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HELLOMOTO

See on uue MOTOKRZR K1 GSM-mobiiltelefoni tutvustus. Järgnevalt kiire anatoomiatund.
Menüü avamine ja

funktsioonide
valimine

Parem 
valikuklahvLiikumine üles,

alla, paremale
ja vasakule.

Vasak
valikuklahv

Laadija või 
vabakäeseadme 
ühendamine

Helitugevusklahvid

Veebiühenduse
loomine

Smart-/
raadiosaatjaklahv

Helistamine ja kõne
vastuvõtmine

Kustutus- ja 
tagasiliikumisklahv

Häälkäskude 
klahv

Sisse- ja väljalülitamine, 
kõne lõpetamine, 
menüüst väljumine
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Lähtekuva

Peamenüü avamiseks 
vajutage klahvi s 
keskosa.

Telefoni 
sisselülitamiseks hoidke 
sisselülitamisklahvi O 
paar sekundit all, kuni 
ekraani taustvalgus 
süttib.

Menüüfunktsiooni 
esiletõstmiseks vajutage 
juhtklahvi üles, alla, vasakule 
või paremale (S).

Valimiseks vajutage 
klahvi s keskosa.

Teenusepakkuja
31/12/09

12:00
Valikud Välju

Mängud & rakendused

Põhimenüü

ValiPeamenüü
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www.hellomoto.com

Teatud mobiiltelefoni omadused sõltuvad teie 
teenusepakkuja võrgu võimalustest ja 
seadistustest. Lisaks sellele ei pruugi teatud 
funktsioonid olla teie teenusepakkuja poolt 
aktiveeritud ning/või omaduste 
funktsionaalsus on piiratud teenusepakkuja 
seadistustega. Omaduse kehtivuse ja 
funktsionaalsuse osas kontakteeruge alati 
oma teenusepakkujaga. Kõik omadused, 
funktsionaalsus ja muud toote tehnilise 
tingimused, samuti informatsioon 
kasutusjuhendis, põhinevad viimasel 
kättesaadaval infol ning seda peetakse trükki 
mineku ajal õigeks. Motorola jätab endale 
õiguse muuta või parandada mistahes 
informatsiooni või tingimusi eelnevalt ette 
teatamata ja kohustusi võtmata.

MOTOROLA ja stiliseeritud M-kujuline logo on 
registreeritud USA patendi- ja 
kaubamärgiametis (US Patent & Trademark 
Office). Muud toodete või teenuste nimetused 
kuuluvad nende toodete või teenuste 
omanikele. Bluetoothi kaubamärgid kuuluvad 
nende omanikule ning Motorola, Inc. kasutab 
neid litsentsilepingu alusel. Java ja kõik teised 
Java-põhised märgid on USA-s või teistes 
riikides asuva ettevõtte Sun Microsystems, 
Inc. kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid. Microsoft, Windows ja 
Windows Me on Microsoft Corporationi 
registreeritud kaubamärgid ja Windows XP on 
Microsoft Corporationi kaubamärk. 
© Motorola, Inc., 2006.
Ettevaatust! Mobiiltelefonile tehtud 
muudatused või modifikatsioonid, mida 
Motorola selgesõnaliselt heaks ei kiida, 
tühistavad kasutaja õiguse seadet kasutada.
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Tarkvara autoriõigus 
Käesolevas juhendis kirjeldatud Motorola 
tooted võivad sisaldada pooljuht- või 
muudele kandjatele salvestatud Motorola või 
kolmandate isikute tarkvara, mis on 
autoriõigustega kaitstud. Ameerika 
Ühendriikide ja teiste riikide seadused 
annavad Motorolale ja teistele tarkvara 
edasimüüjatele teatud õigused 
autoriõigusega kaitstud tarkvaratoodete 
kasutamiseks, näiteks õigus autoriõigusega 
kaitstud tarkvaratoodete levitamiseks ning 
reprodutseerimiseks. Sellest tulenevalt on 
keelatud Motorola toodetes sisalduvat 
autoriõigustega kaitstud tarkvara 
modifitseerida, pöördprojekteerida, levitada 
või reprodutseerida. Motorola toote 
omandamine ei anna mingit otsest ega 
kaudset õigust Motorola litsentsidele ega 
autoriõigustele, patentidele ega 
patenditaotlustele, välja arvatud see, et teil on 
õigus kasutada Motorola toodet.

Kuigi toote spetsifikatsioonid ja funktsioonid 
võivad ette teatamata muutuda, teeme me 
kõik võimaliku, et tagada kasutusjuhendite 
regulaarne kaasajastamine toote 
funktsionaalsete ümberkorralduste 
kajastamise eesmärgil. Kui kasutusjuhendi 
versioon siiski toote põhilisi funktsioone 
täielikult ei kajasta, palume meile sellest 
teatada. Teil võib olla ka võimalus hankida 
meie kasutusjuhendite kaasajastatud 
versioone aadressil http://www.motorola.com 
asuva Motorola veebilehe tarbijatele mõeldud 
alajaotusest.
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Menüüsüsteem
põhimenüü
n Telefoniraamat

s Viimased kõned
• (kõneloendite sirvimiseks 

vajutage * või #)

e Sõnumid
• Uus sõnum
• E-posti sõnumid
• Sõnumipostkast
• Kõnepost
• Brauseri Sõnum
• Infoteenused *
• Väljundkast
• Visandid
• Mallid

É Seaded
• SIM-teenused *
• Kalkulaator
• Kalender-märkmik
• Äratuskell
• Helistamise teenused

• Määratud numbrid *
• Teenuse numbrid *
• Kiirvalimine

• Aktiveerimise nimekiri *
• Maailmakell

Q Mängud & rakendused

á Pääs veebi *
• Brauser
• Veebi lühendid
• Salvestatud lk.-d
• Ajalugu
• Vali URL
• Brauseri seadistus
• Web Seanss *

h Multimeedia
• Teemad
• Häälkirjed
• Kaamera
• Videokaamera
• Pildid
• Heli
• Videod

L Ühendus *
• Bluetooth'i link
• USB seaded
• MOTOSYNC *

w Seaded
• (vaadake järgmisele leheküljele)

* lisafunktsioonid 
Selline on tavaliselt telefoni 
peamenüü paigutus. Teie 
telefoni menüüsüsteem võib 
olla teistsugune.
Soovitus. Praegu avatud 
menüü sulgemiseks vajutage 
D; kõigi avatud menüüde 
sulgemiseks O.
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Seadete menüü
l Personaliseeri

• Koduekraan
• Peamenüü
• Häälvalim. seadistus
• Menüü kuva
• Tervitus
• Taust 
• Ekraanisäästja

t Helina tüübid
• Tüüp
• (viis) Detailid

H Kõne suunamine *
• Kõned
• Faksikõned
• Andmekõned
• Tühista kõik
• Suunamise olek

U Seadistam. kõne ajal
• Kõneaja loendur
• Kõne maksum.seaded *
• Minu telefoni ID
• Kõne ja faks
• Vastamise võimalused
• Koputus

Z Algseadistus
• Aeg ja kuupäev
• Kiirvalimine
• Autom.kordusvalimine
• Displei taimaut
• Taustvalgustus
• Kerimine
• Teksti kuvakiirus
• Keel
• Eredus
• DTMF
• Algseadete taastam.
• Kustuta Kõik

m Telefoni olek
• Minu tel. numbrid
• Krediidiinfo/Krediidi jääk *
• Tarkvara uuendus *
• Kasutatav liin *
• Aku näidik
• Allalaadimise koht
• Salvestusseadmed
• Tarkvara uuendus *
• Muu informatsioon

S peakompl.
• Autom. vastamine
• Häälvalimine

J Auto seaded
• Autom. vastamine
• Autom. käed-vabad
• Väljalülitam. viivitus
• Laadimise aeg

% Lennuki režiim
• Lennuki režiim
• Päri käivitamisel

j Võrk
• Uus võrk
• Võrgu seadistus
• Kättesaad. võrgud
• Minu võrkude loetelu *
• Teenuse toon *
• Võrgu märguanne *
• Kõne katkemise toon

u Turvaseaded
• Telefoni lukk
• Lukustan PTT klahvi *
• Lukusta rakendus
• Määratud numbrid *
• Piira kõned *
• SIM-i PIN
• Uued paroolid
• Sertifikaatide haldus *

6 PTT seaded *
• PTT-teenus

c Java Seaded
• Java Süsteem
• Kust. kõik rakendused
• Rakend. vibro
• Rakend. helitugevus
• Rakend.prioriteetne *
• Rakend. taustavalgus

* lisafunktsioonid 
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OhutusteaveOhutus- ja üldteave

TÄHTIS TEAVE OHUTU JA TÕHUSA 
KASUTAMISE KOHTA. TUTVUGE SELLE 
TEABEGA ENNE OMA TELEFONI 
KASUTAMIST.1

Kokkupuude raadiosagedusliku 
(RS) energiaga
Teie telefon sisaldab saatjat ja vastuvõtjat. Kui 
telefon on SISSE LÜLITATUD, võtab see vastu 
ja saadab RS-signaale. Kui suhtlete oma 
telefoni abil, reguleerib teie kõnesid käitlev 
süsteem teie telefoni saatevõimsust.
Teie Motorola telefon on kavandatud nii, et 
see oleks kooskõlas teie riigis kehtivate 
kohalike eeskirjadega, mis käsitlevad inimeste 
kokkupuudet RS-energiaga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Et tagada telefoni optimaalne toimimine ja 
see, et inimeste kokkupuude RS-energiaga 
jääks asjakohaste normidega ettenähtud 
piiridesse, järgige alati järgmisi juhtnööre.
Välisantenni hooldamine
Kui teie telefonil on välisantenn, kasutage 
üksnes kaasasolevat või Motorola 
heakskiidetud asendusantenni. Lubamatud 
antennid, ümberehitused või lisaseadmed 
võivad telefoni kahjustada ja/või põhjustada 
vastuolu teie riigis kehtivate kohalike 
eeskirjadega.
ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE AJAL 
välisantennist kinni. Välisantennist 
kinnihoidmine mõjutab kõne kvaliteeti ja võib 
tingida telefoni töötamise vajalikust suuremal 
võimsusel.
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10 Ohutusteave

Telefoni kasutamine
Helistamisel või kõne vastuvõtmisel hoidke 
oma telefoni nii, nagu hoiaksite traadiga 
telefoni. 
Kasutamine kehal kandmisel: häälsuhtlus
Kui kannate telefoni selle kaudu hääle abil 
suhtlemise ajal oma kehal, asetage telefon 
RS-energiaga kokkupuutumisele kehtestatud 
piirnormide järgimiseks alati Motorola 
tarnitavasse või heakskiidetud klambrisse, 
hoidikusse, taskusse, ümbrisesse või 
keharihma külge, kui selline on olemas. 
Selliste tarvikute kasutamisel, millel puudub 
Motorola heakskiit, võidakse ületada RS-
energiaga kokkupuutumisele kehtestatud 
piirnorme. 

Kui te ei kasuta mõnda Motorola 
heakskiidetud või tarnitavat kehalkantavat 
tarvikut ega hoia telefoni kasutamise ajal 
harilikus kasutamisasendis, tagage, et telefon 
ja selle antenn on saatmise ajal teie kehast 
vähemalt 2,5 sentimeetri (1 tolli) kaugusel.
Andmekäitlus
Kui kasutate telefoni andmekäitluseks, olgu 
siis lisajuhtmega või ilma, asetage telefon ja 
selle antenn oma kehast vähemalt 
2,5 sentimeetri (1 tolli) kaugusele.
Heakskiidetud tarvikud
Motorola heakskiiduta tarvikute, sealhulgas, 
kuid mitte ainult, akude, antennide ja 
vahetatavate kattepaneelide kasutamisel võib 
teie telefon ületada RS-energiaga 
kokkupuutumisele kehtestatud piirnorme. 
Motorola heakskiidetud tarvikute loendi leiate 
meie võrgulehelt aadressil 
www.motorola.com.
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RS-häired/ühilduvus
Märkus. Peaaegu iga elektrooniline seadis on 
aldis välisallikatest lähtuvatele RS-häiretele, 
kui seda ei ole sobivalt varjestatud, 
kavandatud või muul viisil muudetud RS-
energiaga ühilduvaks. Mõningatel asjaoludel 
võib teie telefon põhjustada häireid.
Märkus. Käesolev seade on kooskõlas 
Keskvalitsuse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjade 
15. osaga. Seda võib kasutada järgmise kahe 
tingimuse täidetuse korral: (1) see seade ei 
tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see 
seade peab taluma kõiki saadavaid häireid, 
sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada 
soovimatut talitlust.
Rajatised
Lülitage oma telefon välja igas rajatises, kus 
on üles pandud sellist käsku sisaldavad 
teated. Nendeks rajatisteks võivad olla haiglad 
või tervishoiurajatised, kus võidakse kasutada 
välise RS-energia suhtes tundlikke seadmeid.

Õhusõidukid
Lülitage oma traadita seade alati välja, kui 
lennuettevõtte töötajad seda teha käsivad. Kui 
teie seadmel on lennuolek või sarnane 
tööolek, pidage seadme lennu ajal kasutamise 
suhtes nõu lennuettevõtte töötajatega. Kui 
teie seadmel on olek, milles telefon ennast ise 
sisse lülitab, lülitage see olek välja enne 
lennuki pardale astumist või sellisesse alasse 
sisenemist, kus traadita seadmete 
kasutamisel on piirangud.
Meditsiiniseadmed
Südamerütmurid
Südamerütmurite tootjad soovitavad 
käeshoitavat traadita telefoni hoida 
südamerütmurist vähemalt 15 sentimeetri 
(6 tolli) kaugusel.
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12 Ohutusteave

Südamerütmuriga inimesed peaksid:
• ALATI hoidma telefoni vähemalt 

15 sentimeetri (6 tolli) kaugusel oma 
südamerütmurist, kui telefon on SISSE 
LÜLITATUD;

• MITTE kandma telefoni rinnataskus;
• häirimisvõimaluste vähendamiseks 

kasutama telefoniga rääkides 
südamerütmurist kaugemal asetsevat 
kõrva;

• telefoni kohe VÄLJA LÜLITAMA, kui on 
põhjust kahtlustada, et rütmuri töö on 
häiritud.

Kuulmisabivahendid
Mõned digitaalsed traadita telefonid võivad 
häirida mõningate kuulmisabivahendite tööd. 
Selliste häirete korral peaksite ühendust võtma 
oma kuulmisabivahendi tootjaga, et arutada 
valikuvõimalusi.

Muud meditsiiniseadmed
Kui kasutate mõnda muud isiklikku 
meditsiiniseadet, pöörduge seadme tootja 
poole, et kindlaks teha, kas see on RS-energia 
eest sobivalt kaitstud. Teie oma arst võib 
aidata teil sellist teavet hankida.

Kasutamine sõiduki juhtimise ajal
Vaadake järele telefonide kasutamist 
käsitlevad eeskirjad, mis kehtivad piirkonnas, 
kus sõidate. Täitke neid alati.
Kui kasutate oma telefoni sõiduki juhtimise 
ajal:

• pöörake täit tähelepanu juhtimisele ja 
teele. Telefoni kasutamine võib 
teatavates oludes tähelepanu kõrvale 
juhtida. Katkestage kõne, kui te ei 
suuda keskenduda juhtimisele;

• kasutage olemasolul käed-vabad-
süsteemi;
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13Ohutusteave

• sõitke tee äärde ja parkige enne 
helistamist või kõnele vastamist, kui 
sõiduolud seda eeldavad.

Vastutustundliku sõidukijuhtimise hea tava 
leiate käesoleva juhendi lõpus olevatest 
„Ohutusnäpunäidetest traadita telefoni puhul” 
ja/või Motorola võrgulehelt: 
www.motorola.com/callsmart
Kasutamisega seotud hoiatused
Õhkpadjaga sõidukite puhul
Ärge asetage telefoni õhkpadja kohale ega 
õhkpadja paisumispiirkonda. Õhkpadjad 
puhutakse täis suure jõuga. Kui telefon 
paikneb õhkpadja paisumispiirkonnas ja 
õhkpadi puhutakse täis, võib telefon suure 
jõuga liikuma hakata ja põhjustada sõidukis 
viibijatele raskeid vigastusi.

Tanklad
Järgige kõiki ülespandud silte, mis käsitlevad 
raadioseadmete kasutamist kütusetanklates. 
Lülitage oma traadita seade välja, 
kui volitatud isikud nii käsivad.
Plahvatusohtlikud keskkonnad
Lülitage oma telefon välja enne sisenemist 
plahvatusohtlikku keskkonnaga alasse. Ärge 
eemaldage, paigaldage ega laadige akusid 
sellistel aladel. Plahvatusohtlikus keskkonnas 
võivad sädemed tekitada plahvatuse või 
põlengu, mis võib lõppeda kehavigastuse või 
isegi surmaga.
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Märkus. Eespool osutatud plahvatusohtliku 
keskkonnaga aladeks võivad olla 
tankimiskohad, näiteks laevateki all, rajatised 
kütuse või kemikaalide ümberlaadimiseks või 
ladustamiseks, piirkonnad, kus õhk sisaldab 
kemikaale või osakesi nagu terakesed, tolm 
või metallipulber. Plahvatusohtliku 
keskkonnaga alad on tihtipeale märgistatud, 
kuid mitte alati.
Sütikud ja lõhkamispiirkonnad
Vältimaks lõhkamistööde võimalikku 
häirimist, LÜLITAGE oma telefon VÄLJA, kui 
viibite elektriliste sütikute lähedal, 
lõhkamispiirkonnas või piirkondades, kuhu on 
üles pandud silt „Lülitage 
elektroonikaseadmed välja”. Järgige kõiki 
märke ja juhiseid.

Kahjustunud tooted
Kui teie telefon või aku on veest kastunud, läbi 
torgatud või kõvasti kukkunud, ärge kasutage 
seda enam ja viige see Motorola volitatud 
teeninduskeskusesse, et kindlaks teha, kas 
see on kahjustunud. Ärge püüdke seda 
kuivatada välise soojusallika (nt mikrolaineahi) 
abil.
Akud ja laadijad
Akud võivad põhjustada varalist kahju ja/või 
kehavigastusi, näiteks põletushaavu, kui 
elektrit juhtivad esemed nagu ehted, võtmed 
või pärlketid puutuvad kokku paljastatud 
klemmidega. Elektrijuhid võivad moodustada 
tervikliku vooluahela (või lühisahela) ja 
kuumeneda. Olge laetud aku käitlemisel 
hoolikad, eriti kui panete aku taskusse, 
rahakotti või mõnda muusse metallesemeid 
sisaldavasse mahutisse. Kasutage üksnes 
Motorola Original™-akusid ja -laadijaid.
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Tähelepanu! Kehavigastuste vältimiseks ärge 
hävitage oma akut tules.
Teie aku, laadija või telefon võib kanda 
tähiseid, mille tähendused on järgmised:

Lämbumisoht
Teie telefon ja selle tarvikud võivad sisaldada 
äravõetavaid osi, mis kujutavad endast 
väikelastele lämbumisohtu. Hoidke oma 
telefoni ja selle tarvikuid lastele 
kättesaamatus kohas.

Klaasosad
Mõni teie mobiilseadme osa võib olla klaasist. 
Kui seade kukub kõvale pinnale või saab 
tugeva löögi, võib klaas puruneda. Klaasi 
purunemisel ärge puudutage seda ega 
proovige purunenud osa eemaldada. Ärge 
kasutage mobiilseadet seni, kuni vastava 
kvalifikatsiooniga hooldustöötaja on klaasosa 
välja vahetanud.

Tähis Tähendus
Järgneb tähtis ohutusteave.

Ärge hävitage oma akut ega 
telefoni tules.
Võidakse nõuda, et võtaksite 
oma aku või telefoni kohalike 
eeskirjade kohaselt ringlusse. 
Pöörduge täpsema teabe 
saamiseks oma kohalike 
seadusandlike ja 
järelevalveorganite poole.
Ärge visake oma akut ega 
telefoni prügi hulka.
Teie telefonil on sisseehitatud 
liitium-ioonaku.

032374o

032376o

032375o

032378o
Li Ion BATT
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16 Ohutusteave

Haigushood/teadvusekaotused
Mõningatel inimestel võib kokkupuutel 
vilkuvate tuledega, näiteks teleri vaatamisel 
või videomängude mängimisel, esineda 
langetõvehoogusid või teadvusekaotust. 
Selline haigushoog või teadvusekaotus võib 
ilmneda isegi siis, kui inimesel ei ole varem 
sellist haigushoogu ega teadvusekaotust 
ilmnenud.
Kui olete kogenud langetõvehooge või 
teadvusekaotusi või kui teie perekonnas on 
neid varem ilmnenud, pidage oma arstiga nõu 
enne oma telefonil videomängude mängimist 
või vilkuva tule kasutamist. (Kõikidel toodetel 
ei ole võimalik vilkuvat tuld kasutada.)

Lapsevanemad peaksid jälgima oma lapsi 
telefonidel videomängude või muude vilkuva 
tulega rakenduste kasutamisel. Iga inimene, 
kellel ilmneb mõni järgmistest 
haigusnähtudest, peaks selle kasutamise 
katkestama ja pöörduma arsti poole: krambid, 
silma- või lihastõmblused, teadvusekaotus, 
tahtmatud liigutused või suunatajuhäired.
Selliste haigusnähtude esinemise tõenäosuse 
piiramiseks rakendage järgmisi 
ettevaatusabinõusid:

• ärge mängige ega kasutage vilkuva 
tulega rakendust, kui olete väsinud või 
unine;

• tehke iga tunni tagant vähemalt 
15-minutiline paus;

• mängige ruumis, kus kõik tuled 
põlevad;

• mängimisel hoidke silmi kuvarist 
võimalikult kaugel.
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17Ohutusteave

Ärge kasutage seadet liiga valju 
helitugevusega!

Peakomplekti kaudu muusika või 
kõne suurima helitugevusega 
kuulamisel võite kahjustada 
kuulmist.

Korduvliigutustest tulenevad 
vigastused
Kui teostate korduvalt selliseid toiminguid 
nagu klahvide vajutamine või märkide 
sisestamine sõrmitsi, võite puhuti kogeda 
ebamugavustunnet oma kämmaldes, 
käsivartes, õlgades, kaelas või muudes 
kehaosades. Järgige neid juhiseid, et vältida 
selliseid tervisehäireid nagu kõõlusepõletik, 
randmekanali sündroom või muud luustiku ja 
lihaskonnaga seotud tervisehäired:

• tehke mängimisel iga tunni tagant 
15-minutiline paus;

• kui teie kämblad, randmed või 
käsivarred mängimisel väsivad või 
muutuvad valusaks, katkestage ja 
puhake mitu tundi enne uuesti 
mängima hakkamist;

• kui teie kämblad, randmed või 
käsivarred on mängimisel või pärast 
seda jätkuvalt valulikud, katkestage 
mängimine ja pöörduge arsti poole.

1. Käesolevas dokumendis esitatud teave asendab enne 28. 
jaanuari 2005 avaldatud kasutusjuhendites sisalduva 
üldise ohutusteabe.
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Kasutamine ja hooldamineKasutamine ja hooldus

Et korralikult Motorola telefoni eest hoolt kanda, hoidke seda eemal:

igasugustest vedelikest; tolmust ja mustusest
Jälgige, et telefon ei puutuks 
kokku vee, vihma, suure 
niiskuse, higi või muude 
märgade nähtustega.

Vältige telefoni kokkupuudet 
tolmu, mustuse, liiva, toidu või 
muude ebasobivate ainetega.

suure kuumuse või külmaga puhastusvahenditega
Vältige temperatuuri alla -10 °C/
14 °F või üle 45 °C/113 °F.

Telefoni puhastamiseks 
kasutage vaid kuiva pehmet 
riidelappi. Ärge puhastage 
telefoni alkoholi või teiste 
puhastusvahenditega.

mikrolained maapind
Ärge üritage telefoni 
mikrolaineahjus kuivatada.

Ärge visake telefoni maha.

K1.GSM.UG.book  Page 18  Friday, September 1, 2006  2:11 PM



19Vastavus EL-i nõuetele

Vastavus EL-i nõueteleEuroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus

Käesolevaga deklareerib 
Motorola, et käesolev toode 
vastab:

• direktiivi 1999/5/EÜ peamistele 
nõuetele ja teistele asjakohastele 
normidele

• kõikidele teistele asjakohastele EL 
direktiividele

Ülaltoodu on toote tüüpilise loanumbri näide.

Te leiate oma toote direktiivi 1999/5/EÜ 
(R&TTE-direktiiv) nõuetele vastavuse 
deklaratsiooni (DoC) koduleheküljel 
www.motorola.com/rtte. – Selleks et leida 
oma DoC, sisestage palun Teie toote sildil 
olev loanumber veebilehel lahtrisse 
„Otsing” („Search”).

0168 Toote 
Ioanumber
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KäitlusteaveKeskkonna eest hoolitsemine ringlussevõtu teel

Kui näete Motorola tootel seda tähist, 
ärge kõrvaldage toodet koos 
majapidamisjäätmetega.

Mobiiltelefonide ja tarvikute ringlussevõtt

Ärge kõrvaldage mobiiltelefone ega elektrilisi 
tarvikuid, nagu laadijad või peakomplektid, 
koos oma majapidamisjäätmetega. Mõnes 
riigis või piirkonnas on loodud 
kogumissüsteemid elektriliste ja 
elektrooniliste jäätmete käitlemiseks. 
Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust 
oma piirkondlike võimuorganitega. Kui 
kogumissüsteemid puuduvad, tagastage 
soovimatud mobiiltelefonid või elektrilised 
tarvikud mõnda Motorola heakskiidetud 
teeninduskeskusesse oma piirkonnas.
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Oluline teave

Käesolevast 
kasutusjuhendist
Juhend näitab, kuidas avada 
menüüfunktsioone.
Leiate selle: s > e Sõnumid > Uus sõnum
See tähendab järgmiste toimingute 
sooritamist lähtekuvast.
 

1 Menüü avamiseks vajutage klahvi s 
keskosa.

2 Vajutage juhtklahvi S, et leida e Sõnumid 
ning siis klahvi s keskosa, et see 
funktsioon valida.

3 Vajutage juhtklahvi S, et leida Uus sõnum 
ning siis klahvi s keskosa, et see 
funktsioon valida.

Sümbolid
See tähendab, et funktsioon sõltub 
võrguoperaatorist, SIM-kaardist või 
liitumislepingust ega pruugi igas 
piirkonnas töötada. 
Lisainformatsiooni saamiseks 
pöörduge teenusepakkuja poole.
See tähendab, et antud funktsiooni 
jaoks on vaja lisaseadet.
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SIM-kaart
Ettevaatust! Ärge painutage ega kraapige 
SIM-kaarti. Hoidke seda eemal staatilisest 
elektrist, niiskusest ja mustusest.
Teie SIM-kaart (Subscriber Identity Module, 
abonendi tuvastusmoodul) sisaldab isiklikke 
andmeid, nt teie telefoninumber ja 
telefoniraamatu kirjed.
Mälukaardi sisestamise ja kasutamise kohta 
vaadake lk 38.
Enne SIM-kaardi paigaldamist või 
eemaldamist lülitage telefon välja ning 
eemaldage aku.

Aku

Aku paigaldamine

1 2

1 2

3
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Aku laadimine
Uued akud on 
osaliselt 
laetud. 
Ühendage 
akulaadija 
telefoni ja 
vooluvõrguga. 
Telefon võib aku laadimist alustada mitu 
sekundit pärast laadija ühendamist. Kui 
laadimine on lõpetatud, kuvatakse teade 
Laadim. lõpetatud.
Soovitus. Rahunege, te ei saa oma akut 
ülelaadida. See saavutab täisvõimsuse pärast 
paari täis- ja tühjakslaadimise tsüklit.
Aku laadimiseks võite ka ühendada 
kaabli telefoni mini-USB-pordist 
arvuti USB-porti. Nii telefon kui ka 
arvuti peavad olema sisse lülitatud 
ning arvutisse peavad olema installitud õiged 
tarkvaradraiverid. Kaablid ja tarkvara 

kuuluvad eraldimüüdavasse 
andmesidekomplekti, millel on tähistus 
Motorola Original.

Nõuandeid aku kasutamiseks
Aku kasutusaeg sõltub kasutatavast võrgust, 
signaalitugevusest, temperatuurist ning 
kasutatavatest funktsioonidest ja tarvikutest.

• Kasutage alati märgistusega 
Motorola Original varustatud 
akusid ja laadijaid. Telefoni 
garantii ei kata kahjusid, mis 
on põhjustatud selliste akude ja/või 
akulaadijate kasutamisest, mis pole 
Motorola toodetud või heakskiiduga.

• Uute või kaua kasutamata seisnud 
akude laadimine võib võtta rohkem 
aega.
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• Laadimisel hoidke akut 
toatemperatuurile lähedasel 
temperatuuril.
Kui te akut mõnda aega ei kasuta, 
hoidke laadimata akut jahedas, 
pimedas ja kuivas kohas.

• Akudele on rangelt vastunäidustatud 
keskkond, mille temperatuur on 
madalam kui -10°C (14°F) või kõrgem 
kui 45°C (113°F). Liiklusvahendist 
väljudes võtke telefon alati kaasa.

• See, et aku ajapikku kulub ning nõuab 
pikemat laadimisaega, on normaalne. 
Kui märkate aku kasutusajas muutusi, 
on tõenäoliselt aeg omandada uus aku.
Akude taastöötlemise kohta saate 
täiendavat teavet lähimast 
taastöötlemisega tegelevast 
ettevõttest.

Tähelepanu! Ärge kunagi visake kasutatud 
akusid tulle, kuna need võivad plahvatada. 
Enne telefoni kasutamist lugege 
akuohutusteavet käesoleva juhendi peatükist 
"Ohutus- ja üldteave".

Telefoni sisse- ja 
väljalülitamine
Ettevaatust! Telefon võib pärast 
sisselülitamist küsida SIM- kaardi PIN-koodi. 
Kui sisestate kolm korda järjest vale 
PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub ning 
kuvatakse teade SIM-kaart on blokeeritud. Võtke 
ühendust oma teenusepakkujaga.
Telefoni 
sisselülitamiseks 
hoidke klahvi O paar 
sekundit all, kuni 
klahvistiku või ekraani 

032375o
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taustvalgus lülitub sisse. Kui küsitakse, 
sisestage kaheksakohaline SIM-kaardi 
PIN-kood ja/või neljakohaline avamiskood.
Telefoni väljalülitamiseks hoidke paar sekundit 
all klahvi O.

Helistamine
Helistamiseks sisestage telefoninumber ja 
vajutage N.
“Toru hargile panemiseks” sulgege klapp või 
vajutage O.
Häälkäsu abil helistamise kohta vaadake lk 50.

Kõne vastuvõtmine
Kui teie telefon heliseb ja/või vibreerib, siis 
vastamiseks lihtsalt avage klapp või 
vajutage N.

“Toru hargile panemiseks” sulgege klapp või 
vajutage O.
Märkus. Telefon ei võta EDGE-võrgu 
kaudu saadetud andmeid vastu videote 
ja teatud tüüpi helifailide esitamise ajal. 
Andmeid saab EDGE-võrgu kaudu vastu 
võtta, kui lähtekuva ülaosas on EDGE-võrgu 
olekutähis È. 

Telefoninumbri 
salvestamine
Telefoninumbreid saab salvestada menüüsse 
Telefoniraamat.
Leiate selle: s > n Telefoniraamat, seejärel 
vajutage Valikud > Koosta uus > Telefoni kontakt
 

1 Sisestage nimi ja muud telefoninumbri 
kohta käivad andmed. Esiletõstetud 
elemendi valimiseks vajutage klahvi s 
keskosa.
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2 Numbri salvestamiseks vajutage klahvi 
Valmis.

Kirje muutmise või kustutamise kohta menüüs 
Telefoniraamat vaadake lk 77.
E-posti aadressi salvestamiseks lähtekuvast 
vajutage s > n Telefoniraamat > Koosta uus 
> Telefoni kontakt. Sisestage uue kontakti nimi 
ja E-mail.
Märkused SIM-kaardi kirjete kohta.

• SIM-kaardi kirjetel on järgmised 
andmed: Nimi ja Number.

• Telefon võib näidata telefoni mällu või 
SIM-kaardile salvestatud kirjeid. Et 
valida, milliseid kirjeid näidatakse, 
vajutage s > n Telefoniraamat, 
seejärel vajutage Valikud > Vaata. 
Võimalikud valikud on Telefoni & 
SIM-kaart, SIM-kaart ja Telefoni kontaktid.

• Et valida, kas kirjed salvestatakse 
telefoni mällu või mälukaardile, 

pöörduge lähtekuvasse ja vajutage 
s > n Telefoniraamat, seejärel 
vajutage Valikud > Seadistus 
> Vaiketalletamine > Telefon või SIM-kaart.

Salvestatud 
telefoninumbrile 
helistamine
Leiate selle: s > n Telefoniraamat
 

1 Leidke telefoniraamatu kirje.
Otsetee. Telefoniraamatust vajaliku kirje 
leidmiseks sisestage kirje nime mõned 
esitähed.

2 Helistamiseks vajutage N.
Häälkäsu abil helistamise kohta vaadake lk 50.
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Teie telefoninumber
Vajutage lähtekuvas kustutusklahvi D ja siis 
oma telefoninumbri vaatamiseks klahvi #.
Soovitus. Soovite kõne ajal oma numbrit 
näha? Vajutage Valikud > Minu tel. nr.
SIM-kaardile salvestatud nimesid ja 
telefoninumbreid saab muuta. Vajutage 
lähtekuvas klahvi D#, valige kirje, 
vajutage Vaata, vajutage Valikud ja valige Muuda. 
Kui te ei tea oma telefoninumbrit, pöörduge 
teenusepakkuja poole.
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Põhiomadused

Te saate teha oma telefoniga palju enamat, kui 
ainult helistada ja kõnesid vastu võtta!

Pildistamine ja foto 
saatmine
Pildistatud fotode töötlemise kohta vaadake 
lk 97. Muudetavad seaded on Eredus ja 
Kontrastsuse seaded ning efektid on Udune ja 
Peegel.
Kui klapp on avatud, paikneb kaamera 
objektiiv telefoni tagaküljel.
 

1 Kaamera kaadrinäidiku avamiseks 
vajutage s > h Multimeedia > Kaamera.

232

Kaamerarežiim 
(foto või video)

Taimer Salvestatavate 
fotode arv

Pildistamiseks
vajutage s.

Kaamera
seadete

vaatamiseks
vajutage

klahvi S üles
või alla.
Seadete

muutmiseks
vajutage

klahvi
vasakule või

paremale.

Kaameramenüü avamine.

Eraldusvõime

Salvestuskoht 
(telefon või 
mälukaart)

Fokusseerimis- 
punkt

Kaameramenüüst 
väljumine.

Suum
1X

Valikud Välju
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Märkus. Säritusaja seade muutmine 
mõjutab nii kadreeritud kujutise kui 
pildistatud foto eredust.

2 Kaadrinäidikul kuvatava kaadri 
pildistamiseks vajutage klahvi s 
keskosa. Võimalikud toimingud on 
järgmised.
• Foto salvestamiseks või sellest 

loobumiseks vajutage Valikud.
• Foto saatmiseks sõnumis vajutage 

Saada.
Kuna sõnumis on pilt, võib telefon 
öelda, et see on Multimeediasnm. Mõned 
võrgud ja telefonid ei toeta 
piltsõnumite saatmist. Sõnumi 
saatmiseks vajutage Jah.

• Foto kustutamiseks ja aktiivsesse 
kaadrinäidiku juurde naasmiseks 
vajutage D.

Enne foto pildistamist võite vajutada Valikud, et 
avada kaamera menüü.

Valikud
Mine piltide juurde Talletatud piltide ja fotode 

vaatamine.
Mine 
videomenüüsse

Lülitumine videokaamera 
režiimi.

Auto-taimeriga 
hõive

Taimeri seadistamine 
pildistamiseks.

Kaamera häälestus Fotoseadete valimiseks 
avage seadistusmenüü.

Vaheta 
talletusseade

Valige, kas videod 
salvestatakse 
telefoni mällu või 
mälukaardile.
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Autoportree
Kui sulgete telefoni siis, kui kaamera 
kaadrinäidik on aktiivne, näidatakse kujutist 
välisel ekraanil. Suumimiseks vajutage 
helitugevusklahvi, foto pildistamiseks ja 
salvestamiseks vajutage Smart-klahvi.

Salvestatud foto saatmine 
sõnumis
Leiate selle: s > e Sõnumid 
> Uus sõnum > sõnum, seejärel vajutage 
Valikud > Sisesta > Pilt
 

1 Leidke soovitud pilt ja vajutage Lisa.
2 Sisestage sõnumi tekst ja vajutage Saada.
3 Leidke adressaat ja vajutage klahvi s 

keskosa.
4 Sõnumi saatmiseks vajutage Saada.

Kuna sõnumis on pilt, võib telefon 
öelda, et see on Multimeediasnm. Mõned 
võrgud ja telefonid ei toeta piltsõnumite 
saatmist. Sõnumi saatmisekas vajutage 
Jah.

Vaba maht Vaba mälumahu 
vaatamine.
Märkus. Võimalik, et 
teenusepakkuja on 
telefoni mällu üht-teist 
salvestanud enne telefoni 
müüki panemist.

Valikud
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Video salvestamine ja 
saatmine
Jäädvustatud videote vaatamise, töötlemise 
ja kustutamise kohta vaadake lk 97.
Kui klapp on avatud, paikneb kaamera 
objektiiv telefoni tagaküljel.

Videokaamera kaadrinäidiku avamiseks 
vajutage s > h Multimeedia > Videokaamera.

Märkus. Allesjäänud minutite arv on eeldatav 
suurus.

51

Kaamerarežiim 
(foto või video)

Jäänud 
minutite arv

Video
käivitamiseks
vajutage s.

Kaamera
seadete

vaatamiseks
vajutage

klahvi S
üles või alla.

Seadete
muutmiseks

vajutage
klahvi

vasakule või
paremale.

Videomenüü avamine.

Eraldusvõime

Salvestuskoht 
(telefon või 
mälukaart)

Kaameramenüüst 
väljumine.

Suum
1X

Valikud Välju
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Kui soovite videot saata sõnumis, tuleb video 
pikkuseks valida MMS. Pikkuse seadmiseks 
vajutage Valikud > Kaamera häälestus 
> Video pikkus.
 

1 Kaadrinäidikul kuvatava kaadri filmimiseks 
vajutage klahvi s keskosa.

2 Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage 
Stopp. Võimalikud toimingud on 
järgmised.
• Video salvestamiseks või sellest 

loobumiseks vajutage Valikud.
• Video saatmiseks sõnumis 

vajutage Saada.
Sisestage tekst ja vajutage Saada, 
seejärel leidke adressaat ja vajutage 
klahvi s keskosa. Uue numbri 
sisestamiseks vajutage Valikud. Sõnumi 
saatmiseks vajutage Saada.

Märkus. Mõned võrgud ja telefonid ei 
toeta videosõnumite saatmist.

• Video kustutamiseks ja aktiivsesse 
kaadrinäidiku juurde naasmiseks 
vajutage D.

Tekstsõnumid
Grupi-meililisti koostamise kohta vaadake 
lk 81. Sõnumi lisafunktsioonide kohta vaadake 
lk 83.

Tekstsõnumi saatmine
Tekstsõnum võib sisaldada teksti, pilte, 
helindeid ja muid objekte. Sõnum võib 
koosneda mitmest leheküljest ning igale 
lehele võib paigutada nii teksti kui muid 
objekte. Sõnumeid saab saata teistele 
ühilduvatele telefonidele ja e-posti 
aadressidele.
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Leiate selle: s > e Sõnumid > Uus sõnum 
> sõnum
 

1 Teksti sisestamiseks kasutage klahve 
(teksti sisestamise üksikasjade kohta 
vaadake lk 45).
Pildi, heli või muu objekti sisestamiseks 
lehele vajutage Valikud > Sisesta. Valige faili 
tüüp ja fail.
Järgmise lehekülje manustamiseks 
sõnumile sisestage tekst või objektid 
käesolevale leheküljele ja vajutage 
Valikud > Sisesta > Uus lehekülg. Teil on 
võimalik ka uuele leheküljele teksti ja 
objekte sisestada.

2 Kui sõnum on valmis, vajutage Saada.
3 Leidke adressaat ja vajutage klahvi s 

keskosa. Korrake toimingut teiste 
adressaatide lisamiseks.

Uue numbri või e-posti aadressi 
sisestamiseks vajutage Valikud ja valige 
Sisesta Number või Sisesta e-post.

4 Enne sõnumi saatmist võite vajutada 
Valikud, et valida Salvest. visanditesse, Tühista 
sõnum, või avada Saatmisvalikud (näiteks 
sõnumi Teema või CC aadressid).

5 Sõnumi saatmiseks vajutage Saada.
Kuna sõnumis on mitu lehekülge või muid 
objekte, võib telefon öelda, et see on 
Multimeediasnm. Mõned võrgud ja telefonid 
ei toeta multimeediumsõnumite saatmist. 
Sõnumi saatmisekas vajutage Jah.

Tekstsõnumi vastuvõtmine
Sõnumi saabumisel kostab märguanne 
ja ekraanil kuvatakse teade Uus sõnum 
ning sõnumi tähis, näiteks r.
Sõnumi avamiseks vajutage Loe.
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Kui MMS-sõnum sisaldab 
multimeediumobjekte.

• Fotod, pildid ja animatsioonid 
kuvatakse sõnumi lugemise ajal.

• Helifail hakkab mängima, kui kuvatakse 
selle leht. Helitugevuse muutmiseks 
kasutage helitugevusklahve.

• Manustatud failid on sõnumi lõpus. 
Manuse avamiseks liikuge faili 
tähisele/nimele ja vajutage Vaata (pilt), 
Esita (heli) või Ava (telefoniraamatu 
vCard, kalendermärkmiku vCalendar 
kirje või tundmatu failitüüp).

Bluetooth™-raadioside
Telefon toetab Bluetooth-raadiosideühendust. 
Telefoni kasutamiseks vabakäerežiimis võite 
selle ühendada Bluetooth-peakomplekti või 
autovarustusega. Te võite ühendada oma 
telefoni teise Bluetooth-sidet toetava telefoni 
või arvutiga ning vahetada faile.
Märkus. Mobiiltelefoni kasutamine võib 
hajutada autojuhi tähelepanu. Kui te ei suuda 
sõitmisele keskenduda, katkestage kõne. 
Teatud piirkondades võib raadiosideseadmete 
ning nende juurde kuuluva lisavarustuse 
kasutamine keelatud olla. Kõnealuste 
seadmete kasutamisel järgige hoolikalt 
piiranguid ja seadusi. 
Bluetooth´i suurima võimaliku turvalisuse 
tagamiseks peaksite Bluetooth-seadmed 
ühendama turvalises ja häirevabas 
keskkonnas. 
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Peakomplekti või 
vabakäe-autokomplekti 
kasutamine
Enne telefoni ühendamist vabakäeseadmega 
veenduge, et seade on sisse lülitatud ja 
ettevalmistatud ning sidumise või 
paaristamise režiimis (vaadake seadme 
kasutusjuhendit). Korraga saate oma telefoni 
ühendada ainult ühe seadmega.
Leiate selle: s> L Ühendus 
> Bluetooth'i link > Heliseadmed 
> [Otsi seadmeid]
Telefon loendab kõik tööpiirkonnas olevad 
seadmed.
 

1 Leidke loendist seade ja vajutage 
klahvi s keskosa.

2 Seadmega ühendumiseks vajutage 
Jah või Ok.

3 Vajadusel sisestage seadme pääsukood 
(näiteks 0000) ja vajutage Ok.

Kui telefon on ühendatud, kuvatakse 
lähtekuval Bluetooth´i tähis O.
Otsetee. Kui Bluetooth´i toide on sisse 
lülitatud, saab telefon varem kasutatud 
vabakäeseadmega automaatselt ühenduda. 
Lülitage seade lihtsalt sisse või viige telefoni 
lähedusse.
Soovitus. Kas vajate oma peakomplekti või 
autovarustuse kohta rohkem teavet? Täpsema 
teabe seadme kohta leiate seadme 
kasutusjuhendist.
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Failide kopeerimine teise 
seadmesse
Võite kopeerida meediumfaile, 
telefoniraamatu kirjeid, 
kalendermärkmiku sündmuseid või 
veebilehtede järjehoidjaid oma telefonist 
arvutisse või muusse seadmesse.
Märkus. Mõningaid autoriõigusega kaitstud 
objekte ei saa kopeerida.
 

1 Leidke telefonis objekt, mida soovite teise 
seadmesse kopeerida.

2 Vajutage Valikud ja valige:
• Halda > Kopeeri (meediumifailid).
• Jaga tel.raam.kirjet (telefoniraamatu 

kirjed).
• Saada (kalendermärkmiku kirjed).

3 Valige tuvastatud seadme nimi või valik 
[Otsi seadmeid], et otsida seadet, millesse 
soovite faili kopeerida.

Kui telefon ei saanud faili kopeerida,  
veenduge, et seade on sisse lülitatud ning 
ettevalmistatud ja teistele seadmetele nähtav 
(vaadake seadme kasutusjuhendit). Samuti 
veenduge, et seade poleks hõivatud mõne 
muu sarnase Bluetooth-ühendusega.
Märkus. Kui olete loonud ühenduse telefoni ja 
Bluetooth-seadme vahel, võib see seade luua 
samasuguse Bluetooth-ühenduse teie 
telefoniga. Kui telefonil on 
Bluetooth-ühendus, kuvatakse lähtekuva 
ülaservas Bluetooth´i tähis O.

Failide vastuvõtmine teisest 
seadmest
Kui telefoni ülaservas ei kuvata 
Bluetooth´i tähist O, lülitage telefoni 
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Bluetooth-funktsioon sisse, vajutades 
s > L Ühendus > Bluetooth'i link > Seadistus 
> Toide > Sees.
 

1 Asetage telefon teise seadme lähedale ja 
saatke fail teisest seadmest oma telefoni.
Kui teie telefon ja saatev seade teineteist 
ära ei tunne, peate lülitama telefoni 
leitavasse režiimi, et saatev seade selle 
üles leiaks: vajutage s > L Ühendus 
> Bluetooth'i link > Leia mind.

2 Faili vastuvõtmiseks teisest seadmest 
vajutage oma telefoni klahvi Nõustu.

Kui faili siirdamine lõpeb, annab telefon 
sellest märku. Vajadusel vajutage faili 
salvestamiseks Salvesta.

Muusikapleier
Telefoniga saab kuulata helifaile.
Leiate selle: s > h Multimeedia > Heli ning 
valige fail, mida soovite kuulata.
Esituse peatamiseks ja 
jätkamiseks vajutage 
klahvi S üles. Esituse 
lõpetamiseks vajutage 
klahvi S alla. Edasi- ja 
tagasikerimiseks vajutage klahvi S paremale 
või vasakule.
Muusika allalaadimise kohta vaadake lk 98. 
Failide kopeerimise kohta telefonist arvutisse 
ja vastupidi vaadake lk 40.
Märkus. Telefon ei pruugi esitada MP3-faile, 
mille bitikiirus on suurem kui 128 kb/s. Kui 
üritate taolist faili alla laadida või kuulata, võib 
telefon kuvada veateate või paluda faili 
kustutamist.

K1.GSM.UG.book  Page 37  Friday, September 1, 2006  2:11 PM



38 Põhiomadused

Soovitus. Kuulake muusikat käigu pealt. 
Telefoni turvaliseks kasutamiseks lennukis 
aktiveerige lennukirežiim. Vaadake lk 100.

Mälukaart
Multimeediumobjektide (nagu fotod ja 
helid) talletamiseks ja hilisemaks 
leidmiseks saate kasutada irdmälukaarti.
Telefon toetab kuni 1 GB mälukaarte.
Märkus. Kui laadisite alla ja salvestasite 
mälukaardile autoriõigustega kaitstud faili, 
saate seda faili kasutada vaid siis, kui 
mälukaart on telefoni sisestatud. 
Autoriõigustega kaitstud faile ei saa saata, 
kopeerida ega muuta. 

Mälukaardi paigaldamine
 

1 Eemaldage 
akukate.

2 Veenduge, et 
mälukaardi 
metallklemmid 
on allapoole 
ning libistage 
kaart metallklambri alla.

3 Kinnitage akukate tagasi.
Ärge eemaldage mälukaarti ajal, mil telefon 
seda loeb või sinna andmeid salvestab. 

Mälukaardil oleva teabe 
vaatamine ja muutmine
Mälukaardil ja telefonis talletatavate failide 
vaatamiseks avage failide loend, näiteks Pildid 
(vaadake lk 96). Seda, kas fail on salvestatud 
telefoni mällu ( ) või mälukaardile ( ) näitab 
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vastav tähis. Faili kopeerimiseks või 
teisaldamiseks telefoni mälust mälukaardile 
tõstke fail esile ja vajutage Valikud > Halda 
> Kopeeri või Teisalda > Mälukaart. Mõningaid 
autorikaitsega faile ei saa kopeerida ega 
teisaldada.
Failide kopeerimiseks mälukaardilt arvutisse 
võite kasutada kaabelühendust (vaadake 
lk 40) või Bluetooth-ühendust (vaadake lk 36).
Mälukaardi nime, kasutatava mälu ja muude 
andmete kuvamine.
Leiate selle: s > w Seaded > Telefoni olek 
> Salvestusseadmed
 

1 Paigaldatud mälukaardi leidmiseks 
vajutage S.

2 Mälukaardi teabe vaatamiseks vajutage 
klahvi s keskosa. Telefon salvestab 
uued andmed, näiteks helinad ja mängud 
kasutaja mällu. Võimalik, et 
teenusepakkuja on telefoni mällu üht-teist 

salvestanud enne telefoni müüki 
panemist.
Või:
vajutage Valikud, et avada menüü 
Salvestusseadmed ning kasutada mälukaardi 
valikuid Formaat ja Nimeta Ümber.

Kaabelühendus
Side 
loomiseks 

arvutiga ja 
andmete 
edastamiseks 
arvutisse on 
telefonil 
mini-USB-port.
Märkus. USB-kaablid tähistusega 
Motorola Original ja ühilduv 
tarkvara on müügil eraldi 
komponentidena. Tehke kindlaks, 

K1.GSM.UG.book  Page 39  Friday, September 1, 2006  2:11 PM



40 Põhiomadused

millist kaablit teie arvuti või pihuarvuti 
ühendamiseks on vaja. Andmete 
edastamiseks telefoni ja arvuti vahel tuleb 
installida tarkvara, mis on lisatud 
andmesidekomplekti Motorola Original. 
Lisateavet leiate andmesidekomplekti 
kasutusjuhendist. Andmesidekõne algatamise 
kohta ühendatud arvutist vaadake lk 90.

Mälukaardi ühendamine 
arvutiga
Telefoni mälukaardile juurde pääsemiseks 
arvutist võite kasutada kaabelühendust.
Märkus. Kui telefon on arvutiga ühendatud, 
saate mälukaarti avada ainult läbi arvuti.

Telefonis
Vajutage s > L Ühendus > USB seaded 
> Vaikimisi ühendus > Mälukaart.

See suunab USB-ühenduse 
mälukaardile. Ühendage tähistusega 
Motorola Original USB-kaabli üks 
ots telefoni lisaseadmete 
ühenduspessa ja teine ots arvuti vabasse 
USB-porti. Seejärel toimige järgmiselt

Arvutis
 

1 Avage "My Computer" ja leidke arvutis 
irdketta ikooniga (Removable Disk) 
tähistatud telefoni mälukaart.

2 Telefoni mälukaardil olevate failide loendi 
avamiseks klõpsake irdketta ikooni.

3 Soovitud failide salvestamiseks 
mälukaardile pukseerige neid järgmiselt:
MP3- või AAC- failid: > mobile > audio
ekraanisäästjad: > mobile > picture
taustpildid: > mobile > picture
videoklipid: > mobile > video

4 Kui lõpetasite, eemaldage seade, 
klõpsates ekraani allservas 
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süsteemisalves asuvat ikooni "Safely 
Remove Hardware" (riistvara turvaline 
eemaldamine). Seejärel valige "USB Mass 
Storage Devices" 
(USB-massmäluseadmed) ja "Stop" 
(Peata).

5 Valige USB-massmäluseade "USB Mass 
Storage Device" ja seejärel "OK".

Telefonis
Ühenduse DATA taastamiseks 
USB-vaikeühendusena vajutage 
s > L Ühendus > USB seaded 
> Vaikimisi ühendus > Andmeside ühendus.

Telefoni tarkvara 
uuendamine
Mõnikord juhtub, et oleme pärast 
telefoni turuletoomist leidnud võimalusi 
telefoni tarkvara töö kiirendamiseks ja 

tõhustamiseks. Et teada saada, kas teie 
telefoni jaoks on tasuta uuendus saadaval 
ning uuenduse tellimiseks minge aadressile: 
http://www.hellomoto.com/support/update

Märkus. Tarkvara uuendamine ei mõjuta teie 
telefoniraamatut ega muid salvestatud 
andmeid. Kui telefon on tarkvarauuenduse 
vastu võtnud, kuid te ei soovi seda kohe 
installida, vaadake lk 93.
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Põhifunktsioonid

Vaadake telefoni joonist lk 1.

Ekraan
Telefoni käivitamisel kuvatakse lähtekuva.

Märkus. Teie telefoni lähtekuva võib allolevast 
erineda, kuna see sõltub teenusepakkujast.
Numbri valimiseks lähtekuvalt vajutage 
numbriklahve ja klahvi N.

Põhifunktsioonide avamiseks vajutage klahvi 
S lähtekuval üles, alla, vasakule või 
paremale.
Menüü avamiseks vajutage klahvi s 
keskosa. Valikuklahvide tekstid näitavad 
valikuklahvidele valitud funktsioone. 
Valikuklahvide asukoha kohta vt lk 1.

Vasaku
valikuklahvi
funktsioon

Parema 
valikuklahvi 
funktsioon

Kell

Teenusepakkuja

12:00

Valikud Peamenüü
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Lähtekuva ülemises ääres võidakse kuvada 
olekutähiseid:

 1 Signaalitugevuse tähis – püstribad 
näitavad võrguühenduse 
signaalitugevust. Kõnesid ei saa alustada 
ega vastu võtta, kui kuvatakse tähis ! või 
).

2 EDGE/GPRS tähis – kuvatakse, kui 
teie telefon kasutab kiiret 
võrguühendust Enhanced Data for GSM 
Evolution (EDGE) või võrguühendust 

General Packet Radio Service (GPRS). 
Tähiste hulka võib kuuluda:

3 Andmete tähis – näitab ühenduse 
olekut.

Teenusepakkuja

12:00
PeamenüüValikud

1. Signaalitugevus

2. EDGE/ 
GPRS

3. Andmeside

4. Rändlus

5. Aktiivne liin

8. Aku 
laetus

7. Märguande 
viis

6. Sõnum 

* = GPRS 
PDP-kontekst aktiivne

È = EDGE

+ = 
GPRS-pakettandmeside 
on kasutatav

4 = turvaline 
pakettandmeside

7 = ebaturvaline 
pakettandmeside

3 = turvaline 
rakenduse 
ühendus

6 = ebaturvaline 
rakenduse 
ühendus

2 = turvaline 
CSD-kõne (Circuit 
Switch Data)

5 = ebaturvaline 
CSD-kõne

à = Bluetooth™-ühendus on aktiivne
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4 Rändlustähis – ã kuvatakse, kui 
telefon otsib või kasutab võrku, mis 
ei ole teie koduvõrk.

5 Raadiosaatja/aktiivse liini tähis – 
kuvatakse, kui saate kasutada 
raadiosaatjat (m) või mõlemat, nii 
raadiosaatjat kui kiirsõnumiteenust (p). 
Telefon võib näidata tähist ?, mis märgib 
aktiivset kõnet või tähist >, mis tähistab 
aktiveeritud suunamist. Kahe numbriga 
SIM-kaardi tähised võivad olla järgmised:

6 Sõnumitähis – kuvatakse, kui saate 
uue sõnumi. Tähiste hulka võib 
kuuluda:

7 Märguande viisi tähis – näitab hetkel 
valitud märguande viisi.

8 Aku laetuse tähis – püstribad näitavad 
aku laetuse taset. Kui teie telefon näitab 
Aku tühi, tuleb akut laadida.

@ = aktiveeritud 
on liin 1

A = liin 1 aktiivne, 
suunamine aktiivne

B = aktiveeritud 
on liin 2

C = liin 2 aktiivne, 
suunamine aktiivne

r = tekstsõnum t = kõneteade
s = kõneteade ja tekstsõnum 
d = kiirsõnum

y = vali helin † = värin ja helin
z = vaikne 
helin

} = värin ja siis 
helin

| = värin { = hääletu 
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Tekstisisestus
Mõned funktsioonid lubavad sisestada teksti.

Vajutage tekstisisestusrežiimi valimiseks 
tekstisisestuskuvas #:

Esmase ja teisese tekstisisestusrežiimi 
seadmiseks vajutage tekstisisestuskuvas 
Valikud > Teksti häälestus ja valige Eelisseaded või 
Tavaseaded.

M

Vk
 

Valikud Tühista

Sõnum SMS:00

Tähiste
kirjeldused

leiate
järgmisest

jaotisest.

Vilkuv kursor
näitab

sisestuskohta.
Alammenüü avamiseks 
vajutage Valikud.

Väljumiseks 
muudatusi 
tegemata 
vajutage 
Tühista.

Sisestusrežiimid
j või 
g

Tekstisisestusrežiimiks Primaarne 
saab seada mis tahes iTAP™ j 
või tap g režiimi.

p või 
m

Tekstisisestusrežiimiks Sekundaarne 
saab seada mis tahes iTAP p või 
tap m režiimi, või valida Tühi, kui te 
ei soovi kasutada teisest 
sisestusrežiimi.

W Režiimis Numbriline saab sisestada 
ainult numbreid.

[ Režiimis Sümbol režiimis saab 
sisestada ainult sümboleid.
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Nõuanded iTAP™- ja Tap-režiimi 
kasutamiseks

• Vajutage tekstisisestuskuval 0, et 
muuta täheregister suurtähtedeks 
(T), väiketähtedeks (U) või muuta 
suurtäheks üksnes sõna esimene täht 
(V).

• Numbrite kiireks sisestamiseks hoidke 
all suvalist numbriklahvi - nii saate 
ajutiselt lülituda numbrirežiimi. 
Soovitud numbrite sisestamiseks 
vajutage vastavaid numbriklahve. 
Sisestage tühik, et lülituda tagasi iTAP- 
või Tap-režiimi.

• Kirjavahemärkide või muude märkide 
sisestamiseks vajutage 1.

• Vilkuva kursori liigutamiseks sõnumi 
teksti sisestamise või muutmise 
eesmärgil vajutage klahvi S.

• Kursorist vasakule jääva märgi 
kustutamiseks vajutage D. Kogu sõna 
kustutamiseks hoidke klahvi D all.

• Sõnumi tühistamiseks vajutage O.

iTAP™-režiim
Vajutage tekstisisestuskuval iTAP-režiimi 
aktiveerimiseks #. Kui tähist j ega p ei 
kuvata, vajutage Valikud > Teksti häälestus, et 
seada iTAP-režiim esmaseks või teiseseks 
tekstisisestusrežiimiks.
iTAP-režiim võimaldab sisestada iga tähe ühe 
klahvivajutusega. iTAP-tarkvara kombineerib 
teie klahvivajutused tavalisemateks sõnadeks 
ning ennustab sõnakuju juba sisestamise ajal.
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Näiteks kui vajutate 7764, näeb 
kuva välja nii:

Kui soovite muud sõna (näiteks Progress), 
jätkake ülejäänud tähtede sisestamiseks 
klahvistiku klahvide vajutamist.
Soovitus. Ärge heitke meelt, kui peaksite 
unustama, kuidas iTAP-režiim töötab. Juhiste 
lugemiseks vajutage tekstisisestuskuvas 
Valikud > Teksti häälestus > Teksti õpik.

Tap-režiim ja täiustatud 
Tap-režiim
Tap-režiimi aktiveerimiseks vajutage 
tekstisisestuskuvas #. Kui tähist Vg ega 
Vm ei kuvata, vajutage Valikud > Teksti 
häälestus, et seada Tap-režiim esmaseks või 
teiseseks tekstisisestusrežiimiks.
Teksti sisestamiseks TAP-režiimis vajutage 
klahvile korduvalt, et kerida läbi nupu tähtede 
ja numbri. Korrake seda sammu iga tähega. 
Režiim Tap laiendatud töötab sama moodi, kuid 
sisaldab rohkem erimärke ja sümboleid.

Uj
 

Valikud Tühista

Sõnum SMS:77
Prog ram

Sõnavalikute
vaatamiseks

liikuge
klahviga S

üles- või
allapoole.

Sõnumivalikute
avamiseks

vajutage
Valikud.

Pakutud sõna tühistamiseks 
vajutage Tühista.

Tühiku 
sisestamiseks 
kursori 
asukohta 
vajutage *.

Sõna Program 
kinnitamiseks 
vajutage 
klahvi S 
paremale.
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Näiteks kui vajutate klahvi 7 ühe korra, 
kuvatakse:

Iga lause esimene sõna kirjutatakse suure 
algustähega. Vajadusel vajutage klahvi S 
alla, et tähesuurust vahetada, enne kui kursor 
edasi liigub.

Numbrirežiim
Vajutage tekstisisestuskuvas #, kuni 
kuvatakse W. Soovitud numbrite 
sisestamiseks vajutage vastavaid 
numbriklahve.
Otsetee. iTAP™- või Tap-režiimist kiiresti 
numbrirežiimi lülitumiseks hoidke vastavat 
numbriklahvi all. Soovitud numbrite 
sisestamiseks vajutage vastavaid 
numbriklahve. Sisestage tühik, et lülituda 
tagasi iTAP-režiimi.

Sümbolirežiim
Vajutage tekstisisestuskuvas klahvi #, kuni 
kuvatakse märkide loend. Leidke vajalik märk 
ja vajutage klahvi s keskosa.

Um
 

Sõnum SMS:2995

Valikud Saada

L k 

Märk ilmub
sisestuskohta.

Sõnumivalikute
avamiseks

vajutage
Valikud.

Kui tekst on valmis kirjutatud, 
vajutage adressaatide 
sisestamiseks Saada.

Telefon võib 
pakkuda sõna.
Sõna 
kinnitamiseks 
vajutage 
klahvi S 
paremale, või 
vajutage *, 
et sisestada 
kursori 
asukohta 
tühik.
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Helitugevus
Vajutage helitugevuse 
klahve, et:

• saabuva kõne 
märguanne 
välja lülitada

• muuta kõne ajal 
kuulari helitugevust

• muuta helina tugevust lähtekuvast
Soovitus. Teatud olukorrad eeldavad 
vaikust. Seetõttu saate telefoni helina 
seadeks kiiresti valida Vibro või Hääletu, 
hoides lähtekuvas all helitugevuse 
vähendamise klahvi. Võite ka valida 
Hääletu, hoides lähtekuvas all klahvi #.

Juhtklahv
Ekraanielementide 
sirvimiseks vajutage 
juhtklahvi S üles, alla, 
vasakule või paremale. Kui 
olete elemendile liikunud, 
vajutage selle valimiseks klahvi s keskosa.

Smart-klahv
Smart-klahv pakub telefoni kasutamisel 
alternatiive. Näiteks võite pärast soovitud 
menüüelemendi leidmist selle valimiseks 
vajutada Smart-klahvi (selle asemel, et 
vajutada klahvi s keskosa). Smart-klahv 
täidab tavaliselt sama funktsiooni, mida 
vajutus klahvi s keskosale. Smart-klahvi 
asukohta vaadake lk 1. Smart-klahvi lähtekuva 
funktsiooni muutmise kohta vaadake lk 88.
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Häälkäsud
Telefoni juhtimiseks saab kasutada järgmisi 
häälkäske. Häälkäskude klahvi leidmiseks 
vaadake lk 1.
Märkus. See valik on kasutatav ainult siis, kui 
telefoni keel toetab häälkäske. Häälnimesid 
kasutatakse siis, kui telefon ei toeta häälkäske.
 

1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat 
hääleklahvi, seejärel vabastage klahv.
Telefon palub teil käsu lausuda.

2 Öelge loendist häälkäsk (asendage 
555-1212 telefoninumbriga ning Jaan 
Sepp telefoniraamatusse salvestatud 
nimega):

Häälkäsud
“Call 555-1212”
“Call Jaan Sepp”
“Send Email Jaan Sepp”

“Send Voice Note 555-1212”
“Send Voice Note Jaan Sepp”
“Send Message 555-1212”
“Send Message Jaan Sepp”
“Lookup Jaan Sepp”
“PTT Connect Jaan Sepp”
“Go to Voicemail”
“Go to Camera”
“Go to Redial”
“Go to Received Calls”
“Check Status”
Telefon annab teavet aku laetuse, 
võrgusignaali tugevuse ning võrgukasutuse 
kohta (kodu- või rändlusvõrk).
“Check Battery”
“Check Signal”

Häälkäsud
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Soovitus. 
• Võite öelda telefoniraamatusse 

salvestatud nime ja seejärel 
numbritüübi. Näiteks, et helistada Jaan 
Sepa mobiiltelefoninumbrile öelge 
“Call Jaan Sepp Mobile”.

• Öelge numbreid tavalise kiiruse ja 
hääletooniga, hääldades iga numbrit 
selgelt. Vältige pause numbrite vahel.

• Häälkäskude abitekstide avamiseks 
vajutage hääleklahvi ja siis klahvi Abi.

häälkäskude seadistus
Võite muuta häälkäskude seadeid.
 

1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat 
hääleklahvi, seejärel vabastage klahv.

2 Vajutage klahvi Seaded.
3 Valige üks alltoodud seadetest.

“Check Network”
“Check My Phone Number”
“Turn Prompts Off“
Telefon lülitab välja häälkäskude heli 
(näiteks “Say a command”). Käskude 
sisselülitamiseks öelge “Turn Prompts On.” 
Telefon kinnitab, öeldes: “Voice prompts 
on.”

Häälkäsud

Häälkäskude seaded
Valikloendid Valikloendi sisse- ja 

väljalülitamine. Telefon 
kasutab valikloendit häälkäsu 
õigsuse kontrollimiseks, 
küsides: “Did you say...” ja 
kuvades valikute loendi.

Tundlikkus Suurendage tõenäosust, et 
telefon lükkab häälkäsu 
tagasi.

K1.GSM.UG.book  Page 51  Friday, September 1, 2006  2:11 PM



52 Põhifunktsioonid

Häälnime salvestamine
Et lisada Tunnusnimi, leidke soovitud kontakt, 
vajutage klahvi Valikud ja valige Lisa häälvalimisse. 
Vajutage klahvi Salvesta ja lausuge kontakti 
nimi (kuue sekundi jooksul).
Märkus. Valik Tunnusnimi ei ole kasutatav 
SIM-kaardile salvestatud kirjete puhul.
Häälvalimist saab kasutada telefoni 
salvestatud kontaktidele helistamiseks.
 

1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat 
häälkäskude klahvi, seejärel vabastage 
klahv.
Telefon palub teil kontakti nime lausuda.

2 Lausuge kontakti häälvalimisnimi.

Väline ekraan
Kui telefon on suletud, näitab väline ekraan 
kellaaega, kuupäeva, olekutähiseid, 
sissetuleva kõne märguannet ja muid teateid. 
Telefoni olekutähiste loendi leiate lk 43.

Vabakäevaljuhääldi
Võite kasutada oma telefoni 
vabakäevaljuhääldit, et helistada ilma telefoni 
kõrva ääres hoidmata.

Numbrivalik Harjutage telefoni teie öeldud 
numbreid tuvastama.

Heli Seadke häälkäskude 
heliseadeid.

Info Uurige häälkäskude tarkvara.

Häälkäskude seaded
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Kõne ajal vabakäevaljuhääldi sisselülitamiseks 
vajutage klahvi Kõlar. Ekraanil kuvatakse 
Valjuhääldi sees, kuni selle välja lülitate või kõne 
lõpetate.
Märkus. Vabakäevaljuhääldi ei tööta, kui 
telefon on ühendatud vabakäe-autovarustuse 
või peakomplektiga.

Koodid ja paroolid
Telefoni neljakohaline avamiskood on algselt 
1234. Telefoni kuuekohaline turvakood on 
algselt 000000. Kui teenusepakkuja ei ole neid 
muutnud, peaksite seda ise tegema.
Leiate selle: s > w Seaded > Turvaseaded 
> Uued paroolid
Saate muuta ka oma SIM-kaardi PIN-koodi.

Kui olete avamiskoodi unustanud, proovige 
sisestada kood "1234" või oma telefoninumbri 
neli viimast numbrit, kui kuvatakse viip Sisesta 
avamiskood. Kui sellest pole abi, vajutage klahvi 
s ja sisestage hoopis kuuekohaline 
turvakood.
Kui olete unustanud muud koodid.  Kui 
unustasite turvakoodi, SIM-kaardi PIN-koodi, 
PIN2-koodi või piiranguparooli, pöörduge 
teenusepakkuja poole.

Telefoni lukustamine ja 
avamine
Telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks 
saate oma telefoni lukustada. Telefoni 
lukustamiseks ja avamiseks läheb vaja 
neljakohalist avamiskoodi.
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Telefoni lukustamiseks käsitsi toimige 
järgmiselt. Vajutage klahvi s > w Seaded 
> Turvaseaded > Telefoni lukk > Lukusta nüüd.
Telefoni automaatlukustamiseks igal 
väljalülitamisel toimige järgmiselt. 
Vajutage s > w Seaded > Turvaseaded 
> Telefoni lukk > Automaatne lukustus > Sees.
Märkus. Lukustatud telefoniga saab helistada 
hädaabinumbrile (vt lk 63). Lukustatud telefon 
annab sissetulevast kõnest või sõnumist 
helina või värinaga märku, kuid vastamiseks 
tuleb telefon avada.
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Isikupärastamine

Märguande viis 
Iga märguandeviisi profiil kasutab saabuvate 
kõnede ja muude sündmuste puhul erinevat 
komplekti helinaid ja vibromärguandeid. 
Saate valida järgmiste profiilide vahel:

Märguande viisi profiili indikaator asub 
lähtekuva ülemises ääres. Profiil valige 
järgmiselt.
Leiate selle: s > w Seaded > Helina tüübid 
> Tüüp viisi nimi

Otsetee. Helinaprofiili vahetamiseks vajutage 
lähtekuvas kiiresti helitugevuse 
suurendamise või vähendamise klahvi. Kui 
telefon on suletud, vajutage 
helitugevusklahvi oma helinaprofiili 
vaatamiseks, Smart-klahvi selle muutmiseks 
ning siis uuesti helitugevusklahvi muudatuse 
salvestamiseks.

Märguande viisi muutmine
Te saate muuta saabuvate kõnede ja muude 
sündmuste märguandeid. Muudatused 
salvestatakse hetkel aktiivsesse märguande 
viisi profiili.
Leiate selle: s > w Seaded > Helina tüübid 
> viis Andmed

y Vali | Vibro } Helin ja vibro 
z Tasane † Vibro ja helin { Hääletu
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Märkus. Viis näitab hetkel valitud märguande 
viisi. Profiilis Hääletu ei saa märguande viisi 
valida.
 

1 Leidke Viimased (või Liin 1 või Liin 2 kahe 
numbriga telefonidel) ning vajutage 
muutmiseks klahvi Muuda.

2 Leidke märguanne ja vajutage 
klahvi s keskosa.

3 Märguande seade salvestamiseks 
vajutage klahvi Tagasi.

Kellaaeg ja kuupäev
Telefon võib automaatselt korrigeerida 
ajavööndit, kellaaega ja kuupäeva. Õiget 
kellaaega ja kuupäeva on vaja 
kalendermärkmiku jaoks.
Ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva 
sünkroonimiseks võrguga toimige 
järgmiselt. Vajutage s > w Seaded 

> Algseadistus > Aeg ja kuupäev 
> Autom. uuendamine > Aeg & Ajatsoon. Kui te ei 
soovi, et telefon korrigeerida ajavööndit, 
kellaaega ja kuupäeva automaatselt, valige 
Ainult aeg.
Ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva seadmiseks 
käsitsi lülitage funktsioon Autom. uuendamine 
välja ja toimige järgmiselt. Vajutage 
s > w Seaded > Algseadistus > Aeg ja kuupäev 
> Ajatsoon, kellaaeg või kuupäev. Vajaliku linna 
leidmiseks loendist sisestage klahvistikult 
linna algustähed.
Soovitus. Kolme ajavööndi valimiseks 
vajutage s > É Seaded > Maailmakell. Kui 
avate menüü Maailmakell, võite vajutada Valikud, 
et vaadata ajavööndite Kaardi vaade.
Lähtekuvasse kas analoog- või digikella 
valimiseks vajutage s > w Seaded 
> Personaliseeri > Koduekraan > Kell.
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Taustpilt
Te saate lähtekuvas määrata taustpildina 
kuvamiseks foto, pildi või animatsiooni.
Leiate selle: s > w Seaded > Personaliseeri 
> Taust

Ekraanisäästja
Foto, pildi või animatsiooni valimine 
ekraanisäästjaks. Ekraanisäästja kuvatakse 

ekraanil, kui klapp on avatud ja määratud aja 
jooksul ei ole toimunud mingit tegevust.
Soovitus. See funktsioon aitab säästa teie 
ekraani, kuid mitte teie akut. Aku kasutusaja 
pikendamiseks lülitage ekraanisäästja välja.
Leiate selle: s > w Seaded > Personaliseeri 
> Ekraanisäästja

Teemad
Telefoni teemaks on hulk pildi- ja 
helifaile, mida saab telefonile määrata. 

Valikud
Pilt Taustpildi valimiseks vajutage 

klahvi S üles või alla. Taustpildist 
loobumiseks valige Tühi.

Paigutus Pildi paigutamiseks ekraani 
keskele valige Keskel, üle ekraani 
kordamiseks Tihe ning 
ekraanisuurusena kuvamiseks 
Mahuta ekraanile.

Valikud
Pilt Ekraanisäästjana kuvatava pildi 

või animatsiooni valimiseks 
vajutage klahvi S üles või alla. 
Ekraanisäästjast loobumiseks 
valige Tühi.

Viivitus Valige ekraanisäästja 
aktiveerimise viivitusaeg.
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Suurem osa teemadest sisaldab taustpilti, 
ekraanisäästjat ja helinat. Teie telefonil võivad 
juba alguses mõned teemad peal olla ja te 
saate neid ka alla laadida.
Teema rakendamiseks vajutage 
s > h Multimeedia > Teemad > teema.
Teema allalaadimise kohta vaadake lk 98.
Teema kustutamiseks vajutage 
s > h Multimeedia > Teemad, liikuge teemale 
ja vajutage Valikud > Kustuta või Kustuta kõik.
Märkus. Kustutada saab ainult allalaaditud 
teemasid.

Ekraani välimus
Telefoni ekraani välimust ja muljet määrava 
rüü valimiseks toimige järgmiselt. Vajutage 
s > w Seaded > Personaliseeri > Menüü kuva.

Ekraani ereduse seadmiseks toimige 
järgmiselt. Vajutage s > w Seaded 
> Algseadistus > Eredus.
Aku kasutusaja pikendamiseks lülitub 
klahvistiku taustvalgus telefoni jõudeolekul 
välja. Klapi avamisel või suvalise klahvi 
vajutamisel süttib taustvalgus. Taustvalguse 
kustutamisele eelneva aja seadmiseks:
Vajutage s > w Seaded > Algseadistus 
> Taustvalgustus.
Märkus. Java™-rakenduste jaoks taustvalguse 
sisse- või väljalülitamiseks vajutage 
s > w Seaded > Java Seaded > Rakend. 
taustavalgus.
Aku kasutusaja pikendamiseks saab ekraani 
telefoni mittekasutamisel välja lülitada. Klapi 
avamisel või suvalise klahvi vajutamisel 
lülitub ekraan taas sisse. Ekraani 
väljalülitamisele eelneva aja seadmine.
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Vajutage s > w Seaded > Algseadistus 
> Displei taimaut.

Vastamise võimalused
Saabuva kõne saab vastu võtta mitmel moel. 
Vastamisvõimaluse sisse- või väljalülitamine.
Leiate selle: s > w Seaded 
> Seadistam. kõne ajal > Vastamise võimalused

Valikud
Mitme klahviga Kõne vastuvõtmine suvalise 

klahviga.
Vastamine 
klapiga

Kõne vastuvõtmine klapi 
avamisega.

Viitvastus Kõne viivitusega 
vastuvõtmise seadistamine 
(vaadake lk 60).
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Kõned

Helistamise ja kõnedele vastamise kohta vt 
lk 25.

Kõne märguande 
väljalülitamine
Te saate märguande enne kõnele vastamist 
helitugevusklahvidega välja lülitada.

Vastamise 
edasilükkamine
Kui soovite kõne vastu võtta, kuid tahate enne 
ruumist lahkuda, võite kõne vastuvõtmise 
edasi lükata.

Kui telefon heliseb, vajutage vastamiseks 
Viivitan või hääleklahvi. Telefon lõpetab 
helisemise ning näitab helistajale lühiteadet, 
näiteks “palun oota, vastan kohe.” Kõne 
pannakse seniks ootele, kuni vajutate Vasta.
Funktsiooni Viitvastus sisselülitamiseks või 
lühiteate Viitvastus (kuni 10 sekundit) 
salvestamiseks vajutage s > w Seaded 
> Seadistam. kõne ajal > Vastamise võimalused 
> Viitvastus
Märkus. Kui funktsioon Viitvastus on sisse 
lülitatud, ei saa valikut Vastamine klapiga 
kasutada.

K1.GSM.UG.book  Page 60  Friday, September 1, 2006  2:11 PM



61Kõned

Viimased kõned
Telefon talletab saabunud ja väljunud (ka 
ühendamata) kõnede numbrid. Viimased 
kõned on loendites esikohal. Sissekanded 
vanemate kõnede kohta asendatakse pidevalt 
uuematega.
Otsetee. Viimaste valitud numbrite loendi 
avamiseks vajutage lähtekuvas N.
Leiate selle: s > s Viimased kõned, vajutage 
* või #, et valida > Vastuvõetud kõned, Valitud 
kõned või Vastamata kõned
Leidke soovitud kõne. Tähis % tähendab, et 
kõne on ühendatud.

• Numbrile helistamiseks vajutage klahvi 
N.

• Kõne üksikasjade nägemiseks (nt 
kellaaeg ja kuupäev) vajutage 
klahvi s keskosa.

• Loendi Viimaste kõn. menüü kuvamiseks 
vajutage Valikud. See menüü võib 
sisaldada:

Valikud
Talleta Telefoniraamatu kirje 

koostamine nii, et number 
on väljal Nr. Valikut Talleta ei 
pakuta, kui see number on 
juba salvestatud.

Kustuta Kirje kustutamine.
Kustuta kõik Kõikide kirjete kustutamine 

loendist.
Näita ID-d Oma numbrinäidu saatmine 

järgmise kõne piires.
Peida ID Oma numbrinäidu varjamine 

järgmise kõne piires.
Saada sõnum Uue tekstsõnumi avamiseks 

nii, et number on väljal 
Kellele.
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Kordusvalimine
 

1 Vajutage lähtekuvas N, et avada viimaste 
kõnede loend.

2 Leidke kirje, millele soovite helistada, ja 
vajutage klahvi N.

Kui te kuulete kinnist tooni ja näete 
teadet Kõne ebaõnnestus, vajutage numbri 
kordusvalimiseks N või Korda. Kui kõnele 
vastatakse, annab telefon ühe helisignaali või 
värina, kuvab teate Uuestivalimine õnnestus ning 
ühendab kõne.

Saada 
häälsõnum

Häälsalvestuse alustamine, 
mille saate valitud numbrile 
saata.

Lisa numbreid Numbrite lisamine 
telefoninumbri lõppu.

Lisa number Numbri lisamine 
telefoniraamatust või 
viimaste kõnede loendist.

DTMF saatmine Numbri saatmine võrku 
DTMF-toonsignaalidena.
See valik kuvatakse ainult 
kõne ajal.

Kõne, siis faks Rääkimine ja sama 
kõne raames faksi 
saatmine (vt lk 91). 

Filtreeri Väljunud või saabunud 
kõned.

Valikud
Märkmed Numbri avamine 

tekstiredaktoris.

Valikud
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Tagasihelistamine
Telefon registreerib vastamata kõned ja kuvab 
ekraanile teate X Vastamata kõned, kus X näitab 
vastamata kõnede arvu.
 

1 Vastuvõetud kõnede loendi kuvamiseks 
vajutage Vaata.

2 Leidke kõnekirje, millele soovite tagasi 
helistada, ja vajutage klahvi N.

Helistajatuvastus
Kõneliini tuvastuse (helistaja 
numbrinäidu) funktsioon võimaldab 
näha sissehelistaja telefoninumbrit sisemisel 
ja välisel kraanil.
Kui helistaja nimi ja pilt on salvestatud 
telefoniraamatusse, kuvatakse need, või teade 
Sissetulev kõne, kui helistaja tuvastamiseks 
vajalik teave puudub.

Te saate valida, et telefon annaks erinevatelt 
telefoniraamatusse salvestatud numbritelt 
saabuvatest kõnedest märku erinevate 
helinatega (vt lk 78).
Oma telefoninumbri näitamiseks või 
peitmiseks järgmise väljuva kõne ajal 
sisestage telefoninumber ja vajutage 
Valikud > Peida ID/Näita ID-d.

Hädaabikõned
Teenusepakkuja programmib telefoni mällu 
hädaabi-telefoninumbri või -numbrid (näiteks 
112), millele saate helistada igas olukorras, 
isegi kui telefon on lukus või selles pole 
SIM-kaarti.
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Märkus. Hädaabi telefoninumbrid on 
piirkonniti erinevad. Teie telefoni salvestatud 
hädaabi telefoninumbrid ei pruugi mõnes 
teises piirkonnas kehtida, samuti võib 
mõnikord juhtuda, et hädaabi numbrile ei saa 
helistada võrgust, keskkonnast või häiretest 
tingitud probleemide tõttu.
 

1 Vajutage hädaabinumbri valimiseks 
numbriklahve.

2 Hädaabinumbrile helistamiseks 
vajutage N.

Kõnepost
Vastuvõetud kõneteated salvestatakse 
teie võrguserverisse. Kõneteadete 
kuulamiseks helistage kõneposti 
telefoninumbrile.
Märkus. Teie teenusepakkujal võib jagada 
selle funktsiooni kasutamise kohta lisateavet.

Kõneteate saabumisel kuvatakse kõneteate 
tähis t ja teade Uus kõneteade. Teate 
kuulamiseks vajutage Helista.
Kõneteadete kontrollimine.
Leiate selle: s > e Sõnumid > Kõnepost
Telefon võib paluda kõnepostinumbri 
salvestamist. Kui te ei tea oma 
kõnepostinumbrit, pöörduge teenusepakkuja 
poole.
Märkus. Järgmised toimingud pole lubatud: 
Sisesta paus (paus), Sisesta ooteaeg (ootamine) või 
Sisesta 'n' (number). Kui soovite salvestada 
kõnepostinumbrit nende märkidega, koostage 
selleks telefoniraamatu kirje. Siis saate seda 
kirjet kasutada kõneposti helistamiseks.
Kõnepostinumbri muutmiseks või 
kõnepostiteadete väljalülitamiseks vajutage 
s > e Sõnumid, seejärel vajutage Valikud ja 
valige Seadistus > Kõneposti seadistus.
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Raadiosaatja
Raadiosaatja (PTT) funktsioon võimaldab 
raadiotelefonisidet inimestega, kes on endale 
sama teenuse tellinud. Võite vestelda ühe 
inimese või rühmaga.
Raadiosaatja funktsioon sõltub võrgust 
ja teie liitumislepingust ning ei pruugi 
igas piirkonnas töötada. Raadiosaatja 
funktsiooni kasutamiseks peab teil olema 
ühilduv telefon.
Märkus. Raadiosaatja klahvi lukustamise ning 
raadiosaatja sisse- ja väljalülitamise kohta 
vaadake lk 69.

Raadiosaatjakõne algatamine
Kui lähtekuva ülaosas kuvatakse tähis U, on 
teil võimalik raadiosaatja funktsiooni 
kasutada. Radiosaatjakõne sooritamine
 

1 Sisestage lähtekuvast raadiosaatjateenuse 
abonendi telefoninumber või valige 
loendist vajalik kontaktisik või rühm:
• PTT kontaktid (loendi avamiseks vajutage 

raadiosaatja klahvi)
Märkus. Kui funktsiooni Avan seadet on 
muudetud, siis raadiosaatja klahv ei 
ava loendit (vt lk 69).

• PTT kiirgrupp (vajutage raadiosaatja 
klahvi ja Valikud > Kiirgrupp) Te saate 
valida mitu isikut, kellele helistada. 

• PTT grupid (vajutage raadiosaatja klahvi 
ja Valikud > Mine gruppidesse)

2 Hoidke raadiosaatja klahvi all ja kõnelege 
pärast helisignaali. Kõnevooru 
edasiandmiseks vabastage raadiosaatja 
klahv.
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Raadiosaatjakõnes kõnelemiseks hoidke 
raadiosaatja klahvi all ja kõnelege pärast 
helisignaali. Vaid üks inimene saab 
korraga rääkida.
Kõne lõpetamiseks vajutage O. Kui 20 
sekundi jooksul keegi kõnelema ei hakka, 
siis kõne katkeb (see aeg on erinevates 
serverites erinev).

Raadiosaatjakõne kutse saatmiseks kõne 
algatamise asemel leidke menüüst PTT kontaktid 
vajalik kontakt ja vajutage Alarm. Kontaktisiku 
telefon heliseb või väriseb ning talle antakse 
esimene kõnevoor. Kui kontaktisik ei reageeri, 
siis kõne katkeb. Rühmale ei saa kutset saata.

Raadiosaatjakõne 
vastuvõtmine
Märkus. Telefon ei võta raadiosaatjakõnet 
vastu video salvestuse ajal ning ei pruugi 
seda teha ka videote ja teatud tüüpi helifailide 

esitamise ajal. Raadiosaatjakõnet saab vastu 
võtta, kui lähtekuva ülaosas on tähis U.
Kui te kõne vastu võtate, kostab helisignaal 
või kuvatakse märguanne, millele järgneb 
helistaja kõnelus. 

• Kui helistaja on rääkimise lõpetanud, 
hoidke raadiosaatja klahvi all ja 
kõnelege pärast helisignaali. Vaid üks 
inimene saab korraga rääkida.

• Kõne lõpetamiseks vajutage O.
Kui valite funktsiooni Vastamise viis seadeks 
Käsitsi, ei võta telefon kõnet automaatselt 
vastu (vt lk 69).
Kui teile saabub raadiosaatjakõne kutse, 
vajutage raadiosaatja klahvi all ja kõnelege 
pärast helisignaali. Kõnest loobumiseks võite 
vajutada Eira.

K1.GSM.UG.book  Page 66  Friday, September 1, 2006  2:11 PM



67Kõned

Kui kutse on vastamata jäetud, kuvatakse 
ekraanile Vastamata kõne. Teadet Vastamata kõne 
ei näidata, kui jätate vastamata tavalisele 
raadiosaatjakõnele; välja arvatud juhul, kui 
funktsiooni Vastamise viis seadeks on valitud 
Käsitsi (vt lk 69).

Pildiga raadiosaatjakõne
Raadiosaatjakõne ajal võib saata pilte. Samuti 
võite avada mõne pildi ja käivitada selle pildi 
saatmiseks raadiosaatjakõne.
Märkus. Pilte ei saa saata rühmakõne ega 
teise inimese kõnevooru ajal. Pilte saab saata 
üksnes vastava funktsiooniga (PTV) 
telefonidele.
Pildi saatmiseks kõne ajal vajutage Valikud ja 
siis valige Kaamera, et teha uus pilt, või Pildid, et 
saata eelnevalt salvestatud pilt.

Salvestatud pildi saatmiseks vajutage 
s > h Multimeedia > Pildid, leidke vajalik pilt 
ja vajutage raadiosaatja klahvi.
Uue pildi pildistamiseks ja saatmiseks 
vajutage s > h Multimeedia > Kaamera, 
Pildista ja vajutage raadiosaatja klahvi.
Kui pilt on edastatud, annab telefon 
helisignaali. Kui soovite pärast pildi saatmist 
kõneleda, hoidke raadiosaatja klahvi all ja 
rääkige pärast helisignaali.

Raadiosaatja kontaktid ja 
rühmad
Privaatkõnede tabeks salvestage raadiosaatja 
Kontaktid ning rühmakõnede tarbeks 
raadiosaatja Grupid.
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Kontakti salvestamiseks vajutage 
raadiosaatja klahvi ja valige siis Valikud > Lisa 
uus kirje. Sisestage inimese Nimi ja 
telefoninumber (Nr.), seejärel vajutage Valmis. 
Võrk salvestab kirje ja telefon pöördub 
menüüsse PTT kontaktid, kus näete uut 
kontaktkirjet.
Kontaktkirjete rühma moodustamiseks  
vajutage raadiosaatja klahvi, valige Valikud 
> Mine gruppidesse, valige Valikud > Lisa uus grupp. 
Sisestage rühma Nimi ja valige Liikmed, seejärel 
vajutage Valmis. Võrk salvestab rühma ja 
telefon pöördub menüüsse PTT grupid, kus 
näete uut rühmakirjet.

Raadiosaatja kontaktkirjete vaatamiseks 
vajutage raadiosaatja klahvi. Leidke kontakt ja 
vajutage Valikud, Esitus, Muuda või Kustuta.

Raadiosaatja rühmade vaatamiseks vajutage 
raadiosaatja klahvi ja siis Valikud > Mine 
gruppidesse. Leidke rühm ja vajutage Valikud, 
Esitus või Kustuta. Rühmi ei saa redigeerida, küll 
aga saab neid kustutada ning koostada uusi 
rühmi, millesse saab ise liikmeid valida.
Raadiosaatja kontaktide ja rühmade loendis 
kuvatavad ikoonid näitavad nende 
võrguolekut: sidusolek (C, D) ja vallasolek 

PTT menüü Alarm

PTT kontaktid
Jaan Sepp
Liisa Oja
Aada Tomson
Jaak Baumann
Mari Sepp
Karl Erm
Taavi Toomsoo
Liisa Oja

Esiletõstetud
kontakt

Radiosaatja
menüüvalikute

vaatamine.

Kutse saatmine 
esiletõstetud 
kontaktile.

Vajutage S, et 
liikuda alla teiste 
valikute juurde.
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(B, A). Näidatakse ka blokeeritud kontakte 
(j).
Kontaktisiku blokeerimiseks leidke kontakt ja 
vajutage Valikud > Muuda > Blokeerimise reziim 
> Sees. Blokeeringu lõpetamiseks leidke 
kontakt ja vajutage Ava.
Sidusoleku teavituse o sisselülitamiseks, 
mis annab märku kontakti võrku saabumisest, 
leidke vastav kontakt ja vajutage Valikud > Luba 
märguanne. Sidusoleku teavitussignaalide sisse- 
ja väljalülitamine toimub menüüs PTT seadistus 
(vt lk 69).
Kontaktkirjete või rühmade loendi 
värskendamiseks vajutage Valikud > Uuendatud 
nimestik.
Kui soovite näha üksnes oma lemmikkontakte 
või -rühmi, vajutage Valikud > Sagedasti 
kasutatud.

Raadiosaatja seaded
Raadiosaatja sisse- või väljalülitamiseks 
vajutage lähtekuvas s > w Seaded 
> PTT seaded > PTT-teenus > Sees/Väljas. 
Tahtmatute raadiosaatjakõnede vältimiseks 
võite valida, et telefon lukustaks raadiosaatja 
klahvi automaatselt, kui klahvi pole paari 
minuti jooksul vajutatud ning telefon on 
suletud. Vajutage s > w Seaded 
> Turvaseaded > Lukustan PTT klahvi ja valige 
klahvi lukustamise ooteaeg. Lukustuse 
lõpetamiseks hoidke klahvi kaks sekundit all 
või avage telefon. Klahvi lukustus lõpetatakse 
ka raadiosaatjakõne saabumisel.
Teil on võimalik muuta raadiosaatja 
funktsiooni menüüd ja kõne seadeid.
Leiate selle: vajutage raadiosaatja klahvi. 
Valige menüüst PTT menüü valik PTT seadistus 
> Personaliseeri
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Valikud
Avan Lähtekuvast võib 

raadiosaatja klahv avada 
raadiosaatja menüü (PTT 
menüü) või nimede järgi 
sorditud kontaktkirjete 
loendi (Kontaktid) või viimase 
kõne (Viimati helistatud).

Järjesta ümber Kontakte ja rühmi saab 
sortida nime järgi (Nimi), 
võrguoleku järgi (Olek) ning 
kõnesageduse järgi 
(Kasutussagedus).

Vastamise viis Valige raadiosaatjaõnede 
vastuvõturežiimiks Käsitsi 
(vastamiseks vajutage 
raadiosaatja klahvi), 
Automaatselt luba (tavaline 
vastuvõtt kõigi kõnede 
puhul) või Ära sega (kõnesid 
ei võeta vastu).

Tooni tugevus Valige kõnevooru 
helisignaali tugevus.

PTT valjuhääldi Valjuhääldi aktiveerimine 
(Sees) või väljalülitamine 
(Väljas) kõne ajal.

Sidusoleku 
märguande toon

Võite aktiveerida sidusoleku 
teavituse, mis annab märku 
kontakti või rühma võrku 
saabumisest (leidke 
menüüst PTT kontaktid või PTT 
grupid vastav kontakt ja 
vajutage Valikud > Luba 
märguanne).
See seade ütleb telefonile, 
kas esitada neid 
märguandeid (Sees) või mitte 
(Väljas).

Valikud
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Muud funktsioonid

Kõne suvandid
Häälkäsu abil helistamise kohta vaadake lk 50.

Funktsioonid
Numbrivalimine ühe klahviga
Kiirvalimisnumbriga Kiirvalimise nr. 1 kuni 9 
telefoniraamatukirjetele helistamiseks 
hoidke vastavat numbriklahvi all 
(1 kuni 9).
Märkus. Kümnest suuremate 
kiirvalimisnumbrite valimise kohta vaadake 
"Kiirvalimine" leheküljel 72.
Uue telefoniraamatu kirje lisamise kohta 
vaadake lk 25. Telefoniraamatu kirje 
kiirvalimisnumbri (Kiirvalimise nr.) muutmise 
kohta vaadake lk 80.
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Ühe klahviga valitavate numbrite 
määramine
Te saate määrata ühe klahviga 
valimise kirjetele, mis on salvestatud 
telefoniraamatusse või määratud numbrite 
loendisse. Vajutage s > w Seaded 
> Algseadistus > Kiirvalimine > Telefoni mälu või 
Määratud numbrid.

Funktsioonid
Kiirvalimine
Telefoniraamatu kirje kiirvalimine:
Sisestage kiirvalimisnumber, vajutage #, 
seejärel vajutage N.
Märkus. Telefoniraamatu kirjete 1 kuni 9 
valimise kohta vaadake "Numbrivalimine 
ühe klahviga" leheküljel 71.
Uue telefoniraamatu kirje lisamise kohta 
vaadake lk 25. Telefoniraamatu kirje 
kiirvalimisnumbri (Kiirvalimise nr.) muutmise 
kohta vaadake lk 80.
Soovitus. Kui olete näiteks tädi Maali 
kiirvalimisnumbri unustanud, vajutage 
s > n Telefoniraamat, liikuge kirjele ja 
vajutage klahvi s keskosa.

Funktsioonid
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Kiirvalimisnumbrite määramine
Te saate määrata kiirvalimisklahviga 
valimise kirjetele, mis on salvestatud 
telefoniraamatusse või määratud numbrite 
loendisse. Vajutage s > w Seaded 
> Algseadistus > Kiirvalimine > Telefoni mälu või 
Määratud numbrid.
Numbri manustamine
Valige telefoniraamatu numbrile 
suunakood või eesliide, seejärel vajutage 
Valikud > Lisa number.

Funktsioonid
Märkmik
Viimati sisestatud number salvestatakse 
märkmiku mällu. Märkmikku saab kasutada 
kõne ajal telefoninumbri ülesmärkimiseks, 
et seda hiljem kasutada. Märkmiku 
kuvamine.
Vajutage s > s Viimased kõned, vajutage 
Valikud ja siis > Märkmed.

• Numbrile helistamiseks vajutage N.
• Telefoniraamatu kirje loomiseks 

numbriga väljal Nr., vajutage Talleta.
• Nr-i valimise seaded avamiseks ning 

numbri või erisümboli lisamiseks 
vajutage Valikud.

Funktsioonid
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Rahvusvahelised kõned
Kui teie abonent võimaldab 
rahvusvahelisi kõnesid, hoidke 
rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks 
all klahvi 0 (kuvatakse +). Seejärel 
vajutage riigi koodi ja telefoninumbri 
valimiseks klahvistiku klahve.
Kõne ootelepanek
Kõigi aktiivsete kõnede ootele panemiseks 
vajutage Valikud > Ootele.
Kõne vaigistamine
Kõigi aktiivsete kõnede vaigistamiseks 
vajutage Vaigista (kui see on saadaval) või 
Valikud > Vaigista.

Funktsioonid
Koputus
Kui teil on kõne pooleli, kuulete te 
teise kõne saabumisel märguannet.
Kõnele vastamiseks vajutage N.

• Ühelt kõnelt teisele lülitamiseks 
vajutage Vaheta.

• Kõnede ühendamiseks vajutage Link.
• Ootel oleva kõne lõpetamiseks 

vajutage Valikud > Vabasta kõne.
Koputuse sisse- ja väljalülitamiseks 
vajutage s > w Seaded > Seadistam. kõne ajal 
> Koputus > Sees või Väljas.
Konverentskõne
Kõne ajal: 
valige järgmine number, vajutage N, 
seejärel vajutage klahvi Link.

Funktsioonid
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Kõne edastamine
Kõne ajal: 
Valikud > Siirda, valige number, millele 
soovite kõne edastada, ja vajutage 
klahvi N
Kõne suunamine
Suunamise aktiveerimine või 
lõpetamine.
s > w Seaded > Kõne suunamine
Kõnepiirang
Saabuvate või väljuvate kõnede 
piiramine: 
s > w Seaded > Turvaseaded > Piira kõned

Funktsioonid
Kõnede piiramine
Saabuvate või väljuvate kõnede 
piiramine: 
s > w Seaded > Turvaseaded > Kõnepiirangud
Kõneliini vahetamine
Kui teil on kahe numbriga SIM-kaart, 
saate te vahetada liini, et helistada ja võtta 
vastu teise liini kõnesid.
s > w Seaded > Telefoni olek > Kasutatav liin

Funktsioonid
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Telefoniraamat
Märkus. Telefon võib näidata telefoni mällu 
või SIM-kaardile salvestatud kirjeid. Et valida, 
milliseid kirjeid näidatakse, vajutage 
s > n Telefoniraamat, seejärel vajutage 
Valikud > Vaata. Võimalikud valikud on Telefoni & 
SIM-kaart, SIM-kaart ja Telefoni kontaktid.

Määratud numbrid 
Kui määratud numbrid sisse lülitada, 
saab helistada üksnes määratud numbrite 
loendisse salvestatud numbritele.
Määratud numbrite sisse- või 
väljalülitamine.
s > w Seaded > Turvaseaded 
> Määratud numbrid
Määratud numbrite loendi kasutamine: 
s > É Seaded > Helistamise teenused 
> Määratud numbrid
Kiirvalimine
Eelprogrammeeritud telefoninumbrite 
valimine: 
s > É Seaded > Helistamise teenused 
> Kiirvalimine

Funktsioonid
DTMF-toonsignaalid 
DTMF-toonsignaalide aktiveerimine: 
s > w Seaded > Algseadistus > DTMF
DTMF-toonide saatmiseks kõne ajal vajuta 
numbriklahve või leidke number 
telefoniraamatust või viimaste kõnede 
loendist ja vajutage Valikud > DTMF saatmine.

Funktsioonid
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Funktsioonid
Telefoniraamatu kirje kiirvalimine
Telefoniraamatu kirjele saab määrata 
kiirvalimisklahvi 1 kuni 9. Kui vastavat 
klahvi all hoida, helistab telefon selle kirje 
numbrile.
Märkus. Mõni klahv võib olla reserveeritud 
teenusepakkuja teenuste jaoks, näiteks 
klahv 1 kõnepostinumbri jaoks. Kiirvalida 
saab üksnes telefoni mällu salvestatud 
kirjeid (mitte SIM-kaardi kirjeid).
Kiirvalimisnumbri määramiseks vajutage 
s > n Telefoniraamat ja leidke soovitud 
kirje. Seejärel vajutage Valikud > Lisa 
kiirvalimisse ja valige kiirklahv.
Kiirvalimisklahvi kasutamiseks hoidke 
lähtekuvas vatavat kiirvalimisklahvi all.

Telefoniraamatu kirje muutmine või 
kustutamine
Telefoniraamatusse salvestatud numbri 
muutmine:
s > n Telefoniraamat, leidke 
telefoniraamatu kirje ja vajutage Valikud. 
Võimalikud valikud on Muuda kontakt, Kustuta 
kontakt ja muud.
Otsetee. Telefoniraamatust vajaliku kirje 
leidmiseks sisestage kirje nime mõned 
esitähed. Võite vajutada ka * ja #, et 
vaadata kirjeid, mida tihti kasutate või teiste 
rühmade kirjeid.

Funktsioonid
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Sissehelistaja helina määramine 
telefoniraamatu kirjele
Määrake kirjele helin (helistaja helin):
s > n Telefoniraamat > kirje, seejärel 
vajutage Valikud > Muuda kontakt > Summeri ID 
> helina nimi.
Märkus. Valik Summeri ID ei ole kasutatav 
SIM-kaardile salvestatud kirjete puhul.
Helistaja helina aktiveerimine:
s > w Seaded > Helina tüübid > viis Andmed 
> Helinate ID-d

Funktsioonid
Sissehelistaja pildi määramine 
telefoniraamatu kirjele
Kõne saabumisel kuvatava foto või pildi 
määramine telefoniraamatu kirjele:
s > n Telefoniraamat > kirje, seejärel 
vajutage Valikud > Muuda kontakt > Pilt 
> pildi nimi
Märkus. Valik Pilt ei ole kasutatav 
SIM-kaardile salvestatud kirjete puhul.
Sissehelistaja pildi kuva määramine
Kirjete vaatamine tekstloendina või koos 
helistajate fotodega:
s > n Telefoniraamat, seejärel vajutage 
Valikud > Seadistus > Vaata > kuva nimi

Funktsioonid
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Rühma määramine telefoniraamatu kirjele
s > n Telefoniraamat > kirje, seejärel 
vajutage Valikud > Muuda kontakt > Kategooria 
> rühma nimi
Märkus. Valik Kategooria ei ole kasutatav 
SIM-kaardile salvestatud kirjete puhul.
Rühmade vaatamiseks avage 
telefoniraamat ja vajutage * või #.
Telefoniraamatu rühmakuva määramine
s > n Telefoniraamat, vajutage Valikud 
> Filtreeri > Kategooria > rühma nimi
Kuvada saab kõiki kirjeid, eelmääratud 
kategooria kirjeid (Äri, Personaalne, Üldine, VIP) 
või teie koostatud kategooria kirjeid.
Otsetee. Rühmade vaatamiseks avage 
telefoniraamat ja vajutage * või #.

Funktsioonid
Uue rühma koostamine
s > n Telefoniraamat, seejärel vajutage 
Valikud > Halda kontakte > Muuda kategooriaid 
> [Uus kategooria]
Sisestage rühma nimi ja valige 
telefoniraamatust liikmed.
Rühma muutmine
s > n Telefoniraamat, seejärel vajutage 
Valikud > Halda kontakte > Muuda kategooriaid
Leidke rühma nimi ja vajutage 
Valikud > Muuda kategooriat.
Võite muuta rühma nime, liikmeid, 
sissehelistajate helinaid ja pilte. Kui teile 
saabub mingi rühma telefoninumbrilt kõne, 
kasutab telefon teie valitud helinat ja näitab 
pilti.

Funktsioonid
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Kiirvalimisklahvi määramine 
telefoniraamatu kirjele
Kirje kiirvalimisnumbri (Kiirvalimise nr.) 
määramine.
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Muuda kontakt 
> Kiirvalimise nr.
Kirje kiirvalimiseks sisestage 
kiirvalimisnumber, vajutage # ja siis N. 
Ühe klahviga valimise kohta vaadake lk 71.

Funktsioonid
Põhinumbri või -aadressi määramine 
telefoniraamatu kirjele
Põhinumbri määramine mitme numbriga 
kirjele:
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Määra esmaseks > number 
või aadress
Märkus. Valik Määra esmaseks ei ole kasutatav 
SIM-kaardile salvestatud kirjete puhul.
Soovitus. Numbrivaaterežiimis Primaarne 
saate te vaadata ka teisi numbreid, mis on 
sama nime juurde talletatud. Teiste 
numbrite vaatamiseks leidke nimi ja 
vajutage klahvi S vasakule või paremale.

Funktsioonid
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Grupi postiloendi koostamine
Võite koostada telefoniraamatu kirjetest 
postiloendeid ning saata oma sõnum 
korraga kõigile vastava loendi liikmetele. 
Loendi koostamiseks toimige järgmiselt.
s > n Telefoniraamat, seejärel vajutage 
Valikud > Koosta uus > Sõnumiloend
MMS-sõnumite puhul võite sõnumi 
aadressiks valida loendi nime.
Märkus. Sõnumiloend ei sisaldada 
SIM-kaardile salvestatud kirjeid.

Funktsioonid
Telefoniraamatu kirjete loendi 
sorteerimine
Kirjete kuvamisjärjekorra määramine:
s > n Telefoniraamat, seejärel vajutage 
Valikud > Seadistus > Järjesta ümber 
> sortimisjärjestus
Telefoniraamatut saab sortrida järgmiste 
andmete järgi: Eesnimi või Perekonnanimi.
Ühe kirje kopeerimine telefoniraamatust
Kirje kopeerimine telefonist SIM-kaardile 
või SIM-kaardilt telefoni.
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Kopeeri SIM-kaardile või 
Kopeeri telefoni

Funktsioonid
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Mitme kirje kopeerimine telefoniraamatust
Mitme telefoniraamatu kirje kopeerimine 
telefoni ja SIM-kaardi mälu vahel:
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Vali mitu, seejärel valige 
Kopeeri SIM-kaardile või Kopeeri telefoni
Telefoniraamatu kirje saatmine 
tekstsõnumis
Telefoniraamatu kirje saatmine tekstsõnumi 
või e-kirjaga. 
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Saada kirje

Funktsioonid
Telefoniraamatu kirje saatmine 
MMS-sõnumis
Telefoniraamatu kirje saatmine 
MMS-sõnumis.
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Jaga tel.raam.kirjet 
> Multimeediasnm
Telefoniraamatu kirje saatmine teisele 
seadmele
Telefoniraamatu kirje saatmine teisele 
telefonile, arvutile või seadmele:
s > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage Valikud > Jaga tel.raam.kirjet

Funktsioonid
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Sõnumid

Telefoniraamatu kirje printimine 
Bluetooth™-ühendusega
Bluetooth-ühendusega saab saata 
telefoniraamatu kirje telefonist printerisse.
s > n Telefoniraamat
Leidke kirje, mida soovite printida, ja 
vajutage Valikud > Prindin.
Loendit Postinimestik ei saa printida. 
Bluetooth-ühenduste kohta vaadake 
lisateavet lk 34.

Funktsioonid
Tekstsõnumi saatmine
s > e Sõnumid > Uus sõnum

Funktsioonid
E-posti saatmine
s > e Sõnumid > Uus sõnum 
> Uus E-post
Häälsõnumi saatmine
s > e Sõnumid > Uus sõnum 
> Uus häälsõnum
Häälsõnumi salvestamiseks vajutage klahvi 
Lindista, rääkige ja vajutage siis Stopp. Telefon 
lisab salvestise sõnumile ning annab 
võimaluse adressaatide e-posti aadresside 
või telefoninumbrite sisestamiseks. 
Multimeedium-malli kasutamine
Eellaaditud animatsioonidega 
multimeediumsõnumi avamine.
s > e Sõnumid > Uus sõnum 
> Multimeedia mallid

Funktsioonid
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Sõnumite lugemine ja haldamine
s > e Sõnumid > Sõnumipostkast
Sõnumi kõrval olev ikoon näitab, kas 
sõnum on loetud > või lugemata <. Ikoon 
võib näidata ka, et sõnum on lukus 9, 
kiireloomuline !, vähetähtis ↓ või et 
sõnumil on manus =.
Valikute Vasta, Suuna, Lukusta või Kustuta 
kasutamiseks leidke vajalik sõnum ja 
vajutage Valikud.
Kirja avamiseks vajutage s. Seejärel võite 
vajutada Valikud ning salvestada sõnumist 
telefoninumber, e-posti aadress, 
veebiaadress või fail. 

Funktsioonid
E-kirjade lugemine ja haldamine
s > e Sõnumid > E-posti sõnumid
Valikute Vasta, Suuna, Lukusta või Kustuta 
kasutamiseks leidke vajalik sõnum ja 
vajutage Valikud.
Sõnumi avamiseks vajutage s. Seejärel 
võite vajutada Valikud ning salvestada 
sõnumist telefoninumber, e-posti aadress, 
veebiaadress või fail. 
Sõnumi objektide talletamine
Avage MMS-sõnumite leht või liikuge 
soovitud objektile, seejärel:
Valikud > Salvesta

Funktsioonid
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Sõnumi printimine 
Bluetooth™-ühendusega
Sõnumi saatmiseks telefonist printerisse 
võite kasutada Bluetooth™-ühendust:
s > e Sõnumid > Sõnumipostkast, E-posti 
sõnumid, Väljundkast või Visandid
Leidke sõnum, mida soovite printida, ja 
vajutage Valikud > Prindin.
Te ei saa printida sõnumit loendist Mallid. 
Bluetooth-ühenduste kohta vaadake 
lisateavet lk 34.
Tekstsõnumite salvestamine 
SIM-kaardile
Saabunud tekstsõnumite salvestamine 
SIM-kaardile vajutage
s > e Sõnumid, seejärel vajutage Valikud 
> Seadistus > Sõnumi seaded > Sõnumi seaded 
> Vaiketalletamine > SIM-kaart

Funktsioonid
E-posti seadete muutmine
Võite muuta e-posti kontode seadeid. 
E-posti kasutamiseks tuleb salvestada 
e-posti Kasutaja ID ja Parool.
s > e Sõnumid, seejärel vajutage 
Valikud > Seadistus > E-posti snm seadistus 
> Konto seaded
Kui teil on mitu e-posti kontot, valige konto, 
mille seadeid soovite muuta.
Kuvatakse seadete loend. Sin salvestage ka 
oma e-posti Kasutaja ID ja Parool.
Märkus. Uue konto koostamiseks valige 
funktsioonis Konto seaded valik Uus kirje. Iga 
e-posti konto jaoks on menüüs 
s > e Sõnumid > E-posti sõnumid eraldi 
kaust.

Funktsioonid
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Kiirsõnumid

Brauseri sõnumid 
Mikrobrauseri vastuvõetud sõnumite 
lugemine:
s > e Sõnumid > Brauseri Sõnum
Infoteenused
Tellitavate informatsiooniteenuste 
sõnumite lugemine:
s > e Sõnumid > Infoteenused

Funktsioonid
Sisselogimine
s > ã IM
Valige IM konto, või valige uue IM konto 
loomiseks [Uus konto].

Funktsioonid
Automaatne sisselogimine
s > ã IM, vajutage Valikud ja siis 
> Offlain seadistused
Lülitage funktsioon Autom. sisselogimine sisse, 
et sisselogimine käivituks kohe pärast 
s > IM valimist. Lülitage funktsioon Sissel. 
autom. login sisse, et sisselogimine käivituks 
kohe pärast telefoni sisselülitamist.
Kiirsõnumi märguande viisi 
seadmine
Valige uue kiirsõnumi märguanne: helin või 
värin.
s > w Seaded > Helina tüübid > viis Andmed 
> IM

Funktsioonid
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Isikupärastamine
Funktsioonid
Keel
Menüükeele valimine: 
s > w Seaded > Algseadistus > Keel
Sirvimine
Menüüloendis kerimisriba valikute Üles/Alla 
või Ringmenüü valimine:
s > w Seaded > Algseadistus > Kerimine
Helistajate helina aktiveerimine 
Telefoniraamatu kirjete ja kategooriatega 
seotud helistaja helina aktiveerimine:
s > w Seaded > Helina tüübid > viis Andmed 
> Helinate ID-d
Helinatugevus
s > w Seaded > Helina tüübid > viis Andmed 
> Helina tugevus

Klahvitoonide helitugevus
s > w Seaded > Helina tüübid > viis Andmed 
> Klahvi tooni tugevus
Meeldetuletused
Saabuvate sõnumite meeldetuletuste 
määramine:
s > w Seaded > Helina tüübid > viis Andmed 
> Meeldetuletused
Menüüvaade
Menüü kuvamine graafiliste ikoonide või 
tekstloendina:
s > w Seaded > Personaliseeri > Peamenüü 
> Vaata
Põhimenüü 
Telefoni peamenüü ümberjärjestamine: 
s > w Seaded > Personaliseeri > Peamenüü 
> Järjesta

Funktsioonid
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Kõne kestus & 
maksumus
Telefonivõrgu ühenduse kestust hakatakse 
lugema hetkest, mil telefon saab ühenduse 
operaatorvõrguga ning loetakse seni, kuni te 
klahvi O vajutades kõne lõpetate. Ka 

Menüüikoonide kuvamine/peitmine
Menüüfunktsioonide ikoonide 
kuvamine või peitmine lähtekuvas: 
s > w Seaded > Personaliseeri > Koduekraan 
> Koduklahvid > Ikoonid
Lähteklahvide muutmine
Valikuklahvide, juhtklahvi ja 
smart-klahvi funktsiooni muutmine 
lähtekuval:
s > w Seaded > Personaliseeri > Koduekraan 
> Koduklahvid
Algseadete taastamine
Algseadete taastamine, välja arvatud 
avamiskood, turvakood ja kasutusaja 
taimer.
s > w Seaded > Algseadistus > Algseadete 
taastam.

Funktsioonid
Kõigi seadete kustutamine 
Ettevaatust! Kõigi seadete kustutamine 
kustutab kõik teie sisestatud teabe (kaasa 
arvatud telefoniraamatu ja 
kalendermärkmiku kirjed) ja teie 
allalaaditud sisu (kaasa arvatud fotod ja 
helid), mille olete telefonimällu talletanud. 
Kustutatud andmeid taastada ei ole 
võimalik.
s > w Seaded > Algseadistus > Kustuta Kõik

Funktsioonid
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kinnised või kutsuvad signaalid loetakse 
kõneaja sisse.
Telefoni nullitava loenduri võrguühenduse 
aja näit ei pruugi võrduda operaatorvõrgu 
poolt registreeritud ajaga, mille eest teile 
arve esitatakse. Arveldamist puudutava 
teabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja 
poole. 

Vabakäeseadmed
Märkus. Mobiiltelefoni kasutamine sõiduki 
juhtimise ajal võib hajutada juhi tähelepanu. 
Kui te ei suuda juhtimisele keskenduda, 
katkestage kõne. Lisaks sellele võib teatud 
piirkondades raadiosideseadmete ning nende 
juurde kuuluva lisavarustuse kasutamine 
keelatud olla. Kõnealuste seadmete 
kasutamisel järgige hoolikalt piiranguid ja 
seadusi. 

Funktsioonid
Kõnede kestus
Kõneaja loendurite vaatamine:
s > s Viimased kõned > Kõne kestus
Kõneajaloendur
Kõne ajal kestuse või maksumuse 
näitamine:
s > w Seaded > Seadistam. kõne ajal 
> Kõneaja loendur

Kõne maksumus*
Kõnemaksumuse loendurite 
vaatamine:
s > s Viimased kõned, vajutage Valikud ja 
siis > Kõne maksumus

Funktsioonid
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Andme- ja faksikõned
Telefon ühendamise kohta arvutiga 
USB-kaabli vahendusel vaadake lk 39.

Funktsioonid
Valjuhääldiseade
Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal:
Vajutage klahvi Kõlar (kui valik on kasutatav 
või Valikud > Valjuhääldi sees).
Automaatvastamine (autovarustus 
või peakomplekt)
Kõnedele automaatne vastamine, kui on 
ühendatud autovarustus või peakomplekt: 
s > w Seaded > Auto seaded või peakompl. 
> Autom. vastamine
Häälvalimine (peakomplekt)
Häälvalimise võimaldamine 
peakomplekti 
helistamis-/lõpetamisklahviga: 
s > w Seaded > peakompl. > Häälvalimine

Autovabakäevarustus (autovarustus)
Kõne automaatne autovarustusse 
suunamine, kui see on ühendatud: 
s > w Seaded > Auto seaded 
> Autom. käed-vabad

Funktsioonid
Andmete või faksi saatmine
Ühendage telefon seadmega ja võtke 
kõne seadme rakendusest.
Andmete või faksi vastuvõtmine
Ühendage telefon seadmega ja 
vastake kõnele seadme rakendusest.

Funktsioonid
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Kõne, siis faks
Ühendage telefon seadmega, 
sisestage faksinumber, vajutage 
Valikud > Kõne, siis faks, seejärel vajutage 
helistamiseks klahvi N.

Funktsioonid
Sünkroonimine
Saate helistada SyncML 
Interneti-serverisse ja sünkroonida 
oma telefoniraamatu ning 
kalendermärkmiku kirjed serveriga.
Interneti-sünkroonimispartneri 
seadistamiseks vajutage s > L Ühendus 
> MOTOSYNC > Sünkroniseerimine > [Uus kirje]. 
Sisestage serveri andmed, sealhulgas Serveri 
URL (eesliite http:// võite ära jätta) ja 
Andmerajad (kaust selle URL-i all, kus teie 
andmeid talletatakse).
Failide sünkroonimiseks teie poolt 
seadistatud partneriga valige partner 
s > L Ühendus > MOTOSYNC 
> Sünkroniseerimine.

Funktsioonid
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Rakenduse Exchange ActiveSync 
seadistamine
Teil on võimalik sünkroonida oma 
telefoniraamatu ning kalendermärkmiku 
kirjed e-posti kontodega serveris Microsoft® 
Exchange 2003.
Selleks peate teadma e-posti konto 
kasutajanime ja parooli, Microsoft® 
Exchange´i serveri nime ja kasutaja 
domeeninime. Veenduge, et e-posti konto 
valik Mobility on sisse lülitatud ning 
teenusepakkuja on aktiveerinud teie jaoks 
andmesideteenuse.
ActiveSync partneri seadistamiseks 
vajutage s > L Ühendus > MOTOSYNC 
> Vaheta, vajutage Valikud ja siis > Seadistus. 
Sisestage serveri andmed, sealhulgas Serveri 
nimi, Domeen ja Võrguseanss. Funktsiooni 
Võrguseanss seadistuse kohta vaadake lk 99.

Funktsioonid
Rakenduse Exchange ActiveSync 
kasutamine
Kui rakenduse Exchange ActiveSync 
partner on seadistatud, võite valida, millal 
telefoni ennast selle kontoga automaatselt 
sünkroonib.
Sünkroonimise kavandamiseks vajutage 
s > L Ühendus > MOTOSYNC > Vaheta, 
vajutage Valikud ja siis > Autosünkr. seadistus. 
Sisestage sünkroonimise kellaaeg ja 
kuupäev.

Funktsioonid
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Võrk Elektronmärkmik
Funktsioonid
Võrguseaded
Võrguteabe vaatamine ja 
võrguseadete muutmine:
s > w Seaded > Võrk
Tarkvarauuendus
Teenusepakkuja võib saata teile võrgu 
kaudu uuendatud telefonitarkvara. Kui 
telefon on tarkvarauuenduse vastu võtnud, 
saate valida installi edasilükkamise. 
Tarkvarauuenduse installimiseks hiljem:
s > w Seaded > Telefoni olek 
> Tarkvara uuendus > Uuenda nüüd

Funktsioonid
Äratuse seadmine
s > É Seaded > Äratuskell
Äratuse väljalülitamine 
Kui kostab äratus, toimige järgmiselt. 
Äratuse väljalülitamiseks vajutage Keela või 
O. Kaheksaminutilise viite seadmiseks 
vajutage Uuesti.
Märkus. Valik Uuesti on saadaval vaid siis, 
kui telefon on äratuse ajaks juba sisse 
lülitunud.
Uue sündmuse lisamine 
kalendermärkmikusse 
s > É Seaded > Kalender-märkmik, leidke 
päev ja vajutage s, vajutage 
Valikud > Koosta uus sündmus
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Kalendermärkmiku sündmuse näitamine
Sündmuse üksikasjade vaatamine või 
muutmine:
s > É Seaded > Kalender-märkmik, leidke 
päev ja vajutage s, vajutage Vaata
Sündmuse meeldetuletus 
Kui kuvatakse sündmuse meeldetuletus, 
toimige järgmiselt. Meeldetuletuse 
andmete vaatamiseks vajutage klahvi Vaata. 
Meeldetuletuse sulgemiseks vajutage klahvi 
Välju.
Kalendermärkmiku sündmuse saatmine 
teisele seadmele
Kalendermärkmiku kirje saatmine teisele 
telefonile, arvutile või seadmele:
s > É Seaded > Kalender-märkmik, leidke 
päev ja vajutage s, leidke sündmus ja 
vajutage Valikud > Saada

Funktsioonid
Kalendermärkmiku kuu, nädala või 
päeva kirjete printimine 
Bluetooth™-ühendusega
Bluetooth-ühendusega saab saata 
kalendermärkmiku kuu, nädala või päeva 
kirjed telefonist printerisse.
s > É Seaded > Kalender-märkmik
Minge kuu, nädala või päeva vaatesse ja 
vajutage Valikud > Prindin.
Bluetooth-ühenduste kohta vaadake 
lisateavet lk 34.

Funktsioonid
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Turvaseaded

Häälmärkme koostamine
Häälmärkme koostamine
Hoidke all hääleklahvi, öelge häälmärge, 
vabastage hääleklahv.
Märkus. Telefonikõnede salvestamist 
reguleerivad mitmed privaatsust ja 
telefonivestluste salvestamist puudutavad 
seadused. Selle funktsiooni kasutamisel 
järgige hoolikalt piiranguid ja seadusi.
Häälmärkme esitamine
Häälmärkme taasesitamine: 
s > h Multimeedia > Häälkirjed
Kalkulaator
s > É Seaded > Kalkulaator

Funktsioonid
Valuutateisendi
s > É Seaded > Kalkulaator, 
seejärel vajutage Valikud > Vahetuskurss
Sisestage vahetuskurss, vajutage klahvi Ok, 
sisestage summa ja vajutage 
Valikud > Konverteeri valuuta.

Funktsioonid
SIM-kaardi PIN-kood 
Ettevaatust! Kui sisestate kolm korda 
järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart 
blokeerub ning kuvatakse teade SIM-kaart on 
blokeeritud.
SIM-kaardi lukustamine või avamine: 
s > w Seaded > Turvaseaded > SIM-i PIN

Funktsioonid
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Ajaviide ja mängud
Kaamera kohta vaadake lisateavet lk 28.

Lukustamisfunktsioon
s > w Seaded > Turvaseaded > Lukusta 
rakendus
Sertifikaatide haldamine
Telefoni salvestatud Interneti 
juurdepääsusertifikaatide sisse- ja 
väljalülitamiseks:
s > w Seaded > Turvaseaded > Sertifikaatide 
haldus
Sertifikaate kasutatakse failide 
allalaadimisel ja teabe jagamisel 
veebilehtede identiteedi ja turvalisuse 
kontrollimiseks.

Funktsioonid Funktsioonid
Piltide vaatamine, kustutamine ja 
haldamine
Fotode, piltide ja animatsioonide 
haldamine:
s > h Multimeedia > Pildid
Faili kopeerimiseks või 
teisaldamiseks mälukaardilt ( ) 
telefoni mällu ( ), tõstke vastav fail esile ja 
vajutage Valikud > Halda > Kopeeri või Teisalda 
> Mälukaart. Mõningaid autorikaitsega faile 
ei saa kopeerida ega teisaldada.
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Fotod
Fotode töötlemine.
s > h Multimeedia > Pildid
Leidke foto, mida soovite töödelda, ja 
vajutage Valikud > Muuda. Muudetavad 
seaded on Eredus ja Kontrastsuse seaded, ning 
efektid on Udune ja Peegel. Sirvige seadeid 
juhtklahviga. Mõningaid autorikaitsega faile 
ei saa töödelda.
Videolõikude vaatamine, kustutamine ja 
haldamine
s > h Multimeedia > Videod
Faili kopeerimiseks või 
teisaldamiseks mälukaardilt ( ) 
telefoni mällu ( ), tõstke vastav fail esile ja 
vajutage Valikud > Halda > Kopeeri või Teisalda 
> Mälukaart. Mõningaid autorikaitsega faile 
ei saa kopeerida ega teisaldada.

Funktsioonid
Helindite kuulamine, kustutamine ja 
haldamine
Allalaaditud või komponeeritud helinate ja 
muusika haldamine:
s > h Multimeedia > Heli
Märkus. Telefon ei võta EDGE-võrgu kaudu 
saadetud andmeid ja raadiosaatjakõnesid 
vastu videote ja teatud tüüpi helifailide 
esitamise ajal. Raadiosaatjakõnet m ja 
EDGE È andmeid saab vastu võtta, kui 
lähtekuva ülaosas on vastavad tähised. 
Faili kopeerimiseks või 
teisaldamiseks mälukaardilt ( ) 
telefoni mällu ( ) tõstke fail esile ja 
vajutage Valikud > Halda > Kopeeri või Teisalda 
> Mälukaart. Mõningaid autorikaitsega faile 
ei saa kopeerida ega teisaldada.

Funktsioonid
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Helinate koostamine 
Telefonis kasutatavate helinate koostamine.
s > h Multimeedia > Heli > [Uus meloodia]
Mikrobrauseri käivitamine
Vajutage klahvi L.

Funktsioonid
Objektide allalaadimine veebilehelt
Pildi, helindi või muu objekti 
allalaadimiseks veebilehelt toimige 
järgmiselt.
Vajutage L, minge lehele, millel fail asub, 
liikuge lingile ja valige see.
Märkus. Kehtivad tavalised veebiühenduse 
või kandjakasutuse hinnad. 
Allalaaditud autorikaitsega failide 
aktiveerimiseks vajutage s > É Seaded 
> Aktiveerimise nimekiri > faili tüüp > fail. Faili 
kohta saate vaadata järgmist teavet: Olek, 
Tüüp, Aktiveerimine ja 999 Järgi.

Funktsioonid
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Allalaaditud failide salvestamine telefoni 
mällu või mälukaardile
Te võite valida, kas allalaaditud failid 
salvestatakse mälukaardile või telefoni 
mällu. Valige allalaaditud failide 
salvestuskoht järgmiselt:
s > w Seaded > Telefoni olek 
> Allalaadimise koht > Mälukaart või Telefon
Mälukaardi ja telefoni vaba mäluhulga 
teadasaamise kohta vaadake lk 38.
Veebiseansid
Veebiseansil salvestatakse seaded, 
mida telefon Internetti pääsemiseks 
kasutab. Veebiseansi valimine või loomine:
s > á Pääs veebi > Web Seanss

Funktsioonid
Mikrobrauseri ajaloo kustutamine
Mikrobrauseri ajaloo, vahemälu ja 
küpsiste kustutamine:
s > á Pääs veebi > Brauseri seadistus 
> Tühjenda ajalugu, Puhasta Cache või 
Kustuta küpsis
Mängu või rakenduse allalaadimine
Java™-mängude ja -rakenduste 
allalaadimisel toimige sama moodi nagu 
piltide ja muude objektide laadimisel.
Vajutage L, minge lehele, millel fail asub, 
liikuge lingile ja valige see.
Märkus. Kehtivad tavalised veebiühenduse 
või kandjakasutuse hinnad. 

Funktsioonid
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Mängu või rakenduse käivitamine
Java™-mängu või -rakenduse 
käivitamine:
s > Q Mängud & rakendused, leidke mäng 
või rakendus ja vajutage klahvi s keskosa
Märkus. Mälukaardile salvestatud mängu 
installimiseks ja käivitamiseks vajutage 
s > Q Mängud & rakendused > [Seadista uus]. 

Funktsioonid
Lennukirežiim
Telefoni kasutamiseks ilma 
võrguühenduseta lülitage see 
lennukirežiimi. Nõnda saate oma telefoniga 
mänge mängida ja muid rakendusi kasutada 
ilma lennuseadmeid häirimata.
s > w Seaded > Lennuki režiim 
> Lennuki režiim > Sees
Te saate valida, et telefon pakuks alati 
pärast sisselülitamist lennukirežiimi 
aktiveerimist.
s > w Seaded > Lennuki režiim 
> Päri käivitamisel > Sees

Funktsioonid
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SAR andmedAbsorbeerumise erimäära andmed

KÄESOLEV MUDEL VASTAB 
RAHVUSVAHELISTELE EESKIRJADELE 
RAADIOKIIRGUSOHU SUHTES
Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ning -
vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on 
arvestatud raadiokiirgusohu piirnorme, mida 
soovitavad rahvusvahelised eeskirjad. 
Nimetatud eeskirjad töötas välja sõltumatu 
teaduslik organisatsioon ICNIRP ning need 
sisaldavad ohutuspiire, mis on ette nähtud 
kõigi isikute kaitse tagamiseks, olenemata 
east ja tervislikust seisundist.
Eeskirjad kasutavad mõõtühikut nimega 
erineeldumismäär ehk SAR (Specific 
Absorption Rate). Piirnorm ICNIRP SAR 
avalikult kasutatavate mobiiltelefonide jaoks 
on 2 W/kg; käesoleva telefoni kõrgeim 
SAR-väärtus kõrva juures katsetamisel oli 
0,59 W/kg.1 Kuna mobiiltelefonid pakuvad 

suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada 
ka muudes asendites, näiteks kehal 
kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas 
kasutusjuhendis2. Sel juhul on katsete 
kõrgeim SAR-väärtus 0,84 W/kg.1

Kuna erineeldumismäära SAR mõõdetakse 
kõrgeima saatevõimsusega seadmete abil, on 
käesoleva seadme tegelik SAR-väärtus töö 
ajal tavaliselt ülaltoodud väärtusest madalam. 
See tuleneb seadme võimsustaseme 
automaatsest muutmisest eesmärgiga tagada 
miinimumtaseme kasutamine võrguühenduse 
saavutamisel. 
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Kuigi erinevate telefonide ja asukohtade korral 
võib esineda SAR-tasemete lahknevusi, 
vastavad need kõik kiirgusohutuse riiklikele 
nõuetele. Pange tähele, et käesoleva 
tootemudeli täiustused võivad põhjustada 
SAR-väärtuste erinevusi uuemate toodete 
korral; igal juhul vastavad kõik tooted 
eeskirjade nõuetele.
Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon on 
teatanud, et praegu olemasolev teaduslik 
informatsioon ei osuta vajadusele 
spetsiaalsete ettevaatusabinõude 
rakendamiseks mobiiltelefonide kasutamisel. 
Nad märgivad, et kui soovite kiirgusohtu 
vähendada, võite piirata kõnede pikkust või 
kasutada käed-vabad-süsteemi, mis 
võimaldab hoida mobiiltelefoni peast ja 
kehast eemal. 

Lisateavet leiate Ülemaailmse 
Tervishoiuorganisatsiooni (World Health 
Organization) veebisaidilt 
(http://www.who.int/emf) ja Motorola, 
Inc. veebisaidilt. (http://
www.motorola.com/rfhealth).

1. Katsed teostatakse rahvusvaheliste katse-
eeskirjade kohaselt. Piirnorm sisaldab olulist 
varutegurit, mis tagab inimestele täiendava kaitse 
ning arvestab mõõtmiste võimalikke 
kõrvalekaldeid. Täiendav lisateave sisaldab 
Motorola katseprotokolli, hindamisprotseduuri ja 
mõõtetulemuste määramatusvahemikku käesoleva 
toote jaoks.

2. Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety 
and General Information (Ohutus ja üldteave).
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WHO teaveMaailma Tervishoiuorganisatsiooni teave

Olemasolevate teaduslike andmete põhjal 
võib väita, et mobiiltelefoni kasutamine ei 
eelda spetsiaalsete ettevaatusabinõude 
järgimist. Kui see valmistab teile siiski 
probleeme, võite iseenda või oma laste jaoks 
raadiosageduslikku kiirgust vähendada, 
selleks piirake kõnede kestust ja kasutage 
vabakäeseadet, et mobiiltelefoni kehast eemal 
hoida.
Allikas: WHO faktide leht 193 

Lisateave: http://www.who.int./peh-emf
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