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Varnost

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

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE
Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko
povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v
bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka
razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

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

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

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

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je
družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Polnilniki tretjih oseb, ki so
v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom
mikro USB naprave, so morda združljivi. Ne priklapljajte nezdružljivih
izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA
Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI
Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave
na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte
steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje.
Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.
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ZAŠČITA SLUHA
Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini
ušesa, ko je vključen zvočnik.
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Hitri začetek

Tipke in deli
Sprednja stran

1 Priključek Nokia AV (3,5 mm)
2 Priključek mikro-USB
3 Slušalka
4 Držalo za kartico SIM
5 Tipka za glasnost/povečavo. Uporablja se tudi za spreminjanje profila.
6 Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
7 Objektiv sprednje kamere
8 Kazalnik polnjenja
9 Zaslon na dotik
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Hrbtna stran

10 Bliskavica kamere
11 Dodaten mikrofon
12 Objektiv kamere. Če je na objektivu kamere zaščitni trak, ga odstranite.
13 Mikrofon
14 Zvočnik

Slušalka
V telefon lahko priključite združljivo slušalko ali slušalke.

Upravljanje glasbe s slušalko
Če želite prekiniti ali nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb na slušalki. Če želite
preskočiti na naslednjo pesem, pritisnite gumb za približno dve sekundi.

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo
poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti. Če s
priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za
uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.
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Predeli z antenami
Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva
na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako
zmanjša življenjsko dobo baterije.

1 Antena GPS
2 Anteni Bluetooth in WLAN
3 Mobilna antena

Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije
Vstavljanje kartice SIM
Telefon uporablja mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM.

Na kartico SIM ne lepite nalepk.

1 Če želite odpreti pokrovček priključka mikro USB, pritisnite levi rob pokrovčka.

2 Če želite sprostiti držalo za kartico SIM, ga potisnite v levo. Previdno izvlecite
držalo.
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3 Preverite, ali so stiki obrnjeni navzgor, in vstavite kartico SIM v držalo.

4 Vstavite držalo za kartico SIM nazaj v telefon. Če želite, da se držalo za kartico
SIM zaskoči, ga potisnite v desno.

5 Zaprite pokrovček priključka mikro USB.

Odstranjevanje kartice SIM
1 Odprite pokrovček priključka mikro USB.
2 Če želite sprostiti držalo za kartico SIM, ga potisnite v levo. Previdno izvlecite

držalo.
3 Izvlecite kartico.

Polnjenje baterije
Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste pred prvim vklopom telefona
morda morali vseeno napolniti.

Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:
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Dolžina polnjenja baterije ni določena, telefon pa lahko uporabljate med polnjenjem.

Ko se baterija polni, kazalnik polnjenja počasi utripa. Ko je baterija napolnjena,
kazalnik polnjenja sveti.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu
prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Polnjenje baterije prek podatkovnega kabla USB
Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Z združljivim kablom USB lahko
telefon povežete z drugo združljivo napravo, na primer z računalnikom.

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med
polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB
se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne
delovati.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Previdno priklopite ali odklopite kabel polnilnika, da ne poškodujete priključka.
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O bateriji
Telefon ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti.
Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je odobrila družba Nokia in so namenjeni uporabi
s tem telefonom. Za polnjenje telefona lahko uporabite tudi združljiv podatkovni
kabel USB.

Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Če želite zamenjati baterijo, odnesite
napravo na najbližji pooblaščeni servis.

Na pooblaščenih prodajnih mestih je morda na voljo tudi zamenjava baterije.

Če želite preveriti stanje baterije, izberite  in Device > Battery.

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno aktivira način za varčevanje z baterijo, ko
je baterija skoraj prazna. Izberite  in Device > Battery > Power saver mode >
Automatic.

Ko je aktiviran način za varčevanje z baterijo, ne morete spreminjati nastavitev
nekaterih aplikacij.

Prvi zagon
Vklop/izklop telefona
Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler telefon ne zavibrira.
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Prva uporaba telefona
Ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon, vas ta vodi skozi začetno nastavitev.
Če želite uporabljati storitve Nokia, ustvarite račun Nokia. Naročite se lahko tudi na
storitev Tips and Offers ter prejemate uporabne namige in trike, s katerimi lahko kar
najbolje izkoristite svoj telefon.

Za ustvarjanje računa Nokia potrebujete internetno povezavo. Za informacije o
stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitve. Če ne morete vzpostaviti
povezave z internetom, lahko račun ustvarite pozneje.

Če že imate račun Nokia, se vpišite.

Nasvet: Ste pozabili geslo? Zahtevate lahko, da vam je poslano v e-poštnem ali
besedilnem sporočilu.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v telefonu odprite storitev Nokia in prikaže se
sporočilo, da morate ustvariti račun.

Če želite vzpostaviti klic v sili med začetno nastavitvijo, izberite  .

Zaklepanje tipk in zaslona
Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite
tipke in zaslon telefona.

Pritisnite tipko za vklop/izklop.
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Odklepanje tipk in zaslona
Pritisnite tipko za vklop/izklop in s prstom odrinite od točke zunaj zaslona in na zaslon.
Odrinete lahko iz katere koli smeri.

Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete zaslon in s prstom odrinete od točke zunaj
zaslona in na zaslon.

Nasvet: Ste prejeli obvestilo na zaklenjenem zaslonu? Če želite odpreti povezano
aplikacijo, povlecite obvestilo na levo ali desno stran zaslona.

Samodejno zaklepanje tipk in zaslona
1 Izberite  in Device > Display > Display time-out.
2 Izberite čas, po katerem se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Kopiranje vizitk iz starega telefona
Če je imenik prazen (razen številke telefonskega predala), lahko preprosto kopirate
vizitke iz prejšnjega združljivega telefona.

Izberite  in sledite navodilom.

Hitri začetek 13



Nasvet: Če želite vizitke kopirati pozneje, v imeniku izberite  > Import contacts.
Če želite kopirati koledarske dogodke in besedilna sporočila, izberite  > Sync and
backup > Sync. Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Namestitev aplikacije Nokia Link v računalnik
Imejte priljubljene s sabo, kjer koli gostujete. Za sinhronizacijo vsebine med
telefonom in združljivim računalnikom uporabite računalniško aplikacijo Nokia Link.

Če želite prenesti in namestiti aplikacijo Nokia Link v računalnik, obiščite spletno
mesto www.nokia.com/nokialink.

Ko povežete telefon z računalnikom, za način povezave USB izberite Sync and
connect.

Telefon ni združljiv s programsko opremo Nokia Suite.

Iskanje dodatne pomoči
Uporaba priročnika za uporabo v telefonu
Izberite .

Iskanje v priročniku za uporabo
Izberite  in v polje za iskanje začnite vnašati besedo.

Preklapljanje med priročnikom za uporabo in aplikacijo
Če se želite vrniti v začetni prikaz, odrinite prst iz točke zunaj zaslona na zaslonu na
dotik. Če želite odpreti želeno aplikacijo, jo izberite v prikazu aplikacij ali prikazu
odprtih aplikacij.

Povezave do sorodnih tem so morda na koncu navodil.

Podpora
Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi telefon moral
delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite .

Morda si boste želeli ogledati tudi kanal z video podporo družbe Nokia v storitvi
YouTube.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

• Ponovno zaženite svoj telefon. Za najmanj osem sekund pridržite tipko za vklop/
izklop. Telefon se izklopi. Če želite znova vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/
izklop, dokler telefon ne zavibrira.

• Posodabljanje programske opreme telefona
• Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev
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Če s tem ne rešite težave, se za popravilo obrnite na družbo Nokia. Obiščite spletno
mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno
kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Osnovna uporaba

Začetni prikazi in območje za prikaz stanja
Preklapljanje med prikazi
Telefon ima ločene prikaze za aplikacije, obvestila in vire ter za odprte aplikacije.

Frcnite zaslon levo ali desno.

• V prikazu dogodkov prejemate obvestila o sporočilih in neodgovorjenih klicih.
Prikazani so tudi viri iz različnih aplikacij ali storitev.

• V prikazu aplikacij lahko odpirate aplikacije.
• V prikazu odprtih aplikacij lahko preklapljate med odprtimi aplikacijami in opravili

ali pa zaprete aplikacije, ki jih ne uporabljate.

Zapiranje aplikacije
Tapnite in pridržite prikaz odprtih aplikacij in v aplikaciji izberite  .
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Nasvet: Če želite zapreti trenutno aplikacijo, odrinite navzdol od točke zunaj zaslona
in na zaslon.

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami
V prikazu odprtih aplikacij si lahko ogledate, katere aplikacije in opravila so odprta v
ozadju in med njimi preklapljate.

Izberite želeno aplikacijo.

Nasvet: Če si želite ogledati, katere aplikacije so odprte, na zaslon postavite dva prsta
in ju pomaknite skupaj. Če se želite vrniti v bolj podroben prikaz, prsta razmaknite.

Aplikacije, ki se izvajajo v ozadju, povečajo porabo energije in pomnilnika. Če želite
zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, tapnite in pridržite prikaz odprtih aplikacij ter
izberite  v aplikaciji, ki jo želite zapreti.

Odpiranje menija stanja za dostop do običajnih nastavitev
Če želite na primer vzpostaviti, preklopiti ali prekiniti internetno povezavo oz.
spremeniti stanje razpoložljivosti, vam ni treba v nedogled klikati. Do teh nastavitev
lahko dostopate neposredno iz menija stanja, ne glede na to, katere aplikacije ali
prikaze imate odprte.

Tapnite območje stanja.

Zapiranje menija stanja
Tapnite območje stanja.

Odpiranje vrstice za hitri zagon za dostop do pogosto uporabljenih aplikacij
Iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona lahko kličete ter dostopate do kamere,
spleta in sporočil.
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Ko držite telefon v pokončnem položaju, s prstom potegnite od točke pod zaslonom
na zaslon in zadržite prst na mestu, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Zapiranje vrstice za hitri zagon
Tapnite zunaj vrstice za hitri zagon.

Prerazvrščanje prikaza Aplikacije
Ste vedeli, da lahko prilagodite prikaz Aplikacije? Premaknite priljubljene aplikacije na
vrh prikaza.

Izberite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na želeno lokacijo.

Odstranjevanje aplikacije
Izberite in pridržite ikono aplikacije in izberite  .

Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Osnovna uporaba 17



Kazalniki območja stanja
Splošni kazalniki

Imate novo sporočilo.
Imate neodgovorjen klic.
Budilka je nastavljena.
Aktiviran je tihi profil.
Označuje stanje baterije. V načinu za varčevanje z baterijo je prikazan kazalnik

 .

Kazalniki klicev

Klic je aktiven.
Klic je aktiven. Mikrofon je izključen.
Klici so preusmerjeni na drugo številko ali v telefonski predal.

Kazalniki dostopnosti

Vaše stanje dosegljivosti je dosegljiv.
Vaše stanje dosegljivosti je zaseden.

Kazalniki omrežja

Vzpostavljena je podatkovna povezava GSM (omrežna storitev).  označuje,
da se podatki prenašajo.
Vzpostavljena je podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev). 
označuje, da se podatki prenašajo.
Vzpostavljena je podatkovna povezava 3G (omrežna storitev).  označuje,
da se podatki prenašajo.
Vzpostavljena je podatkovna povezava HSPA (omrežna storitev).  označuje,
da se podatki prenašajo.
Moč signala
V telefonu je vzpostavljena povezava z omrežjem WLAN.
Omrežja niso na voljo.

Kazalniki povezovanja

Kartica SIM ni na voljo.
Aktiviran je način za polet.
AKtivirana je povezava Bluetooth.  označuje, da se podatki prenašajo.
Aktiviran je GPS.
Telefon prenaša vsebino.  označuje, da prenos čaka.  označuje, da prenos
ni uspel.
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Zaslon na dotik
O zaslonu na dotik
Če želite nadzirati svoj telefon, se nežno dotaknite zaslona s konicami prstov. Zaslon
se ne odziva, če uporabite nohte.

Če so konice prstov mrzle, se zaslon morda ne bo odzival na dotik.

Pomembno: Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne
uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Dejanja zaslona na dotik
Če želite uporabljati uporabniški vmesnik, tapnite ali tapnite in pridržite zaslon na
dotik.

Odpiranje aplikacije ali izbiranje elementa na zaslonu
Tapnite aplikacijo ali element.

Vrnitev v začetni prikaz
Če želite zapustiti aplikacijo in se vrniti v začetni prikaz, s prstom odrinite od točke
zunaj zaslona na zaslon na dotik. Odrinete lahko iz katere koli smeri. Če odrinete
navzdol, se aplikacija v celoti zapre. Če odrinete iz katere koli druge smeri, se aplikacija
izvaja naprej v ozadju.

Frcanje
Postavite prst na zaslon in ga hitro potegnite v želeno smer, nato ga dvignite.
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Primer: Če želite preklopiti med začetnimi prikazi, frcnite v levo ali desno. Če se želite
pomikati po seznamu ali menijo, potegnite prst navzgor ali navzdol.

Dostop do možnostih posameznih predmetov
Tapnite in pridržite predmet. Odpre se meni z možnostmi, ki so na voljo.

Primer: Če želite poslati vizitko ali izrisati budilko, tapnite in pridržite vizitko ali
budilko ter izberite ustrezno možnost.

Premikanje predmeta
Tapnite in pridržite predmet ter s prstom potegnite po zaslonu. Predmet sledi prstu.

Primer: Če želite preurediti aplikacije v prikazu aplikacij, tapnite in pridržite ikono
želene aplikacije in jo potegnite na drugo lokacijo.

Povečava ali pomanjšava
Na predmet, kot je slika ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite ali
pomaknite skupaj.
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Dostop do možnostih posameznih prikazov
V aplikaciji, ki je trenutno odprta, tapnite .

Aktiviranje ali deaktiviranje stikala nastavitev
Tapnite stikalo.

Samodejno zaklepanje telefona
Želite zaščititi telefon pred nepooblaščeno uporabo? Določite varnostno kodo in
nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

1 Izberite  in Security > Device lock.
2 Izberite Security code in vnesite varnostno kodo (vsaj 5 znakov). Uporabite lahko

številke, simbole ter velike in male črke.
Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če
pozabite varnostno kodo in je ne morete obnoviti, se bodo vaši osebni podatki
zbrisali, šele nato boste lahko ponovno uporabili telefon. Če ste nastavili, koliko
krat lahko vnesete napačno varnostno kodo, telefon po zadnjem poskusu izbriše
vaše podatke in se ponastavi na izvirne nastavitve. Če niste omejili števila
poskusov, boste morali telefon pred vnovično uporabo dati na servis.

3 Izberite Autolock in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Odklepanje telefona
1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in s prstom odrinite od točke zunaj zaslona in na

zaslon. Odrinete lahko iz katere koli smeri.
2 Vnesite varnostno kodo in izberite OK.

Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete zaslon in s prstom odrinete od točke zunaj
zaslona in na zaslon.

Nasvet: Če ste določili zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko
pošljete kodo tej osebi v besedilnem sporočilu. Izberite Device lock > Trusted
person > Select trusted person in vizitko s seznama.
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Nastavitve zaklepanja telefona
Izberite  in Security > Device lock in med naslednjim:

Autolock  — Nastavite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.
Security code  — Spremenite varnostno kodo. Če želite uporabiti zaklepanje telefona,
morate določiti varnostno kodo.
Number of tries  — Nastavite omejitev za poskuse z napačno varnostno kodo. Ko
dosežete mejo, je telefon ponastavljen na tovarniške nastavitve in vsi uporabniški
podatki so izbrisani.
Trusted person  — Eno od vizitk nastavite za zaupanja vredno osebo. Če ste določili
zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko pošljete kodo tej osebi v
besedilnem sporočilu. Ko vnesete nepravilno varnostno kodo, izberite Recover ter
sledite prikazanim navodilom.

Pisanje besedila
Pisanje z virtualno tipkovnico
Izberite polje za vnos besedila.

1 znakovne tipke
2 tipka Shift
3 tipka Sym
4 preslednica
5 tipka Enter
6 vračalka

Vstavljanje velike začetnice pri pisanju z malimi črkami, ali obratno
Preden vstavite želeni znak, izberite tipko Shift. Če želite aktivirati način pisanja samo
z velikimi črkami, tipko izberite dvakrat. Tipka Shift je označena. Če se želite vrniti v
običajni način, znova izberite tipko Shift.

Vstavljanje številke ali posebnega znaka
Izberite tipko Sym. Če si želite ogledati več simbolov, izberite tipko 1/2.
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Nasvet: Če želite hitro dodati številko ali pogosto uporabljen posebni znak, izberite
tipko Sym in prst pomaknite na znak, ne da bi ga dvignili. Ko dvignete prst, se znak
vstavi v besedilo, tipkovnica pa se preklopi nazaj v prikaz običajnega besedila.

Vstavljanje naglašenega znaka
Izberite in pridržite znak, kateremu želite dodati naglas, in prst pomaknite na želeni
naglašeni znak, ne da bi ga dvignili.

Brisanje znaka
Izberite vračalko.

Spreminjanje pisave
V nekaterih aplikacijah, kot sta Mail in Notes, lahko spremenite pisavo. Izberite polje
za vnos besedila ter v pojavnem meniju izberite želeno možnost. Če želite spremeniti
pisavo posamezne besede, jo potegnite in izberite  ter želeno možnost.

Kopiranje in lepljenje besedila
V polju za vnos besedila povlecite besedilo, ki ga želite kopirati, in v pojavnem meniju
izberite Copy. Če želite prilepiti besedilo, izberite polje za vnos besedila, nato izberite
mesto, kamor želite besedilo prilepiti, in v pojavnem meniju izberite Paste.

Uporaba več jezikov pisanja
Izberite  in Time and language > Text input > Installed input methods, nato pa
izberite jezike pisanja.

Če ste izbrali več jezikov pisanja, lahko med njimi preklapljate.

Spreminjanje jezika pisanja
Postavite prst na levi ali desni rob zaslona na dotik in ga potegnite prek virtualne
tipkovnice.

Zapiranje virtualne tipkovnice
Frcnite virtualno tipkovnico navzdol ali pa tapnite zunaj polja za vnos besedila.

Nasvet: Če želite kazalko postaviti na točno določeno mesto, izberite in pridržite
besedilo, da se prikaže povečevalno steklo. Ne da bi dvignili prst, potegnite kazalko
na želeno lokacijo.

Osnovna uporaba 23



Pisanje besedila s popravljanjem napak
Popravljanje napak temelji na vgrajenem slovarju, v katerega lahko dodajate nove
besede.

1 Začnite pisati besedo. Po vsakem pritisku tipke se predlog besede spremeni.
2 Če želite sprejeti predlagano besedo, jo izberite.
3 Če želite ogledati več predlogov črkovanja, izberite in pridržite predlagano

besedo.
4 Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite in pridržite predlagano besedo,

nato pa izberite Add to dictionary.

Deaktiviranje popravljanja napak za vse urejevalnike v telefonu
Izberite  in Time and language > Text input ter deaktivirajte Error correction.

Nasvet: Če želite predlagano besedo sprejeti s preslednico, izberite  in Time and
language > Text input ter aktivirajte Insert with space key. Če želite vstaviti
presledek, ne da bi sprejeli predlagano besedo, izberite vračalko.

Pisanje s funkcijo Swype
Želite pisati hitreje? Aktivirajte funkcijo Swype za hiter in preprost vnos besedila.

Aktiviranje funkcije Swype
1 Izberite  in Time and language > Text input ter aktivirajte funkcijo Swype.
2 Če želite odpreti virtualno tipkovnico, izberite polje za vnos besedila.
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3 Če želite za aktivni način vnosa besedila aktivirati funkcijo Swype, postavite prst
na levi ali desni rob zaslona na dotik in ga potegnite prek virtualne tipkovnice.

Pisanje s funkcijo Swype
Potegnite prst od črke do črke; ni treba, da ste zelo natančni. Če se v besedi ponovi
ista črka, jo počečkajte ali na njej naredite zanko. Ko dvignete prst, da bi napisali
naslednjo besedo, se samodejno vstavi presledek.

Nasvet: Če želite začasno deaktivirati funkcijo samodejnega vstavljanja presledkov,
podrsajte prst iz preslednice na vračalko. Če želite trajno uveljaviti to spremembo ali
spremeniti druge nastavitve, izberite in pridržite tipko Swype v spodnjem levem kotu
tipkovnice.

Pisanje in urejanje besedila s funkcijo predlogov besed
Med pisanjem se prikazuje seznam možnih besed. Če je prikazana želena beseda, jo
izberite. Če je želena beseda prva na seznamu, začnite vnašati naslednjo besedo in
beseda bo samodejno vstavljena. Če želite v slovar dodati novo besedo, jo napišite,
nato pritisnite preslednico in samodejno pojavno okno.
Če si želite ogledati seznam možnosti za besedo, ki ste jo že vnesli, izberite besedo
in tipko Swype.

Nasvet: Če želite v slovar hitro dodati več besed, telefonskih številk ali besed, ki
vsebujejo številke in simbole, jih potegnite, da jih označite, in izberite tipko Swype.

Spreminjanje sklona besede
Izberite besedo in s prstom odrinite od tipke Swype do tipke Shift. S seznama izberite
želeno možnost.

Nasvet: Če želite besedo napisati z veliko začetnico, v enem tekočem gibu postavite
prst na črko, ga podrsajte nad tipkovnico in nazaj na naslednjo črko. Preostanek
besede napišite kot običajno.

Vstavljanje naglašenega znaka, simbola ali številke
Če si želite ogledati seznam znakov, ki so na voljo na določeni tipki, izberite in pridržite
tipko. S seznama izberite znak.

Primer: Če želite vstaviti črko á, izberite in pridržite tipko a, nato pa s prikazanega
seznama izberite á.

Za več pomoči, namigov in videov o uporabi funkcije Swype obiščite spletno mesto
www.swype.com.
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Upravljanje profilov, tonov in glasnosti
Nastavitev glasnosti klica, pesmi ali videa
Uporabite tipki za glasnost.

Vgrajeni zvočnik omogoča, da vam pri govoru in poslušanju ni treba imeti telefona tik
ob ušesu, temveč je lahko v neposredni bližini.

Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnika med klicem
Izberite  .

Spreminjanje profila za sestanke
Pričakujete klic, vendar vaš telefon ne sme zvoniti? Nastavite lahko, da telefon
namesto zvonjenja enkrat zapiska.

Odprite meni stanja in drsnik profila povlecite na možnost Beep.

Nasvet: Trenutni profil lahko spremenite tudi s tipkama za glasnost. Tipko za
povečanje ali zmanjšanje glasnosti pritiskajte, dokler se ne prikaže želeni profil.

Ta možnost je na voljo v prikazih, v katerih se tipka ne uporablja za upravljanje
glasnosti ali za povečavo.

Nasvet: Tone in glasnost zvonjenja lahko prilagodite in določite, ali želite, da telefon
pri dohodnem klicu vibrira. Izberite  in Sounds and vibration.

Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz Nokia Trgovine. Izberite  in Sounds and
vibration > Ringtone > Get more from Nokia Store. Če želite izvedeti več o Nokia
Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Uporaba telefona v načinu brez povezave
Na mestih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, lahko vseeno dostopate do
koledarja, glasbe in iger, za katere ne potrebujete povezave, tako da aktivirate način
za polet. Telefon izklopite, ko uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena ali če lahko
povzroči interferenco ali nevarnost.

Izberite  in aktivirajte Flight mode.

Ko je aktiviran način za polet, lahko vseeno vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN,
na primer za branje e-pošte ali brskanje po internetu. Preverite, ali sta aktivirani
povezava Bluetooth in tehnologija NFC.

Ravnajte v skladu z navodili in varnostnimi zahtevami, ki jih določi na primer letalska
družba, ter vsemi veljavnimi zakoni in uredbami.
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Izklop zvoka telefona
Ko je aktiviran tihi profil, so vsi toni telefona izklopljeni. Ta profil aktivirajte, ko ste na
primer v kinu ali na sestanku.

Odprite meni stanja in drsnik profila povlecite na možnost Silent.

Ko je aktiviran tihi profil, toni opozoril vseeno zvonijo. Lahko na primer tudi poslušate
glasbo.

Iskanje v telefonu
Raziskujte svoj telefon in internet. Ko vnesete iskano besedo, iskanje zoži rezultate
in prikaže predloge, kot so teme pomoči, aplikacije, glasba, videi itd.

1 Izberite .
2 Začnite vnašati iskano besedo in jo izberite s seznama predlaganih besed.
3 Če želite brskati po internetu, izberite povezavo internetnega iskanja pod

rezultati iskanja.

Iskanje v aplikaciji
Izberite , začnite vnašati iskano besedo in jo izberite s seznama predlaganih besed.
Ta funkcija ni na voljo v vseh aplikacijah.

Raziskovanje storitev Nokia
Nokia Storitve
Z Nokia Storitvami lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji.
Lahko na primer naredite naslednje:

• v telefon prenašate igre, aplikacije, videe in tone zvonjenja;
• poiščete pot do cilja z brezplačno navigacijo za pešce in avtomobile, načrtujete

potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
• ustvarite brezplačni račun Nokia Mail powered by Yahoo!;
• poiščete glasbo

Nekateri predmeti so brezplačni, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo tudi glede na državo ali regijo; prav tako
niso podprti vsi jeziki.

Za uporabo Nokia Storitev potrebujete račun Nokia. Ko dostopate do storitve v
telefonu, ste pozvani, da ustvarite račun.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.
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Račun Nokia
Ko prvič vklopite telefon, vas ta vodi pri ustvarjanju računa Nokia.

Z računom Nokia lahko na primer:

• dostopate do vseh storitev Nokia z enim uporabniškim imenom in geslom v
telefonu in združljivem računalniku;

• prenašate vsebino iz storitev Nokia;
• shranjujete podrobnosti o modelu telefona in kontaktnih informacijah. Dodate

lahko tudi podrobnosti o plačilni kartici;
• shranjujete priljubljene kraje v Nokia Zemljevide.

Če želite več informacij o računih in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto
www.nokia.com/support.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, v telefonu odprite storitev Nokia in prikazalo
se bo sporočilo, da ustvarite račun.

O spletni storitvi Nokia Maps
 S spletno storitvijo Nokia Maps si lahko ogledate lokacije z vsega sveta.

Naredite lahko naslednje:

• poiščete naslove, zanimive kraje in storitve;
• ustvarite poti in poiščete natančna navodila;
• shranite priljubljene kraje in poti v račun Nokia;
• Sinhronizirajte priljubljene predmete z združljivim telefonom Nokia in do njih

dostopajte kar na poti.

Če želite uporabiti spletno storitev Nokia Maps, obiščite spletno mesto
www.nokia.com/maps.

O storitvi Ovi Glasba 
S storitvijo Ovi Glasba lahko prenesete pesmi v telefon in združljiv računalnik.

Če želite začeti odkrivati glasbo, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

O storitvi Nokia Trgovina
 V telefon lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike in tone zvonjenja.

Nekateri predmeti so brezplačni; druge lahko plačate s kreditno kartico ali prek
telefonskega računa. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in
ponudnika omrežne storitve. Nokia Trgovina ponuja vsebino, ki je združljiva z vašim
telefonom ter ustreza vašemu okusu in lokaciji.
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Izberite . Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto
www.nokia.com/support.

Prilagajanje

Spreminjanje ozadja
Želite za ozadje zaklenjenega zaslona uporabiti priljubljeno sliko pokrajine ali svoje
družine? Ozadje lahko spremenite in prilagodite zaklenjen zaslon svojim željam.

1 Izberite  in želeno sliko.
2 Tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > Set as wallpaper.
3 Za kar najboljše prileganje premaknite območje za obrezovanje.
4 Izberite Done.

Nasvet: Uporabite lahko tudi že nameščene slike ali pa prenesete več ozadij iz Nokia
Trgovine. Izberite  in Wallpaper. Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini, obiščite
spletno mesto www.nokia.com/support.

Ogled obvestil in virov
Preberite najnovejše objave stikov iz družabnih omrežij in priljubljenih spletnih virov
v prikazu s prejetimi obvestili.

V prikazu dogodkov so:

• obvestila o neodgovorjenih klicih, neprebranih sporočilih in posodobitvah
programske opreme;

• viri iz različnih aplikacij in storitev, kot so aplikacije družabnih omrežij in spletni
viri;

Elementi prikaza dogodkov so interaktivni. Izberite vir, ki si ga želite podrobneje
ogledati.

Primer: Če želite preveriti in namestiti predlagane posodobitve programske opreme,
izberite obvestilo, označeno z ikono  .

Ko nastavite račune družabnih omrežij, so posodobitve stanja prijateljev samodejno
prikazane v prikazu dogodkov. Tudi če pri naročanju na spletne vire aktivirate Show
feed on home screen, bodo ti samodejno prikazani.

Nasvet: Viri lahko osvežite ročno. V prikazu dogodkov izberite Refresh.

Odstranjevanje trenutnega vira iz določene aplikacije ali storitve
Izberite in pridržite vir ter izberite Clear.
S tem ne deaktivirate vira.
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Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin
podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Povezovanje

Internetne povezave
Določanje načina za vzpostavljanje internetne povezave v telefonu
Ali vam ponudnik omrežne storitve za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga
plačate glede na uporabo? Če želite uporabiti optimalen način za vzpostavljanje
povezave, spremenite nastavitve povezave WLAN in mobilne podatkovne povezave.

Izberite  in Internet connection > Connect to internet.

Če vam ponudnik omrežne storitve zaračuna fiksno ceno, nastavite telefon tako, da
samodejno vzpostavi povezavo WLAN ali mobilno podatkovno povezavo in je tako
vedno povezan z internetom.

Vzpostavljanje povezave z razpoložljivim omrežjem WLAN
Izberite povezavo WLAN in Connect.
V prihodnje telefon samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem WLAN.

Uporaba mobilne podatkovne povezave
Izberite in pridržite mobilno podatkovno povezavo, nato pa izberite še Use
automatically.

Prenehanje uporabe samodejne povezave
Izberite in pridržite povezavo, nato pa izberite še Use manually.

Če so stroški ponudnika omrežne storitve odvisni od količine uporabljenih podatkov,
lahko ročno izberete omrežje. Če samodejno uporabljena omrežja niso na voljo in
naredite nekaj, za kar potrebujete internetno povezavo, morate izbrati povezavo.

Zahteva za potrditev pred uporabo mobilne podatkovne povezave zunaj domačega
omrežja
Izberite  in Mobile network > Data roaming > Always ask.
Če želite nastaviti telefon tako, da samodejno vzpostavi povezavo, izberite Always
allow. Vzpostavljanje povezave v tujini lahko močno poviša stroške prenosa podatkov.

Ko prvič vzpostavite povezavo z omrežjem, se vse poverilnice in nastavitve za to
omrežje shranijo, tako da vam ni treba vnašati podatkov vsakič, ko vzpostavite
povezavo.
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Če si želite ogledati seznam samodejno in ročno uporabljenih omrežij, izberite  in
Internet connection > Edit networks.

Sledenje prenosu podatkov
Če se želite izogniti presenečenjem pri stroških prenosa mobilnih podatkov, lahko
nastavite telefon tako, da vas obvesti, ko prenesete določeno količino podatkov po
mobilni podatkovni povezavi.

Izberite  in Mobile network > Counters.

Prikaz količine poslanih in prejetih podatkov
Odprite možnost In home network ali When roaming.

Prejemanje obvestil o doseženi omejitvi
Odprite možnost In home network ali When roaming. Aktivirajte Data limit warning
in vnesite omejitev v polje.
Omejitev je zunaj domačega omrežja privzeto aktivirana.

Omejitev velja samo za telefon. Če uporabite kartico SIM v drugem telefonu, morate
nastaviti omejitve v tistem telefonu.

Prekinitev podatkovnih povezav, kadar jih ne uporabljate
Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko nastavite telefon tako, da
prekine mobilno podatkovno povezavo, ko je ne potrebujete.

Izberite  in Mobile network ali Internet connection.

Če deaktivirate povezave v ozadju, je internetna povezava aktivirana le, če na primer
izberete spletno povezavo. Telefon ne aktivira povezave samodejno, da bi na primer
preveril novo e-pošto. Zunaj domačega omrežja so mobilne podatkovne povezave v
ozadju privzeto deaktivirane.

Prekinitev povezav v ozadju
Deaktivirajte Allow background connections.

Prekinitev omrežne povezave
Če aplikacija v ozadju uporablja internetno povezavo, lahko prekinete povezavo, ne
da bi zaprli aplikacijo.

1 Odprite meni stanja. Prikazane so trenutne omrežne povezave.
2 Izberite povezavo, ki jo želite prekiniti, in nato še Disconnect.
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Prekinitev vseh omrežnih povezav
Izberite  in aktivirajte Flight mode.

WLAN
O povezavah WLAN
Z brezžičnim lokalnim omrežjem WLAN lahko vzpostavite povezavo v meniju stanja.
Tapnite območje stanja.

Pomembno: Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave WLAN. S
šifriranjem boste zmanjšali nevarnost, da bi nepooblaščene osebe dostopale do vaših
podatkov.

Opomba: Uporaba omrežja WLAN je v nekaterih državah morda omejena, na primer
v Franciji in na Irskem. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Ta telefon podpira protokole WLAN 802.11a, 802.11b, 802.11g in 802.11n. Povezavo
802.11n lahko ustvarite s frekvenčnim pasom 2,4 ali 5 GHz.

Povezovanje z domačim omrežjem WLAN
Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, vzpostavite povezavo z domačim
omrežjem WLAN, ko želite doma brskati po spletu s telefonom.

1 Odprite meni stanja in izberite No internet connection.
Ogledate si lahko razpoložljive omrežne povezave.  nakazuje povezavo WLAN,

 pa mobilno podatkovno povezavo.

2 Izberite domače omrežje WLAN in Connect.
Če je domače omrežje WLAN zaščiteno, vnesite geslo.
Če je domače omrežje WLAN skrito, izberite Hidden WLAN > Connect in vnesite
ime omrežja (identifikator storitve, SSID).
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Povezovanje z omrežjem WLAN na poti
Z omrežjem WLAN lahko enostavno dostopate do interneta, ko niste doma.
Vzpostavite povezavo z javnimi omrežji WLAN, in sicer na javnih mestih, kot so
knjižnice ali kavarne z omogočenim internetom.

1 Odprite meni stanja in izberite No internet connection.
Ogledate si lahko razpoložljive omrežne povezave.  nakazuje povezavo WLAN,

 pa mobilno podatkovno povezavo.

2 Izberite želeno povezavo WLAN in Connect.

Prekinjanje povezave WLAN
1 Izberite  in Internet connection > Edit networks.
2 Izberite povezavo in deaktivirajte možnost Use automatically.

Prekinjanje povezave WLAN, ki je uporabljena samodejno, ni mogoče.
3 Izberite Disconnect.

NFC
O tehnologiji NFC
S funkcijo NFC sta povezovanje in skupna raba enostavna in zabavna. Telefoni in
dodatna oprema Nokia, ki podpirajo NFC, se povežejo brezžično, ko se dotaknejo
logotipi na njih.

NFC omogoča:

• skupno rabo vsebine med dvema telefonoma Nokia, ki podpirata NFC;
• povezovanje z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer

slušalkami ali brezžičnim zvočnikom);
• dotikanje oznak, s čimer prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih

storitev;

Območje NFC je na hrbtni strani telefona nad kamero. Z območjem NFC se dotaknite
drugega telefona ali dodatne opreme.
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Tehnologijo NFC lahko uporabljate, ko je vklopljen zaslon telefona.

Če želite več informacij, si oglejte video posnetke z vadnicami za NFC, ki jih najdete v
telefonu.

Aktiviranje tehnologije NFC
Izberite  in Device > NFC ter aktivirajte NFC.

Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth s tehnologijo NFC
Z območjem NFC telefona se dotaknite območja NFC dodatne opreme.

Prekinjanje povezave z dodatno opremo
Znova se dotaknite območja NFC dodatne opreme.

Če želite več informacij, glejte priročnik za uporabo dodatne opreme.
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Pošiljanje slike, videa ali vizitke v drug telefon, ki podpira tehnologijo NFC
Ko se dotaknete drugega telefona, ki podpira tehnologijo NFC, lahko daste v skupno
rabo slike, videe in vizitke.

Skupna raba slike
1 Izberite sliko in Gallery.
2 Z območjem NFC telefona se dotaknite območja NFC drugega telefona. Slika je

poslana po povezavi Bluetooth.

Dostopanje do spletne storitve s tehnologijo NFC
Ko se z območjem NFC telefona dotaknete oznake NFC, ki vsebuje spletni naslov, se
spletno mesto odpre v brskalniku telefona.

Nasvet: Oznake NFC lahko vsebujejo tudi informacije, kot je telefonska številka ali
vizitka. Ko v oglasu, ki podpira tehnologijo NFC, vidite telefonsko številko, se
dotaknite oznake.
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Bluetooth
O povezavi Bluetooth
Izberite  in Bluetooth.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se
lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona in jih tiskate z združljivim
tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih
valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate
samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub
temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Opomba: V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena.
V Franciji je na primer uporaba tehnologije Bluetooth dovoljena samo v zaprtih
prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z brezžično slušalko
Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če telefona nimate v roki, poleg tega
pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku.
Brezžične slušalke so na voljo posebej.

Izberite  in Bluetooth.

1 Aktivirajte Bluetooth.
2 Vklopite slušalko.
3 Izberite Bluetooth devices.
4 Če želite seznaniti telefon in slušalko, izberite slušalko s seznama.
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5 Morda boste morali vnesti kodo. Za podrobnosti glejte priročnik za uporabo
slušalke.

Pošiljanje slike ali druge vsebine v drug telefon ali napravo
Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, videov in druge vsebine, ki ste jo
ustvarili, v združljive telefone in naprave svojih prijateljev ali v svoj računalnik.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo
slušalko, lahko hkrati tudi pošiljate datoteke v drugo združljivo napravo.

1 Izberite in pridržite element, na primer sliko, in izberite Share > Bluetooth.
2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Prikazane so naprave Bluetooth v

dosegu.
3 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki jo lahko določite sami, morate

vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah že določena. Za podrobnosti
glejte priročnik za uporabo naprave.
Koda je veljavna le za trenutno povezavo.

Nasvet: Če se pogosto povezujete z napravo in jo želite nastaviti kot odobreno,
izberite  in Bluetooth. Preverite, ali je povezava Bluetooth aktivirana. Izberite
Bluetooth devices in napravo, ter aktivirajte Connect automatically. Ko je naprava
odobrena, vam ni treba vnašati kode vsakič znova.

Zaščita telefona
Ko je v telefonu aktivirana povezava Bluetooth, lahko nadzorujete, kdo lahko najde
vaš telefon in se z njim poveže.

Izberite  in Bluetooth.

Zaščita pred zaznavanjem telefona
Deaktivirajte Visibility.
Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Seznanjene naprave pa se lahko vseeno
povežejo s telefonom.

Upravljanje naprave v skritem načinu je najboljši način, da se izognete škodljivi
programski opremi. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne
zaupate. Ko funkcije Bluetooth ne uporabljate, jo lahko deaktivirate.

Telefona ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za
povezavo. Tako zaščitite telefon pred škodljivo vsebino.
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Podatkovni kabel USB
Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom 
Slike, videe in drugo vsebino, ki jo ustvarite, lahko med telefonom in računalnikom
kopirate prek združljivega podatkovnega kabla USB.

1 Telefon in združljiv računalnik povežite z združljivim podatkovnim kablom USB.
Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava.

2 Za kopiranje vsebine uporabite upravitelja datotek v računalniku.

Izbira načina USB
Za najboljše rezultate pri uporabi podatkovnega kabla USB za kopiranje vsebine ali
sinhronizacijo z računalnikom, aktivirajte ustrezen način USB.

1 Telefon in združljiv računalnik ali drugo napravo povežite z združljivim
podatkovnim kablom USB.

2 Ko ste pozvani, izberite med naslednjimi možnostmi:

Use as mass storage  — Telefon je prepoznan kot pomnilnik USB. Telefon lahko
povežete tudi z drugimi napravami, kot je domač stereo ali stereo v avtomobilu.

Ko je v tem načinu vzpostavljena povezava z računalnikom, morda ne boste mogli
uporabljati nekaterih aplikacij telefona. Računalnik lahko uporabljate za ogled,
kopiranje, premikanje ali brisanje slik, glasbe in druge vsebine, shranjene v
telefonu.
Sync and connect  — Vzpostavili ste povezavo z računalnikom, v katerem je
nameščena aplikacija Nokia Link. V tem načinu lahko sinhronizirate telefon z
aplikacijo Nokia Link in uporabljate druge funkcije Nokia Link.

Ta način je aktiviran samodejno, ko odprete aplikacijo Nokia Link.

Nasvet: Če želite nastaviti privzeti način USB, ki bi ga radi uporabili vsakič, ko povežete
svoj telefon, izberite  in Accessories > USB.

Spletni viri in viri RSS

Spletni brskalnik
O spletnem brskalniku
Izberite .

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim
brskalnikom telefona lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Za brskanje po spletu morate imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
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Nasvet: Do spleta lahko dostopate iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona.
Telefon držite v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom
in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Brskanje po spletu
Izberite .

Nasvet: Če vam ponudnik storitev ne zaračunava fiksnega stroška za prenos
podatkov, lahko prihranite pri teh stroških, tako da za povezavo z internetom
uporabite povezavo WLAN.

Odpiranje spletnega mesta
Spletno mesto izberite s seznama najpogosteje obiskanih spletnih mest ali tako, da
izberete vrstico s spletnim naslovom in nato vnesete spletni naslov.

Nasvet: Če želite brskati po internetu, izberite vrstico s spletnim naslovom, vnesite
iskano besedo in jo izberite pod vrstico s spletnim naslovom.

Odpiranje novega okna brskalnika
Izberite  > Open new window.

Povečava ali pomanjšava
Na zaslon postavite dva prsta in ju razmaknite ali pomaknite skupaj.

Nasvet: Če želite razdelek spletne strani hitro prilagoditi zaslonu telefona, dvakrat
tapnite zaslon.

Pošiljanje spletne povezave
Izberite  > Share this page in način skupne rabe.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali
ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je
potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Brisanje zasebnih podatkov
Izberite  in Applications > Web > Clear private data.

Z brisanjem zasebnih podatkov zbrišete predpomnilnik, piškotke in zgodovino
brskanja.
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Dodajanje zaznamka
Če pogosto obiskujete ista spletna mesta, jih lahko dodate v prikaz aplikacij in tako
do njih enostavno dostopate.

Izberite .

Med brskanjem izberite  > Add to home screen.

Nasvet: Med brskanjem lahko hitro odprete pogosto obiskano spletno mesto, in sicer
tako, da izberete vrstico s spletnim naslovom in nato spletno mesto s seznama
najpogosteje obiskanih spletnih mest.

Viri RSS
Naročanje na spletni vir
Priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi bili obveščeni o novicah
na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno prejemate povezave do
najnovejše vsebine. Vire lahko berete v aplikaciji Feeds ali v prikazu dogodkov.

Izberite .

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z  . Uporabljajo se na primer
za skupno rabo najnovejših novic in vpisov v spletne dnevnike.

1 Izberite  in odprite spletni dnevnik ali spletno stran z virom.
2 Izberite  > Subscribe to feed.
3 Če želite prikazati vire v prikazu dogodkov, aktivirajte možnost Show feed on

home screen.

Nasvet: Če poznate naslov vira, ga lahko dodate v aplikaciji Feeds. Izberite  in
vnesite naslov.

Posodabljanje vira
Izberite in pridržite vir ter izberite Update.

Posodabljanje vseh virov
Izberite  .

Nastavitev samodejnega posodabljanja virov
Izberite  in Applications > Feeds > Update feeds > Always automatically.

Določanje pogostosti posodabljanja virov
Izberite  in Applications > Feeds > Auto-update interval.
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Imenik in prijatelji iz družabnih omrežij

Imenik
O aplikaciji Imenik
Izberite .

Shranite in urejate lahko telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije
prijateljev.

Shranjevanje telefonskih številk in e-poštnih naslovov
V imenik lahko shranite telefonske številke, e-poštne naslove in druge informacije
svojih prijateljev.

Izberite .

Dodajanje vizitke v imenik
1 Izberite  .

2 Izberite polje in vnesite podrobnosti.

Nasvet: Ustvarite svojo vizitko, da boste drugim lahko poslali svoje podatke za stik.

Urejanje podatkov za stik
1 Izberite vizitko.
2 Izberite  > Edit.
3 Izberite polje in uredite podrobnosti.
4 Če si želite ogledati več polj, izberite  .

Shranjevanje številke iz prejetega klica ali sporočila
Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v
imeniku? Številko lahko enostavno shranite v vnos v imeniku.

Shranjevanje številke iz prejetega klica
1 Izberite .
2 Izberite telefonsko številko in  .

3 Če želite ustvariti nov vnos v imeniku, izberite Add new. Če želite dodati številko
obstoječemu vnosu, izberite Merge.

Shranjevanje številke iz prejetega sporočila
1 Izberite .
2 Izberite in pridržite pogovor, nato pa izberite še Open contact card.
3 Izberite Save.
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4 Izberite Edit in vnesite podrobnosti vizitke. Če želite dodati številko obstoječemu
vnosu, izberite Merge.

Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami
Najpomembnejše vizitke lahko dodate med priljubljene. Priljubljene vizitke so na vrhu
imenika, tako da lahko hitro vzpostavite stik z njimi.

Izberite .

Dodajanje vizitke med priljubljene
Izberite vizitko in  . Vizitka je premaknjena na vrh imenika-

Odstranjevanje vizitke iz priljubljenih
Izberite vizitko in  . Vizitka ostane v običajnem imeniku.

Dodajanje slike vizitki
Želite videti, kdo vas kliče? Dodajte sliko iz aplikacije Gallery za določeno vizitko.

Izberite .

1 Izberite in pridržite vizitko ter v pojavnem meniju izberite Edit.
2 Izberite Add image in sliko.

Če želite obrezati sliko, povlecite drsnik v spodnjem desnem kotu okvirja.
Povlecite okvir na želeno mesto.

3 Izberite Done.

Če ste vizitke iz storitev družabnih omrežij povezali z imenikom, se samodejno
uporabi slika iz storitve.

Spreminjanje slike vizitke
1 Izberite vizitko in trenutno sliko.
2 V aplikaciji Gallery izberite novo sliko.

Nastavljanje tona zvonjenja za vizitko
Želite že po tonu zvonjenja vedeti, kdo kliče? Za to osebo lahko nastavite poseben
ton zvonjenja.

Izberite .

1 Izberite vizitko.
2 Izberite  > Edit >  > Ringtone: in ton zvonjenja, ki ga želite uporabiti za

vizitko.
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Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon
Če imate vizitke shranjene na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon. Vizitkam, ki so
shranjene v telefonu, lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske
številke, naslove ali sliko).

Izberite .

Izberite  > Import contacts > SIM card.

Nasvet: Ko kopirate vizitke na kartici SIM v telefon, ali ko uvozite vizitke, se podvojene
vizitke samodejno združijo v eno.

Ustvarjanje skupine vizitk
Ko ustvarite skupine vizitk, lahko pošljete sporočilo več ljudem hkrati. Družinske člane
lahko na primer uvrstite v eno skupino.

Izberite .

1 Izberite  > Add group.
2 Vnesite ime skupine.
3 Izberite  .

4 Izberite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, nato pa izberite Done.
5 Izberite Save.

Pošiljanje sporočila skupini ljudi
Ali želite hitro poslati sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino,
lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite .

1 Izberite skupino.
2 Izberite Message ali Mail.

Prijatelji iz družabnih omrežij
O spletnih prijateljih
Posodobitve stanja, ki jih objavijo prijatelji v storitvah družabnih omrežij, si lahko
ogledate v enem prikazu. Viri iz aplikacij družabnih omrežij so prikazani v prikazu
dogodkov. Posodobitve stanja prijateljev lahko tudi komentirate. Če povežete profile
spletnih prijateljev z njihovimi vnosi v imeniku, se posodobitve stanja prikažejo v
njihovih vizitkah v imeniku.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo.

Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika storitve.
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Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve
zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete
informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji
uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in
pravilnikom o zasebnosti.

Posodobitve stanja spletnih prijateljev v enem prikazu
Vpišite se v storitve družabnih omrežij, da si boste lahko ogledali posodobitve stanja
spletnih prijateljev v prikazu dogodkov.

Izberite .

1 Izberite Add account in storitev.
2 Vpišite se v storitev družabnih omrežij, ki jo uporabljate.

Prikaz posodobitev stanja spletnih prijateljev v vizitki
Ko dodate račun za storitev družabnih omrežij, lahko omogočite samodejno
povezovanje profilov spletnih prijateljev iz storitev z vnosi prijateljev v imeniku. Ko
povežete profile in vnose v imeniku, lahko dodate najpomembnejše vizitke med
priljubljene in njihova najnovejša posodobitev stanja bo prikazana v aplikaciji
Contacts. Podrobnosti vizitke in najnovejše posodobitve stanja si lahko ogledate tudi
v posameznih vizitkah.

Izberite .

Uvoz profilov prijateljev
1 Izberite  > Import contacts > Online service.
2 Izberite storitev in po potrebi ustvarite račun. Profili prijateljev so samodejno

povezani z njihovimi vnosi v imeniku.

Ko je to mogoče, so podrobnosti vizitke kopirane v ustrezne vnose v imeniku.
Obstoječe podrobnosti se ne izbrišejo. Vse podvojene vizitke se samodejno združijo
v eno.

Ročno združevanje profilov prijateljev
1 Izberite vizitko in  > Merge.
2 Izberite profile, ki jih želite povezati z vizitko.

Nasvet: Če dodate najpomembnejše vizitke med priljubljene, si lahko ogledate njihovo
najnovejšo posodobitev stanja v aplikaciji Contacts.
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Prikaz informacij o dostopnosti drugih oseb
S kazalniki dostopnosti si lahko ogledate, kdaj so prijatelji dosegljivi. Ogledate si lahko
njihovo lokacijo in ali so na voljo za pomenek ali internetni klic, oni pa vidijo vaše
informacije o dostopnosti.

Vpišite se v storitve pomenkov ali internetnih klicev, ki jih uporabljate, in izberite .

Informacije o dostopnosti so prikazane na sliki vizitke, če spletna storitev podpira to
možnost.

Klici

Načini klicanja
Če želite vzpostaviti klic, lahko:

• vnesete telefonsko številko;
• poiščete številko v imeniku;
• Izberete eno od zadnjih klicanih številk

Klicanje telefonske številke
Izberite .

1 Izberite  .

2 Vnesite telefonsko številko.
Če želite izbrisati številko, izberite 

Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat izberite *.
3 Če želite klicati, izberite  .

4 Če želite končati klic, izberite  .

Nasvet: Kličete lahko iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona. Telefon držite v
pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom in na zaslon. Prsta
ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Klicanje osebe
Izberite .

1 Če želite poiskati vizitko, v iskalno polje vnesite prve črke oz. znake imena ali
priimka.

2 Izberite vizitko in številko.
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Pošiljanje sporočila osebi
Izberite vizitko in  poleg telefonske številke.

Konferenčni klic
Telefon omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
Konferenčni klic je omrežna storitev.

1 Klicanje prvega udeleženca.
2 Če želite poklicati naslednjega udeleženca, izberite  > New call to contact ali

Open Phone. Prvi klic je zadržan.
3 Ko sprejmete nov klic in želite začeti konferenčni klic, izberite Conference

call.

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic
Pokličite drugega udeleženca in dodajte nov klic v konferenčni klic, tako da izberete

Conference call.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica
Izberite  .

Poleg imena ali številke udeleženca izberite  . Konferenčni klic v telefonu je zadržan.
Drugi udeleženci nadaljujejo konferenčni klic.
Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite  .

Izključitev udeleženca iz konferenčnega klica
Poleg imena ali številke udeleženca izberite  in nato še  .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica
Izberite  .
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Sprejem ali zavrnitev klicev
Ko vas nekdo kliče, lahko:

• sprejmete klic;
• zavrnete klic;
• zavrnete klic z besedilnim sporočilom;
• utišate klic.

Telefon lahko nastavite tako, da preusmerja dohodne klice v telefonski predal ali na
drugo telefonsko številko.

Sprejem klica
Pri dohodnem klicu izberite  .

Če vas nekdo kliče, ko je telefon zaklenjen, in želite odpreti prikaz dohodnega klica,
potegnite od točke izven zaslona in na zaslon. Nato lahko sprejmete klic.

Zavrnitev klica
Pri dohodnem klicu izberite  .

Odgovor na klic z besedilnim sporočilom
1 Pri dohodnem klicu izberite  >  in uredite sporočilo, v katerem klicatelja

obvestite, da ne morete sprejeti klica.
2 Če želite poslati sporočilo, izberite Send.

Nasvet: Zavrnjene klice lahko samodejno preusmerite v telefonski predal ali na drugo
telefonsko številko (omrežna storitev). Izberite  in Device > Call > Call divert.

Utišanje zvonjenja
Če telefon zvoni, ko ne želite, da vas kdo moti, lahko utišate zvonjenje.

Ko telefon zazvoni, ga obrnite s sprednjo stranjo navzdol.
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Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko
Če ne morete sprejemati klicev, lahko dohodne klice preusmerite v telefonski predal
ali na drugo telefonsko številko. Pred preusmerjanjem klicev v telefonski predal
morate najprej nastaviti predal.

Izberite  in Device > Call > Call divert.

Preusmeritve klicev so omrežna storitev. Več informacij lahko dobite pri svojem
ponudniku storitev.

Preusmerjanje vseh glasovnih klicev v telefonski predal
1 Aktivirajte All voice calls.
2 Izberite  in telefonski predal.

Preusmerjanje vseh glasovnih klicev na drugo telefonsko številko
1 Aktivirajte All voice calls.
2 Vnesite številko ali izberite , da uporabite številko, shranjeno v imeniku.

Hkrati je lahko aktivnih več možnosti preusmerjanja, kot sta If busy in If not
answered.

Klicanje telefonskega predala
Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal. Če ne sprejmete klica, vam
klicatelj lahko pusti sporočilo. Telefonski predal je omrežna storitev.

Izberite .

Izberite , nato pa izberite in pridržite 1.

Če številka telefonskega predala ni shranjena, jo telefon zahteva. Vnesite številko
(dobite jo pri ponudniku omrežnih storitev) in izberite Save.
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Spreminjanje številke telefonskega predala
1 Izberite  in  >  > Edit voicemail number.
2 Vnesite številko in izberite Save.

Dodajanje novega telefonskega predala
1 Izberite  in  >  > Edit voicemail number > .
2 Vnesite številko in izberite Save.

Med klicem
Med klicem lahko:

• aktivirate zvočnik;
• dodate udeležence za konferenčni klic;
• sprejmete čakajoč klic;

Aktiviranje zvočnika med klicem
Če želite, da se ljudje v prostoru pridružijo klicu, aktivirajte vgrajen zvočnik.

Izberite Loudspeaker.

Deaktiviranje zvočnika
Izberite Loudspeaker.

Odstranjevanje šumov
Če kličete v hrupnem okolju, telefon izloči hrup v ozadju, da oseba na drugi strani
telefonske linije jasneje sliši vaš glas.

Odstranjevanje šumov ni na voljo, če uporabljate zvočnik ali slušalko.

Za najbolj učinkovito odstranjevanje šumov držite telefon s slušalko pri ušesu in
glavnim mikrofonom pri ustih. Pazite, da ne prekrijete drugega mikrofona poleg
bliskavice kamere.

Če želite, da oseba na drug strani telefonske linije sliši hrup v ozadju, na primer glasbo,
ko ste na koncertu, lahko začasno deaktivirate odstranjevanje šumov.

Klici 49



Aktiviranje ali deaktiviranje odstranjevanja šumov
Izberite  in Device > Call ter aktivirajte ali deaktivirajte Noise cancellation.

Sprejem čakajočega klica
Med pogovorom lahko sprejmete nov klic. Čakajoči klic je omrežna storitev.

Izberite čakajoči klic in  . Prvi klic je zadržan.

Aktiviranje, deaktiviranje ali preverjanje stanja storitve
Izberite  in Device > Call ter aktivirajte ali deaktivirajte Call waiting.

Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem
Izberite klic.

Povezovanje zadržanega klica z aktivnim klicem za konferenčni klic
Izberite Conference call.

Prekinitev aktivnega klica
Izberite  .

Prekinitev obeh klicev
Izberite  > End all calls.

Zadnji klici
Zgodovina klicev je shranjena v telefonu.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon
vklopljen in v dosegu omrežja.

Prikaz neodgovorjenih klicev
V prikazu dogodkov vidite neodgovorjene klice. Če si želite ogledati telefonske
številke ali vizitke, izberite prikazano obvestilo. Ime klicatelja je prikazano, če je
klicatelj shranjen v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon
vklopljen in v dosegu omrežja.

Klicanje vizitke ali številke nazaj
Izberite vizitko ali številko in  .

50 Klici



Ogled seznama neodgovorjenih klicev pozneje
Izberite  in  >  > Missed calls.

Prikaz prejetih klicev
Izberite .

Prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu
omrežja.

Izberite  >  > Received calls.

Klicanje vizitke ali številke nazaj
Izberite vizitko ali številko in  .

Klicanje zadnje klicane številke
Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto ga pokličete še enkrat. V prikazu
zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Izberite .

Izberite  > , nato pa v pojavnem meniju izberite Dialled calls.

Če želite poklicati zadnjo klicano številko, izberite vizitko ali številko s seznama in
nato  .

O internetnih klicih
Klice lahko vzpostavljate in sprejemate prek interneta. Storitve internetnih klicev
lahko podpirajo klice med računalniki, mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in
navadnim telefonom. Storitev internetnih klicev je omrežna storitev.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek
interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika
storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v dosegu brezžičnega
omrežja WLAN oz. potrebujete povezavo za paketni prenos (GPRS) v omrežju 3G, prav
tako pa morate biti vpisani v storitev internetnih klicev.

Namestitev storitve internetnih klicev
Izberite .

1 Izberite Add account in ponudnika storitve internetnih klicev.
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2 Vnesite zahtevane podrobnosti, kot sta uporabniško ime in geslo.
3 Če se želite vpisati v storitev, izberite Sign in.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se storitev prikaže v imeniku in aplikaciji
Accounts.

Nasvet: Storitve internetnih klicev lahko poiščete v Nokia Trgovini. Če želite izvedeti
več o Nokia Trgovini, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Vpis v storitev internetnih klicev
Izberite .

Izberite storitev internetnih klicev in aktivirajte račun.

Deaktiviranje storitve
Izberite račun in ga deaktivirajte. Ko deaktivirate račun, je vsa vsebina, povezana z
računom, skrita.

Nastavitev stanja dostopnosti na Nedosegljiv v vseh storitvah
Nastavite stanje dostopnosti na All offline.

Vzpostavljanje internetnega klica
Ko se vpišete v storitev internetnih klicev, lahko vzpostavljate internetne klice iz
imenika ali pa ročno vnesete telefonsko številko.

Klicanje vizitke iz imenika
1 Izberite  in  .

2 Izberite vizitko in storitev internetnih klicev.

Vzpostavljanje internetnega klica na telefonsko številko
1 Izberite  in  .

2 Vnesite telefonsko številko.
3 Izberite , storitev internetnih klicev in  .

Nastavitev stanja dostopnosti
Želite prejemati pomenke ali internetne klice od prijateljev? Nastavite stanje
dostopnosti na  .

Odprite meni stanja in izberite Availability.

Nastavitev stanja dostopnosti za vse račune
Izberite All online ali All offline.
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Nastavitev dostopnosti za posamezen račun
Izberite račun in želeno stanje dostopnosti.

Ko ste vpisani v več storitev pomenkov ali internetnih klicev hkrati, lahko objavite eno
sporočilo o stanju v vseh storitvah.

Objava sporočila o stanju
1 Odprite meni stanja in izberite Availability.
2 Izberite polje za vnos besedila in napišite sporočilo o stanju.
3 Izberite Update.

Skupna raba lokacije v sporočilu o stanju
1 Odprite meni stanja in izberite Availability > Add location.
2 Izberite Street, District ali City.
3 Izberite potrditveno polje Add location.

Skupna raba lokacije je na voljo le, če jo storitev podpira.

Pomembno: Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo
lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja,
ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Sporočila in družabna omrežja

Nastavitev vseh računov hkrati
Nastavite in upravljajte svoje račune za pomenke, e-pošto in mnoge druge storitve –
vse v enem prikazu.

Izberite .

1 Izberite Add account.
2 Izberite račun in sledite prikazanim navodilom.
3 Ko nastavite račun in želite dodati novega, izberite Add more accounts.

Ko nastavite račun, se morate vpisati s poverilnicami. Telefon si zapomni poverilnice.

Nasvet: Če želite zaščititi račune pred nepooblaščeno uporabo, zaklenite telefon,
kadar ga ne uporabljate.

Deaktiviranje storitve
Izberite račun in ga deaktivirajte. Ko deaktivirate račun, je vsa vsebina, povezana z
računom, skrita.
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Odstranjevanje storitve
Izberite račun in  > Delete.

Sporočila
O Sporočilih
Izberite .

Pošiljate in prejemate lahko različne vrste sporočil:

• besedilna sporočila;
• večpredstavnostna sporočila s slikami ali videi;
• pomenke (omrežna storitev).

Za Messages potrebujete omrežno podporo.

Nasvet: Za hiter dostop do sporočil držite telefon v pokončnem položaju in s prstom
potegnite od točke pod zaslonom in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne
prikaže vrstica za hitri zagon.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno
sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko
to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo
več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko
drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin
podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pošiljanje sporočila
Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji
in družino. V večpredstavnostno sporočilo lahko priložite videe, slike ter zvočne
posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite .

1 Izberite  .

2 Če želite izbrati prejemnike iz imenika, izberite polje To in  . Če želite ročno
vnesti ime ali telefonsko številko prejemnika, izberite polje To in vnesite ime ali
številko.

3 Če želite dodati prilogo, izberite  .

4 Če želite poslati sporočilo, izberite Send.
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Pri pošiljanju sporočila s prilogo lahko nastanejo višji stroški kot pri pošiljanju
običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku
storitev.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje,
naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave.
Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Branje prejetega sporočila
V prikazu dogodkov izberite obvestilo.

Če si želite sporočila ogledati pozneje, izberite .

Odgovarjanje na prejeto sporočilo
Izberite pogovor, napišite odgovor v polje za vnos besedila na dnu zaslona in izberite
Send.

Posredovanje sporočila
Izberite pogovor, izberite in pridržite sporočilo, nato pa izberite Forward.

Posredovanje večpredstavnostnega sporočila
Izberite pogovor in večpredstavnostno sporočilo.

Izberite  > Forward.

Shranjevanje slike ali drugega večpredstavnostnega elementa
Izberite in pridržite element ter izberite Save as. Element si lahko ogledate v ustrezni
aplikaciji. Če si želite na primer ogledati shranjene slike, odprite aplikacijo Gallery.

Nasvet: Če si želite besedilna sporočila in pomenke ogledati ločeno, izberite  .

Ustvarjanje računa za pomenke
Če želite začeti pomenek z osebami iz imenika, morate v telefonu ustvariti račun za
pomenke.

Izberite  in Add account ter sledite prikazanim navodilom.

Pošiljanje pomenka
Izberite .

1 Izberite  in vizitko.

2 Napišite sporočilo in izberite Send.
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Nasvet: Hkrati se lahko vpišete v več storitev za pomenke. Med različnimi storitvami
pomenkov preklapljate v prikazu odprtih aplikacij.

Spreminjanje jezika telefona
Izberite  in Time and language > Language.

E-pošta
O e-pošti
Izberite .

V telefonu lahko začnete uporabljati obstoječ e-poštni naslov, s katerim lahko berete
e-pošto, nanjo odgovarjate in jo razvrščate – vse to kar na poti.

Pošiljanje ali prejemanje e-pošte s telefonom je morda plačljivo. Več informacij o
možnih stroških dobite pri svojem ponudniku storitev.

E-pošta je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah.

Dodajanje nabiralnika
V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite .

Izberite račun in sledite prikazanim navodilom.

Dodajanje nabiralnika pozneje
Izberite  in sledite prikazanim navodilom.

Brisanje nabiralnika
1 Izberite .
2 Izberite nabiralnik in  > Delete.

Branje prejete e-pošte
V prikazu dogodkov izberite e-poštno obvestilo.

Če želite e-pošto prebrati pozneje, izberite .

Nasvet: Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju
razmaknete ali povlečete skupaj.

Odgovarjanje na e-pošto
Izberite in pridržite e-pošto ter izberite  > To sender ali To all.
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Posredovanje e-pošte
Ko je odprta E-pošta, izberite  .

Brisanje e-pošte
Ko je odprta E-pošta, izberite  .

Pošiljanje e-pošte
Telefon lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje e-pošte ter prilaganje datotek e-
pošti.

Izberite . Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.

1 Izberite  .

2 Vnesite e-poštni naslov. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite  .

3 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite  > Attachments:.
4 Izberite Send.

Mail for Exchange
O storitvi Mail for Exchange
Bi radi imeli službeno e-pošto, vizitke in koledar vedno pri roki, ne glede na to, ali
sedite pri računalniku ali pa ste na poti s svojim telefonom? Pomembno vsebino lahko
sinhronizirate med telefonom in strežnikom Microsoft Exchange.

Izberite  in Add account > Mail for Exchange.

Storitev Mail for Exchange lahko nastavite samo, če ima vaše podjetje strežnik
Microsoft Exchange. Poleg tega mora IT skrbnik podjetja za vaš račun aktivirati
protokol Microsoft Exchange ActiveSync.

Uporaba Mail for Exchange je omejena na daljinsko sinhronizacijo informacij PIM med
napravo Nokia in pooblaščenim strežnikom Microsoft Exchange.

Preden lahko začnete nastavljati račun Mail for Exchange, preverite, ali imate:

• službeni e-poštni naslov;
• ime vašega strežnika Exchange (obrnite se na IT oddelek podjetja);
• ime domene omrežja (obrnite se na IT oddelek podjetja);
• geslo za omrežje podjetja.

Odvisno od konfiguracije strežnika Exchange boste morda morali vnesti dodatne
informacije. Če nimate ustreznih informacij, se obrnite na IT oddelek podjetja.

V storitvi Mail for Exchange je uporaba kode za zaklepanje telefona morda obvezna.
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Sinhronizacija poteka samodejno v intervalih, ki jih določite pri nastavitvi računa Mail
for Exchange. Sinhronizira se samo vsebina, ki jo določite pri nastavitvi računa. Če
želite sinhronizirati dodatno vsebino, uredite nastavitve računa Mail for Exchange.

Odgovarjanje na zahtevo za sestanek
Na zahtevo za sestanek lahko odgovorite s storitvijo Mail for Exchange. Ko sprejmete
zahtevo za sestanek, se ta prikaže v vašem koledarju.

1 V prikazu dogodkov izberite e-poštno obvestilo ali izberite  in e-poštno
sporočilo. Če imate več e-poštnih računov, izberite enega.

2 Izberite  > Accept, Tentative ali Decline.

Glasba in videi

Predvajalnik glasbe
O predvajalniku glasbe
Izberite .

Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko
ste na poti.

Predvajanje glasbe
Izberite .

Izberite pesem ali album. Izberite lahko tudi poddajo.

Nasvet: Če želite poslušati pesmi v poljubnem vrstnem redu, izberite  .

Nasvet: Za enostavnejše poslušanje lahko priljubljene pesmi dodate na seznam
predvajanja Priljubljene. Če želite na seznam predvajanja dodati pesem, izberite  .

Prekinitev ali nadaljevanje predvajanja
Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; za nadaljevanje predvajanja izberite  .

Predvajanje naslednje ali prejšnje pesmi
Izberite  ali , lahko pa frcnete sliko albuma levo ali desno.

Brskanje po glasbi v Ovi Glasbi
Izberite Ovi Music.

Nasvet: Med poslušanjem glasbe se lahko vrnete na začetni zaslon, glasba pa se
naprej predvaja v ozadju.
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Pregled priporočil iz storitve Ovi Glasba 
Želite raziskati novo glasbo, vendar ne veste kje začeti? Naj vam telefon predlaga
albume po vašem okusu in vas navdahne.

Izberite .

Ko brskate po izvajalcih, albumih ali pesmi, izberite album, ki je predlagan pod
možnostjo You might also like.

Deaktiviranje priporočil iz storitve Ovi Glasba
Izberite  in Applications > Music ter deaktivirajte Show recommendations.

Kopiranje glasbe iz računalnika
Imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? Za kopiranje glasbe med
telefonom in računalnikom uporabite združljiv podatkovni kabel USB.

Nasvet: Poiščite več glasbe v Ovi Glasbi. Izberite  . Če želite izvedeti več o storitvi
Ovi Glasba, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

1 Telefon in računalnik povežite z združljivim podatkovnim kablom USB.
2 V računalniku odprite aplikacijo Nokia Link in sledite prikazanim navodilom. Če

želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Nokia Link.

Videi
O aplikaciji Videi
Izberite .

Ko ste na poti, lahko brskate po videih v telefonu, jih prenašate in gledate.

Nasvet: Novi videi so na voljo v storitvi Nokia Trgovina. Če želite več informacij,
obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.
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Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin
podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Predvajanje videa
Če želite brskati po zbirki videov, izberite . Če želite brskati po videih, ki ste jih
posneli, izberite .

1 Izberite video.
2 Če želite uporabljati možnosti predvajalnika videov, tapnite zaslon.

Kopiranje videov iz računalnika
Imate v računalniku videe, ki bi si jih želeli ogledati v telefonu? Videe lahko kopirate
med računalnikom in telefonom.

1 Telefon in računalnik povežite z združljivim podatkovnim kablom USB.
2 Izberite Sync and connect.
3 V računalniku odprite aplikacijo Nokia Link. Če želite več informacij, glejte pomoč

za aplikacijo Nokia Link.

V telefonu so videi, ki so v podprti obliki zapisa, prikazani v mapi Videos.

Pretakanje ali prenos videov iz interneta
Videe lahko prenašate ali pretakate po brezžični povezavi iz združljivih internetnih
video storitev. Ko pretakate video, ga lahko začnete gledati takoj po začetku
pretakanja; ni vam treba čakati, da se video v celoti prenese.

Izberite  in poiščite video.

Predvajanje videa
Izberite video. Če želite dostopati do možnosti predvajalnika videov, tapnite zaslon.

Nekatere videe lahko pretakate po brezžični povezavi, druge pa morate najprej
prenesti v telefon. Če zaprete aplikacijo, se prenos nadaljuje v ozadju. Preneseni videi
se shranijo v aplikacijo Videos.

Nasvet: Prenesite nove videe iz Nokia Trgovine. Če želite izvedeti več o Nokia Trgovini,
obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin
podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

60 Glasba in videi

http://www.nokia.com/support


Uživanje v prostorskem zvoku s slušalkami
Želite uživati v izvirnem, zmogljivem zvoku filma ali koncerta? Z večkanalnim zvokom
Dolby™ Digital Plus 5.1 lahko uživate v čistem prostorskem zvoku s katerimi koli
slušalkami.

1 Priključite slušalke v telefon.

2 Če želite aktivirati ali deaktivirati prostorski zvok, izberite  in Applications >
Videos > Dolby Headphone.

Tehnologija Dolby™ Headphone lahko uporabi katero koli izvorno vsebino 5.1, vendar
pa lahko tudi pretvori 2-kanalno vsebino v prostorski zvok.

Kamera in Galerija

Zajemanje slik
O kameri
Izberite .

Zakaj bi nosili s seboj fotoaparat, če imate v telefonu vse, kar potrebujete za
zajemanje spominov? S kamero telefona lahko enostavno fotografirate in snemate
videe.

Zadnja kamera telefona je kamera z 8 milijoni slikovnih pik in samodejnim ostrenjem.
Širokokotne leče Carl Zeiss™ omogočajo zajemanje s širšim kotom prikaza, na primer
pri zajemanju skupinske slike v zaprtem prostoru.

Pozneje lahko s telefonom prikažete ali uredite slike in videe, jih daste v skupno rabo
v internetu ali pa jih pošljete v združljive naprave.

Nasvet: Za hiter dostop do kamere držite telefon v pokončnem položaju in s prstom
potegnite od točke pod zaslonom in na zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne
prikaže vrstica za hitri zagon.

Zajemanje slike
Izberite .
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Izberite in pridržite  . Izostritev je zaklenjena, ko je prikazan moder pravokotnik.
Sliko zajamete tako, da dvignete prst. Telefona ne premikajte, dokler se slika ne shrani
in prikaže na zaslonu.

Povečava ali pomanjšava
Uporabite tipki za glasnost.

Izostritev določenega predmeta ali območja
Tapnite predmet ali območje na zaslonu.
Izostritev na dotik je vedno aktivirana. Vendar pa ni na voljo v načinu pokrajine ali
športnega prizora.

Med zajemanjem lahko sliko prilagodite, ne da bi izgubili točko ostrenja.

Prilagajanje slike med zajemanjem
1 Če želite zakleniti izostritev, izberite in pridržite  . Izostritev je zaklenjena, ko

je prikazan moder pravokotnik.
2 Prilagodite sliko.
3 Sliko zajamete tako, da dvignete prst.

Nasvet: Če želite takoj po zajemu dodati sliko med priljubljene, izberite , tapnite
zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  . Pozneje lahko najdete sliko na
kartici  v aplikaciji Gallery.

Funkcija iskanja obrazov optimira izostritev, ravnovesje beline in osvetlitev ter nariše
pravokotnike okrog obrazov, tudi ko se premikajo. Iskanje obrazov je privzeto
aktivirano, vendar pa ni na voljo v načinu pokrajine, športnega prizora, nočnem ali
makro načinu.

Deaktiviranje iskanja obrazov
Tapnite območje z nastavitvami in deaktivirajte Face detection.

Če tapnete zaslon, da premaknete izostritev, je iskanje obrazov deaktivirano. Če ga
želite znova aktivirati, tapnite sredino zaslona. Zaznavanje obrazov je znova
aktivirano tudi, ko se vrnete v kamero iz drugega prikaza.

Slike in videi, ki jih zajamete s telefonom, so shranjeni v aplikacijo Gallery. Če želite
odpreti aplikacijo Gallery, izberite  .

Namigi za slike
Izberite .
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Tukaj je nekaj namigov za lažjo uporabo kamere.

• Kamero držite pri miru z obema rokama.
• Za povečavo uporabite tipki za glasnost ali drsnik za povečavo na zaslonu.

Ko povečate prikaz, se kakovost slike lahko poslabša.
• Če ste izbrali , vendar želite prekiniti zajemanje slike, s prstom potegnite stran

od  in ga dvignite.

• Kamera aktivira način za varčevanje z baterijo po približno minuti nedejavnosti.
Če želite znova aktivirati kamero, tapnite zaslon.

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

• Če želite preklopiti med zajemanjem slik in snemanjem videov, izberite  ali
 .

• Če želite spremeniti nastavitve kamere, na primer bliskavico, scenske načine,
razmerje med višino in širino ali ločljivost, tapnite območje z nastavitvami

 in izberite nastavitev.

• Razmerje med višino in širino je privzeto nastavljeno na 16:9, ločljivost slik pa je
7 MP. To razmerje med višino in širino je prilagojeno za prikaz slik na TV-
sprejemniku, saj ni črnih robov. Če želite zajemati slike z 8 MP, spremenite
razmerje med višino in širino na 4:3. Tapnite območje z nastavitvami in izberite
ustrezne nastavitve.

• Če želite dati sliko ali video v skupno rabo s tehnologijo NFC neposredno iz
kamere, morata biti slika ali video prikazana na zaslonu. Ko zajamete sliko ali
posnamete video, zajeta vsebina privzeto ni prikazana. Če jo želite prikazati,
tapnite območje z nastavitvami in izberite ustrezno nastavitev za Show captured
content.

• Kamero lahko odprete iz vseh aplikacij in celo z zaklenjenega zaslona. Telefon
držite v pokončnem položaju in s prstom potegnite od točke pod zaslonom in na
zaslon. Prsta ne premikajte, dokler se ne prikaže vrstica za hitri zagon.

Zajemanje slik od blizu
Ostrenje majhnih predmetov, na primer žuželk ali rož, ni vedno preprosto. Kamero
morate približati predmetu. Če želite posneti ostro in natančno sliko tudi najmanjše
podrobnosti, izberite makro način.

Izberite .

Aktiviranje makro načina
Tapnite območje z nastavitvami in izberite Macro.
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Zajemanje slik v temi
Želite zajeti dobre slike tudi pri slabi svetlobi? Aktivirajte nočni način.

Izberite .

Aktiviranje nočnega načina
Tapnite območje z nastavitvami in izberite Night.

Nasvet: Pri slabi svetlobi lahko posnamete tudi videe. Če želite aktivirati nočni video
način, preklopite v video način, tapnite območje z nastavitvami in izberite Video at
night.

Zajemanje premikajočega se predmeta
Ste na športni prireditvi in želite s telefonom zajeti dogajanje? Uporabite športni način
in zajemite ostrejše slike premikajočih se ljudi.

Izberite .

Aktiviranje športnega načina
Tapnite območje z nastavitvami in izberite Sports.

Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videe
Če želite poiskati vse slike ali videe za določeno lokacijo oz. se včasih ne spomnite,
kje ste zajeli določeno sliko ali posneli video, lahko telefon nastavite tako, da
samodejno zabeleži lokacijo ter slikam in videom doda geografsko oznako.

Za beleženje koordinat lokacije se uporablja GPS. Geografsko označevanje pretvori
koordinate v oznake lokacij z informacijami države in mesta. To je omrežna storitev,
zato lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Informacije o lokaciji morda niso na voljo v vseh regijah.

Izberite .

Preden lahko aktivirate geografsko označevanje, morate aktivirati GPS.

Aktiviranje sistema GPS in geografskega označevanja
1 Tapnite območje z nastavitvami in izberite Use GPS.

Pridobivanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut. Razpoložljivost in
kakovost signalov GPS se na različnih lokacijah razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo
zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Ta funkcija zahteva omrežno
storitev.

2 Izberite Use geotags.
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Nasvet: Geografske oznake lahko dodate ali uredite tudi pozneje v aplikaciji Gallery.

Če so informacije o lokaciji na voljo, jih lahko priložite sliki ali video posnetku.
Informacije o lokaciji so lahko vidne tretjim osebam, če daste v skupno rabo slike ali
video posnetke.

Snemanje videov
Snemanje videa
S telefonom lahko poleg slik zajamete posebne trenutke tudi kot videe.

Izberite .

1 Če želite preklopiti iz slikovnega v video način, izberite  .

2 Če želite začeti snemanje, izberite  . Prikazana je rdeča ikona za snemanje.

3 Če želite ustaviti snemanje, izberite  . Video je samodejno shranjen v aplikacijo
Gallery.

Pošiljanje in skupna raba slik in videov
Pošiljanje slike ali videa
Slike in videe lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu oz. po
povezavi Bluetooth ali NFC.

Izberite .

Pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu
1 Zajemite sliko ali posnemite video.
2 Izberite  >  in Multimedia message.

3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite To > . Če želite ročno vnesti
ime ali telefonsko številko prejemnika, izberite polje To in vnesite ime ali
telefonsko številko.

4 Izberite Send.

Pošiljanje v e-poštnem sporočilu
1 Zajemite sliko ali posnemite video.
2 Izberite  >  in Mail.
3 Če želite izbrati prejemnika iz imenika, izberite  . Če želite ročno vnesti naslov

prejemnika, v polje To vnesite naslov.
4 Izberite Send.

Pošiljanje po povezavi Bluetooth
1 Zajemite sliko ali posnemite video.
2 Izberite  >  in Bluetooth.
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3 Izberite napravo, s katero se želite povezati, in izberite Continue.
4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite.

Pošiljanje po povezavi NFC
1 Zajemite sliko ali posnemite video.
2 Izberite  >  in NFC.

3 Z območjem NFC na telefonu se dotaknite drugega telefona.

Skupna raba slike ali videa neposredno iz kamere
Ko zajamete sliko ali posnamete video, ju lahko prenesete v storitev skupne rabe.

Izberite .

1 Zajemite sliko ali posnemite video.
2 Izberite  .

3 Po potrebi tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > New
account.

4 Vpišite se v storitev skupne rabe in sledite prikazanim navodilom.

Nasvet: Slike in videe lahko daste v skupno rabo tudi iz aplikacije Gallery ali z drugim
telefonom, ki podpira NFC. Ko zajamete sliko ali posnamete video in ju želite dati v
skupno rabo po povezavi NFC, se z območjem NFC na svojem telefonu dotaknite
območja NFC na drugem telefonu.

Nekatere storitve skupne rabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videov, posnetih
v visoki kakovosti.

Galerija
O Galeriji
Izberite .

Zajete slike in posneti videi so shranjeni v aplikaciji Gallery, kjer si jih lahko ogledate
in jih uredite.

Slike in videe si lahko ogledate tudi na združljivem TV-sprejemniku.

Če želite bolj učinkovito upravljati večpredstavnostne datoteke, jim dodajte oznake
ali jih označite kot priljubljene.

Ogled slike ali videa
Izberite .
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Brskanje po slikah in videih
Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Ogled slike v celozaslonskem načinu
Izberite sliko. Če želite prikazati orodno vrstico, tapnite sliko.

Povečava ali pomanjšava
Na zaslon postavite dva prsta in ju razmaknite ali pomaknite skupaj.

Nasvet: Če želite hitro povečati ali pomanjšati prikaz, dvakrat tapnite zaslon.

Ogled slik v diaprojekciji
Izberite sliko, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > Slide
show. Diaprojekcija se začne z izbrano sliko.

Predvajanje videa
Izberite video.

Slike in videe lahko prejmete tudi iz združljive naprave. Prejeto sliko si lahko ogledate
kar v aplikaciji Gallery, prejet video pa v aplikaciji Videos.

Razvrščanje slik in videov
Če želite razvrstiti slike in videe, jim dodajte oznake ali jih označite kot priljubljene. Z
oznakami in priljubljenimi je razvrščanje in iskanje slik in videov v aplikaciji Gallery
povsem preprosto.

Izberite .

Oznake so ključne besede, ki jih lahko ustvarite in priložite slikam in videom.
Geografske oznake so oznake z informacijami o lokaciji, na primer državi in mestu.

Dodajanje oznake
1 Izberite sliko ali video, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  >

Edit tags.
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2 Izberite oznako. Če želite ustvariti novo oznako, izberite Add new tag.

Iste oznake lahko dodate več slikam ali videom hkrati.

Dodajanje oznak več slikam ali videom
1 V glavnem prikazu aplikacije Gallery izberite  > Edit tags.
2 Izberite slike ali videe in Edit tags.
3 Izberite oznake ali ustvarite nove, nato pa izberite Done.

Dodajanje geografske oznake
Izberite sliko ali video, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  >
Edit tags.

Ogled slik in videov, ki ustrezajo oznaki
V glavnem prikazu aplikacije Gallery izberite  > Tags, oznako in View.
Ogledate si lahko tudi slike in videe, ki ustrezajo več oznakam. Izbira več oznak prikaže
slike in videe, ki so označeni z vsemi izbranimi oznakami.

Označevanje kot priljubljene
Izberite sliko ali video, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  .

Ogled slik in videov, ki so označeni kot priljubljene
V glavnem prikazu aplikacije Gallery odprite kartico .

Ogled slike ali videa na TV-sprejemniku
Slike in videe lahko prikažete na združljivem TV-sprejemniku in jih tako lažje pokažete
sorodnikom in prijateljem.

Uporabiti morate kabel Nokia Video Connectivity (naprodaj posebej) ter morda
prilagoditi nastavitve TV-izhoda.

Spreminjanje nastavitev TV-izhoda
Izberite  in Accessories > TV-out.

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo
telefon. S priključkom za slušalke ne povezujte nobenega vira napetosti. Če v
priključek za slušalke priključite zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila
za uporabo s tem telefonom, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

1 Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-
sprejemnika. Barva vtičev se mora ujemati z barvo vtičnic.
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2 Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity priključite v priključek za slušalke na
telefonu.

3 Izberite sliko ali video.

Urejevalnik slik
Urejanje zajete slike
Želite obrezati sliko ali odstraniti rdeče oči? Slike, ki ste jih zajeli s telefonom, lahko
brez težav urejate.

Urejanja ne uničijo slik in jih lahko kadar koli razveljavite ali povrnete sliko na izvirnik.

Izberite .

Vstavljanje učinka
Izberite sliko, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, nato pa izberite  > Edit
in želeno možnost. Spremembe se shranijo samodejno.

Spremembe lahko razveljavite ali uveljavite, tudi če zaprete aplikacijo Gallery ali znova
zaženete telefon.

Razveljavljanje ali uveljavljanje učinka
Izberite  ali  .

Ponastavite na izvirnik
Izberite sliko, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, in izberite  > Edit >
Reset to original.

Če si želite urejene slike ogledati pozneje, izberite .
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Zemljevidi in navigacija

GPS
O načinih določanja položaja
Telefon prikazuje lokacijo z določanjem položaja GPS, A-GPS, WLAN ali z mobilnim
omrežjem.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je satelitski navigacijski sistem, ki se
uporablja za izračun vaše lokacije. Strežniško podprti GPS (A-GPS) je omrežna
storitev, ki pošilja podatke GPS in tako izboljša hitrost določanja položaja. Poleg tega
se za hitrejše določanje položaja lahko uporabijo tudi druge izboljšave omrežja GPS.
Te lahko zahtevajo prenos manjših količin podatkov v mobilnem omrežju.

Določanje položaja z brezžičnim lokalnim omrežjem WLAN izboljša natančnost
položaja, ko signali GPS niso na voljo, predvsem takrat, ko ste v zaprtih prostorih ali
med visokimi stavbami.

Pri določanju položaja z mobilnim omrežjem se položaj določi z anteno mobilnega
omrežja, s katero je trenutno povezan vaš telefon.

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko v nastavitvah določanja
položaja telefona deaktivirate A-GPS, vendar bo pri tem izračun lokacije morda trajal
veliko dlje.

V nastavitvah internetne povezave telefona lahko deaktivirate povezavo WLAN.

Odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo, se lahko natančnost določanja
položaja od nekaj metrov pa do več kilometrov.

Deaktiviranje strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS)
S strežniško podprtim sistemom GPS (A-GPS) telefon hitreje določi vašo trenutno
lokacijo. A-GPS je omrežna storitev. Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov
(predvsem v tujini), lahko deaktivirate storitev.

Izberite  in Device > GPS and positioning ter deaktivirajte Mobile data
connection.

Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) pridobiva informacije o
lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomaga sistemu GPS izračunati vašo trenutno
lokacijo.

Telefon je prednastavljen tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo
nobenih nastavitev A-GPS za ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži
podatke samo, kadar je to potrebno.
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Pomožne podatke lahko naložite le, če imate v telefonu določeno internetno
dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo.

Opomba: Uporaba pomožnih sistemov za določanje položaja lahko vključuje
izmenjavo podatkov o lokaciji, identifikatorjev brezžičnega omrežja ter edinstvenih
identifikatorjev telefona ali ponudnika omrežnih storitev s strežnikom lokacije. Nokia
te informacije obdela anonimno. Odvisno od nastavitev določanja položaja in uporabe
storitev lokacije se lahko telefon poveže s strežniki drugih ponudnikov storitev, ki jih
ne nadzira ali upravlja družba Nokia. V pravilniku o zasebnosti teh ponudnikov storitev
preberite, kako obdelujejo podatke o lokaciji.

Namigi za ustvarjanje povezave GPS

Preverjanje stanja satelitskega signala
 v območju stanja označuje aktivno povezavo GPS.

Če ni mogoče najti satelitskega signala, poskusite to:

• Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer je sprejem signala boljši.
• Če ste zunaj, se premaknite na bolj odprt prostor.
• Na moč signalov lahko vpliva tudi slabo vreme.
• Nekatera vozila imajo zatemnjena (atermična) stekla, ki lahko blokirajo satelitske

signale.
• Antene ne prekrivajte z roko.

• Uporabite zunanji sprejemnik GPS.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Vzpostavljanje
povezave GPS v vozilu lahko traja dlje.

Sprejemnik GPS uporablja baterijo telefona, zato se ta lahko hitreje izprazni.
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Zemljevidi
O Zemljevidih
Izberite .

Zemljevidi prikazujejo, kaj je v bližini, in vas vodijo do želenega cilja.

• Poiščete mesta, ulice in zanimive kraje.
• Načrtujte pot.
• Poiščite pravo pot z natančnimi navodili.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in jezikih. Razpoložljivost
storitev je morda odvisna od omrežja. Več informacij dobite pri ponudniku omrežne
storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin
podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za
pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na
vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna
in morda ne bo vedno na voljo.

Ogled lokacije in zemljevida
Oglejte si trenutno lokacijo na zemljevidu in brskajte po zemljevidih različnih mest in
držav.

Izberite .

 označuje trenutno lokacijo, če je na voljo. Če trenutna lokacija ni na voljo, 
označuje zadnjo znano lokacijo.

Brskanje po zemljevidu
1 Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.
2 Zemljevid lahko obračate tudi z dvema prstoma.
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Če želite omogočiti obračanje z dvema prstoma, izberite  > Settings in
aktivirajte možnost Two-finger map rotation.

Ogled trenutne lokacije
Na zemljevidu izberite .

Če iščete lokacijo in si ogledujete podrobnosti o lokaciji, se prikažejo informacije za
lokacijo, ki si jo trenutno ogledujete. Če si želite znova ogledati trenutno lokacijo ali
informacije o trenutni lokaciji, izberite  .

Povečava ali pomanjšava
Če želite povečati zemljevid, ga dvakrat tapnite ali pa nanj postavite dva prsta ter ju
pomaknite narazen. Če želite pomanjšati prikaz, ju pomaknite skupaj.

Nasvet: Uporabite lahko tudi vrstico za povečavo. Če želite prikazati vrstico v različnih
prikazih, izberite  > Settings in aktivirajte možnost Zoom bar.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v telefonu, ne pokrivajo,
in imate vzpostavljeno podatkovno povezavo, se novi zemljevidi ulic samodejno
prenesejo.

Novi zemljevidi ulic se prenesejo tudi, če nadgradite aplikacijo Zemljevidi na
najnovejšo različico.

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

Spreminjanje prikaza zemljevida
Oglejte si zemljevid v različnih načinih in lažje določite, kje ste.

Izberite .
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Izberite  in med naslednjim:

Map  — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali
številke avtocest, lahko berljive.
Satellite  — Za podroben realen prikaz uporabite satelitske slike.
Terrain  — Na hitro si oglejte vrsto tal, na primer ko ne potujete po urejenih poteh.
Public transport lines  — Oglejte si izbrane storitve javnega prevoza, kot so sheme
linij metroja, avtobusa ali tramvaja.
3D Mode  — Za bolj realen prikaz spremenite perspektivo zemljevida.
Nightmode  — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, v tem načinu lažje
berete zemljevid.
3D Landmarks  — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

Možnosti in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Možnosti, ki niso na voljo,
so zatemnjene.

Vodenje
Vodenje je na voljo za hojo, vožnjo in javni prevoz.

Izberite  in  .

Če je glasovno vodenje na voljo v vašem jeziku, vam pomaga najti pravo pot do cilja,
sami pa lahko uživate v vožnji.

Glasovno vodenje
1 Kot začetno točko uporabite trenutno lokacijo ali pa vnesite lokacijo v polje in

izberite med predlaganimi zadetki.
2 Vnesite cilj v ustrezno polje.
3 Izbrani cilj je prikazan na zemljevidu. Izberite oznako cilja in  ali  , nato pa še

Get directions.
4 Če želite začeti navigacijo z glasovnim vodenjem, izberite Navigate. Če si želite

ogledati pisna navodila, izberite  .

Nasvet: Pri navigaciji za pešce je glasovno vodenje privzeto deaktivirano. Če ga želite
aktivirati, izberite  > Voice guidance ali Select voice, če ni izbran noben jezik.

Poiščete lahko informacije o tem, katero linijo avtobusa, vlaka ali podzemne železnice
morate uporabiti in kako pridete do postaje ali postajališča.

Vodenje za javni prevoz
1 Ko vnesete svoj cilj, na zemljevidu izberite oznako cilja in  > Get directions.

Prikazana je zemljevid poti.
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2 Za podrobna navodila izberite  .

Nasvet: Za navigacijo do kraja, ki ste ga našli z iskanjem krajev v bližini ali iskanjem
po kategorijah, izberite oznako kraja in  .

Prenos in posodabljanje zemljevidov
Zemljevide ulic shranite v telefon, tako da boste lahko po njih brskali brez internetne
povezave in s tem prihranili pri stroških prenosa podatkov na potovanju.

Izberite .

Za prenos in posodabljanje zemljevidov v telefonu potrebujete aktivno povezavo
WLAN.

Prenos zemljevidov
1 Izberite  > Manage maps >  > Add maps.
2 Izberite celino in državo ter Download.

Posodabljanje zemljevidov
1 Izberite  > Manage maps >  > Check for updates.
2 Če so na voljo nove posodobitve, vam jih telefon ponudi. Izberite Download.

Uporaba Zemljevidov brez povezave
Če želite na potovanjih prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko uporabljate
Zemljevide tudi brez internetne povezave.

Izberite .

Ko prenesete potrebne zemljevide v telefon, lahko uporabljate določanje položaja,
iskanje in navigacijo tudi v načinu brez povezave.

Izberite  > Settings, in deaktivirajte možnost Online.

Nasvet: Da boste Zemljevide v tujini zagotovo lahko uporabljali brez povezave,
prenesite potrebne zemljevide v telefon pred potovanjem.

Iskanje lokacije
Z zemljevidi lahko poiščete določene lokacije, zanimive kraje in podjetja.

Izberite  in  .

Iskanje lokacije
1 V polje Search vnesite iskane besede, kot je naslov ulice ali ime kraja.
2 Izberite element s seznama predlaganih zadetkov.
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Lokacija je prikazana na zemljevidu.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno črkovali iskane
besede.

Ogled seznama predlaganih zadetkov
Izberite  .

Iskanje krajev v bližini
1 Izberite  .

Javni kraji v bližini so na zemljevidu prikazani kot oznake krajev.
2 Če si želite ogledati seznam krajev v bližini, izberite  .

3 Če si želite ogledati podrobnosti kraja, izberite njegovo oznako in polje z
informacijami.

Iskanje krajev po kategoriji
1 Izberite  > Categories in kategorijo.
2 Če si želite ogledati podrobnosti kraja, izberite kraj na seznamu.
3 Če si želite ogledati kraj na večjem zemljevidu, tapnite zemljevid.

Nasvet: Če si želite ogledati podrobnosti najdenega kraja, izberite njegovo oznako na
zemljevidu.

Pri iskanju v spletu lahko težave z internetno povezavo vplivajo na rezultate.

Če imate zemljevide območja, po katerem iščete, shranjene v telefonu, lahko
rezultate iskanja pridobite brez aktivne internetne povezave ter se tako izognete
stroškom prenosa podatkov, vendar bodo rezultati iskanja morda omejeni.

Shranjevanje priljubljenega kraja
Shranite naslov ali zanimiv kraj, da ga boste pozneje lahko hitro uporabili.

Izberite .

Shranjevanje kraja
Na zemljevidu izberite oznako lokacije in polje z informacijami.

Na strani z informacijami izberite  .

Ogled in urejanje priljubljenih krajev
Do shranjenih krajev lahko hitro dostopate.
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Izberite  in  > Favourites.

Ogled shranjenih krajev na zemljevidu
Na seznamu priljubljenih izberite kraj in tapnite zemljevid.

Preverite lahko tudi kontaktne informacije shranjenega kraja, če so na voljo. Lahko na
primer pokličete restavracijo ali si ogledate njeno spletno mesto.

Kontaktne informacije kraja
1 Na seznamu priljubljenih izberite kraj in Contact.
2 Izberete lahko telefonsko številko, e-poštni ali spletni naslov.

Urejanje ali brisanje shranjenega kraja
1 Na seznamu priljubljenih izberite kraj.
2 Izberite  ter vnesite ime ali opis. Če želite izbrisati kraj, izberite Remove.

Pošiljanje kraja prijatelju
Če želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ta kraj lahko
pošljete.

Izberite .

Za ogled kraja na zemljevidu prijatelji ne potrebujejo telefona Nokia, potrebujejo pa
aktivno internetno povezavo.

1 Na zemljevidu izberite oznako lokacije in polje z informacijami. Prikaže se stran z
informacijami.

2 Izberite  .

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na
zemljevidu.

Hoja do cilja
Ko potrebujete navodila za pešpot, vas Zemljevidi vodijo prek trgov, parkov, območij
za pešce in celo nakupovalnih središč.

Izberite .

1 Izberite  in vnesite cilj.

2 Na zemljevidu izberite oznako cilja in  > Get directions.
3 Če želite začeti navigacijo z glasovnim vodenjem, izberite Navigate.
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Ogled celotne poti
1 Izberite  .

2 Če želite približati trenutno lokacijo, izberite  .

Deaktiviranje glasovnega vodenja
Izberite  > Voice guidance.

Spreminjanje glasu za vodenje
 > Select voice.

Preprečevanje izklapljanja zaslona
 > Backlight always on.

Povratne informacije za Zemljevide
Sodelujte pri izboljšanju aplikacije Zemljevidi in pošljite povratne informacije.

Izberite .

1 Izberite  > Feedback.
2 Izberite, kako verjetno je, da boste Zemljevide priporočili drugim.

Navedete lahko tudi razloge za to. Povratne informacije so anonimne.
3 Izberite Submit.

Če želite posredovati povratne informacije, potrebuje aktivno internetno povezavo.

Ko pošljete povratne informacije za trenutno različico Zemljevidov, ta možnost ni več
na voljo.

Vožnja
Vožnja do cilja
Ko potrebujete natančna navodila, prilagojena za uporabo med vožnjo, vam storitev
Drive pomaga priti do cilja.

Izberite .

1 Izberite  > Set destination in ustrezno možnost.
2 Izberite cilj in Drive to > Start navigation.

Voziti lahko začnete brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji.

Zemljevid se privzeto obrača v smer vožnje, kompas pa vedno kaže na sever.
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Nasvet: Če želite raziskati okolico na celozaslonskem zemljevidu, tapnite zemljevid.

Kadar ne uporabljate navigacije do nastavljenega cilja, je zaradi varčevanja z baterijo
določanje položaja GPS deaktivirano, ko se storitev Drive izvaja v ozadju. Če želite
aktivirati določanje položaja GPS, tudi ko se storitev Drive izvaja v ozadju, da bi na
primer prejemali opozorila o prekoračitvi omejitve hitrosti, izberite  > Settings >
GPS power saving in deaktivirajte možnost GPS power saving.

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov, lahko uporabite storitev Drive tudi
brez povezave.

Navigacija brez povezave
Izberite  > Settings in počistite potrditveno polje Connection.
Nekatere funkcije, kot so rezultati iskanja, so v načinu brez povezave omejene.

Brisanje iskanja ali zgodovine ciljev
Izberite  > Settings > Delete search history ali Delete destinations.

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

Glasovno vodenje
Če je glasovno vodenje na voljo v vašem jeziku, vam pomaga najti pravo pot do cilja,
sami pa lahko uživate v vožnji.

Izberite .

1 Izberite  > Settings > Navigation voice.
2 Izberite jezik oz. možnost None, če želite deaktivirati glasovno vodenje.

Prenesete lahko tudi nove glasove za navigacijo.

Prenos glasov za navigacijo
Izberite  > Settings > Navigation voice > Download new in glas.

Med navigacijo lahko uporabljate druge aplikacije in še vedno slišite glasovno vodenje.

Ogled krajev na zemljevidu
Iščete bencinsko črpalko, parkirišče ali restavracijo? Nastavitev telefon tako, da jih
prikaže na zemljevidu.

Izberite .

1 Izberite  > Settings > Places.
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2 Izberite kategorije, ki jih želite videti na zemljevidu.

Nasvet: Storitev Vožnja na zemljevidu prikaže točke, kot so večje zgradbe in
znamenitosti. Točke so najbolje vidne v prikazu 3D. Če jih ne vidite, povečajte prikaz.

Če želite skriti točke, izberite  > Settings in deaktivirajte možnost Landmarks.

Spreminjanje prikaza Vožnja
Si želite ogledati bolj realen zemljevid 3D oz. uporabljate storitev Drive ponoči, ko je
temno? Z različnimi načini zemljevida si lahko potrebne informacije ogledate v vseh
situacijah.

Izberite .

Spreminjanje vrste zemljevida
Izberite  > 2D, 3D ali Sat..

Če si želite ogledati zemljevid tudi v temi, lahko aktivirate nočni način.

Aktiviranje nočnega načina
Izberite  > Settings > Day / Night > Night.

Produktivnost in čas

Upravljanje časa
Ura
Preberite več o nastavljanju ure, datuma in opozoril v telefonu.

O uri
Izberite .

Nastavite opozorila in jih upravljajte.

Nastavitev budilke
Se želite zjutraj zbuditi ob priljubljeni pesmi? Telefon lahko uporabite kot budilko.

Izberite .

1 Izberite  .

2 Nastavite čas opozorila in vnesite opis.
3 Če želite, da budilka zvoni vsak dan ob istem času, izberite More options >

Repeat.
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4 Če želite nastaviti ton budilke, izberite Alarm tone.

Odstranjevanje opozorila
V prikazu opozoril izberite in pridržite opozorilo, nato pa v pojavnem meniju izberite
Delete.

Nasvet: V prikazu opozoril lahko uporabite stikalo za začasno deaktiviranje opozorila.

Aktiviranje dremeža
Ko zazvoni budilka, lahko aktivirate dremež. Ta možnost za določen čas ustavi
budilko.

Ko zazvoni budilka, izberite Snooze.

Nastavitev trajanja dremeža za budilko
Izberite budilko in More options > Snooze time ter nastavite trajanje.

Nasvet: Če želite vklopiti dremež, obrnite telefon s sprednjo stranjo navzdol.

Nastavitev ure in datuma
Izberite  in Time and language > Time and date.

Samodejno posodabljanje ure in datuma
Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodablja uro, datum in časovni pas.
Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Izberite  in Time and language > Time and date ter aktivirajte Automatic time
update.
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Koledar
O koledarju
Izberite .

S koledarjem telefona lahko organizirate svoje urnike.

Prikaz urnika za en teden
Po koledarskih dogodkih lahko brskate v različnih prikazih. Za pregled določenega
tedna uporabite tedenski prikaz.

Izberite .

Izberite  .

Nasvet: Če si želite ogledati seznam prihodnjih dogodkov, izberite  .

Dodajanje opravila na seznam opravil
Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda
želite udeležiti dogodka? Opravila (beležke za opravila) lahko dodate v koledar. Če
imate določen rok, nastavite opomnik.

Izberite .

1 Izberite  > Show to-dos.
2 Izberite  .

3 Izpolnite polja.
4 Aktivirajte Due date.
5 Če želite nastaviti opomnik, izberite Reminder: in interval ter nastavite čas

opomnika.

Označevanje opravila kot dokončanega
Izberite in pridržite opravilo ter v pojavnem meniju izberite Mark as done.

Dodajanje koledarskega dogodka 
Izberite .

1 V prikazu koledarja izberite  .

2 Izpolnite polja.
3 Če želite povabiti udeležence, izberite  > Add contacts >  in vizitke.
4 Izberite Save.
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Nastavitev privzetega trajanja opomnika
Izberite  in Applications > Calendar > Default reminder displayed ter nastavite
trajanje opomnika.

Dodajanje lokacije koledarskemu vpisu
Imate sestanek v kraju, ki ga ne poznate? Če vnosu za sestanek dodate lokacijo, jo
lahko poiščete na zemljevidu, preden se odpravite.

Izberite .

Ročno dodajanje lokacije
Ko dodajate sestanek, izberite Location: in vnesite naslov.

Izbiranje lokacije z zemljevida
1 Ko dodajate sestanek, izberite Add location > .
2 Če želite povečati prikaz, dvakrat tapnite zemljevid.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
4 Izberite Done.

Če želite sestanku pozneje dodati lokacijo, odprite sestanek in izberite  .

Uporaba ločenih koledarjev za službo in prosti čas
Imate lahko več koledarjev. Enega ustvarite za službo, druge pa za prosti čas, na
primer za družinske dogodke ali konjičke.

Izberite  in  > Manage calendars.

Ustvarjanje novega koledarja
1 Izberite  .

2 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar. V različnih prikazih koledarja
barvne kode označujejo, v kateri koledar je vpis shranjen.

Ko je koledar skrit, vpisi in opomniki niso prikazani v različnih prikazih koledarja ali v
prikazu dogodkov.

Določanje vidnosti koledarja
Izberite želeni koledar in aktivirajte ali deaktivirajte Show this calendar and
reminders.
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Spreminjanje nastavitev koledarja
Izberite  in Applications > Calendar.

Produktivnost
Uporaba kalkulatorja
Izberite .

1 Vnesite prvo število izračuna.
2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
3 Vnesite drugo število izračuna.
4 Izberite =.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi in morda ni povsem natančna.

Branje pisarniških dokumentov
Ogledujete si lahko dokumente, kot so dokumenti v oblikah zapisa PDF, Microsoft
Office in Open Document ter razpredelnice in predstavitve.

Izberite .

Razvrščanje datotek po imenu, datumu ali vrsti dokumenta
Izberite  > Sort by > Name, Time ali Type

Ogled dokumenta v celozaslonskem načinu
Izberite dokument. Če želite prikazati orodno vrstico, tapnite dokument.

Skok na stran
Izberite  in vnesite številko strani.

Skupna raba dokumenta
1 Izberite  > Share.
2 Izberite način skupne rabe.

Vsi zapisi datotek ali vse funkcije niso podprte.

Sestavljanje nakupovalnega seznama
Nakupovalni seznami na papirju se hitro izgubijo. Namesto da bi jih napisali na papir,
jih lahko ustvarite z aplikacijo Notes. Tako boste imeli seznam vedno pri roki.

Izberite .

1 Če želite dodati novo beležko, izberite  .
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2 V polje za beležko vnesite besedilo.

Upravljanje telefona

Posodabljanje programske opreme in aplikacij telefona
O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu 
S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v telefon prenesete nove
možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi
izboljšate delovanje telefona.Morda boste prejeli tudi pomembne varnostne
posodobitve.

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno
kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:
Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti
za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin
podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija
naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.
Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu www.nokia.com/
support.

Ogled različice programske opreme
Izberite  in About product.
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Nasvet: Prav tako lahko pokličete *#0000#.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij s telefonom
Telefon vas obvesti, ko so zanj na voljo posodobitve programske opreme ali
posameznih aplikacij. Če želite, da bo telefon posodobljen, prenesite in namestite
posodobitve zanj (omrežna storitev). Posodobitve lahko poiščete tudi ročno.

Ko je za programsko opremo telefona na voljo posodobitev, se v prikazu dogodkov
prikaže obvestilo z ikono . Posodobitve posameznih aplikacij so nakazane z ikono

 . Če si želite ogledati posodobitev, ki je na voljo, in jo namestiti, izberite obvestilo.

Pred posodabljanjem programske opreme telefona je priporočeno, da ustvarite
varnostno kopijo.

Ročno preverjanje posodobitev
1 Izberite  > Applications > Manage applications.
2 Odprite kartico , nato pa izberite , da osvežite prikaz.

Posodobite lahko posamezne aplikacije ali vse aplikacije, ki so na voljo.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika
Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia
Software Updater. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in
združljiv podatkovni kabel USB za povezavo telefona z računalnikom. Če želite v
telefonu obnoviti vse osebne podatke, pred začetkom posodabljanja telefona
ustvarite varnostno kopijo telefona v računalniku.

Aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/
support.

Varnostno kopiranje
Varnostno kopiranje datotek
Ne želite izgubiti pomembnih datotek? Ustvarite lahko varnostne kopije pomnilnika
telefona.

Izberite  in Sync and backup > Backup.

Priporočamo, da redno varnostno kopirate pomnilnik telefona.

Nasvet: Če želite obnoviti varnostno kopijo, izberite datoteko z varnostno kopijo, ki
jo želite obnoviti, in nato Restore ter sledite prikazanim navodilom. Nekaterih
nameščenih aplikacij morda ne boste mogli obnoviti.
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Velike predstavnostne datoteke, kot so slike in videi, niso vključene v varnostne kopije
telefona. Telefon lahko povežete z združljivim računalnikom v načinu masovnega
pomnilnika in kopirate pomembne datoteke z upraviteljem datotek v računalniku.

Upravljanje aplikacij
O aplikacijah
Izberite  > Applications > Manage applications.

Pakete aplikacij, kot so aplikacije in dodatki, lahko posodabljate ali jih odstranite.

Namestitev novih aplikacij
Z Nokia Trgovino lahko v telefon prenašate igre, aplikacije in različne vrste dodatkov
za mobilne naprave.

Izberite .

Na nekaterih spletnih mestih lahko za namestitev aplikacije izberete povezavo do
datoteke s pripono .deb. Če želite nameščati aplikacije iz e-poštnih prilog, datotečnih
sistemov, spletnih mest ali virov, ki niso Nokia Trgovina, morate to omogočiti v
nastavitvah namestitve.

Omogočanje namestitve zunaj Nokia Trgovine
Izberite  in Applications > Installations ter aktivirajte Allow installations from non-
Store sources.

Nameščajte samo aplikacije, ki so združljive z vašim telefonom.

Pomembno: Aplikacije in drugo programsko opremo nameščajte in uporabljajte
samo iz virov, ki jim zaupate. Aplikacije iz virov, ki jim ne zaupate, lahko vključujejo
zlonamerno programsko opremo, ki lahko vpliva na podatke v napravi, povzroči
finančno škodo ali poškoduje napravo.

Ogled nameščenih aplikacij
Izberite  > Applications > Manage applications.
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Ogled podrobnosti aplikacije
Izberite aplikacijo.

Odstranjevanje aplikacije iz telefona
Nameščene aplikacije, ki jih ne želite obdržati ali jih ne uporabljate več, lahko
odstranite ter tako povečate razpoložljiv pomnilnik.

Tapnite in pridržite prikaz aplikacij in na aplikaciji izberite .

Ko postopek odstranjevanja potrdite in zaženete, ga ne morete več preklicati.

Če odstranite aplikacijo, morda ne boste mogli odpirati datotek, ustvarjenih z njo.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, bo morda nehala
delovati. Če želite več informacij, glejte priročnik za uporabo nameščene aplikacije.

Če si želite ogledati podrobnosti aplikacije, preden jo odstranite, izberite  >
Applications > Manage applications in aplikacijo. Če želite odstraniti aplikacijo,
izberite Uninstall.

Obnova paketa aplikacij
Za telefon lahko ustvarite varnostno kopijo in po potrebi pozneje obnovite pakete
aplikacij.

Nekaterih nameščenih aplikacij morda ne boste mogli obnoviti.

1 Izberite  > Sync and backup > Backup.
2 Izberite datoteko z varnostno kopijo, ki jo želite obnoviti, in nato Restore ter

sledite prikazanim navodilom.
3 Po obnovitvi vas telefon vpraša, ali želite obnoviti tudi pakete aplikacij. Če si želite

ogledati pakete, ki so na voljo za obnovitev, izberite Yes.
4 Izberite paket aplikacij, ki ga želite obnoviti, in Restore.

Pakete aplikacij lahko obnovite tudi pozneje. Izberite  > Applications > Manage
applications.

Pomnilnik
Sprostitev pomnilnika telefona
Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij
ali dodali več vsebine?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrišete:

• Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
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• Vnosi vizitk in podrobnosti
• Aplikacije
• Glasba, slike ali videi

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v združljiv računalnik.

Sinhronizacija vsebine
Sinhronizacija pomembnih informacij
Bi radi imeli vizitke, koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirane in vedno
pri roki, ne glede na to, ali sedite pri računalniku ali pa ste na poti s svojim telefonom?
Pomembno vsebino sinhronizirajte v spletne storitve in do nje dostopajte, kjer koli
ste. Vsebino lahko sinhronizirate tudi z drugimi telefoni.

Sinhronizacija s spletnimi storitvami
Izberite .

Sinhronizacija z drugimi telefoni
Izberite  > Sync and backup > Sync.

Ko odprete aplikacijo, je prikazan privzeti ali predhodno uporabljeni profil
sinhronizacije. Nastavitve sinhronizacije lahko od ponudnika storitev prejmete v
nastavitvenem sporočilu.

Sinhronizacija vsebine z drugim telefonom
Sinhronizirajte pomembne informacije na primer med osebnim in službenim
telefonom.

Izberite  > Sync and backup > Sync.

Ustvarjanje sinhronizacijskega profila
1 Izberite Add device. Če ste že ustvarili druge sinhronizacijske profile, izberite

 .

2 Izberite drug telefon in Continue
3 Sledite prikazanim navodilom v obeh telefonih.
4 Izberite vsebino za sinhronizacijo. Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Izberete lahko tudi, katere podatke telefona želite obdržati v primeru sporov, na
primer različne telefonske številke za isto vizitko.

5 Če želite začeti sinhronizacijo, izberite Sync.

Sinhronizacija z obstoječim sinhronizacijskim profilom
Preverite, ali je povezava Bluetooth aktivirana v obeh telefonih in izberite Sync.
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Vključevanje ali izključevanje vrst vsebine
V želenem profilu izberite vrste vsebine.

Odstranjevanje sinhronizacijskega profila
V želenem profilu izberite  .

Sinhronizacija s spletnimi storitvami
Sinhronizirajte v telefon vse račune, vizitke, koledarske vpise in druge pomembne
informacije. Varnostno kopirajte pomembno vsebino v splet, da jo boste lažje prenesli
ali obnovili v telefon.

Izberite .

Sinhronizacija s spletnimi storitvami je privzeto vklopljena.

Vključevanje ali izključevanje vsebine
Izberite račun in vrsto vsebine, ki jo želite vključiti ali izključiti.
Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Deaktiviranje sinhronizacije
Izberite račun in deaktivirajte možnost Schedule.

Zaščita telefona
Samodejno zaklepanje telefona
Želite zaščititi telefon pred nepooblaščeno uporabo? Določite varnostno kodo in
nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

1 Izberite  in Security > Device lock.
2 Izberite Security code in vnesite varnostno kodo (vsaj 5 znakov). Uporabite lahko

številke, simbole ter velike in male črke.
Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če
pozabite varnostno kodo in je ne morete obnoviti, se bodo vaši osebni podatki
zbrisali, šele nato boste lahko ponovno uporabili telefon. Če ste nastavili, koliko
krat lahko vnesete napačno varnostno kodo, telefon po zadnjem poskusu izbriše
vaše podatke in se ponastavi na izvirne nastavitve. Če niste omejili števila
poskusov, boste morali telefon pred vnovično uporabo dati na servis.

3 Izberite Autolock in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Odklepanje telefona
1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in s prstom odrinite od točke zunaj zaslona in na

zaslon. Odrinete lahko iz katere koli smeri.
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2 Vnesite varnostno kodo in izberite OK.

Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete zaslon in s prstom odrinete od točke zunaj
zaslona in na zaslon.

Nasvet: Če ste določili zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko
pošljete kodo tej osebi v besedilnem sporočilu. Izberite Device lock > Trusted
person > Select trusted person in vizitko s seznama.

Nastavitve zaklepanja telefona
Izberite  in Security > Device lock in med naslednjim:

Autolock  — Nastavite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.
Security code  — Spremenite varnostno kodo. Če želite uporabiti zaklepanje telefona,
morate določiti varnostno kodo.
Number of tries  — Nastavite omejitev za poskuse z napačno varnostno kodo. Ko
dosežete mejo, je telefon ponastavljen na tovarniške nastavitve in vsi uporabniški
podatki so izbrisani.
Trusted person  — Eno od vizitk nastavite za zaupanja vredno osebo. Če ste določili
zaupanja vredno osebo in pozabite varnostno kodo, lahko pošljete kodo tej osebi v
besedilnem sporočilu. Ko vnesete nepravilno varnostno kodo, izberite Recover ter
sledite prikazanim navodilom.

Skrivanje zasebnih informacij v obvestilih
Ne želite, da drugi ljudje vidijo, kdo vas je klical? Ko imate neodgovorjen klic ali ko
prejmete sporočilo, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo. Določite lahko,
koliko informacij je prikazanih.

Izberite  in Notifications > Notifications ter aktivirajte ali deaktivirajte Hide private
information.

Ko je aktivirana možnost Hide private information, je prikazano le število prejetih
sporočil in neodgovorjenih klicev.

Ko možnost Hide private information ni aktivirana, so pri prejetem sporočilu ali
neodgovorjenem klicu prikazane te informacije:

• Ime osebe, ki vas je poskušala poklicati
• Pošiljatelj prejetega sporočila
• Del vsebine sporočila

Razvoj lastnih aplikacij
Z ustreznim kompletom za razvoj programske opreme (SDK) lahko ustvarite lastne
aplikacije za telefon.
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Če želite uporabiti telefon za razvoj aplikacije, morate aktivirati način za razvijalce.
Način za razvijalce omogoča povezavo med gostiteljem razvoja in telefonom ter
ponuja dodatna orodja v telefonu.

Aktiviranje načina za razvijalce
Izberite  in Security > Developer mode ter aktivirajte Developer mode.

Način za razvijalce aktivirajte le, če nameravate razvijati aplikacije za telefon. Če
aktivirate način za razvijalce, ne izpostavite telefona varnostnim tveganjem, vendar
pa lahko nenamerno izbrišete pomembne sistemske datoteke.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto developer.nokia.com.

Ponastavitev telefona
Neodzivnost telefona
Znova zaženite telefon. Za najmanj osem sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Če
želite znova vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop, da zavibrira.

Vsebina, kot so vizitke in sporočila, se ne zbriše.

Obnovitev izvirnih nastavitev
Če telefon ne deluje pravilno, lahko za nekatere nastavitve izberete privzete
vrednosti.

1 Prekinite vse aktivne klice in povezave.
2 Izberite  in Reset > Restore settings.
3 Če vas telefon pozove, vnesite varnostno kodo.

Po obnovitvi izvirnih nastavitev se telefon izklopi in znova vklopi. To lahko traja dlje
kot običajno.

Obnovitev izvirnih nastavitev ne vpliva na osebne podatke, shranjene v telefonu, kot
so:

• imenik,
• koledarski vpisi,
• dokumenti, glasba, sporočila ali beležke,
• internetni zaznamki,
• računi, varnostne kode ali gesla.
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Priprava telefona na recikliranje
Če kupite nov telefon ali želite iz drugega razloga zavreči stari telefon, družba Nokia
priporoča, da ga reciklirate. Pred tem iz telefona odstranite vse osebne informacije
in vsebino.

Odstranjevanje vsebine in obnovitev privzetih nastavitev
1 V združljiv računalnik varnostno kopirajte vsebino, ki j želite obdržati.
2 Prekinite vse aktivne povezave in končajte klice.
3 Izberite  in Reset > Clear device.

Postopek lahko traja nekaj minut.
Telefon se izklopi.

4 Vklopite telefon in pozorno preverite, ali je bila odstranjena vsa osebna vsebina,
kot so vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-pošta, predstavitve, igre
in druge nameščene aplikacije.
Vsebina in informacije, shranjene na kartici SIM, niso odstranjene.

Kartico SIM odstranite iz telefona.

Baterija
Podaljšanje časa delovanja baterije
Če se vam zdi, da vedno iščete polnilnik, lahko zmanjšate porabo baterije telefona.

• Baterijo vedno povsem napolnite.
• Ko je aktiviran način za varčevanje z baterijo, telefon ne išče razpoložljivih omrežij

WLAN oz. jih ne išče tako pogosto in prekine povezave, kadar jih aplikacije ne
uporabljajo.

Nasvet: Če želite preveriti stanje baterije in aktivirati način za varčevanje z baterijo,
izberite  in Device > Battery.

Zapiranje aplikacij, ki jih ne uporabljate
Tapnite in pridržite prikaz odprtih aplikacij ter izberite Close all ali izberite  v
aplikaciji, ki jo želite zapreti.

Zvoki in učinki
• Izklopite nepotrebne tone, kot so toni zaslona na dotik.
• Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.
• Spremenite trajanje zakasnitve, po kateri se zaslon telefona izklopi.
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Nastavitev trajanja zakasnitve
Izberite  in Device > Display > Display time-out.

Zmanjšanje svetlosti zaslona
Izberite  in povlecite drsnik Brightness.

Aktiviranje temnega ozadja
Izberite  in Wallpaper.

Omrežna uporaba
• Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali

sprejemati klicev, aktivirajte profil za polet.
• Za vzpostavljanje povezave z internetom namesto povezave za paketni prenos

podatkov (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo WLAN.
• Če je telefon nastavljen tako, da uporablja omrežji GSM in 3G (dvojni način), pri

iskanju omrežja 3G porabi več energije.

Nastavitev telefona za uporabo samo z omrežjem GSM
Izberite  in Mobile network > Network mode > GSM.

Deaktiviranje povezave Bluetooth, kadar je ne potrebujete
Izberite  in Bluetooth.

Vzpostavljanje povezave za paketni prenos podatkov (3G ali GPRS) samo po potrebi
Izberite  in Mobile network > Data roaming ter aktivirajte Always ask.

Namigi

Kode za dostop

koda PIN

(4 do 8 števk)

Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščeno uporabo oz. jo
potrebujete za dostop do nekaterih funkcij.

Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo PIN, ko ga
vklopite.

Če kode ne dobite s kartico SIM ali jo pozabite, se obrnite na
ponudnika storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, boste morali
kodo odblokirati s kodo PUK.

koda PUK Potrebujete jo, če želite odblokirati kodo PIN.
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(8 števk) Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na
ponudnika storitev.

številka IMEI

(15 števk)

Številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v
omrežju. Številko lahko na primer uporabite tudi za blokiranje
ukradenih telefonov.Morda jo boste morali posredovati tudi
storitvam Nokia Care.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.

Koda za zaklepanje
(imenovana tudi
varnostna koda)

(najmanj 5 števke ali
znaki)

Tako zaščitite telefon pred nepooblaščeno uporabo.

Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje,
ki jo določite sami.

Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od
telefona.

Če pozabite varnostno kodo in je ne morete obnoviti, se bodo
vaši osebni podatki zbrisali, šele nato boste lahko ponovno
uporabili telefon. Če ste nastavili, koliko krat lahko vnesete
napačno varnostno kodo, telefon po zadnjem poskusu izbriše
vaše podatke in se ponastavi na izvirne nastavitve. Če niste
omejili števila poskusov, boste morali telefon pred vnovično
uporabo dati na servis.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu
telefona.

Pošiljanje varnostne kode zaupanja vredni osebi
Bi radi zaščitili svoj telefon, vendar se bojite, da boste pozabili svojo varnostno kodo?
Določite zaupanja vredno osebo in v primeru, da pozabite varnostno kodo, lahko kodo
pošljete tej osebi.

Določanje zaupanja vredne osebe
Izberite  in Security > Device lock > Trusted person > Select trusted person, nato
pa želeno vizitko.

Obnovitev kode
Ko vnesete nepravilno varnostno kodo, izberite Recover ter sledite prikazanim
navodilom.
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Varovanje okolja

Varčevanje z energijo
Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

• Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava WLAN ali
Bluetooth, ko jih ne uporabljate.

• Zmanjšajte svetlost zaslona.
• Nastavite telefon tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti aktivira način za

varčevanje z baterijo.
• Deaktivirajte nepotrebne zvoke, kot so toni zaslona na dotik.

Recikliranje

Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija.
Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji
sodeluje v programu We:recycle. Informacije o recikliranju starih izdelkov Nokia in
zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi
pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži
pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in
akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski
uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij
o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/
ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški
Svojo napravo lahko uporabljate v omrežju v omrežjih UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100 in 2100 MHz ter omrežjih GSM
850, 900, 1800 in 1900 MHz.

Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.
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Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa
podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Ogled informacij o telefonu
Če si želite ogledati obvestila o odobritvi ter podrobne informacije o programski in strojni opremi telefona, izberite  in
About product.

Obvestilo o odprtokodni programski opremi
Ta izdelek vključuje določeno odprtokodno programsko opremo.

Točni pogoji licenc, zavrnitev odgovornosti, zahval in obvestil so navedeni v dokumentih, priloženih temu izdelku. Nokia
zagotavlja izvorno kodo, kot je določeno v veljavni licenci. Obiščite spletno mesto harmattan-dev.nokia.com ali pa pošljite
e-poštno zahtevo na naslov sourcecode.request@nokia.com oz. pisno zahtevo družbi Nokia na naslov:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finska

Ta ponudba je veljavna tri (3) leta od datuma distribucije tega izdelka družbe Nokia.

Ko pošljete zahtevo, privolite, da lahko družba Nokia (ali tretje osebe v imenu družbe Nokia ali z njenimi neposrednimi
pooblastili) obdela vaše osebne podatke. Obdelava podatkov je za namene zahteve in z njo povezanimi dejanji. Glavni razlog
za shranjevanje teh podatkov je izkazovanje skladnosti z licenčnimi pogoji. Obdelava podatkov bo potekala v skladu s
smernicami družbe Nokia in veljavno zakonodajo.

Nega naprave
Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko
zaščitite garancijo naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo
korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.

• Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave,
poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.

• Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere
vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

• Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.

• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

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

• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

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

• Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

• Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško
kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.
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Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje
pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščeni servis.

Recikliranje
Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili
škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje
izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling . .

Baterije in polnilniki
Informacije o bateriji in polnilniku
Naprava ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko
poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščeni servis.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-16. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede
na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Polnilniki tretjih oseb, ki so v skladu s standardom IEC/EN 62684 in ki jih lahko povežete s priključkom mikro USB naprave,
so morda združljivi.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas
pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščeni servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Zaščita baterije

Opomba: Baterije v napravi ni mogoče odstraniti, zato preberite izjave o bateriji, ki veljajo za vašo napravo.

Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

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

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in
življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. Kratki stik lahko poškoduje
baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

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

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

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

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali
nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave.
Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli
ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki
Klicanje v sili
1 Preverite, ali je telefon vklopljen.

2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
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• Vstavite kartico SIM.

• Preverite, ali je aktiviran profil za polet.

• Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.

3 Pojdite v prikaz Aplikacije in izberite  in  .

4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste.

5 Če želite klicati, izberite .

6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Klicanje v sili brez vnašanja kode PIN, PUK ali varnostne kode

1 Ko telefon zahteva kodo, izberite  .

2 Vnesite številko za klice v sili za trenutno lokacijo.

3 Če želite klicati, izberite Call. Po klicu v sili morate vnesti zahtevano kodo PIN, PUK ali varnostno kodo, če želite
uporabljati druge funkcije telefona.

Ko prvič vklopite telefon, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, izberite

 .

Pomembno: Z mobilnim telefonom lahko kličete v sili. Klic v sili z uporabo glasovnega klica po internetu (internetni klici)
ni mogoč. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči),
se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo

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

Medicinske naprave
Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih medicinskih naprav.
Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene
medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji.
Osebe, ki uporabljajo take naprave:

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

• naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;

• naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;

• naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;

• naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega
zdravnika.

Sluh

Opozorilo:
Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.
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Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino
Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

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

• Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav
Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

• Namestite in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz zaupanja vrednih virov. Aplikacije iz virov, ki
niso vredni zaupanja, lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo, ki lahko dostopa do podatkov, shranjenih v
napravi, in povzroči denarno škodo ali poškoduje napravo.

• Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat
uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje
naprave in/ali računalnika.

• Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne
varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

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

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

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in
drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrišejo.

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

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

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

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

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

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,16 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na
zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o
vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-696 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

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

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

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z
avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih
vsebin.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

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

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali
dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to
dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost,
zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za
prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega
dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna
zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe
Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.
Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov
Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna
zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.
Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega
uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna,
kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino
ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.
Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

OBVESTILO FCC

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih
motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) zahteva prenehanje uporabe telefona. Če
potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščeni servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena
uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2)
naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe,
ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.
Številka ID FCC je natisnjena na notranji strani reže za kartico SIM. Če si jo želite ogledati, odstranite držalo za kartico SIM.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od
združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

/1.0. Izdaja SL
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