloczê¶ciowej 
 po³±czenia pakietowe, s± 
cze zdarzenia komunikacyjne. 
cztow±, z centrum wiadomo¶ci 
ronami internetowymi s± 
ia pakietowe.

nieznany numer telefonu 
 Opcje > Zapisz w Kontaktach.

o¶æ rejestru, wybierz Opcje > 

to¶æ rejestru, zawarto¶æ spisu 
rty o dorêczeniu wiadomo¶ci, 
 rejestr. Wybierz Tak, aby 
usun±æ z rejestru wybrane 

 rejestru, wybierz Opcje > 
ejestru. Je¿eli wybierzesz 
awarto¶æ rejestru, spis ostatnich 
zeniu wiadomo¶ci zostan± 

oku szczegó³ów mo¿na 
 numer telefonu i wkleiæ 
ekstowej. Wybierz Opcje > 
 Uwaga: Wykazany na wystawionej przez 
us³ugodawcê fakturze rzeczywisty czas po³±czeñ 
telefonicznych mo¿e zale¿eæ od charakterystyki 
sieci, sposobu zliczania czasu po³±czeñ itp.

Aby wyzerowaæ liczniki czasu trwania po³±czeñ, wybierz 
Opcje > Zeruj liczniki czasu. Potrzebny jest do tego kod 
blokady. Patrz „Telefon i karta SIM”, s. 115.

Pakiety danych
Aby sprawdziæ ilo¶æ danych wys³anych i odebranych 
podczas po³±czeñ pakietowych, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Rejestr > Pakiety danych. Op³aty za 
po³±czenia pakietowe mog± byæ naliczane na przyk³ad 
na podstawie ilo¶ci wys³anych i odebranych danych.

Monitorowanie wszystkich zdarzeñ 
komunikacyjnych
W widoku Rejestr znajduj± siê nastêpuj±ce ikony:

 Przychodz±ce
 Wychodz±ce
 Nieodebrane zdarzenia komunikacyjne

Aby sprawdziæ wszystkie po³±czenia g³osowe, wiadomo¶ci 
tekstowe lub transmisje danych zarejestrowane przez 
urz±dzenie, naci¶nij , wybierz Narzêdzia > 

Rejestr, a nastêpnie naci¶
rejestru ogólnego.

Sk³adowe takich zdarzeñ,
wiadomo¶ci tekstowej lub
rejestrowane jako pojedyn
Po³±czenia ze skrzynk± po
multimedialnych lub ze st
traktowane jako po³±czen

Aby dodaæ do kontaktów 
z widoku Rejestr, wybierz

Aby przefiltrowaæ zawart
Filtr i odpowiedni filtr.

Aby trwale usun±æ zawar
ostatnich po³±czeñ i rapo
wybierz Opcje > Wyczy¶æ
potwierdziæ decyzjê. Aby 
zdarzenie, naci¶nij .

Aby ustawiæ czas trwania
Ustawienia > Czas trw. r
opcjê Bez rejestru, ca³a z
po³±czeñ i raporty o dorêc
trwale usuniête.

 Wskazówka: W wid
skopiowaæ do schowka
go np. w wiadomo¶ci t
Kopiuj numer.



t ograniczony. Zazwyczaj wynosi 
nd. Aby uzyskaæ informacje na 
dzi w danej sieci, nale¿y 

godawc±.

 g³o¶nik jest w³±czony, nie trzymaj 
, poniewa¿ d¼wiêki mog± byæ 

 zawsze maj± pierwszeñstwo przed 

mat us³ugi NIM mo¿na znale¼æ 
ych tego urz±dzenia pod adresem 
rt lub w lokalnej witrynie 
N
aw

i±
zy

w
an

ie
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±c

ze
ñ Aby sprawdziæ na liczniku danych pakietowych ilo¶æ 

przes³anych danych oraz czas trwania okre¶lonego 
po³±czenia pakietowego, wska¿ okre¶lone zdarzenie 
przychodz±ce lub wychodz±ce typu Pak. i wybierz Opcje > 
Poka¿ szczegó³y.

Naci¶nij i mów (NIM) 
Naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > £±cza > NIM.

Naci¶nij i mów (NIM, ang. Push to Talk) jest opart± na 
protokole internetowym us³ug± komunikacji g³osowej 
w czasie rzeczywistym, zaimplementowan± w sieci GSM/
GPRS. Us³uga ta umo¿liwia nawi±zywanie bezpo¶rednich 
po³±czeñ g³osowych przez naci¶niêcie jednego klawisza. 
Za pomoc± us³ugi NIM mo¿na rozmawiaæ z jedn± osob± 
lub z grup± osób. 

Aby korzystaæ z us³ugi NIM, nale¿y najpierw okre¶liæ 
punkt dostêpu do tej us³ugi i skonfigurowaæ jej ustawienia. 
Ustawienia te mo¿na odebraæ w postaci specjalnej 
wiadomo¶ci tekstowej od us³ugodawcy oferuj±cego 
us³ugê NIM. Do konfiguracji mo¿na tak¿e u¿yæ 
kreatora Sett. Wizard, je¶li umo¿liwia to us³ugodawca.

Gdy komunikacja odbywa siê za po¶rednictwem us³ugi 
NIM, jedna osoba mówi, a pozosta³e s³uchaj± jej przez 
wbudowany g³o¶nik. Osoby mówi±ce zmieniaj± siê, 
odpowiadaj±c sobie nawzajem. Poniewa¿ w danej chwili 
mo¿e mówiæ tylko jeden uczestnik takiego po³±czenia, czas 

trwania wypowiedzi jes
on maksymalnie 30 seku
temat d³ugo¶ci wypowie
skontaktowaæ siê z us³u

 Ostrze¿enie: Gdy
urz±dzenia przy uchu
bardzo g³o¶ne.

Po³±czenia telefoniczne
po³±czeniami NIM.

Wiêcej informacji na te
w instrukcjach dotycz±c
www.nseries.com/suppo
firmy Nokia.
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k¿e wyszukaæ, 
szukiwania pierwsze litery 
u pojawi siê lista kontaktów 

ych liter.

ontaktów mo¿na tak¿e dodawaæ 
 aplikacji Nokia Contacts Editor 
okia Nseries PC Suite. 

taktu miniaturê zdjêcia, 
cje > Edytuj > Opcje > Dodaj 

j¶cia po³±czenia na wy¶wietlaczu 
uj±cej osoby.

wy przypisany do kontaktu, 
pcje > Odtwórz znak g³os.. 

e”, s. 92.

we, wska¿ kartê kontaktu 
wizytówkê > Przez SMS, 
etooth. Patrz „Wiadomo¶ci”, 
ych przez Bluetooth”, s. 68.

py, wybierz Opcje > Dodaj 
a tylko wtedy, gdy zosta³a 
atrz „Tworzenie grup 
Kontakty (spis telefonów) 
Naci¶nij  i wybierz Kontakty. W aplikacji Kontakty 
mo¿esz zapisywaæ i aktualizowaæ informacje kontaktowe, 
takie jak numery telefonów, adresy domowe i adresy 
e-mail kontaktów. Do karty kontaktu mo¿esz dodaæ 
specjalny d¼wiêk dzwonka lub miniaturê zdjêcia. 
Mo¿esz te¿ tworzyæ grupy kontaktów, które pozwalaj± 
wysy³aæ wiadomo¶ci SMS lub e-mail do wielu odbiorców 
jednocze¶nie. W kontaktach mo¿esz zapisywaæ 
odebrane informacje o kontaktach (wizytówki). 
Patrz „Dane i ustawienia”, s. 82. Informacje 
o kontaktach mo¿na wysy³aæ i odbieraæ 
tylko przy u¿yciu kompatybilnych urz±dzeñ.

Aby wy¶wietliæ liczbê kontaktów i grup oraz ilo¶æ 
pamiêci dostêpnej w menu Kontakty, wybierz Opcje > 
Dane kontaktów.

Zapisywanie oraz edycja opisów 
i numerów telefonów
1 Wybierz Opcje > Nowy kontakt.
2 Wype³nij odpowiednie pola i wybierz Gotowe.

Aby edytowaæ kartê kontaktu w aplikacji Kontakty, 
przewiñ do karty, któr± chcesz edytowaæ, i wybierz Opcje > 

Edytuj. Kontakt mo¿na ta
wprowadzaj±c w polu wy
nazwiska. Na wy¶wietlacz
zaczynaj±cych siê od dan

 Wskazówka: Karty k
i edytowaæ za pomoc±
dostêpnej w pakiecie N

Aby do³±czyæ do karty kon
otwórz kartê i wybierz Op
miniaturê. W chwili nade
pojawi siê zdjêcie telefon

Aby ods³uchaæ znak g³oso
wybierz kartê kontaktu i O
Patrz „Wybieranie g³osow

Aby wys³aæ dane kontakto
i wybierz Opcje > Wy¶lij 
Przez MMS lub Przez Blu
s. 78, oraz „Wysy³anie dan

Aby dodaæ kontakt do gru
do grupy: (opcja dostêpn
utworzona jaka¶ grupa). P
kontaktów”, s. 103.



ntaktów
zenia opisy i numery z karty SIM, 
ontakty > Opcje > Kontakty 

ka¿ opisy do skopiowania i wybierz 
takt..

 na kartê SIM, w aplikacji 
o skopiowania i wybierz Opcje > 
b Opcje > Kopiuj > Do katalogu 
± kopiowane tylko pola 
tê SIM.

sz synchronizowaæ kontakty 
mputerem, korzystaj±c z pakietu 
ite. 

ne us³ugi SIM
i sposobu korzystania z us³ug 
 ze sprzedawc± tej karty. Mo¿e 
b inny sprzedawca.

umery zapisane na karcie SIM, 
ontakty > Opcje > Kontakty 

 katalogu SIM mo¿na dodawaæ 
ontaktów, a tak¿e edytowaæ 
po³±czenia.
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) Aby sprawdziæ, do których grup nale¿y kontakt, 
wska¿ go i wybierz Opcje > Nale¿y do grup.

Aby usun±æ kartê kontaktu z aplikacji Kontakty, wybierz 
kartê i naci¶nij . Aby usun±æ kilka kart kontaktów naraz, 
naci¶nij  i  w celu zaznaczenia kontaktów, 
a nastêpnie naci¶nij , aby je usun±æ.

Domy¶lne numery i adresy
Do karty kontaktu mo¿na przypisywaæ domy¶lne numery 
i adresy. Dziêki temu w sytuacji, gdy dana osoba ma 
kilka numerów telefonów lub adresów, mo¿esz ³atwo 
zatelefonowaæ pod okre¶lony numer lub wys³aæ wiadomo¶æ 
na okre¶lony adres. Domy¶lny numer jest te¿ u¿ywany 
w przypadku wybierania g³osowego.
1 W menu Kontakty wybierz kontakt.
2 Wybierz Opcje > Domy¶lne.
3 Wybierz domy¶lne pole, do którego chcesz dodaæ 

numer lub adres, a nastêpnie wybierz Przypisz.
4 Wybierz numer lub adres, który ma byæ u¿ywany 

jako domy¶lny.

Domy¶lny numer lub adres bêdzie podkre¶lony 
na karcie kontaktu.

Kopiowanie ko
Aby skopiowaæ do urz±d
naci¶nij  i wybierz K
SIM > Katalog SIM, ws
Opcje > Kopiuj do Kon

Aby skopiowaæ kontakty
Kontakty wska¿ opisy d
Kopiuj do katal. SIM lu
SIM. Z kart kontaktów s
rozpoznawane przez kar

 Wskazówka: Mo¿e
z kompatybilnym ko
Nokia Nseries PC Su

Katalog SIM i in
W sprawie dostêpno¶ci 
karty SIM skontaktuj siê
nim byæ us³ugodawca lu

Aby wy¶wietliæ opisy i n
naci¶nij  i wybierz K
SIM > Katalog SIM. W
i kopiowaæ numery do k
je i nawi±zywaæ z nimi 
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)iêków dzwonka 

onka do kontaktu lub grupy 
puj±ce czynno¶ci:
rzyæ kartê kontaktu, lub przejd¼ 
 grupê kontaktów.
iêk dzwonka. Pojawi siê lista 

ka, który chcesz przypisaæ do 
ntaktów. Jako d¼wiêk dzwonka 
k wideo.

 od kontaktu lub cz³onka grupy, 
dzwonka (je¶li numer telefonu 
niony i zostanie rozpoznany 

ka, z listy d¼wiêków dzwonka 
.

 kontaktów
ci¶nij , 
p.
a grupa. 
py lub u¿yj nazwy domy¶lnej 
Aby wy¶wietliæ listê numerów wybierania ustalonego, 
wybierz Opcje > Kontakty SIM > Kontakty wyb. ustal. 
Ustawienie to jest wy¶wietlane tylko wtedy, 
gdy karta SIM mo¿e z niego korzystaæ.

Aby ograniczyæ po³±czenia z w³asnego urz±dzenia do 
wybranych numerów telefonów, wybierz Opcje > Ustal. 
wyb. w³.. W celu w³±czenia lub wy³±czenia wybierania 
ustalonego albo edytowania kontaktów wybierania 
ustalonego konieczne jest podanie kodu PIN2. Je¶li nie 
masz tego kodu, skontaktuj siê z us³ugodawc±. Aby dodaæ 
nowe numery do listy wybierania ustalonego, wybierz 
Opcje > Nowy kontakt SIM. Do korzystania z tych funkcji 
jest potrzebny kod PIN2.

Korzystanie z funkcji Wybieranie ustalone uniemo¿liwia 
nawi±zywanie po³±czeñ pakietowych. Ograniczenie to nie 
dotyczy wiadomo¶ci SMS wysy³anych przez po³±czenie 
pakietowe. Jednak w takim przypadku na li¶cie wybierania 
ustalonego musi siê znajdowaæ zarówno numer odbiorcy, 
jak i numer centrum wiadomo¶ci.

Nawet gdy funkcja wybierania ustalonego jest w³±czona, 
nie jest wykluczona mo¿liwo¶æ nawi±zania po³±czenia 
z oficjalnym, zaprogramowanym w urz±dzeniu 
numerem alarmowym.

Dodawanie d¼w
do kontaktów
Aby przypisaæ d¼wiêk dzw
kontaktów, wykonaj nastê
1 Naci¶nij , aby otwo

do listy grup i wybierz
2 Wybierz Opcje > D¼w

d¼wiêków dzwonka.
3 Wybierz d¼wiêk dzwon

kontaktu lub grupy ko
mo¿na te¿ ustawiæ pli

Gdy nadejdzie po³±czenie
zabrzmi wybrany d¼wiêk 
dzwoni±cego bêdzie ujaw
przez Twoje urz±dzenie).

Aby usun±æ d¼wiêk dzwon
wybierz D¼wiêk domy¶lny

Tworzenie grup
1 W menu Kontakty na

aby otworzyæ listê gru
2 Wybierz Opcje > Now
3 Wprowad¼ nazwê gru

i wybierz OK. 
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) 4 Wska¿ grupê i wybierz Opcje > Dodaj cz³onków.
5 Wska¿ kontakt i naci¶nij , aby go zaznaczyæ. 

Aby dodaæ kilku cz³onków naraz, powtórz tê 
czynno¶æ dla ka¿dego dodawanego kontaktu.

6 Aby dodaæ wybrane kontakty do grupy, wybierz OK.

Aby zmieniæ nazwê grupy, wybierz Opcje > Zmieñ nazwê, 
wprowad¼ now± nazwê, a nastêpnie wybierz OK.

Usuwanie cz³onków z grupy
1 Z listy grup wybierz tê, któr± chcesz zmodyfikowaæ.
2 Przewiñ do kontaktu i wybierz Opcje > Usuñ z grupy.
3 Aby usun±æ kontakt z grupy, wybierz Tak.



Bi
ur

o

i
znale¼æ w witrynie 

pytaniami, sugestiami 
plikacji, odwied¼ forum 
der for Symbian OS, 
m 
/forums/main.html.

nych jednostek na inne, 
likacje > Biuro > Konwerter.

acji Konwerter maj± 
 z tego powodu mog± 
r±glaniu warto¶ci.
an± miarê.
nost. wybierz jednostkê, 

æ. W drugim polu Jednost. 
któr± chcesz przeliczyæ.
¶æ wprowad¼ warto¶æ, któr± 
rugim polu Ilo¶æ zostanie 

etlona warto¶æ po przeliczeniu.
Biuro
Kalkulator 
Naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Kalkulator.

 Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczon± dok³adno¶æ 
i s³u¿y jedynie do prostych obliczeñ.

Adobe Reader 
Aplikacja Adobe Reader umo¿liwia przegl±danie 
dokumentów w formacie PDF na wy¶wietlaczu urz±dzenia.

Aplikacja ta zosta³a przystosowana do wy¶wietlania 
dokumentów PDF w telefonach komórkowych oraz innych 
urz±dzeniach przeno¶nych i w porównaniu z wersj± 
przeznaczon± na komputer zawiera ograniczony zestaw 
funkcji.

Aby otworzyæ dokument, naci¶nij  i wybierz 
Aplikacje > Biuro > Adobe PDF. Ostatnio u¿ywane pliki s± 
wymienione w widoku plików. Aby otworzyæ dokument, 
przewiñ do niego i naci¶nij .

Aplikacja Mnd¿. plik. umo¿liwia przegl±danie i otwieranie 
dokumentów zapisanych w pamiêci urz±dzenia oraz na 
kompatybilnej karcie pamiêci (je¶li jest w³o¿ona).

Wiêcej informacj
Wiêcej informacji mo¿na 
www.adobe.com.

Aby podzieliæ siê swoimi 
i informacjami na temat a
u¿ytkowników Adobe Rea
znajduj±ce siê pod adrese
http://adobe.com/support

Konwerter 
Aby przeliczaæ miary z jed
naci¶nij  i wybierz Ap

Wyniki podawane w aplik
ograniczon± dok³adno¶æ i
wystêpowaæ b³êdy w zaok
1 W polu Typ wska¿ ¿±d
2 W pierwszym polu Jed

któr± chcesz przeliczy
wybierz jednostkê, na 

3 W pierwszym polu Ilo
chcesz przeliczyæ. W d
automatycznie wy¶wi



w± zgodn± z profilem Bluetooth 
s (HID). Dziêki pe³nemu uk³adowi 
o¿liwia wygodne wprowadzanie 
h tekstowych i e-mail oraz 

e Bluetooth w urz±dzeniu.

rz Narzêdzia > £±cza > 

ajd¼ klawiaturê, aby rozpocz±æ 
zeñ Bluetooth.
 listy i naci¶nij , aby nawi±zaæ 

turê z urz±dzeniem, wprowad¼ 
s³o (1–9 cyfr) w urz±dzeniu 

has³a mo¿e wymagaæ 
¶niêcia klawisza Fn.
nie o uk³ad klawiatury, wybierz go 

wy klawiatury jej stan zmieni siê 
zona, a zielony wska¼nik zacznie 

za to, ¿e klawiatura jest gotowa 

 na temat eksploatacji 
 mo¿na znale¼æ w jej instrukcji 
Bi
ur

o Okre¶lanie waluty podstawowej 
i kursów wymiany
Wybierz Typ > Waluta > Opcje > Kurs wymiany. 
Przed przyst±pieniem do przeliczania walut trzeba wybraæ 
walutê podstawow± i podaæ kursy wymiany. Kurs waluty 
bazowej zawsze wynosi 1.

 Uwaga: Po zmianie waluty bazowej nale¿y 
wprowadziæ nowe kursy wymiany, poniewa¿ 
wszystkie uprzednio wprowadzone warto¶ci 
zostan± wyzerowane.

Notatki 
Aby napisaæ notatkê w formacie TXT, naci¶nij  
i wybierz Aplikacje > Biuro > Notatki.

Dyktafon 
Aby nagraæ notatkê g³osow±, naci¶nij  i wybierz 
Aplikacje > Multimedia > Dyktafon. Aby nagraæ 
rozmowê telefoniczn±, podczas po³±czenia wybierz 
Dyktafon. Obie rozmawiaj±ce osoby co 5 sekund 
bêd± s³yszeæ sygna³ d¼wiêkowy.

Klawiatura bezprzewodowa 
Za pomoc± aplikacji Kl. bezprzewod. mo¿na 
skonfigurowaæ do u¿ytku z urz±dzeniem kompatybiln± 

klawiaturê bezprzewodo
Human Interface Device
QWERTY klawiatura um
tekstu w wiadomo¶ciac
pozycjach kalendarza.
1 Uaktywnij po³±czeni
2 W³±cz klawiaturê.
3 Naci¶nij  i wybie

Kl. bezprzewod.. 
4 Wybierz Opcje > Zn

wyszukiwanie urz±d
5 Wybierz klawiaturê z

po³±czenie.
6 Aby powi±zaæ klawia

to samo wybrane ha
i w klawiaturze.
Wprowadzenie cyfr 
wcze¶niejszego naci

7 Je¶li pojawi siê pyta
z listy w urz±dzeniu.

8 Po wy¶wietleniu naz
na Klawiatura po³±c
wolno migaæ. Oznac
do u¿ytku.

Szczegó³owe informacje
i konserwacji klawiatury
obs³ugi.
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kacji 
a
acjê SIS,  — aplikacjê Java, 
 zosta³a w pe³ni zainstalowana, 
lowan± na karcie pamiêci.

¿ywaj jedynie aplikacji oraz 
zymanych z zaufanych ¼róde³. 
ad aplikacje zatwierdzone przez 
tóre przesz³y test Java Verified™.

 instalacji:
likacji, numer wersji 
producenta, wybierz 
ó³y.
ó³owe informacje na temat 
eñ aplikacji, w aplikacji 
oka¿ szczegó³y. 
tyfikatami”, s. 117.
 z aktualizacj± lub poprawk± 
, oryginaln± aplikacjê 
czas, gdy posiadasz oryginalny 
e³n± kopiê zapasow± usuniêtego 
nia. Aby przywróciæ oryginaln± 
Narzêdzia
Mened¿er aplikacji 
Naci¶nij  i wybierz Aplikacje > Mnd¿. apl.. 
W urz±dzeniu mo¿na instalowaæ dwa typy aplikacji 
i oprogramowania:
• Aplikacje J2ME™ oparte na technologii Java™ 

z rozszerzeniami .jad lub .jar ( ). 
• Inne aplikacje i programy przeznaczone dla systemu 

operacyjnego Symbian ( ). Ich pliki instalacyjne 
maj± rozszerzenie .sis lub .sisx. Instaluj tylko 
oprogramowanie przeznaczone do urz±dzenia 
Nokia N76. Dostawcy oprogramowania czêsto 
bêd± pos³ugiwaæ siê oficjalnym numerem 
modelu urz±dzenia: Nokia N76-1.

Pliki instalacyjne mo¿na przes³aæ do urz±dzenia 
z kompatybilnego komputera, pobraæ je w czasie 
przegl±dania stron internetowych albo odebraæ 
w wiadomo¶ci MMS, jako za³±czniki do wiadomo¶ci e-mail 
lub przez po³±czenie Bluetooth. Do zainstalowania 
aplikacji mo¿esz równie¿ u¿yæ programu Nokia Application 
Installer z pakietu Nokia Nseries PC Suite. Je¶li do 
przes³ania pliku u¿ywasz Eksploratora Windows firmy 
Microsoft, umie¶æ plik na kompatybilnej karcie pamiêci 
(dysku lokalnym).

Instalowanie apli
i oprogramowani
Symbol  oznacza aplik

 — aplikacjê, która nie
a  — aplikacjê zainsta

 Wa¿ne: Instaluj i u
innych programów otr
Mog± to byæ na przyk³
firmê Symbian lub te, k

Uwagi przed rozpoczêciem
• Aby wy¶wietliæ typ ap

i nazwê dostawcy lub 
Opcje > Poka¿ szczeg
Aby wy¶wietliæ szczeg
certyfikatu zabezpiecz
Certyfikaty wybierz P
Patrz „Zarz±dzanie cer

• Je¶li zainstalujesz plik
do istniej±cej aplikacji
odtworzysz tylko wów
plik instalacyjny lub p
pakietu oprogramowa



owan± aplikacjê, wska¿ 
. Je¶li dla aplikacji nie 

go folderu, jest ona 
Aplikacje.

cje o tym, kiedy i jakie pakiety 
stalowane i usuwane, wybierz 

ie mo¿e zawieraæ tylko jedn± 
w±. Instalacja wiêcej ni¿ jednej 
ej mo¿e niekorzystnie wp³yn±æ 

nia, a nawet uniemo¿liwiæ 
.

cje na kompatybilnej karcie 
ne (.sis) pozostan± w pamiêci 
± zajmowaæ du¿o pamiêci, 
mym zapisywanie innych plików. 
cji, skorzystaj z pakietu Nokia 

rz na kompatybilnym komputerze 
instalacyjnych, po czym u¿yj 
ñ pliki instalacyjne z pamiêci 
d¿er plików”, s. 22. W przypadku 
o wiadomo¶ci, usuñ wiadomo¶æ 
N
ar
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ia aplikacjê, usuñ zainstalowan± aplikacjê, a nastêpnie 
zainstaluj aplikacjê ponownie z oryginalnego 
pliku instalacyjnego lub z kopii zapasowej.

• Do zainstalowania aplikacji Java wymagany jest 
plik JAR. Je¶li go brakuje, urz±dzenie wy¶wietli 
wezwanie do pobrania takiego pliku. Je¶li nie ma 
okre¶lonego punktu dostêpu dla aplikacji, urz±dzenie 
wy¶wietli wezwanie do wybrania takiego punktu. 
Przy pobieraniu pliku JAR mo¿e zaj¶æ potrzeba 
wprowadzenia nazwy u¿ytkownika i has³a dostêpu 
do serwera. Dane te otrzymasz od dostawcy lub 
producenta aplikacji.

1 Aby zlokalizowaæ plik instalacyjny, naci¶nij  
i wybierz Aplikacje > Mnd¿. apl.. Mo¿esz równie¿ 
przeszukaæ pamiêæ urz±dzenia lub kartê pamiêci 
(je¶li jest w³o¿ona) za pomoc± aplikacji Mnd¿. plik. 
lub otworzyæ w folderze Wiadomo¶ci > Sk. odbiorcza 
wiadomo¶æ, która zawiera plik instalacyjny.

2 W aplikacji Mnd¿. apl. wybierz Opcje > Instaluj. 
W przypadku innych aplikacji, przejd¼ do pliku 
instalacyjnego i naci¶nij , aby rozpocz±æ instalacjê.
W czasie trwania instalacji urz±dzenie wy¶wietla 
informacje o jej postêpie. Je¶li instalowana aplikacja 
nie ma cyfrowego podpisu lub certyfikatu, zostanie 
wy¶wietlone ostrze¿enie. Instalacjê nale¿y 
kontynuowaæ tylko wtedy, gdy ma siê pewno¶æ 
co do pochodzenia i zawarto¶ci takiej aplikacji.

Aby uruchomiæ zainstal
j± w menu i naci¶nij 
zdefiniowano domy¶lne
instalowana w folderze 

Aby wy¶wietliæ informa
oprogramowania by³y in
Opcje > Poka¿ rejestr.

 Wa¿ne: Urz±dzen
aplikacjê antywiruso
aplikacji antywirusow
na dzia³anie urz±dze
jego funkcjonowanie

Gdy zainstalujesz aplika
pamiêci, pliki instalacyj
urz±dzenia. Pliki te mog
uniemo¿liwiaj±c tym sa
Aby unikn±æ takiej sytua
Nseries PC Suite i utwó
kopie zapasowe plików 
mened¿era plików i usu
urz±dzenia. Patrz „Mene
pliku .sis do³±czonego d
ze skrzynki odbiorczej.
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iakacji Java mo¿e siê wi±zaæ 
wiadomo¶ci lub nawi±zania 
punktem dostêpu w celu 
nych lub sk³adników. W widoku 
. apl. przewiñ do ¿±danej 

> Otwórz, aby zmieniæ 
aplikacji.

awami 

og± korzystaæ z ró¿nych 
rawami cyfrowymi (DRM) 
ojej w³asno¶ci intelektualnej, 
raw autorskich. W tym 
ró¿ne typy oprogramowania 
stêp do materia³ów chronionych 
ki temu mo¿na uzyskaæ dostêp 
onych przy u¿yciu nastêpuj±cych 
10, OMA DRM 1.0 i OMA 
gramowanie DRM nie chroni 
a³ów, ich w³a¶ciciel mo¿e zg³osiæ 
u do nowych materia³ów prawo 
gramowania DRM zosta³o 
rawa mo¿e te¿ uniemo¿liwiæ 
ateria³ów wcze¶niej zapisanych 
 z u¿ytku takiego 
Usuwanie aplikacji i oprogramowania
Przewiñ do pakietu oprogramowania i wybierz Opcje > 
Usuñ. Wybierz Tak, aby potwierdziæ decyzjê.

Je¶li usuniesz oprogramowanie, mo¿esz je ponownie 
zainstalowaæ tylko wtedy, gdy masz oryginalny pakiet 
tego oprogramowania lub jego pe³n± kopiê zapasow±. 
Po usuniêciu pakietu oprogramowania otwieranie 
dokumentów utworzonych za pomoc± tego 
oprogramowania mo¿e byæ niemo¿liwe.

Je¶li dzia³anie innego pakietu oprogramowania zale¿y 
od usuniêtego pakietu, zale¿ny pakiet oprogramowania 
mo¿e przestaæ dzia³aæ. Wiêcej szczegó³ów znajdziesz 
w dokumentacji zainstalowanego oprogramowania.

Ustawienia
Wybierz Opcje > Ustawienia i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Inst. oprogramowania — aby okre¶liæ, czy mo¿e byæ 
instalowane oprogramowanie do systemu Symbian, 
które nie ma zweryfikowanego podpisu cyfrowego.

Spr. certyfik. online — aby sprawdzaæ certyfikaty 
online przed rozpoczêciem instalowania aplikacji.

Domy¶lny adr. intern. — aby wprowadziæ domy¶lny 
adres, pod którym s± sprawdzane certyfikaty online.

Instalacja niektórych apli
z konieczno¶ci± wys³ania 
po³±czenia z konkretnym 
pobrania dodatkowych da
g³ównym programu Mnd¿
aplikacji i wybierz Opcje
ustawienia dotycz±ce tej 

Zarz±dzanie pr
cyfrowymi
W³a¶ciciele materia³ów m
technologii zarz±dzania p
w celu zabezpieczenia sw
w tym równie¿ ochrony p
urz±dzeniu zastosowano 
DRM, które umo¿liwia do
prawami autorskimi. Dziê
do materia³ów zabezpiecz
mechanizmów: WMDRM 
DRM 2.0. Je¶li jakie¶ opro
skutecznie danych materi
¿±danie, aby w odniesieni
u¿ytkowania takiego opro
cofniête. Cofniêcie tego p
dostêp do chronionych m
w urz±dzeniu. Wycofanie



ji s± powi±zane z okre¶lon± kart± 
stêp do chronionych materia³ów 
karta SIM znajduje siê 

 w urz±dzeniu klucze aktywacji do 
 prawami autorskimi, naci¶nij  
ultimedia > Klucze akt.. 

± z nastêpuj±cych opcji:

y¶wietliæ klucze powi±zane z co 
 multimedialnym oraz klucze, 

jeszcze siê nie zacz±³.

y¶wietliæ klucze, które s± 
 up³ywu okresu u¿ycia pliku 
raku powi±zania klucza 
 plikiem w urz±dzeniu.

¶wietliæ nieu¿ywane klucze 
owi±zane z ¿adnymi plikami 
dzeniu.

 czas u¿ytkowania pliku 
 w³a¶ciwy klucz aktywacji 
rz nowy klucz. Kluczy 
tualizowaæ, je¶li jest 
mo¶ci z us³ug internetowych. 
omo¶ci sieciowe”, s. 82.
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ia oprogramowania DRM nie ma wp³ywu ani na materia³y 
chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na 
materia³y, które nie s± chronione ¿adn± technologi± DRM.

Materia³y chronione oprogramowaniem DRM s± 
dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który okre¶la 
prawa u¿ytkownika do korzystania z takich materia³ów.

Je¶li w pamiêci urz±dzenia s± jakie¶ materia³y chronione 
mechanizmem OMA DRM, to ¿eby zrobiæ kopie zapasowe 
zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materia³ów, u¿yj 
przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Nseries 
PC Suite. Inne metody przesy³ania mog± zawie¶æ przy 
przenoszeniu kluczy aktywacji, które po sformatowaniu 
pamiêci urz±dzenia trzeba bêdzie przywróciæ w celu 
dalszego korzystania z materia³ów chronionych 
mechanizmem OMA DRM. Potrzeba przywrócenia 
kluczy aktywacji mo¿e równie¿ zaistnieæ w przypadku 
uszkodzenia plików w urz±dzeniu.

Je¶li w urz±dzeniu s± zawarte materia³y zabezpieczone 
mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamiêci 
spowoduje utratê zarówno kluczy aktywacji, jak i samych 
materia³ów. Klucze aktywacji i materia³y mo¿na te¿ straciæ 
w przypadku uszkodzenia plików w urz±dzeniu. Utrata 
kluczy aktywacji lub materia³ów mo¿e ograniczyæ 
mo¿liwo¶æ ponownego u¿ycia tych materia³ów 
w urz±dzeniu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
na ten temat, zwróæ siê do us³ugodawcy.

Niektóre klucze aktywac
SIM, co powoduje, ¿e do
jest mo¿liwy tylko, je¶li 
w urz±dzeniu.

Aby wy¶wietliæ zapisane
materia³ów chronionych
i wybierz Aplikacje > M
Nastêpnie wybierz jedn

Wa¿ne klucze — aby w
najmniej jednym plikiem
których okres wa¿no¶ci 

Niewa¿. klucze — aby w
ju¿ niewa¿ne z powodu
multimedialnego lub z b
aktywacji z chronionym

Nie w u¿yciu — aby wy
aktywacji, które nie s± p
multimedialnymi w urz±

Aby wykupiæ dodatkowy
multimedialnego, wska¿
i wybierz Opcje > Pobie
aktywacji nie mo¿na ak
wy³±czony odbiór wiado
Patrz „Internetowe wiad
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ia Unikaj bardzo 
akronimów.

wy odtwarzany 
 Opcje > Odtwórz.

oleceñ g³osowych, wybierz 
 wy³±czyæ syntezator 
 znaki i polecenia g³osowe 
zenia, wybierz Syntezator > 

æ wyuczone ustawienia 
 w przypadku zmiany g³ównego 
wybierz Usuñ adaptacje g³osu.

ycji
rzêdzia > £±cza > Dane 

Positioning System) jest 
SA, który ponosi ca³kowit± 

adno¶æ dzia³ania i utrzymywanie 
o¶æ ustalania pozycji mo¿e mieæ 
w GPS prowadzone przez rz±d 
 ulec zmianie zgodnie 
têpniania GPS Amerykañskiego 
deralnego Planu Radionawigacji. 
pozycji mo¿e te¿ mieæ wp³yw 
telitów. Na mo¿liwo¶æ odbioru 
g± mieæ wp³yw okoliczne 
Aby przejrzeæ szczegó³owe informacje, takie jak 
wa¿no¶æ czy mo¿liwo¶æ wys³ania pliku, wska¿ 
¿±dany klucz aktywacji i naci¶nij .

Polecenia g³osowe 
Do sterowania urz±dzeniem mo¿na u¿ywaæ 
poleceñ g³osowych. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
o udoskonalonych poleceniach g³osowych dostêpnych 
w urz±dzeniu, patrz „Wybieranie g³osowe”, s. 92.

Aby uaktywniæ udoskonalone polecenia g³osowe s³u¿±ce 
do uruchamiania aplikacji lub profili, otwórz aplikacjê 
Polec. g³os. i folder Profile. Naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Apl. u¿ytk. > Polec. g³os. > Profile. 
Urz±dzenie utworzy znaki g³osowe aplikacji i profili. 
Aby u¿ywaæ udoskonalonych poleceñ g³osowych, naci¶nij 
i przytrzymaj w trybie gotowo¶ci  i wypowiedz 
polecenie g³osowe. Poleceniem g³osowym jest nazwa 
aplikacji lub profilu wy¶wietlana na li¶cie. Aby u¿ywaæ 
udoskonalonych poleceñ g³osowych przy zamkniêtej 
klapce, naci¶nij i przytrzymaj klawisz przewijania 
do przodu.

Aby dodaæ do listy wiêcej aplikacji, wybierz Opcje > 
Nowa aplikacja. Aby dodaæ drugie polecenie g³osowe, 
które bêdzie u¿ywane do uruchamiania aplikacji, wybierz 
Opcje > Zmieñ polecenie i wprowad¼ nowe polecenie 

g³osowe w formie tekstu.
krótkich nazw, skrótów i 

Aby ods³uchaæ znak g³oso
przez syntezator, wybierz

Aby zmieniæ ustawienia p
Opcje > Ustawienia. Aby
odtwarzaj±cy rozpoznane
w wybranym jêzyku urz±d
Wy³±czone. Aby skasowa
rozpoznawania g³osu, np.
u¿ytkownika urz±dzenia, 

Okre¶lanie poz
Naci¶nij  i wybierz Na
GPS lub Pkt. orient..

System GPS (ang. Global 
udostêpniany przez rz±d U
odpowiedzialno¶æ za dok³
tego systemu. Na dok³adn
wp³yw zestrajanie satelitó
USA. Dok³adno¶æ ta mo¿e
z polityk± cywilnego udos
Departamentu Obrony i Fe
Na dok³adno¶æ ustalania 
niew³a¶ciwa geometria sa
i jako¶æ sygna³ów GPS mo
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ia zabudowania, przeszkody naturalne i warunki 
atmosferyczne. Aby odbieraæ sygna³y GPS, odbiornik 
GPS musi znajdowaæ siê na zewn±trz budynku.

System GPS s³u¿y tylko jako pomoc w nawigacji. 
Nie powinno siê go stosowaæ do precyzyjnego okre¶lania 
lokalizacji. Oznacza to, ¿e przy ustalaniu pozycji lub 
nawigacji nigdy nie nale¿y polegaæ wy³±cznie na 
danych z odbiornika GPS.

Miernik d³ugo¶ci trasy ma ograniczon± 
dok³adno¶æ i nie mo¿na wykluczyæ b³êdów zaokr±gleñ. 
Na dok³adno¶æ pomiarów wp³ywa równie¿ dostêpno¶æ 
i jako¶æ sygna³ów GPS.

Pkt. orient. umo¿liwiaj± zapisanie i wy¶wietlanie 
w urz±dzeniu informacji o po³o¿eniu okre¶lonych miejsc. 
Aplikacja Dane GPS dostarcza wskazówki u³atwiaj±ce 
dotarcie do wybranego miejsca docelowego, informacje 
o pozycji bie¿±cego miejsca pobytu oraz dane o podró¿y, 
np. przybli¿on± odleg³o¶æ od miejsca docelowego 
i szacunkowy czas trwania podró¿y.

Pkt. orient. i Dane GPS mog± zale¿eæ od sieci 
(us³uga sieciowa) lub wymagaæ u¿ycia kompatybilnego 
odbiornika GPS.

Wiêcej informacji na temat aplikacji Pkt. orient. 
i Dane GPS mo¿na znale¼æ w instrukcjach dotycz±cych 
tego urz±dzenia pod adresem www.nseries.com/support 
lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.
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rzêdzia > Ustawienia > 

 zmianê d¼wiêków 
nego profilu.

aplikacjê. Patrz „Zmiana wygl±du 

¿y do otwierania ustawieñ 
 g³osowe”, s. 111.

b , aby ustawiæ 

iar tekstu i ikon na wy¶wietlaczu.

okre¶l limit czasu, po którego 
 wygaszacz.

st powitania lub logo pojawia 
³±czeniu urz±dzenia. Wybierz 
¶lnego obrazu, Tekst, aby 

nia, lub Zdjêcie, aby wybraæ 

re¶l czas, po którego 
ane pod¶wietlenie wy¶wietlacza.
Ustawienia 
Aby zmieniæ ustawienia, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia. Przewiñ do opcji Ogólne, 
Telefon, Po³±czenie lub Aplikacje i naci¶nij . 
Przewiñ do ustawienia lub grupy ustawieñ, które 
chcesz zmieniæ, i naci¶nij .

Niektóre ustawienia mog± byæ wprowadzone 
przez us³ugodawcê i nie mo¿na ich zmieniaæ.

Ogólne 
Aby edytowaæ ogólne ustawienia urz±dzenia lub 
przywróciæ jego oryginalne ustawienia domy¶lne, 
naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Ustawienia > 
Ogólne > Personalizacja, Data i godzina, Ekr. 
zewnêtrzny, Akcesoria, Zabezpieczen., Ust. 
fabryczne lub Pozycjonowan..

Aby uzyskaæ informacje na temat ustawienia 
Data i godzina, patrz „Zegar”, s. 75.

Personalizacja
Aby edytowaæ ustawienia dotycz±ce wy¶wietlacza, 
trybu gotowo¶ci i ogólnego funkcjonowania urz±dzenia, 

naci¶nij  i wybierz Na
Ogólne > Personalizacja.

Opcja D¼wiêki umo¿liwia
kalendarza, zegara i aktyw

Opcja Tematy uruchamia 
urz±dzenia”, s. 55.

Opcja Polecenia g³os. s³u
aplikacji. Patrz „Polecenia

Wy¶wietlacz
Jasno¶æ — naci¶nij  lu
jasno¶æ wy¶wietlacza.

Rozmiar — dostosuj rozm

Czas zw³. wygaszacza — 
up³yniêciu ma siê w³±czaæ

Powitanie lub logo — tek
siê na krótko po ka¿dym w
Domy¶lne, aby u¿yæ domy
wprowadziæ tre¶æ powita
zdjêcie z menu Galeria.

Czas pod¶wietlenia — ok
up³yniêciu ma byæ wy³±cz



êzyk wy¶wietlacza lub Jêzyk 
 wszystkie aplikacje i zachowuj± 
onownej zmiany.

a jêzyka wp³ywa na to, jakie litery 
têpne podczas wprowadzania 
± i s³ownikow±.

— wybierz dla metody 
nia tekstu ustawienie W³±czone 
stkich edytorach dostêpnych 
³ownikowa nie jest dostêpna 
.

y
owê i u¿yj klawisza g³o¶no¶ci, 

anu zewnêtrznego.

rta — wybierz Tak, je¿eli chcesz 
ychodz±ce, otwieraj±c klapkê.

 czy po uaktywnieniu wygaszacza 
³±czany w celu oszczêdzania 
cz jest wy³±czony, miga dioda 
e urz±dzenie jest w³±czone.

na temat wska¼ników akcesoriów, 
ska¼niki”, s. 19. Niektóre z³±cza 
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Aktywny tryb gotowo¶ci — umo¿liwia korzystanie 
w trybie gotowo¶ci ze skrótów do aplikacji. Patrz „Aktywny 
tryb gotowo¶ci”, s. 57.

Kl. szybk. wyb. > Lewy klawisz wyboru i Prawy 
klawisz wyboru — przypisz skrót do klawiszy wyboru 
w trybie gotowo¶ci.

Aplik. aktyw. trybu. got. — wybierz skróty do aplikacji, 
które bêd± wy¶wietlane w aktywnym trybie gotowo¶ci. 
To ustawienie jest dostêpne tylko wtedy, gdy jest 
w³±czony Aktywny tryb gotowo¶ci.

Mo¿na równie¿ przypisaæ skróty klawiaturowe do klawiszy 
przewijania. Skróty klawiszy przewijania s± niedostêpne, 
gdy jest w³±czony aktywny tryb gotowo¶ci.

Logo operatora — to ustawienie jest dostêpne dopiero 
po odebraniu i zapisaniu logo operatora. Je¶li logo 
operatora ma nie byæ wy¶wietlane, wybierz Nie.

Jêzyk
Jêzyk wy¶wietlacza — zmiana jêzyka wy¶wietlacza 
ma tak¿e wp³yw na format daty i godziny oraz na znaki 
separatorów u¿ywane np. w obliczeniach. Wybranie 
ustawienia Tryb auto oznacza wybranie jêzyka zgodnego 
z ustawieniem na karcie SIM. metricconverterProductID2” 
Po zmianie jêzyka tekstów wy¶wietlacza konieczne jest 
ponowne uruchomienie telefonu.

Zmiany ustawieñ opcji J
tekstów maj± wp³yw na
wa¿no¶æ do czasu ich p

Jêzyk tekstów — zmian
i znaki specjalne s± dos
tekstu metod± tradycyjn

Przewidywanie tekstu 
s³ownikowej wprowadza
lub Wy³±czone we wszy
w urz±dzeniu. Metoda s
we wszystkich jêzykach

Ekran zewnêtrzn
Jasno¶æ — zamknij obud
aby ustawiæ jasno¶æ ekr

Odb., gdy klapka otwa
odbieraæ po³±czenia prz

Tryb u¶pienia — okre¶l,
wy¶wietlacz ma byæ wy
baterii. Kiedy wy¶wietla
LED w celu wskazania, ¿

Akcesoria
Aby uzyskaæ informacje 
patrz „Najwa¿niejsze w
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a> Telefon i karta 

du³ zabezpieczeñ.

 ta opcja jest aktywna, 
 bêdzie siê pojawiaæ po ka¿dym 
które karty SIM nie zezwalaj± 
du PIN.

 blokady — umo¿liwiaj± zmianê 
PIN2. Kody te mog± sk³adaæ siê 
. Je¶li zapomnisz którego¶ z tych 
s³ugodawc±. Patrz „S³owniczek 
d”, s. 116.

 dostêpu podobnych do 
y zapobiec przypadkowemu 
owego.

 — zdecyduj, czy klawiatura 
atycznie po okre¶lonym czasie 

znie zablokowaæ lub odblokowaæ 
, a nastêpnie .

— aby uniemo¿liwiæ osobom 
 urz±dzenia, mo¿esz okre¶liæ 
rz±dzenie zostanie zablokowane 
anego urz±dzenia nie mo¿na 
ie wprowadzony prawid³owy 
akcesoriów nie przekazuj± informacji o typie 
akcesorium pod³±czonego do urz±dzenia.

Dostêpne ustawienia zale¿± od typu akcesorium. 
Wybierz akcesorium i jedn± z nastêpuj±cych opcji:

Profil domy¶lny — ustaw profil, który ma siê uaktywniaæ 
przy ka¿dym pod³±czeniu do urz±dzenia okre¶lonego 
kompatybilnego akcesorium. Patrz „Profile — ustawianie 
d¼wiêków”, s. 54.

Odbiór samoczynny — ustaw automatyczne odbieranie 
po³±czeñ po 5 sekundach. Po wybraniu ustawienia 
dzwonka Krótki d¼wiêk lub Milcz±cy odbiór 
samoczynny jest wy³±czany.

¦wiat³a — zdecyduj, czy pod¶wietlenie ma byæ w³±czone 
przez ca³y czas, czy wy³±czane po up³ywie okre¶lonego 
czasu. Ustawienie to nie jest dostêpne dla wszystkich 
akcesoriów.

Aby korzystaæ z akcesorium Telefon tekstowy lub Pêtla 
indukcyjna, nale¿y je uaktywniæ w urz±dzeniu. Aby 
uaktywniæ Telefon tekstowy, wybierz Telefon tekstowy > 
U¿yj teletekstu > Tak. Aby uaktywniæ pêtlê indukcyjn±, 
wybierz Pêtla indukcyjna > U¿yj pêtli > Tak.

Zabezpieczenia
Aby edytowaæ ustawienia zwi±zane z bezpieczeñstwem, 
naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > Ustawienia > 

Ogólne > Zabezpieczen.
SIM, Certyfikaty lub Mo

Telefon i karta SIM
¯±danie kodu PIN — gdy
¿±danie podania kodu PIN
w³±czeniu urz±dzenia. Nie
na wy³±czenie ¿±dania ko

Kod PIN, Kod PIN2 i Kod
kodu blokady, kodu PIN i 
wy³±cznie z cyfr od 0 do 9
kodów, skontaktuj siê z u
kodów PIN i kodów bloka

Unikaj stosowania kodów
numerów alarmowych, ab
wywo³aniu numeru alarm

Czas do autobl. klawiat.
ma byæ blokowana autom
bezczynno¶ci urz±dzenia.

 Wskazówka: aby rêc
klawiaturê, naci¶nij 

Czas do autoblok. telef. 
postronnym korzystanie z
czas, po którego up³ywie u
automatycznie. Zablokow
u¿ywaæ, dopóki nie zostan



PIN i kodów blokad
¶ z tych kodów, skontaktuj 

mo¿liwia osobom niepowo³anym 
 Kod ten (zawieraj±cy od 4 do 
starczany wraz z kart± SIM. Gdy 
adzisz b³êdny kod PIN, zostanie 
o odblokowania konieczne bêdzie 

ostêpniany z kart± USIM. Karta 
wersja karty SIM, przeznaczona 
 UMTS.

d 4 do 8 cyfr), udostêpniany 
, jest niezbêdny do korzystania 

±dzenia.

y 5 cyfr), zwany tak¿e kodem 
mo¿liwia osobom niepowo³anym 
. Fabrycznie ustawionym kodem 
345. Zmieñ ten kod, aby zapobiec 
 osoby niepowo³ane. Nie ujawniaj 
rzymaj go w bezpiecznym miejscu 
Je¶li zapomnisz kodu, skontaktuj 

raj±ce 8 cyfr) s± wymagane 
 zablokowanego kodu PIN lub 
no tych kodów z kart± SIM, 
Us
ta

w
ie

ni
a kod blokady. Aby wy³±czyæ blokadê 

automatyczn±, wybierz Brak.

Patrz „S³owniczek kodów PIN i kodów blokad”, s. 116.

Nawet gdy urz±dzenie jest zablokowane, niewykluczona 
jest mo¿liwo¶æ nawi±zania po³±czenia z oficjalnym, 
zaprogramowanym w urz±dzeniu numerem alarmowym.

 Wskazówka: Aby rêcznie zablokowaæ urz±dzenie, 
naci¶nij . Pojawi siê lista poleceñ. Wybierz 
Zablokuj telefon.

Zablokuj po zm. karty SIM — urz±dzenie mo¿na tak 
ustawiæ, aby ¿±da³o podania kodu blokady, gdy zostanie 
w³o¿ona nieznana karta SIM. W jego pamiêci jest 
przechowywana lista kart SIM rozpoznawanych 
jako karty w³a¶ciciela.

Zamkn. grupa u¿ytk. — umo¿liwia wskazanie grupy 
abonentów, z którymi mo¿na nawi±zywaæ po³±czenia 
i od których mo¿na odbieraæ po³±czenia (us³uga sieciowa).

Nawet gdy po³±czenia s± ograniczone do zamkniêtej grupy 
u¿ytkowników, nie jest wykluczona mo¿liwo¶æ nawi±zania 
po³±czenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urz±dzeniu 
numerem alarmowym.

Potwierd¼ us³ugi SIM — urz±dzenie mo¿na tak ustawiæ, 
aby wy¶wietla³o komunikaty potwierdzaj±ce korzystanie 
z us³ug karty SIM (us³uga sieciowa).

S³owniczek kodów 
Je¶li zapomnisz którego
siê z us³ugodawc±.

Kod PIN — ten kod unie
korzystanie z karty SIM.
8 cyfr) jest zazwyczaj do
trzy razy z rzêdu wprow
on zablokowany. Do jeg
u¿ycie kodu PUK.

Kod UPIN jest zwykle ud
USIM to udoskonalona 
do u¿ytku w telefonach

Kod PIN2 (zawieraj±cy o
z niektórymi kartami SIM
z niektórych funkcji urz

Kod blokady (zawieraj±c
zabezpieczaj±cym, unie
korzystanie z urz±dzenia
blokady jest ci±g cyfr 12
u¿yciu urz±dzenia przez
nikomu nowego kodu i t
(innym ni¿ urz±dzenie). 
siê z us³ugodawc±.

Kody PUK i PUK2 (zawie
odpowiednio do zmiany
PIN2. Je¶li nie dostarczo
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a musi bowiem zawieraæ jeszcze 

 lub godne zaufania certyfikaty. 
iczony czas wa¿no¶ci. 
nikat „Certyfikat wygas³” 
wa¿ny”, sprawd¼, czy data 
u s± prawid³owo ustawione.

ia certyfikatów, upewnij siê, ¿e 
a¶cicielowi certyfikatu i ¿e dany 
le¿y do wskazanego w³a¶ciciela.

 certyfikatu — sprawdzanie 

i serwera mo¿na mieæ dopiero 
zno¶ci jego podpisu i okresu 

ub bramki nie jest autentyczna 
prawid³owego certyfikatu 
ietlaczu pojawi siê odpowiedni 

certyfikatu, przewiñ do 
zczegó³y certyfik. Po otwarciu 
stanie sprawdzona jego wa¿no¶æ 
z poni¿szych komunikatów:

y pod wzglêdem 
plikacja nie jest skonfigurowana 
tu. Patrz „Zmiana ustawieñ 
118.
skontaktuj siê z us³ugodawc±, 
z którego karty SIM korzystasz.

Kod UPUK — ten kod (zawieraj±cy 8 cyfr) jest 
potrzebny do zmiany zablokowanego kodu UPIN. Je¶li 
nie dostarczono tego kodu z kart± USIM, skontaktuj 
siê z us³ugodawc±, z którego karty USIM korzystasz.

Zarz±dzanie certyfikatami
Cyfrowe certyfikaty nie gwarantuj± bezpieczeñstwa, 
s³u¿± jedynie do sprawdzania ¼róde³ oprogramowania.

W widoku g³ównym certyfikatów jest widoczna lista 
certyfikatów autoryzacji zapisanych w urz±dzeniu. 
Naci¶nij , aby wy¶wietliæ listê certyfikatów osobistych 
(o ile s± dostêpne).

Cyfrowe certyfikaty s± potrzebne do po³±czeñ z bankiem 
lub innym zdalnym serwerem, gdy nastêpuje wymiana 
poufnych informacji. Z certyfikatów warto te¿ korzystaæ, 
aby sprawdziæ autentyczno¶æ pobieranego 
oprogramowania i, w ogólno¶ci, zminimalizowaæ ryzyko 
pobrania wirusa czy innego szkodliwego programu.

 Wa¿ne: Nawet je¶li u¿ycie certyfikatów istotnie 
zmniejsza ryzyko zwi±zane ze zdalnymi po³±czeniami 
oraz instalacj± oprogramowania, to aby korzystaæ ze 
zwiêkszonego poziomu bezpieczeñstwa, nale¿y ich 
u¿ywaæ w sposób prawid³owy. Samo istnienie 
certyfikatu nie stanowi ¿adnego zabezpieczenia; 

mened¿er certyfikatów
w³a¶ciwe, autentyczne
Certyfikaty maj± ogran
Je¿eli pojawi siê komu
lub „Certyfikat ju¿ nie
i godzina w urz±dzeni

Zanim zmienisz ustawien
naprawdê mo¿na ufaæ w³
certyfikat rzeczywi¶cie na

Przegl±danie szczegó³ów
autentyczno¶ci

Pewno¶æ co do to¿samo¶c
po sprawdzeniu autentyc
wa¿no¶ci certyfikatu.

Je¶li to¿samo¶æ serwera l
lub w urz±dzeniu nie ma 
bezpieczeñstwa, na wy¶w
komunikat.

Aby sprawdziæ szczegó³y 
niego i wybierz Opcje > S
szczegó³ów certyfikatu zo
i mo¿e siê pojawiæ jeden 

Certyfikat niesprawdzon
wiarygodno¶ci — ¿adna a
do korzystania z certyfika
dotycz±cych zaufania”, s.



ezpieczeñ przegl±daæ lub 
ieczeñ (je¶li jest dostêpny), 
nij . Aby wy¶wietliæ 
 dotycz±ce modu³u zabezpieczeñ, 
erz Opcje > Szczegó³y zabezp.

yczne
iom przywróciæ oryginalne 
dzia > Ustawienia > Ogólne > 
tego potrzebny kod blokady. 
M”, s. 115. Po przywróceniu 
³±czenie urz±dzenia mo¿e 
le. Pliki i dokumenty 
.

ie
dy pozycjonow. s³u¿±ce do 
którym znajduje siê urz±dzenie: 
æ kompatybilnego zewnêtrznego 
onego przez Bluetooth, lub 
skorzystaæ z informacji z sieci 
ciowa). Informacje o pozycji mog± 
patybilne aplikacje dzia³aj±ce 
Us
ta

w
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a Wa¿no¶æ certyfikatu wygas³a — skoñczy³ 

siê okres wa¿no¶ci wybranego certyfikatu.

Certyfikat jeszcze niewa¿ny — okres wa¿no¶ci 
wybranego certyfikatu jeszcze siê nie zacz±³.

Certyfikat uszkodzony — nie mo¿na u¿yæ tego certyfikatu. 
Skontaktuj siê z jego wydawc±.

Zmiana ustawieñ dotycz±cych zaufania

Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij siê, ¿e 
naprawdê mo¿na ufaæ w³a¶cicielowi certyfikatu i ¿e dany 
certyfikat rzeczywi¶cie nale¿y do wskazanego w³a¶ciciela.

Przewiñ do certyfikatu autoryzacji i wybierz Opcje > Ust. 
zabezpieczeñ. Zale¿nie od wybranego certyfikatu pojawi 
siê lista aplikacji, które mog± z niego korzystaæ. 

Instalacja Symbian: Tak — certyfikat mo¿e po¶wiadczyæ 
pochodzenie nowej aplikacji przeznaczonej dla systemu 
operacyjnego Symbian.

Internet: Tak — certyfikat mo¿e po¶wiadczyæ 
autentyczno¶æ serwerów.

Instalacja aplikacji: Tak — certyfikat mo¿e 
po¶wiadczyæ pochodzenie nowej aplikacji JavaTM.

Aby zmieniæ warto¶æ, wybierz Opcje > Edytuj ust. zabezp..

Modu³ zabezpieczeñ
Aby w oknie Modu³ zab
edytowaæ modu³ zabezp
przewiñ do niego i naci¶
szczegó³owe informacje
przewiñ do niego i wybi

Ustawienia fabr
Aby niektórym ustawien
warto¶ci, wybierz Narzê
Ust. fabryczne. Jest do 
Patrz „Telefon i karta SI
ustawieñ fabrycznych w
potrwaæ d³u¿ej ni¿ zwyk
pozostan± niezmienione

Pozycjonowan
Wybierz u¿ywane Meto
wykrywania miejsca, w 
Bluetooth GPS, aby u¿y
odbiornika GPS pod³±cz
Bazuj±ca na sieci, aby 
komórkowej (us³uga sie
byæ u¿ywane przez kom
w urz±dzeniu.
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ae¶li w trakcie po³±czenia wideo 

 mo¿na wybraæ zdjêcie, które 

 wybierz W³±czone, aby 
wa³o maksymalnie 10 prób 
 numerem. Aby zatrzymaæ 
ybieranie, naci¶nij .

 wybierz to ustawienie, aby 
y¶wietlany czas jego trwania.

y po zakoñczeniu po³±czenia 
 czas jego trwania, wybierz 

ierz W³±czone, aby numery 
ostego wybierania ( – ) 
rzez naci¶niêcie i przytrzymanie 
¿ „Proste wybieranie numeru 

wybierz W³±czony, aby 
odbieraæ naci¶niêciem 
j±tkiem , ,  i ).

wienie (us³uga sieciowa) jest 
y karta SIM umo¿liwia 
erów abonenckich (tj. dwóch 
ierz liniê, której chcesz u¿ywaæ 
ñ i wysy³ania wiadomo¶ci 
d wyboru przychodz±ce 
Telefon 
Aby edytowaæ ustawienia zwi±zane z nawi±zywaniem 
i odbieraniem po³±czeñ, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia > Telefon > Po³±czenie, 
Przek. po³±czeñ, Zakaz po³±czeñ lub Sieæ.

Po³±czenie
Wysy³. w³asnego ID — mo¿na wybraæ wy¶wietlanie 
numeru telefonu (Tak) lub ukrywanie go (Nie) na 
ekranie telefonu osoby, do której dzwonisz. Aby u¿yæ 
ustawieñ domy¶lnych uzgodnionych z us³ugodawc± 
podczas wybierania abonamentu, wybierz 
(Ustala sieæ) (us³uga sieciowa).

Po³±cz. oczekuj±ce — je¶li uaktywnisz us³ugê po³±czeñ 
oczekuj±cych (us³uga sieciowa), sieæ bêdzie informowaæ 
o przychodz±cych po³±czeniach podczas innego 
po³±czenia. W³±cz tê funkcjê (Uaktywnij), wy³±cz 
j± (Anuluj) lub sprawd¼, czy jest w³±czona 
(Sprawd¼ status).

Odrzuæ i wy¶lij SMS — wybierz Tak, aby do 
telefonuj±cej osoby by³a wysy³ana wiadomo¶æ SMS 
z informacj± o przyczynie nieodebrania po³±czenia. 
Patrz „Odbieranie i odrzucanie po³±czeñ”, s. 97.

Tekst wiadomo¶ci — wpisz tre¶æ wiadomo¶ci 
wysy³anej po odrzuceniu po³±czenia.

Zdjêcie w po³. wideo — j
obraz nie jest przesy³any,
go zast±pi.

Autom. ponown. wyb. —
urz±dzenie samo podejmo
po³±czenia siê z wybranym
automatyczne ponowne w

Poka¿ czas po³±czenia —
podczas po³±czenia by³ w

Podsum. po³±czenia — ab
by³ na krótko wy¶wietlany
opcjê W³±czone.

Proste wybieranie — wyb
przypisane do klawiszy pr
mo¿na by³o wywo³ywaæ p
takiego klawisza. Patrz te
telefonu”, s. 92.

Odb. dow. klawiszem — 
po³±czenia przychodz±ce 
dowolnego klawisza (z wy

Linia w u¿yciu — to usta
widoczne tylko wtedy, gd
korzystanie z dwóch num
linii telefonicznych). Wyb
do nawi±zywania po³±cze
tekstowych. Niezale¿nie o



ñ i przekazywania 
jednocze¶nie aktywne.

 (us³uga sieciowa) umo¿liwia 
i odbierania i nawi±zywania 
stawienia tej funkcji, musisz 
re otrzymasz od us³ugodawcy.

w³±cz j± (Uaktywnij), wy³±cz 
y jest w³±czona (Sprawd¼ status). 
otyczy wszystkich po³±czeñ, tak¿e 

 i przekazywania po³±czeñ 
nie aktywne.

zu po³±czeñ jest w³±czona, 
¿liwo¶æ nawi±zywania po³±czeñ 
i numerami alarmowymi.

nie prze³±cza siê miêdzy sieciami 
otowo¶ci jako wska¼nik po³±czenia 
etlany symbol . Wska¼nikiem 

.

na, je¶li jest dostêpna w sieci 
ierz sieæ, która ma byæ u¿ywana. 
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a po³±czenia mo¿na odbieraæ z obu linii. Je¶li wybierzesz 

opcjê Linia 2, ale us³uga ta nie jest objêta abonamentem, 
nie nawi±¿esz ¿adnego po³±czenia. Gdy wybierzesz opcjê 
„Linia 2”, w trybie gotowo¶ci bêdzie widoczny symbol .

 Wskazówka: Aby prze³±czyæ miêdzy liniami, 
naci¶nij i przytrzymaj  w trybie gotowo¶ci.

Zmiana linii — aby zablokowaæ mo¿liwo¶æ wyboru linii 
(us³uga sieciowa), wybierz Wy³±cz (je¿eli ta funkcja jest 
udostêpniana przez kartê SIM). Do zmiany tego 
ustawienia jest potrzebny kod PIN2.

Przekierowowanie po³±czeñ
Funkcja Przek. po³±czeñ umo¿liwia przekazywanie 
po³±czeñ przychodz±cych na skrzynkê poczty g³osowej 
lub na inny numer telefonu. Wiêcej informacji uzyskasz 
od us³ugodawcy.

Wybierz po³±czenia, które chcesz przekazywaæ, i wska¿ 
¿±dan± opcjê przekazywania. Aby po³±czenia g³osowe 
by³y przekazywane, gdy numer jest zajêty lub 
gdy po³±czenie przychodz±ce zostanie odrzucone, 
wybierz Gdy zajêty. W³±cz tê opcjê (Uaktywnij), wy³±cz 
j± (Anuluj) lub sprawd¼, czy jest w³±czona (Sprawd¼ stan).

Jednocze¶nie mo¿e byæ aktywnych kilka opcji 
przekazywania. Widoczny w trybie gotowo¶ci 
symbol  oznacza, ¿e aktywne jest 
przekazywanie wszystkich po³±czeñ.

Funkcje zakazu po³±cze
po³±czeñ nie mog± byæ 

Zakaz po³±czeñ 
Funkcja Zakaz po³±czeñ
ograniczenie mo¿liwo¶c
po³±czeñ. Aby zmieniæ u
podaæ has³o zakazu, któ

Wybierz opcjê zakazu i 
(Anuluj) lub sprawd¼, cz
Opcja Zakaz po³±czeñ d
transmisji danych.

Funkcje zakazu po³±czeñ
nie mog± byæ jednocze¶

Nawet gdy funkcja zaka
nie jest wykluczona mo
z niektórymi oficjalnym

Sieæ
Urz±dzenie automatycz
GSM i UMTS. W trybie g
z sieci± GSM jest wy¶wi
sieci UMTS jest symbol 

Tryb sieci (opcja widocz
bezprzewodowej) — wyb
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aa temat ustawieñ USB, 

a temat ustawieñ Bluetooth, 

isji danych 

±zywaæ po³±czenia pakietowe 
k³ad po³±czenia GPRS w sieciach 
MTS mo¿e byæ aktywnych 
eñ transmisji danych, a punkty 
owaæ jedno po³±czenie. W sieci 
sji danych pozostaj± aktywne 
wego.

 transmisji danych jest potrzebny 
re¶liæ kilka rodzajów punktów 

tóry s³u¿y do wysy³ania 
¶ci multimedialnych;
rnetu, który umo¿liwia wysy³anie 
¶ci e- mail oraz po³±czenie 

wego punktu dostêpu dla 
ê do us³ugodawcy. Informacje 
Gdy zostanie wybrana opcja Tryb podwójny, urz±dzenie 
automatycznie wybierze sieæ GSM lub UMTS, zale¿nie 
od parametrów sieci i warunków umów roamingowych 
zawartych miêdzy operatorami. Wiêcej informacji mo¿na 
uzyskaæ od us³ugodawcy.

Wybór operatora — wybierz Automatyczny, aby 
urz±dzenie samo wybra³o jedn± z dostêpnych sieci, 
lub Rêczny, aby z listy sieci rêcznie wybraæ w³a¶ciw± sieæ. 
Je¶li po³±czenie z rêcznie wybran± sieci± zostanie zerwane, 
urz±dzenie wyemituje sygna³ b³êdu i wy¶wietli ¿±danie 
wybrania sieci. Wybrana sieæ musi mieæ zawart± umowê 
roamingow± z sieci± macierzyst±.

 S³owniczek: Umowa roamingowa jest zawierana 
miêdzy operatorami ró¿nych sieci, aby u¿ytkownik 
jednej sieci móg³ równie¿ korzystaæ z us³ug innych sieci.

Informacje o sieci — wybierz W³±czone, aby urz±dzenie 
informowa³o o korzystaniu z sieci komórkowej opartej na 
technologii MCN oraz aby w³±czyæ odbieranie informacji 
o sieci.

Po³±czenie 
Aby edytowaæ ustawienia punktu dostêpu i inne 
ustawienia po³±czeñ, naci¶nij  i wybierz Narzêdzia > 
Ustawienia > Po³±czenie > Bluetooth, USB, 
Punkty dostêpu, Dane pakietowe, Po³±cz. danych, 
Ustawienia SIP, Konfiguracje lub Kontrola APN.

Aby uzyskaæ informacje n
patrz „USB”, s. 70.

Aby uzyskaæ informacje n
patrz „Ustawienia”, s. 67.

Po³±czenia transm
i punkty dostêpu
Z urz±dzenia mo¿na nawi
(us³uga sieciowa), na przy
GSM. W sieciach GSM i U
jednocze¶nie kilka po³±cz
dostêpu mog± wspó³u¿ytk
UMTS po³±czenia transmi
w czasie po³±czenia g³oso

Do nawi±zania po³±czenia
punkt dostêpu. Mo¿na ok
dostêpu, takich jak:
• punkt dostêpu MMS, k

i odbierania wiadomo
• punkt dostêpu do inte

i odbieranie wiadomo
z internetem.

W sprawie wyboru w³a¶ci
okre¶lonej us³ugi zwróæ si



wype³nione, o ile us³ugodawca 

aæ z transmisji danych, 
têpniaæ tê funkcjê i — je¶li 
iæ j± dla danej karty SIM.

eñ pakietowych

k otrzymanych od us³ugodawcy.

 nazwê punktu dostêpu otrzymasz 

nazwa u¿ytkownika, któr± 
odawca, mo¿e byæ niezbêdna 
ia pakietowego.

usisz wprowadzaæ has³o przy 
o serwera albo gdy nie chcesz 
dzeniu, wybierz Tak.

kle przydziela us³ugodawca, mo¿e 
zania po³±czenia pakietowego.

bierz Normalne lub Bezpieczne.

e¿no¶ci od konfigurowanego 
d¼ adres internetowy lub adres 

ultimedialnych.

aawansowane, 
e ustawienia:
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a o dostêpno¶ci us³ug po³±czeñ pakietowych 

i warunkach subskrypcji uzyskasz od us³ugodawcy.

Punkty dostêpu
Ustawienia punktu dostêpu mo¿na 
otrzymaæ od us³ugodawcy w postaci wiadomo¶ci. 
Patrz „Dane i ustawienia”, s. 82. Niektóre lub wszystkie 
punkty dostêpu mog± byæ ustawione w urz±dzeniu przez 
us³ugodawcê, a zmienianie ich, tworzenie, edytowanie 
lub usuwanie mo¿e byæ niemo¿liwe. Symbol  oznacza 
chroniony punkt dostêpu, natomiast  oznacza punkt 
dostêpu do transmisji danych pakietowych.

Aby utworzyæ nowy punkt dostêpu, wybierz Opcje > 
Nowy punkt dostêpu.

Aby edytowaæ ustawienia punktu dostêpu, wybierz 
Opcje > Edytuj. Stosuj siê do wskazówek otrzymanych 
od us³ugodawcy.

Nazwa po³±czenia — wprowad¼ opisow± 
nazwê po³±czenia.

No¶nik danych — wybierz typ po³±czenia 
transmisji danych.

Dostêpne pola zale¿± od wybranego po³±czenia transmisji 
danych. Wype³nij wszystkie pola opatrzone s³owami 
Nale¿y okre¶liæ lub czerwon± gwiazdk±. Pozosta³e 

pola mog± pozostaæ nie
nie zdecydowa³ inaczej.

Aby mo¿na by³o korzyst
us³ugodawca musi udos
to konieczne — uaktywn

Punkty dostêpu po³±cz

Stosuj siê do wskazówe

Nazwa p-tu dostêpu —
od us³ugodawcy.

Nazwa u¿ytkownika — 
zwykle przydziela us³ug
do nawi±zania po³±czen

¯±danie has³a — je¶li m
ka¿dym logowaniu siê d
zapisywaæ has³a w urz±

Has³o — has³o, które zwy
byæ niezbêdne do nawi±

Uwierzytelnianie — wy

Strona g³ówna — w zal
punktu dostêpu wprowa
centrum wiadomo¶ci m

Wybierz Opcje > Ust. z
aby zmieniæ nastêpuj±c
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atrzeba, urz±dzenie u¿yje 

opiero wtedy, gdy uruchomisz 
 takiego po³±czenia.

punktu dostêpu jest potrzebna, 
mputerowi jako modem 
.

h
ych maj± wp³yw na wszystkie 
e po³±czeñ transmisji danych 

¿liwia automatyczne roz³±czanie 
ych po ustalonym okresie 
adziæ limit czasu, wybierz Ust. 
d¼ czas w minutach. Je¿eli 
ny, po³±czenia transmisji danych 
matycznie.

nitiation Protocol) s± niezbêdne 
owych, takich jak udostêpnianie 
esz otrzymaæ w wiadomo¶ci 
y. Profile ustawieñ mo¿esz 
rzyæ w menu Ustawienia SIP.
Typ sieci — wybierz typ protoko³u internetowego, 
który ma byæ u¿ywany: IPv4 lub IPv6. Pozosta³e 
ustawienia zale¿± od wybranego typu sieci.

Adres IP telefonu (dotyczy tylko protoko³u IPv4) — 
wprowad¼ adres IP urz±dzenia. 

Adres DNS — w polu G³ówny adres DNS wprowad¼ adres 
IP podstawowego serwera DNS. W polu Pomocniczy adres 
DNS wprowad¼ adres IP pomocniczego serwera DNS. 
Adresy te otrzymasz od us³ugodawcy internetowego.

Adres serwera proxy — wprowad¼ adres serwera proxy.

Numer portu proxy — wprowad¼ numer portu 
serwera proxy.

Dane pakietowe
Ustawienia po³±czeñ pakietowych maj± wp³yw na 
wszystkie punkty dostêpu u¿ywane do pakietowej 
transmisji danych.

Po³±cz. pakietowe — wybierz Kiedy dostêpne, aby 
urz±dzenie automatycznie rejestrowa³o siê w sieci 
po³±czeñ pakietowych, gdy tylko znajdzie siê w jej zasiêgu. 
Bêdzie mo¿na wówczas szybciej nawi±zaæ po³±czenie 
pakietowe (np. w celu wys³ania i odebrania poczty 
elektronicznej). Je¶li urz±dzenie znajdzie siê poza 
zasiêgiem sieci po³±czeñ pakietowych, bêdzie okresowo 
podejmowa³o próby nawi±zania takiego po³±czenia. 

Je¶li wybierzesz Kiedy po
po³±czenia pakietowego d
aplikacjê, która korzysta z

Punkt dostêpu — nazwa 
aby urz±dzenie s³u¿y³o ko
do po³±czeñ pakietowych

Transmisja danyc
Ustawienia transmisji dan
punkty dostêpu u¿ywaj±c
GSM.

Czas trybu online — umo
po³±czenia transmisji dan
bezczynno¶ci. Aby wprow
przez u¿ytkow. i wprowa
wybierzesz Nieograniczo
nie bêd± roz³±czane auto

Ustawienia SIP
Ustawienia SIP (Session I
dla niektórych us³ug sieci
wideo. Ustawienia te mo¿
tekstowej od us³ugodawc
przegl±daæ, usuwaæ i two
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a Konfiguracje

Ustawienia zaufanego serwera mo¿esz otrzymaæ 
w wiadomo¶ci konfiguracyjnej od us³ugodawcy. 
Ustawienia te mo¿esz wy¶wietlaæ, zapisywaæ 
lub usuwaæ w menu Konfiguracje.

Kontrola APN
Us³uga Kontrola APN pozwala ograniczyæ po³±czenia 
pakietowe oraz wskazaæ, ¿e urz±dzenie ma korzystaæ tylko 
z okre¶lonych punktów dostêpu po³±czeñ pakietowych.

To ustawienie jest dostêpne tylko wtedy, gdy karta SIM 
umo¿liwia korzystanie z us³ugi kontrolowania punktów 
dostêpu.

Aby w³±czyæ lub wy³±czyæ us³ugê kontrolowania lub 
zmieniæ dozwolone punkty dostêpu, wybierz Opcje 
i odpowiedni± opcjê. Do zmiany opcji jest potrzebny 
kod PIN2. Kod ten mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy.

Aplikacje 
Aby edytowaæ ustawienia niektórych aplikacji 
dzia³aj±cych w urz±dzeniu, naci¶nij  i wybierz 
Narzêdzia > Ustawienia > Aplikacje. Ustawienia 
s± równie¿ dostêpne w ka¿dej aplikacji po wybraniu 
opcji ustawieñ.
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i odpowiedzi
zia³aj±ce w tle, naci¶nij 
stêpnie wybierz aplikacje 
ij te aplikacje.

która nie odpowiada?

. Wska¿ aplikacjê i naci¶nij , 

le¼æ innego urz±dzenia?

a s± kompatybilne, maj± w³±czon± 
znajduj± siê w trybie ukrytym. 
o¶æ miêdzy urz±dzeniami nie 
 czy nie ma miêdzy nimi ¶cian 

oñczyæ po³±czenia Bluetooth?

pod³±czone inne urz±dzenie, 
ñczyæ z tego w³a¶nie urz±dzenia 
Bluetooth. Wybierz Narzêdzia > 
 > Wy³±czony.

amazane?

iektywu s± czyste.
Rozwi±zywanie problemów: pytania i
Kody dostêpu

P: Jakie s± kody blokady, PIN i PUK?

O: Domy¶lny kod blokady to 12345. Je¶li zapomnisz 
lub zgubisz kod blokady, skontaktuj siê 
z dostawc± urz±dzenia.
W przypadku zapomnienia, zgubienia b±d¼ 
nieotrzymania kodu PIN lub PUK skontaktuj 
siê z operatorem sieci komórkowej.
Informacji na temat hase³ udziela dostawca punktu 
dostêpu, na przyk³ad us³ugodawca komercyjny (ISP) 
lub sieciowy.

Bateria

P: Dlaczego bateria szybko siê wyczerpuje?

O: Funkcje wykorzystuj±ce technologiê Bluetooth, nawet gdy 
dzia³aj± w tle podczas u¿ywania innych funkcji, zwiêkszaj± 
zapotrzebowanie na energiê i skracaj± ¿ywotno¶æ baterii.
Zapotrzebowanie na energiê baterii zwiêkszaj± tak¿e 
po³±czenia pakietowej transmisji danych. Po wybraniu 
w ustawieniu Po³±cz. pakietowe opcji Kiedy dostêpne 
w menu Ustawienia po³±czeñ, kiedy nie ma zasiêgu sieci 
danych pakietowych (GPRS), urz±dzenie próbuje okresowo 
nawi±zaæ po³±czenie pakietowej transmisji danych, 
co zwiêksza zapotrzebowanie na energiê baterii.
Aby wyd³u¿yæ czas dzia³ania urz±dzenia, wy³±cz ³±czno¶æ 
Bluetooth, kiedy z niej nie korzystasz. Ustaw tak¿e Po³±cz. 
pakietowe na Kiedy potrzeba. Aby zamkn±æ wszystkie 

nieu¿ywane aplikacje d
i przytrzymaj , a na
z listy. Nastêpnie zamkn

Aplikacja nie odpowiada

P: Jak zamkn±æ aplikacjê, 

O: Naci¶nij i przytrzymaj 
aby j± zamkn±æ.

Po³±czenie Bluetooth

P: Dlaczego nie mo¿na zna

O: Sprawd¼, czy urz±dzeni
funkcjê Bluetooth i nie 
Sprawd¼ te¿, czy odleg³
przekracza 10 metrów i
ani innych przeszkód.

P: Dlaczego nie mo¿na zak

O: Je¶li do urz±dzenia jest 
po³±czenie mo¿na zako
lub wy³±czaj±c funkcjê 
Bluetooth > Bluetooth

Kamera

P: Dlaczego fotografie s± z

O: Sprawd¼, czy okienka ob



±c z jednego z poni¿szych sposobów:

e kopiê zapasow± wszystkich danych 
kia Nseries PC Suite;

 adres poczty elektronicznej, 
na komputerze;
tybilnego urz±dzenia 

tybilnej karcie pamiêci.

ybraæ kontaktu?

 zawiera numeru telefonu 
daj odpowiednie dane do 
erze Kontakty.

lne

 komunikat Pobieranie wiadomo¶ci. 

ebraæ wiadomo¶æ MMS z centrum 
ialnych.
nia dotycz±ce wiadomo¶ci 
a³y prawid³owo okre¶lone oraz czy 
 telefonów i adresy nie zawieraj± 
 i wybierz Wiadomo¶ci > Opcje > 

o¶ci MMS.

nie w trybie transmisji danych, 
ili znowu je nawi±zuje?
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i Wy¶wietlacz

P: Dlaczego za ka¿dym razem, gdy w³±czam urz±dzenie, 
na wy¶wietlaczu brakuje niektórych punktów, s± widoczne 
punkty przebarwione lub ja¶niejsze od pozosta³ych?

O: Jest to charakterystyczna cecha tego typu wy¶wietlaczy. 
Na niektórych wy¶wietlaczach s± widoczne stale ¶wiec±ce 
siê lub stale zgaszone punkty. Jest to normalne i nie uwa¿a 
siê tego za wadê.

Brak pamiêci

P: Co zrobiæ, gdy w urz±dzeniu zaczyna brakowaæ pamiêci?

O: Mo¿esz regularnie usuwaæ nieu¿ywane elementy 
zapisane w urz±dzeniu, aby zapobiegaæ brakowi pamiêci. 
Patrz „Brak pamiêci — zwalnianie pamiêci”, s. 22. 
Informacje o kontaktach, notatki kalendarza, stan 
liczników czasu i kosztów po³±czeñ, wyniki gier lub 
dowolne inne dane usuwaj z poziomu odpowiedniej 
aplikacji. Gdy usuwaj±c kilka pozycji naraz zobaczysz 
jeden z nastêpuj±cych komunikatów: Za ma³o pamiêci 
do wykonania tej operacji. Najpierw usuñ zbêdne dane. 
lub Ma³o pamiêci. Usuñ zbêdne dane z pamiêci telefonu., 
spróbuj usun±æ elementy pojedynczo, zaczynaj±c 
od najmniejszego.
Aby wy¶wietliæ informacje o przechowywanych w telefonie 
danych i ilo¶ci zajmowanej przez nie pamiêci, naci¶nij  
i wybierz Narzêdzia > Mened¿. plików > Opcje > 
Dane o pamiêci.

P: Jak zapisaæ dane przed ich usuniêciem?

O: Zapisz dane, korzystaj

• utwórz na komputerz
za pomoc± pakietu No

• wy¶lij zdjêcia na swój
a nastêpnie zapisz je 

• wy¶lij dane do kompa
przez Bluetooth;

• zapisz dane na kompa

Wiadomo¶ci

P: Dlaczego nie mo¿na w

O: Karta kontaktowa nie
lub adresu e-mail. Do
karty kontaktu w fold

Wiadomo¶ci multimedia

P: Na krótko pojawia siê
Co siê dzieje? 

O: Urz±dzenie próbuje od
wiadomo¶ci multimed
Sprawd¼, czy ustawie
multimedialnych zost
wprowadzone numery
b³êdów. Naci¶nij 
Ustawienia > Wiadom

P: Jak zakoñczyæ po³±cze
gdy urz±dzenie po chw
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O: Aby wy³±czyæ nawi±zywanie po³±czenia w trybie transmisji 
danych, naci¶nij  i wybierz Wiadomo¶ci > Opcje > 
Ustawienia > Wiadomo¶æ MMS > Sposób odbioru MMS, 
po czym wybierz jedn± z nastêpuj±cych opcji:
Rêcznie — aby wiadomo¶ci by³y zapisywane przez centrum 
wiadomo¶ci MMS do pó¼niejszego pobrania. Otrzymasz 
powiadomienie o odebraniu nowej wiadomo¶ci MMS, 
która zosta³a zapisana w centrum wiadomo¶ci MMS.
Wy³±czony — aby wszystkie przychodz±ce wiadomo¶ci 
MMS by³y ignorowane. Po tej zmianie urz±dzenie nie 
bêdzie nawi±zywa³o ¿adnych po³±czeñ zwi±zanych 
z wiadomo¶ciami multimedialnymi. 

£±czno¶æ z komputerem

P: Dlaczego mam problemy z pod³±czeniem 
urz±dzenia do komputera?

O: Sprawd¼, czy na komputerze jest zainstalowany 
i uruchomiony pakiet Nokia Nseries PC Suite. 
Wiêcej informacji znajdziesz w podrêczniku u¿ytkownika 
pakietu Nokia Nseries PC Suite na dysku CD-ROM. 
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o korzystaniu z pakietu 
Nokia Nseries PC Suite, skorzystaj z systemu pomocy 
do tego pakietu lub odwied¼ witrynê www.nokia.com.pl.

P: Czy mogê u¿ywaæ urz±dzenia z kompatybilnym 
komputerem jako modemu z funkcj± faksu?

O: Nie mo¿na u¿ywaæ urz±dzenia jako modemu z funkcj± 
faksu. Jednak dziêki funkcji przekazywania po³±czeñ 
(us³uga sieciowa) przychodz±ce po³±czenia faksu 
mog± byæ przekazywane na inny numer telefonu.



ana tylko zgodnie 
dy nie nale¿y u¿ywaæ 
b baterii.

egunów baterii. Mo¿e to nast±piæ 
wy przedmiot, na przyk³ad moneta, 
woduje bezpo¶rednie po³±czenie 
o (-) bieguna baterii. (Bieguny 
alowe paski). Sytuacja taka mo¿e 
w± bateriê nosi siê w kieszeni 
 biegunów mo¿e uszkodziæ 
ry te bieguny ze sob± po³±czy.

or±cych lub zimnych miejscach, 
ochód latem lub zim±, spowoduje 
¶ci i skrócenie ¿ywotno¶ci. Bateriê 
wywaæ w temperaturze miêdzy 
. Urz±dzenie z przegrzan± lub 
ateri± mo¿e przez chwilê nie dzia³aæ, 
pe³ni na³adowana. Sprawno¶æ baterii 
emperaturach znacznie poni¿ej zera.

 do ognia, poniewa¿ mog± 
zone baterie mog± samoczynnie 
aterii nale¿y pozbywaæ siê zgodnie 
i przepisami. O ile to tylko mo¿liwe, 
ingu. Nie wyrzucaj baterii do 
a ¶mieci.
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ch Informacje o bateriach
£adowanie i roz³adowywanie 
baterii
¬ród³em zasilania urz±dzenia jest bateria przeznaczona 
do wielokrotnego ³adowania. Bateria mo¿e byæ ³adowana 
i roz³adowywana setki razy, ale w koñcu ulegnie zu¿yciu. 
Je¶li czas rozmów i czas gotowo¶ci stanie siê zauwa¿alnie 
krótszy ni¿ normalnie, wymieñ bateriê na now±. U¿ywaj 
tylko baterii zatwierdzonych przez firmê Nokia. Bateriê 
³aduj wy³±cznie za pomoc± ³adowarek zatwierdzonych 
przez firmê Nokia i przeznaczonych dla tego urz±dzenia.

Je¶li nowa bateria ma byæ u¿yta po raz pierwszy lub je¶li 
bateria nie by³a przez d³u¿szy czas u¿ywana, to ¿eby tak± 
bateriê na³adowaæ, mo¿e trzeba bêdzie ³adowarkê od³±czyæ 
i ponownie pod³±czyæ.

Je¶li ³adowarka nie jest u¿ywana, od³±cz j± od urz±dzenia 
i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj na³adowanej 
do pe³na baterii pod³±czonej do ³adowarki, poniewa¿ 
prze³adowanie skraca jej ¿ywotno¶æ. Je¶li na³adowana 
do pe³na bateria nie bêdzie u¿ywana, z up³ywem czasu 
roz³aduje siê samoistnie.

Je¶li bateria by³a ca³kowicie roz³adowana, mo¿e up³yn±æ kilka 
minut, zanim pojawi siê wska¼nik ³adowania i bêdzie mo¿na 
korzystaæ z telefonu.

Bateria powinna byæ u¿yw
z jej przeznaczeniem. Nig
uszkodzonej ³adowarki lu

Nie dopu¶æ do zwarcia bi
przypadkowo, gdy metalo
spinacz lub d³ugopis, spo
dodatniego (+) i ujemneg
baterii wygl±daj± jak met
mieæ miejsce, gdy zapaso
lub portmonetce. Zwarcie
bateriê lub przedmiot, któ

Pozostawianie baterii w g
takich jak zamkniêty sam
zmniejszenie jej pojemno
staraj siê zawsze przecho
15°C a 25°C (59°F a 77°F)
nadmiernie och³odzon± b
nawet gdy bateria jest w 
jest szczególnie niska w t

Nigdy nie wrzucaj baterii
one eksplodowaæ. Uszkod
eksplodowaæ. Zu¿ytych b
z lokalnie obowi±zuj±cym
nale¿y je oddaæ do recykl
domowych pojemników n
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Nie rozbieraj ani nie ³am baterii ani ogniw na czê¶ci. 
Je¶li z baterii wycieka elektrolit, nie dopu¶æ do kontaktu tej 
cieczy ze skór± lub oczami. Je¶li do tego dojdzie, natychmiast 
przemyj skórê lub oczy wod± albo skontaktuj siê z lekarzem. 
Je¶li z baterii wycieka elektrolit, nie dopu¶æ do kontaktu tej 
cieczy ze skór± lub oczami. Je¶li do tego dojdzie, natychmiast 
przemyj skórê lub oczy wod± albo skontaktuj siê z lekarzem.

Sprawdzanie oryginalno¶ci 
baterii firmy Nokia
Dla w³asnego bezpieczeñstwa nale¿y u¿ywaæ tylko 
oryginalnych baterii firmy Nokia. ¯eby sprawdziæ, 
czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba j± nabyæ 
u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, 
odszukaæ na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements 
oraz zbadaæ etykietê z hologramem, wykonuj±c nastêpuj±ce 
czynno¶ci.

Pozytywny rezultat badañ etykiety nie daje ca³kowitej 
pewno¶ci, ¿e opatrzona ni± bateria jest rzeczywi¶cie 
oryginalna. Je¶li pojawi± siê jakie¶ w±tpliwo¶ci co do 
oryginalno¶ci baterii, nale¿y zaprzestaæ jej u¿ywania i zg³osiæ 
siê po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu 
firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca 
poddadz± bateriê ekspertyzie co do jej oryginalno¶ci. Je¶li nie 
uda siê potwierdziæ oryginalno¶ci baterii, nale¿y j± zwróciæ 
w miejscu zakupu.

Hologram ident
1 Patrz±c pod pewnym k±

etykietê z hologramem,
siê zauwa¿yæ znany u¿y
telefonów Nokia rysune
splataj±cych siê r±k, a p
innym k±tem — logo No
Original Enhancements

2 Na odchylanym w lewo
w prawo, w dó³ i do gór
hologramie powinny by
widoczne punkciki: odp
1, 2, 3 i 4 z ka¿dej stron

3 Po zdrapaniu brzegu 
etykiety powinien siê p
20-cyfrowy kod, na prz
123456789198765432
nale¿y ustawiæ w takim
aby te cyfry by³y skiero
góry. Pocz±tkowe cyfry 
umieszczone w górnym
a koñcowe w wierszu d



odzenie samego urz±dzenia 
o równie¿ skutkowaæ anulowaniem 
ie.

at oryginalnych baterii firmy 
 adresem www.nokia.com/battery. 
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ch 4 Prawdziwo¶æ tego 20-cyfrowego 
kodu nale¿y sprawdziæ, postêpuj±c 
zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi w witrynie 
www.nokia.com/batterycheck.

Aby utworzyæ wiadomo¶æ tekstow±, wprowad¼ 20-cyfrowy 
kod (na przyk³ad 12345678919876543210) i wy¶lij na 
numer +44 7786 200276.

Aby utworzyæ wiadomo¶æ tekstow± (tylko dla Indii): 
wpisz s³owo Battery, a za nim 20-cyfrowy kod, na przyk³ad 
„Battery 12345678919876543210”, i wy¶lij wiadomo¶æ 
na numer 5555.

Rachunek za wys³anie takiej wiadomo¶ci bêdzie naliczony 
zgodnie z obowi±zuj±cymi taryfami po³±czeñ krajowych 
i miêdzynarodowych.

Z odpowiedzi na wiadomo¶æ dowiesz siê, czy 
autentyczno¶æ wys³anego kodu mo¿e byæ potwierdzona.

Co zrobiæ, je¶li bateria nie jest oryginalna?

Je¶li nie uda siê z ca³± pewno¶ci± stwierdziæ, ¿e dana bateria 
z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest bateri± oryginaln±, 
nie nale¿y jej u¿ywaæ. Trzeba natomiast zg³osiæ siê do 
autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. 
U¿ywanie baterii, która nie zosta³a zatwierdzona do 
u¿ytku przez producenta, mo¿e byæ niebezpieczne 
i niekorzystnie wp³ywaæ na dzia³anie urz±dzenia, 

a tak¿e spowodowaæ uszk
i jego akcesoriów. Mo¿e t
gwarancji na to urz±dzen

Wiêcej informacji na tem
Nokia mo¿na znale¼æ pod
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ych podzespo³ów 
tnych mechanizmów.
nia nie stosuj ¿r±cych 
alników ani silnych detergentów.
arba mo¿e zablokowaæ jego 
o¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
k obiektywu, czujnika odleg³o¶ci 
miêkkiej, czystej i suchej szmatki.
stêpczej dostarczonej wraz 
j, która zosta³a zatwierdzona 
anten innego typu, modyfikacje 
powodowaæ uszkodzenie 
mo¿e to stanowiæ naruszenie 
 urz±dzeñ radiowych.
ylko w pomieszczeniach 

we danych, które chcesz 
ch nale¿± kontakty i notatki 

 optymalnie, warto je od 
aæ. W tym celu wy³±cz 
yjmij z niego bateriê.

wnej mierze urz±dzenia, 
 innego akcesorium. Je¶li jakie¶ 

id³owo, oddaj je do naprawy 
ym serwisie.
Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± 
i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. 
Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.
• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a 

wilgotno¶æ i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± 
zawieraæ zwi±zki mineralne powoduj±ce korozjê obwodów 
elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urz±dzenia 
wyjmij z niego bateriê i nie wk³adaj jej z powrotem, dopóki 
urz±dzenie ca³kowicie nie wyschnie.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach 
brudnych i zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie 
jego ruchomych czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. 
Wysokie temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej 
¿ywotno¶ci baterii, uszkodzeñ podzespo³ów 
elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia 
elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej 
temperaturze. Gdy urz±dzenie powróci do swojej 
normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e 
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie 
podzespo³ów elektronicznych.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia w sposób 
inny od przedstawionego w tej instrukcji.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. 
Nieostro¿ne obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ 

uszkodzenia wewnêtrzn
elektronicznych i delika

• Do czyszczenia urz±dze
chemikaliów, rozpuszcz

• Nie maluj urz±dzenia. F
ruchome czê¶ci i uniem

• Do czyszczenia soczewe
i ¶wiat³omierza u¿ywaj 

• U¿ywaj tylko anteny za
z urz±dzeniem lub takie
do u¿ytku. Stosowanie 
lub pod³±czenia mog± s
urz±dzenia, a przy tym 
przepisów dotycz±cych

• Z ³adowarek korzystaj t
zamkniêtych.

• Czêsto rób kopie zapaso
przechowywaæ. Do taki
kalendarza.

• Aby urz±dzenie dzia³a³o
czasu do czasu zresetow
zasilanie urz±dzenia i w

Wskazówki te dotycz± w ró
baterii, ³adowarki i ka¿dego
urz±dzenie nie dzia³a praw
w najbli¿szym autoryzowan
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To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± 
Europejsk± 2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym 
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym symbolem 
przekre¶lonego kontenera na odpady. 

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie 
jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ umieszczany ³±cznie 
z innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa domowego.

U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowadz±cym 
zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, 
sklepy oraz gminne jednostki, tworz± odpowiedni system 
umo¿liwiaj±cy oddanie tego sprzêtu. W³a¶ciwe postêpowanie 
z zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia 
siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i ¶rodowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶ci 
sk³adników niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania 
i przetwarzania takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce 
masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê w witrynie: 
www.nokia.com.pl.
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adiowego (a wiêc równie¿ 
ch) mo¿e powodowaæ zak³ócenia 
nej aparatury elektronicznej, 
 zabezpieczona. Skonsultuj siê 
 aparatury medycznej, aby 

liwo¶ci i upewniæ siê, czy dany 
bezpieczony przed zewnêtrznym 
otliwo¶ci radiowej (RF). Wy³±czaj 
lacówkach s³u¿by zdrowia, je¶li 

e przepisy. Szpitale i inne placówki 
aæ aparatury czu³ej na dzia³anie 
h.

 medyczne 
powinna byæ zachowana miêdzy 

ym a wszczepionym urz±dzeniem 
ulator serca lub wszczepialny 
alecana przez producentów w celu 
ceñ pracy urz±dzenia medycznego, 
tkownicy takich urz±dzeñ powinni:
ne urz±dzenie bezprzewodowe 
5,3 cm (6 cali) od urz±dzenia 

zprzewodowego w kieszeni 
Dodatkowe informacje o bezpieczeñs
Ma³e dzieci

Urz±dzenie i jego akcesoria mog± sk³adaæ siê z drobnych 
czê¶ci. Nale¿y je przechowywaæ w miejscu niedostêpnym 
dla ma³ych dzieci.

¦rodowisko pracy

Urz±dzenie to spe³nia wszystkie wytyczne w zakresie 
oddzia³ywania fal radiowych, je¶li jest u¿ywane w normalnej 
pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odleg³o¶ci co najmniej 
1,5 centymetra (5/8 cala) od cia³a. Etui, futera³ lub zaczep do 
paska, w których nosi siê urz±dzenie przy sobie, nie mog± 
zawieraæ elementów metalowych, a odleg³o¶æ urz±dzenia 
od cia³a nie powinna byæ mniejsza od podanej wy¿ej.

Do przesy³ania plików danych i wiadomo¶ci potrzebne jest 
dobre po³±czenie z sieci±. Zdarza siê, ¿e transmisja danych 
lub wiadomo¶ci zostaje wstrzymana do chwili uzyskania 
takiego po³±czenia. Od pocz±tku do koñca transmisji nale¿y 
przestrzegaæ wy¿ej podanych wskazówek co do zachowania 
minimalnej odleg³o¶ci.

Niektóre czê¶ci urz±dzenia s± namagnesowane. Urz±dzenie 
mo¿e przyci±gaæ przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobli¿u 
urz±dzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych 
no¶ników danych, poniewa¿ zapisane na nich informacje mog± 
zostaæ skasowane.

Aparatura medyczna

Praca ka¿dego urz±dzenia r
telefonów bezprzewodowy
w funkcjonowaniu medycz
gdy ta nie jest odpowiednio
z lekarzem lub producentem
rozstrzygn±æ wszelkie w±tp
aparat jest odpowiednio za
oddzia³ywaniem fal o czêst
urz±dzenie we wszystkich p
wymagaj± tego wywieszon
s³u¿by zdrowia mog± u¿yw
zewnêtrznych fal radiowyc

Wszczepione urz±dzenia
Minimalna odleg³o¶æ, jaka 
urz±dzeniem bezprzewodow
medycznym, takim jak stym
kardiowerter-defibrylator, z
unikniêcia mo¿liwych zak³ó
wynosi 15,3 cm (6 cali). U¿y
• zawsze trzymaæ w³±czo

oddalone o wiêcej ni¿ 1
medycznego;

• nie nosiæ urz±dzenia be
na piersi;



l. Niew³a¶ciwa instalacja lub 
ezpieczeñstwu u¿ytkownika oraz 
o¶ci wszelkich gwarancji maj±cych 
nia. Systematycznie sprawdzaj, 
rz±dzenia bezprzewodowego 
iednio zamocowane i czy dzia³aj± 
ie urz±dzenia, jego czê¶ci czy 
najdowaæ siê ³atwopalne ciecze, 
we. Je¶li samochód jest wyposa¿ony 
iej na uwadze, ¿e poduszki te 

e gazem. Nie umieszczaj wiêc 
etrznych lub przestrzeni, jak± 
e³nieniu, ¿adnych przedmiotów, 
ch lub samochodowych akcesoriów 
odowe urz±dzenie samochodowe 

instalowane, wybuch poduszki 
dowaæ powa¿ne obra¿enia.

w samolocie jest zabronione. 
e przed wej¶ciem na pok³ad 
ezprzewodowych urz±dzeñ 
amolocie jest prawnie zabronione, 
 zagro¿enie dla dzia³ania systemów 
æ zak³ócenia w sieci komórkowej.

iczne gro¿±ce eksplozj±

najdziesz siê na obszarze, na którym 
 mog± doprowadziæ do wybuchu. 
stkich znaków i instrukcji. 
± miejsca, w których ze wzglêdów 
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ie • trzymaæ urz±dzenie przy uchu po przeciwnej stronie 
cia³a w stosunku do urz±dzenia medycznego w celu 
zminimalizowania ryzyka zak³óceñ;

• wy³±czyæ urz±dzenie bezprzewodowe natychmiast, 
je¿eli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie zak³óceñ;

• zapoznaæ siê z instrukcjami producenta urz±dzenia 
medycznego oraz postêpowaæ zgodnie z nimi.

W przypadku pytañ dotycz±cych u¿ywania urz±dzenia 
bezprzewodowego z wszczepionym urz±dzeniem 
medycznym nale¿y skonsultowaæ siê z lekarzem.

Aparaty s³uchowe 
Niektóre cyfrowe urz±dzenia bezprzewodowe mog± 
powodowaæ zak³ócenia pracy pewnych aparatów s³uchowych. 
Je¶li wyst±pi± takie zak³ócenia, nale¿y skontaktowaæ siê 
z us³ugodawc±.

Pojazdy mechaniczne

Sygna³y radiowe (RF) mog± mieæ wp³yw na dzia³anie 
nieprawid³owo zainstalowanych lub niew³a¶ciwie 
zabezpieczonych uk³adów elektronicznych, takich jak 
elektroniczne uk³ady wtrysku paliwa, antypo¶lizgowe uk³ady 
zabezpieczaj±ce przed blokowaniem kó³ podczas hamowania, 
elektroniczne uk³ady kontroli szybko¶ci, uk³ady poduszki 
powietrznej. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ od producenta 
lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta 
zainstalowanego w samochodzie wyposa¿enia dodatkowego.

Instalacja urz±dzenia w samochodzie i jego pó¼niejszy 
serwis powinny byæ przeprowadzane wy³±cznie przez 

wykwalifikowany persone
naprawa mo¿e zagra¿aæ b
spowodowaæ utratê wa¿n
zastosowanie do urz±dze
czy wszystkie elementy u
w samochodzie s± odpow
prawid³owo. W s±siedztw
akcesoriów nie powinny z
gazy i materia³y wybucho
w poduszki powietrzne, m
wype³niaj± siê gwa³towni
w pobli¿u poduszek powi
zajê³aby poduszka po wyp
w tym równie¿ przeno¶ny
urz±dzenia. Je¶li bezprzew
zosta³o nieprawid³owo za
powietrznej mo¿e spowo

Korzystanie z urz±dzenia 
Wy³±cz urz±dzenie jeszcz
samolotu. Korzystanie z b
telekomunikacyjnych w s
poniewa¿ mo¿e stanowiæ
pok³adowych i powodowa

Warunki fizykochem

Wy³±cz urz±dzenie, je¶li z
warunki fizykochemiczne
Stosuj siê wtedy do wszy
Do takich obszarów nale¿
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ierem alarmowym: 
 w³±czone, w³±cz je. 
ieci komórkowej. 
e wymagaj± zainstalowania 

 karty SIM.
zenia tyle razy, ile potrzeba, ¿eby 
wprowadzone znaki i przygotowaæ 
ania po³±czeñ. 

y na danym obszarze oficjalny 
ry alarmowe mog± byæ ró¿ne 
ch.
enia.

zone, konieczne mo¿e byæ 
niem numeru alarmowego. 
ê w profilu offline lub w profilu 
ieæ potrzeba zmiany profilu, 
fonu jeszcze przed prób± 
merem alarmowym. Wiêcej 

 instrukcji lub uzyskasz od 

m alarmowym podaj 
 niezbêdne informacje. 
odowe mo¿e byæ jedynym 
scu zdarzenia. Nie przerywaj 
ymasz na to zgody.
bezpieczeñstwa zalecane jest wy³±czenie silnika samochodu. 
W takich miejscach iskrzenie mo¿e byæ przyczyn± eksplozji lub 
po¿aru mog±cych prowadziæ do obra¿eñ cia³a a nawet ¶mierci. 
Wy³±czaj urz±dzenie w punktach tankowania paliwa, na 
przyk³ad w pobli¿u dystrybutorów na stacjach serwisowych. 
Przestrzegaj ograniczeñ dotycz±cych korzystania ze sprzêtu 
radiowego obowi±zuj±cych na terenach sk³adów, magazynów 
i dystrybucji paliw, zak³adów chemicznych oraz w rejonach 
przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagro¿one wybuchem 
s± najczê¶ciej, ale nie zawsze, wyra¼nie oznakowane. 
Do takich miejsc nale¿± pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, 
miejsca sk³adowania lub przepompowywania chemikaliów, 
pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (takim jak propan lub 
butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, 
cz±steczki zbó¿, kurzu lub sproszkowanych metali.

Telefony alarmowe

 Wa¿ne: Telefony bezprzewodowe, w tym tak¿e to 
urz±dzenie, dzia³aj± w oparciu o sygna³y radiowe, sieci 
bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane 
przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ nie ma gwarancji uzyskania 
po³±czenia w ka¿dych warunkach. W sytuacjach 
krytycznych, jak konieczno¶æ wezwania pomocy 
medycznej, nigdy nie powinno siê wiêc polegaæ 
wy³±cznie na urz±dzeniu bezprzewodowym.

Aby po³±czyæ siê z nume
1 Je¶li urz±dzenie nie jest

Sprawd¼ moc sygna³u s
Niektóre sieci komórkow
w urz±dzeniu aktywnej

2 Naci¶nij klawisz zakoñc
usun±æ z wy¶wietlacza 
urz±dzenie do nawi±zyw

3 Wprowad¼ obowi±zuj±c
numer alarmowy. Nume
w poszczególnych kraja

4 Naci¶nij klawisz po³±cz

Je¶li pewne funkcje s± w³±c
ich wy³±czenie przed wybra
Je¶li urz±dzenie znajduje si
samolotowym, mo¿e zaistn
aby uaktywniæ funkcjê tele
nawi±zania po³±czenia z nu
informacji znajdziesz w tej
us³ugodawcy.

Po po³±czeniu siê z numere
jak najdok³adniej wszystkie
Twoje urz±dzenie bezprzew
¶rodkiem ³±czno¶ci na miej
po³±czenia, dopóki nie otrz



ieæ wp³yw pod³±czone do urz±dzenia 
og± siê te¿ ró¿niæ zale¿nie od 

ortowania i testowania oraz od 
anej sieci. Dodatkowe informacje 
o¿esz znale¼æ w witrynie 
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ie Informacje o certyfikatach (SAR)

TO MOBILNE URZ¡DZENIE SPE£NIA WYTYCZNE 
W ZAKRESIE ODDZIA£YWANIA FAL RADIOWYCH 
NA ORGANIZM CZ£OWIEKA.

Urz±dzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. 
Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie 
przekracza³a granic bezpieczeñstwa rekomendowanych przez 
miêdzynarodowe wytyczne. Wytyczne te te zosta³y stworzone 
przez niezale¿n± organizacjê naukow± ICNIRP, uwzglêdniaj±c 
przy tym du¿y margines bezpieczeñstwa w celu 
zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, 
niezale¿nie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urz±dzeñ mobilnych za jednostkê miary 
oddzia³ywania fal radiowych na organizm cz³owieka przyjêto 
SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP 
graniczna warto¶æ SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), 
przy czym jest to warto¶æ u¶redniona w przeliczeniu 
na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza siê 
w standardowych warunkach pracy urz±dzenia, przy 
maksymalnej mocy emitowanego sygna³u i w ca³ym spektrum 
badanych czêstotliwo¶ci. Rzeczywista warto¶æ SAR mo¿e byæ 
znacznie mniejsza od maksymalnej, poniewa¿ urz±dzenie jest 
zaprojektowane tak, ¿e aby u¿ywaæ tylko minimalnej mocy 
wymaganej do ³±czno¶ci z sieci±. Warto¶æ tego minimum 
zale¿y od wielu czynników, w¶ród których na pierwszym 
miejscu mo¿na wymieniæ odleg³o¶æ od stacji bazowej. 
Najwy¿sza, zmierzona wg wytycznych ICNIRP warto¶æ SAR 
tego urz±dzenia w testach przy uchu równa jest 1,04 W/kg. 

Na warto¶ci SAR mog± m
akcesoria. Warto¶ci SAR m
krajowych wymogów rap
pasma czêstotliwo¶ci w d
na temat warto¶ci SAR m
www.nokia.com.
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