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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-tähe kujuline 
logo on registreeritud USA patendi- ja 
kaubamärgiametis (US Patent & Trademark 
Office). Bluetoothi kaubamärgid kuuluvad 
nende omanikele ning Motorola, Inc. 
kasutab neid litsentsi alusel. Java ja kõik 
muud Java-põhised märgid on ettevõtte Sun 
Microsystems, Inc. kaubamärgid või USA-s 
ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. 
iTunes on ettevõtte Apple Computer, Inc. 
USA-s ja teistes riikides registreeritud 
kaubamärk. Kõik muud toote- või 
teenusenimed kuuluvad nende omanikele.
© Motorola, Inc., 2005.
Ettevaatust! Raadiotelefoni muutmine 
või modifitseerimine Motorola otsese 
heakskiiduta tühistab kasutaja õiguse 
seadet kasutada.
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Tarkvara autoriõiguste kaitse
Käesolevas juhendis kirjeldatud Motorola 
toodetega võib kaasneda autoriõigusega 
kaitstud Motorola ja teiste-tootjate tarkvara, 
mida talletatakse pooljuhtmäludes või 
muudel kandjatel. Ameerika Ühendriikides 
ja teistes riikides kehtivad seadused 
tagavad Motorolale ja teistest-tootjatest 
tarkvarapakkujatele autoriõigusega kaitstud 
tarkvara osas teatud eksklusiivsed õigused, 
näiteks ainuõiguse autoriõigusega kaitstud 
tarkvara levitada või reprodutseerida. Sellest 
tulenevalt on seadusega lubatud ulatuses 
keelatud Motorola toodetes sisalduvat 
autoriõigusega kaitstud tarkvara 
modifitseerida, pöördprojekteerida, levitada 
või reprodutseerida. Lisaks ei anna Motorola 
toodete omandamine mingit otsest ega 
kaudset, protsessuaaltaanduslikku ega muud 
õigust Motorola või teisest-tootjast 
tarkvarapakkuja litsentsidele, autoriõigustele, 
patentidele ega patenditeotlustele, välja 
arvatud tavaline, mitteeksklusiivne 

kasutusmaksuvaba õigus toodet kasutada, 
mis tuleneb toote ostmisel rakenduvast 
seadusest.
Kuigi toodete spetsifikatsioone ja funktsioone 
võidakse ette teatamata muuta, teeme kõik 
endast sõltuva, et tagada toote 
funktsioonidele tehtud muudatuste 
kajastamiseks kasutusjuhendite regulaarset 
värskendamist. Kui teie kasutusjuhend siiski 
toote kõiki funktsioone täielikult ei kajasta, 
andke meile sellest teada. Kasutusjuhendite 
kaasajastatud versioonid võite leida ka 
aadressil http://www.motorola.com asuva 
Motorola veebisaidi tarbijajaotisest.
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8 Menüüsüsteem

Menüüsüsteem
Peamenüü
n Telefoniraamat
s Viimased kõned

• Vastuvõetud kõned
• Valitud kõned
• Märkmed
• Kõne kestus
• Kõne maksumus *
• Andmeside ajad
• Andmeside mahud

e Sõnumid
• Uus sõnum
• Postkast
• MMS mallid
• Kiirmärkused
• Kõnepost
• E-posti sõnumid
• Väljundkast
• Visandid
• Brauseri Sõnum *
• Infoteenused *

i iTunes
Q Mängud & rakendused
á Pääs veebi

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

h Multimeedia
• Teemad
• Kaamera
• Pildid
• Helid
• Videod
• Videokaamera

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

• Määratud numbrid
• Teenuse numbrid *
• Kiirvalimine

• IM *
• Vestlus *

w Seaded
• (vaadake järgmisele 

leheküljele)

Selline on tavaliselt telefoni 
peamenüü paigutus. Teie 
telefoni menüüsüsteem võib 
olla teistsugune.
* lisafunktsioonid
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Seadete menüü
l Personaliseeri

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

t Helina tüübid
• Tüüp
• viisi andmed

L Ühendus
• USB seaded
• Bluetooth'i link
• Sünkroniseerimine

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

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

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

m Telefoni olek
• Minu tel. numbrid
• Krediidiinfo / Krediidi jääk *
• Kasutatav liin *
• Aku näidik
• Tarkvara uuendus *
• Salvestusseadmed
• Häälvaliku keeled
• 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
• Lukusta rakendus
• Määratud numbrid
• Kõnepiirangud *
• SIM-i PIN
• Uued paroolid
• Sertifikaatide haldus

c Java Seaded
• Java Süsteem
• Kust. kõik rakendused
• Rakend. vibro
• Rakend. helitugevus
• Rakend.prioriteetne *
• Rakend. taustavalgus
• Määra rakend ootele *
• DNS IP *

* lisafunktsioonid
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10 Ohutusnõuded

Ohutus- ja üldteave
OhutusnõudedTÄHTIS 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.

V3i.UG.iTunes.L.book  Page 10  Friday, February 24, 2006  5:17 PM



11Ohutusnõuded

ÄRGE hoidke telefoni KASUTAMISE 
AJAL välisantennist kinni. Välisantennist 
kinnihoidmine mõjutab kõne kvaliteeti ja 
võib tingida telefoni töötamise vajalikust 
suuremal võimsusel.
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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12 Ohutusnõuded

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.

V3i.UG.iTunes.L.book  Page 12  Friday, February 24, 2006  5:17 PM



13Ohutusnõuded

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;

• sõitke tee äärde ja parkige enne 
helistamist või kõnele vastamist, 
kui sõiduolud seda eeldavad.
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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.
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.
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15Ohutusnõuded

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.
Ettevaatust: Kehavigastuste vältimiseks ärge 
hävitage oma akut tules.
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16 Ohutusnõuded

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.

Haigushood/teadvusekaotused
Mõningatel inimestel võib kokkupuutel 
vilkuvate tuledega, näiteks teleri vaatamisel 
või videomängude mängimisel, esineda 
langetõvehoogusid või teadvusekaotust. Selline 
haigushoog või teadvusekaotus võib ilmneda 

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

032377o

032378o
Li Ion BATT
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17Ohutusnõuded

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.

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, 
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18 Ohutusnõuded

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 hooldus
Kasutamine ja hooldamine

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.
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Euroopa Liidu direktiividele vastavuse kinnitus
Vastavus Euroopa Liidu nõueteleKäesolevaga 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"). 
Prantsusmaal ainult siseruumides 
kasutamiseks

Märkus: kui teie MQ4-4411G11-tüüpi 
telefonil on hoiatusmärgistus, ei tohi 
telefoni Bluetooth-funktsioone ja 
Bluetoothi 1. klassi sidetasemeid 
Prantsusmaal välistingimustes 
kasutada. Et vältida raadiosignaalide 
seadusevastast segamist, ärge 
kasutage Prantsusmaal viibides 
Bluetooth-funktsioone mujal kui 
siseruumides

IMEI: 350034/40/394721/9

0168
Type: MC2-41H14

Toote 
Ioanumber
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KorduvkasutusKeskkonna 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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Üldteave

Juhendi kasutamine
Käesolevas juhendis kujutatakse 
menüüfunktsioonide valimist järgmiselt.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > s Viimased kõned. > Valitud kõned
Selle näite kohaselt vajutate lähtekuval 
menüü avamiseks menüüklahvi M, leiate 
loendist ja valite valiku s Viimased kõned ning 
seejärel leiate ja valite valiku Valitud kõned.
Menüüfunktsiooni leidmiseks ja 
esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi S. 
Esiletõstetud menüüfunktsiooni valimiseks 
vajutage keskmist valikuklahvi s.

SIM-kaart
SIM-kaart (SIM - Subscriber Identity Module) 
sisaldab isiklikku teavet (nt teie telefoninumbrit 
ja telefoniraamatu kirjeid).

Sümbolid
Nii on tähistatud võrgust või 
liitumislepingust sõltuvad 
funktsioonid, mis ei pruugi igas 
võrgus kasutusel olla. Lisateabe 
saamiseks pöörduge 
teenusepakkuja poole.
Nii on tähistatud funktsioonid, 
mis eeldavad lisaseadmete 
kasutamist.
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23Üldteave

Ettevaatust! Ärge painutage ega kraapige 
SIM-kaarti. Hoidke SIM-kaarti staatilise elektri, 
vee ja mustuse eest.

Aku

Soovitusi aku kasutamiseks
Aku kasutusiga sõltub võrgust, 
signaalitugevusest, temperatuurist 
ning kasutatavatest funktsioonidest 
ja lisaseadmetest.

1 Vajadusel suruge akuhoidiku kaane lukk 
alla ja eemaldage kaas.

2 Hoidke SIM-kaart nii, et sakk on vasakul 
all ning kuldne klemmistik allpool. 
Lükake SIM-kaart metallklambri alla ja 
kaardipilusse, nagu näidatud joonisel.
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24 Üldteave

• Kasutage alati 
originaalakusid ja -laadijaid, 
mis kannavad tähistust 
Motorola Original. Garantii 
ei kata kahjusid, mis on põhjustatud 
selliste akude ja/või akulaadijate 
kasutamisest, mis pole Motorola 
toodetud.

• Uute või kaua kasutamata seisnud 
akude laadimiseks võib kuluda 
rohkem aega.

• Laadige akut toatemperatuuril.
• Kui te akut mõnda aega ei kasuta, 

hoidke laadimata akut jahedas, 
pimedas ja kuivas kohas.

• Akud ei tohi sattuda keskkonda, mille 
temperatuur on madalam kui -10 °C 
(14 °F) või kõrgem kui 45 °C (113 °F). 
Liiklusvahendist väljudes võtke 
telefon alati kaasa.

• Pikemat aega kasutusel olnud aku 
hakkab järk-järgult vananema ning 
vajab pikemaajalist laadimist. 
Kui märkate aku tööaja lühenemist, 
on tõenäoliselt aeg osta uus aku.
Kasutuskõlbmatuks muutunud akude 
käitlemise kohta saate teavet lähimast 
jäätmekäitluskeskusest.

Tähelepanu! Ärge visake akut tulle - aku võib 
plahvatada.
Enne telefoni kasutamist lugege 
akuohutusteavet käesoleva juhendi 
peatükist "Ohutus- ja üldteave". 

032375o
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25Üldteave

Aku paigaldamine

Aku laadimine
Uued akud ei ole 
täielikult laetud. 
Avage kaitsekaas 
ja ühendage 
laadija 
telefoniga, nagu 
näidatud 
joonisel. Teine 
ots ühendage vooluvõrgu pistikupessa. 
Telefon võib aku laadimist alustada mitu 
sekundit pärast laadija ühendamist. 
Aku laadimise ajal põleb laadimistuli. 
Kui laadimine on lõppenud, kuvatakse 
teade Laadim. lõpetatud.

1.

2.

3.

4.
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26 Üldteave

Nõuanne. Akut pole võimalik üle laadida. 
Täisvõimsuse saavutab aku pärast paari 
täis- ja tühjakslaadimistsüklit.
Märkus. Aku laadimiseks võite ka 
ühendada kaabli telefoni 
mini-USB-pordist arvuti USB-porti. 
Nii telefon kui arvuti peavad olema 
sisse lülitatud ning arvutisse peavad olema 
installitud õiged tarkvaradraiverid. Kaablid 
ja tarkvara kuuluvad eraldimüüdavasse 
andmesidekomplekti, millel on tähistus 
Motorola Original.

Sisse- ja väljalülitamine
Ettevaatust! Sisselülitamisel võib telefon 
nõuda SIM-kaardi PIN-koodi sisestamist 
SIM-kaardi avamiseks. Kui sisestate kolm 
korda järjest vale PIN koodi, SIM-kaart 
blokeerub ning kuvatakse teade SIM Blokeeritud. 
Pöörduge teenusepakkuja poole.

Telefoni sisselülitamiseks 
hoidke mõne sekundi 
jooksul (või kuni ekraan 
sisse lülitub) all klahvi 
O. Nõudmisel 
sisestage SIM-kaardi 
kuuekohaline PIN-kood ja/või neljakohaline 
avamiskood.
Telefoni väljalülitamiseks hoidke klahvi O 
kaks sekundit all.

Helistamine
Kõne alustamiseks sisestage telefoninumber 
ja vajutage N.
Kõne lõpetamiseks sulgege klapp või 
vajutage O.
Märkus. Kui vabakäekõlar on sisse lülitatud, 
ei lõpeta klapi sulgemine kõnet (lisateavet 
vabakäekõlari kohta vt lk 63).
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Kõne vastuvõtmine
Kui telefon heliseb ja/või vibreerib, avage 
kõnele vastamiseks lihtsalt klapp või 
vajutage N.
Kõne lõpetamiseks sulgege klapp või 
vajutage O.
Märkus. Kui vabakäekõlar on sisse lülitatud, 
ei lõpeta klapi sulgemine kõnet (lisateavet 
vabakäekõlari kohta vt lk 63).

Telefoninumbri 
salvestamine 
telefoniraamatusse
Telefoninumbreid saab salvestada 
telefoniraamatusse (Telefoniraamat).

Märkus. Telefoniraamatu kirjeid saab 
salvestada telefoni mällu või SIM-kaardile. 
SIM-kaardil talletatavaile numbreile ei saa 
lisada helistaja pilti, spetsiaalset helinat ega 
häälnime.
 1 Sisestage telefoninumber lähtekuval.
2 Vajutage klahvi Talleta.
3 Sisestage nimi ja muud telefoninumbri 

kohta käivad andmed. Andmete 
muutmiseks liikuge juhtklahvi abil 
vastavasse kohta ja vajutage keskmist 
valikuklahvi s.

4 Numbri salvestamiseks vajutage klahvi 
Valmis.

Telefoniraamatu kirje muutmise või 
kustutamise kohta vt lk 80.
E-posti aadressi salvestamiseks vajutage 
M > n Telefoniraamat ja seejärel 
M > Uus > E-maili aadress.
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Salvestatud 
telefoninumbrile 
helistamine
Funktsiooni leidmine. M > n Telefoniraamat
 1 Leidke kontakt.
2 Kontaktile helistamiseks vajutage N.

Kirje otsing 
telefoniraamatust
Telefoniraamatu otsimeetodi seadmiseks 
vajutage M > n Telefoniraamat ja seejärel 
M > Seadistus > Otsingu meetod 
> Mine või Leia.

Telefoniraamatu kirje otsimiseks vajutage 
klahvistiku seda klahvi, millel on kirje 
algustäht. Meetod Mine viib automaatselt 
esimese selle klahvi tähega algava kirje 
juurde. Meetod Leia nõuab sõltuvalt 
telefoniraamatu sortimisviisist kirje nime 
või kiirvalimisnumbri sisestamist.

Teie telefoninumber
Oma numbri vaatamiseks vajutage lähtekuval 
M #.
Nõuanne. Kõne ajal oma telefoninumbri 
vaatamiseks vajutage M > Minu tel. numbrid.
Oma nime ja telefoninumbri 
SIM-kaardile salvestamiseks või 
redigeerimiseks vajutage numbri 
kuvamise ajal klahvi Muuda. Kui te oma 
telefoninumbrit ei tea, pöörduge 
teenusepakkuja poole.
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Peamised lisarakendused

Telefoniga saab teha palju enamat kui ainult 
helistada ja kõnesid vastu võtta!

Lennukirežiim
Lennukirežiim  lülitab telefoni 
helistamisfunktsioonid välja seal, kus telefoni 
kasutamine on keelatud.  Lennukirežiimis 
saate kasutada telefoni iTunes-pleierit ja muid 
helistamisega mitteseotud funktsioone.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Lennuki režiim 
> Lennuki režiim > Sees või Väljas
Te saate seada telefoni igal sisselülitamisel 
küsima, kas lülitada lennukirežiim sisse 
või välja.

Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Lennuki režiim 
> Päri käivitamisel > Sees või Väljas

iTunes®

Töölauarakendust iTunes saate arvutis 
kasutada muusika ja muu digitaalse 
helilise sisu ostmiseks ja 
allalaadimiseks Internetist, CD-de 
kuulamiseks ja lemmikpaladest loendite 
koostamiseks. Seejärel saate palad arvutist 
telefoni siirdada ning esitada neid telefoni 
iTunes-rakenduse vahendusel.
Märkus. iTunes toetab palavorminguid MIDI, 
MP3, AAC ja WAV.
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Rakenduse iTunes avamine
Nõuanne. Palade siirdamiseks ja esitamiseks 
rakenduse iTunes vahendusel peate telefoni 
paigaldama mälukaardi (vt lk 35) ning seadma 
mälukaardi USB-vaikeseadeks (vajutage 
M > w Seaded > Ühendus > USB seaded 
> Mälukaart).
Rakenduse iTunes kuva avamiseks vajutage 
M > i iTunes.

Palade esitamine
Nõuanne. Palade siirdamiseks ja esitamiseks 
rakenduse iTunes vahendusel peate telefoni 
paigaldama mälukaardi (vt lk 35) ning seadma 
mälukaardi USB-vaikeseadeks (vajutage 
M > w Seaded > Ühendus > USB seaded 
> Mälukaart).
Eraldise pala esitamiseks vajutage S, 
et leida valik Songs, valige pala ja vajutage 
klahvi Play.
Kõigi loendis olevate palade esitamiseks 
vajutage S, et leida valik Albums, Artists või 
Playlist, vajutage S paremale, et valida All, 
ja vajutage seejärel klahvi Play.
Nõuanne. Palade esitamiseks peate pärast 
nende siirdamist arvutist telefoni USB-kaabli 
eemaldama.

V3i.UG.iTunes.L.book  Page 30  Friday, February 24, 2006  5:17 PM



31Peamised lisarakendused

Rakenduse iTunes juhtimine

Funktsioonid
Menüüelemendi valimine
Menüüelemendi leidmiseks vajutage 
klahvi S üles või alla ning seejärel 
selle valimiseks klahvi S paremale.
Eelmise elemendi juurde naasmiseks 
vajutage klahvi S vasakule.
Nõuanne. Palade esitamiseks (Play) või 
menüüdest väljumiseks (Exit) kasutage 
parem- ja vasakpoolset valikuklahvi.
Pala peatamine
Olekust Play (c) olekusse Pause (T) 
lülitumiseks (kui rakendus iTunes on 
peidetud) vajutage lähtekuval klahvi S 
üles. Teine võimalus on vajutada rakenduse 
iTunes kuval Now Playing klahvi Pause.

Pala taasesitamine
Vajutage Previous/Rewind.
Eelmise pala esitamine
Vajutage kaks korda Previous/Rewind.
Edasikerimine
Hoidke all Next/Fast Forward.
Tagasikerimine
Hoidke all Previous/Rewind.
Palade esitus suvajärjestuses
Rakenduse iTunes menüü avamiseks 
vajutage klahvi iTunes. Palade 
suvajärjestuses esitamise funktsiooni 
(Shuffle Songs) leidmiseks vajutage klahvi S 
alla ja seejärel Play.
Palade helitugevuse reguleerimine
Vajutage helitugevusklahve või klahvi S 
üles või alla.

Funktsioonid
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Rakenduse iTunes installimine 
arvutisse
Enne palade laadimist telefoni peate 
töölauarakenduse iTunes arvutisse installima.
 1 Asetage rakenduse iTunes CD-ROM 

(kaasneb telefoni müügikomplektiga) 
arvuti CD-seadmesse või kasutage antud 
veebiaadressi avamiseks ja uusima 
töölauarakenduse iTunes tarkvara 
allalaadimiseks arvuti veebibrauserit.

2 Tarkvara installimiseks järgige kuvatavaid 
juhendeid.

3 Kui install on lõpetatud, topeltklõpsake 
rakenduse iTunes avamiseks selle ikooni 
i arvuti töölaual.

Lisateavet töölauarakenduse iTunes tarkvara 
kohta vaadake veebilehelt aadressil 
http://www.hellomoto.com.

Rakenduse iTunes peitmine
Rakenduse iTunes peitmiseks muusika 
esitamise ajal toimige järgmiselt.
Vajutage M > Hide.
Telefon kuvab rakenduse iTunes käsud 
lähtekuval. Rakenduse iTunes sisu kuulamise 
ajal saate kasutada telefoni muid 
funktsioone.
Väljumine rakendusest iTunes
Vajutage rakenduse iTunes lähtekuval 
klahvi Exit.

Funktsioonid
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Muusikapoe iTunes Music 
Store kasutamine
Arvutisse installitud töölauarakenduse iTunes 
tarkvara saab kasutada palade 
eelkuulamiseks, ostmiseks ja allalaadimiseks 
veebipoest iTunes Music Store (mõnedes 
riikides pole kasutatav). Enamikus poodidest 
on müügil üle miljoni pala. Palade ostmiseks 
muusikapoest kasutage Apple'i kontot.
Muusika sirvimiseks ja ostmiseks toimige 
järgmiselt.
 1 Avage töölauarakendus iTunes ja klõpsake 

allikaloendi valikut Music Store.
2 Konto koostamiseks või olemasoleva 

Apple'i konto teabe sisestamiseks 
klõpsake nuppu Sign In ning järgige 
kuvatavaid juhendeid.

3 Kui olete kontosse loginud, saate 
muusikat sirvida ja osta.

Nõuanne. Kui olete pala ostnud, 
kuvatakse selle nimi loendisse Purchased 
Music. Neid palasid saate pukseerida enda 
koostatavatesse esitusloenditesse või 
otse telefoni.

Lisateabe saamiseks muusikapoe iTunes 
Music Store kohta avage rakendus iTunes 
ja valige Help > iTunes and Music Store Help.

Muusika siirdamine
Ettevaatust! Ärge ühendage USB-kaablit 
arvutist või telefonist lahti muusikafailide 
siirdamise ajal. Kui USB-kaabel andmesiirde 
ajal siiski eraldatakse, alustage siirdamist 
uuesti, et muusikafaile mitte rikkuda.

V3i.UG.iTunes.L.book  Page 33  Friday, February 24, 2006  5:17 PM



34 Peamised lisarakendused

Muusika siirdamiseks töölauarakendusest 
iTunes telefoni toimige järgmiselt.
 1 Seadke telefonis USB-vaikeühenduseks 

mälukaart.
Vajutage M > w Seaded > Ühendus > USB 
seaded > Mälukaart.

2 Avage arvutis töölauarakendus iTunes.
3 Ühendage telefon arvutiga USB-kaabli 

vahendusel.
4  Kui töölauarakenduses iTunes kuvatakse 

telefoniikoon, pukseerige muusikafailid 
telefoni.

5 Kui rakendus iTunes on muusika 
siirdamise telefonisse lõpetanud, kuvab 
telefon teate OK to Disconnect. USB-kaabli 
eemaldamiseks telefonist vajutage kaablil 
paiknevat suurt nuppu.

Nõuanne. Telefon ei toeta muusika siirdamist 
Bluetooth-ühenduse vahendusel.

Esitusloendi koostamine
Esitusloendid koostatakse arvutis ja 
siirdatakse telefoni. Esitusloendi 
koostamiseks toimige järgmiselt.
 1 Avage arvutis töölauarakendus iTunes.
2 Klõpsake nuppu Add (+).
3 Sisestage esitusloendi nimi.
4 Palade pukseerimiseks muusikakogust 

esitusloendisse kasutage tarkvara iTunes.
5 Ühendage telefon arvutiga USB-kaabli 

vahendusel.
6 Kui töölauarakenduses iTunes kuvatakse 

telefoniikoon, valige esitusloendi 
siirdamiseks telefonisse loendi nimi.

Nõuanne. Palade esitamise võimaldamiseks 
peate USB-kaabli telefonist eemaldama. Ärge 
ühendage USB-kaablit lahti muusika 
siirdamise ajal.
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Piltide lisamine paladele
Rakenduse iTunes paladele saab lisada 
plaadiümbrise kujunduse või muid pilte.
Kui arvuti töölauarakenduse iTunes vasakus 
alumises nurgas pilti ei kuvata, klõpsake 
pildiakna avamiseks pildiikooni "View 
Artwork".
Kui palaga kaasneb plaadiümbrise pilt, 
kuvatakse pildiaknas selle pisipilt. Pildi 
vaatamiseks täisekraanil vajutage s.
Pildi lisamiseks või muutmiseks pukseerige 
pildifail pildiaknasse.

Töölauarakenduse iTunes 
tarkvara uuendamine
Lisateavet rakenduse iTunes muusika 
telefonis talletamise kohta leiate veebilehelt 
aadressil 
http://www.itunes.com/mobile/ 
motorola või http://www.hellomoto.com.

Mälukaart
Multimeediumobjektide (nt fotode ja helide) 
salvestamiseks ja esitamiseks saate telefonis 
kasutada eemaldatavat mälukaarti.

Mälukaardi paigaldamine
Ettevaatust! Ärge painutage ega kraapige 
mälukaarti. Hoidke kaarti staatilise elektri, 
vee ja mustuse eest.
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Mälukaarditeabe vaatamine 
ja muutmine
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Telefoni olek. 
> Salvestusseadmed
 1 Mälukaardi leidmiseks kasutage klahvi S.
2 Mälukaarditeabe vaatamiseks vajutage 

klahvi Andmed
või
vajutage menüü Salvestusseadmed 
avamiseks ja mälukaardi vormindamiseks 
(Formeeri) või selle nime muutmiseks 
(Nimeta Ümber) klahvi M.

Mälukaardil talletatavate failide vaatamiseks 
avage failide loend (näiteks Pildid, Videod või 
Helid) ja vajutage seejärel M > Vaheta 
talletusseade > Mälukaart. Et taas vaadata 
telefonis talletatavaid faile, vajutage 
M > Vaheta talletusseade > Telefon.

1 Suruge akukaane lukk alla ja eemaldage 
kaas.

2 Lükake mälukaart metallklambri alla ja 
kaardipilusse, nagu näidatud joonisel.
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Failide teisaldamine telefonist 
mälukaardile
Telefoni mälu vabastamiseks saate faile 
(näiteks pilte, fotosid, videolõike ja helifaile) 
teisaldada telefonist mälukaardile.
Märkus. Faili teisaldamine mälukaardile 
kustutab algse faili telefoni mälust.
Telefonis talletatavate failide vaatamiseks 
avage failide loend (näiteks Pildid, Videod või 
Helid) ja vajutage seejärel M > Vaheta 
talletusseade > Telefon.
Leidke teisaldatav fail ja vajutage 
M > Teisalda > Mälukaart.

Mälukaardi ühendamine 
arvutiga
Failide siirdamiseks mälukaardilt ja 
mälukaardile saate telefoni ühendada 
arvutiga.
Märkus. Kui telefon on arvutiga ühendatud, 
pääsete mälukaardile juurde ainult 
arvuti kaudu.
Telefonis:
vajutage M > w Seaded > Ühendus 
> USB seaded > 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.
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Arvutis:
 1 leidke irdketta ikoonina "Removable Disk" 

kuvatav telefoni mälu. PC-tüüpi arvutis 
paikneb see aknas "My Computer". 
Macintoshi arvutis kuvatakse see töölaual.

2 Telefoni mälukaardil asuvate failide loendi 
avamiseks klõpsake irdketta "Removable 
Disk" ikooni.

3 Soovitud failide salvestamiseks 
mälukaardile pukseerige need kaardile 
järgmiselt: 
MP3-failid: > mobile > audio 
pimenduspildid: > mobile > picture 
taustpildid: > mobile > picture 
videolõigud: > mobile > video

4 Kui olete lõpetanud, eemaldage 
mälukaardiga telefon ohutult arvutist.
Kui kasutate PC-tüüpi arvutit, 
paremklõpsake ekraani allservas asuvas 
süsteemisalves riistvara turvalise 
eemaldamise ikooni "Safely Remove 
Hardware". Seejärel valige "USB Mass 
Storage Devices" (USB-massmäluseadmed) 
ja "Stop" (Peata).
Kui kasutate Macintoshi, valige irdketta 
ikoon "Removable Disk" ja pukseerige 
see prügikasti "Trash".

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

Telefonis:
väärtuse Data/Fax taastamiseks 
USB-vaikeühendusena vajutage 
M > w Seaded > Ühendus > USB seaded 
> Data/faksi ühendus.
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Kaitstud sisu talletamine ja 
kasutamine
Kui üritate esitada autoriõigusega kaitstud 
faili, võib see nõuda litsentsi allalaadimist. 
Mõned litsentsid lubavad faili esitada vaid 
määratud arv kordi või määratud arvu 
päevade vältel. Autoriõigusega kaitstud faile 
ei saa saata, kopeerida ega muuta.
Näiteks võib litsents lubada autoriõigusega 
kaitstud faili kasutamist viis korda või kolme 
päeva vältel; pärast seda litsents aegub.
Allalaaditud autoriõigusega kaitstud failide 
aktiveerimiseks toimige järgmiselt.
Funktsiooni leidmine. Vajutage M 
> Aktiveerimise nimekiri > faili tüüp > fail.
Vaadata saate autoriõigusega kaitstud faili 
olekut (Olek), tüüpi (Tüüp), aktiveerimisteavet 
(Aktiveerimine) ja kasutatavuskordi (999 Järgi).

Häälkäsud
Helistamiseks ning mõnede rakenduste 
avamiseks ja kasutamiseks saab kasutada 
häälkäsklusi.
Märkus. Mõned telefonikeeled ei toeta 
hääletuvastust ja häälkäsklusi.

Rakenduste avamine
Rakenduste Kaamera või Kõnepost, Kordusvalimine 
(valitud kõnede loendi) või Vastuvõetud kõned 
(vastuvõetud kõnede loendi) avamiseks 
toimige järgmiselt.
 1 Vajutage hääleklahvi ja vabastage see.

Telefon nõuab käskluse lausumist.
2 Lausuge 

"camera" (kaamera), "voicemail" 
(kõnepost) "redial" (valitud kõnede loend) 
või "received calls" (vastuvõetud kõned).
Telefon avab rakenduse.
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Helistamine
Helistamiseks saab kasutada häälkäsklusi.

• Telefoniraamatu kirje valimiseks hääle 
abil kasutage nime alusel valimist.

• Suvalise telefoninumbri valimiseks 
numbreid välja hääldades kasutage 
numbri alusel valimist.

Nõuanne. Lausuge numbrid tavalisel 
kõnekiirusel ja -valjusel. Hääldage numbreid 
selgelt. Vältige pause numbrite vahel.
 1 Vajutage hääleklahvi ja vabastage see.

Telefon nõuab käskluse lausumist.
2 Lausuge "name dial" (valimine nime alusel) 

või "digit dial" (valimine numbri alusel).
3 Nõudmisel lausuge telefoniraamatu kirje 

nimi või numbrid, millest telefoninumber 
koosneb.
Nime või numbri ära tundnud, teeb 
telefon sellele kõne.

Märkused. 
• Telefon võib nõuda nime või numbri 

kordamist. Kui nimi või number ei 
kehti, telefon kõnet ei tee.

• Kui telefon nime või numbrit ära ei 
tunne, kuvatakse nimede ja/või 
numbrite loend ning telefon küsib "Did 
you say...," (kas sa ütlesid...) ja tõstab 
esile loendi esimese kirje. Esiletõstetud 
numbri valimiseks lausuge "yes" (jah). 
Järgmise kirje esiletõstmiseks lausuge 
"no" (ei).
Nime või numbri valimiseks käsitsi 
leidke loendist nimi või number ja 
vajutage keskmist valikuklahvi s.

• Häälvalimistoimingute parendamiseks 
õpetage telefon oma häält tuvastama. 
Vajutage M > w Seaded 
> Personaliseeri > Häälvalim. seadistus 
> Harjuta üksiknumbr..
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Fotod

Pildistamine
Kaamera kaadrinäidiku avamiseks vajutage 
M > h Multimeedia > Kaamera.

Nõuanne. Kõrge eraldusvõimega fotosid saab 
salvestada ainult mälukaardile. Pildi 
eraldusvõime muutmiseks vajutage kaamera 
kaadrinäidiku kuval M > Piltide seadistus 
> Resolutsioon.
 1 Suunake objektiiv pildistatavale objektile.
2 Pildistamiseks vajutage klahvi Pildista.
3 Foto saatmiseks multimeediumsõnumis 

vajutage klahvi Saada (vt lk 47)
või
valige talletusvaliku valimiseks klahvi 
M. Võimalikud valikud on Ainult Salvesta, 
Määra taustapildiks, Määra ekraanisäästjaks ja Sis. 
traam. kirjena.
või
vajutage foto kustutamiseks ja aktiivse 
kaadrinäidiku kuvale naasmiseks klahvi 
Tühista.
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Otsetee. Pärast pildistamist vajutage pildi 
kiireks salvestamiseks ja kaamera kaadriotsija 
kuvale naasmiseks keskmist valikuklahvi s.
Märkus. SIM-kaardil talletatavale 
telefoniraamatu kirjele ei saa fotot määrata.

Autoportree
Kui kaamera kaadrinäidik on aktiivne, võite 
näidiku kuvamiseks välisekraanil klapi 
sulgeda. Pildistamiseks vajutage smart-klahvi 
(vaadake joonist lk 2). Foto talletamiseks või 
kustutamiseks avage klapp.

Kaamera seaded
Kui kaamera kaadrinäidik on aktiivne, vajutage 
menüü Pildimenüü avamiseks klahvi M. 
Avaneb loend järgmiste valikutega.

Valikud
Mine piltide 
juurde

Saate talletatavaid pilte ja 
fotosid vaadata. Teatud 
toimingute, nagu Kustuta, 
Nimeta Ümber või Teisalda 
sooritamiseks pildiga 
vajutage klahvi M.

Mine 
videomenüüsse

Lülitumine videokaamera 
režiimi.

Vaheta 
talletusseade

Saate pilte telefoni mällu või 
mälukaardile salvestada ja 
vaadata.
Märkus. Kõrge eraldusvõimega 
fotosid saab salvestada ainult 
mälukaardile.

Auto-taimeriga 
hõive

Saate pildistamiseks seada 
taimeri.

Piltide 
seadistus

Fotoseadete reguleerimine.

Näita vaba 
ruumi

Saate vaadata, kui palju on piltide 
salvestamiseks vaba mälu.

V3i.UG.iTunes.L.book  Page 42  Friday, February 24, 2006  5:17 PM



43Peamised lisarakendused

Videolõigud

Videolõigu salvestamine
Videokaamera kaadrinäidiku avamiseks 
vajutage M > h Multimeedia > Videokaamera.

Märkus. Kujutist suumida saate ainult enne 
salvestuse alustamist.
Nõuanne. Kui soovite videolõigu saata 
MMS-sõnumis, peab video pikkuseks olema 
seatud MMS. Pikkuse seadmiseks vajutage 
M > Videode seadistus > Video pikkus.
 1 Suunake objektiiv filmitavale objektile.
2 Videosalvestuse alustamiseks vajutage 

klahvi Pildista.
3 Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage 

klahvi Stopp.
4 Talletusvaliku valimiseks vajutage klahvi 

Valikud. Võimalikud valikud on Saada sõnumis 
ja Ainult Salvesta.
Või
vajutage videolõigu kustutamiseks Tühista.

Kui soovite saata videolõigu sõnumis, 
vaadake jaotist "Multimeediumsõnumi 
saatmine" lk 47. 
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Kui videokaamera kaadrinäidik on aktiivne, 
vajutage menüü Videode menüü avamiseks 
klahvi M. Avaneb loend järgmiste 
valikutega.

Valikud
Mine Videoklip. Saate vaadata 

talletatavaid 
videolõike. Teatud 
toimingute, nagu 
Kustuta, Nimeta Ümber 
või Teisalda 
sooritamiseks 
videolõiguga 
vajutage klahvi M.

Mine pildimenüüsse Lülitumine 
fotokaamera režiimi.

Vaheta talletusseade Saate videolõike 
telefoni mällu või 
mälukaardile 
salvestada ja 
vaadata.

Videode seadistus Saate reguleerida 
videosalvestise 
seadeid.

Näita vaba ruumi Saate vaadata, 
kui palju on 
videolõikude 
salvestamiseks 
vaba mälu.

Valikud
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Videolõigu esitamine
Funktsiooni leidmine. Vajutage M 
> h Multimeedia > Videod > videolõik.
Videolõik kuvatakse ekraanil taasesituskuval.

Menüü Videode menüü avamiseks vajutage 
klahvi M. Avaneb loend järgmiste 
valikutega.

Valikud
Saada sõnumis Saate lisada 

videolõigu uuele 
sõnumile.

Uus Saate videokaamera 
uue videolõigu 
salvestamiseks 
aktiveerida.

Vaheta talletusseade Saate videolõike 
telefoni mällu või 
mälukaardile 
salvestada ja 
vaadata.

Detailid Saate vaadata 
videolõigu andmeid.

Nimeta Ümber Saate videolõigu 
nime muuta.
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Märgista/
Kõrvalda märgistus

Saate märgistada ühe 
või mitu videolõiku 
kustutamiseks, 
teisaldamiseks, 
kopeerimiseks 
või kategooria 
omistamiseks.

Kustuta Saate märgistatud 
videolõigu(d) 
kustutada.

Teisalda Saate siirdada 
videolõigu(d) 
teise seadmesse, 
kustutades 
algupärandi(d) 
telefoni mälust.

Valikud
Kopeeri Saate kopeerida 

videolõigu(d) teise 
seadmesse, jättes 
algupärandi(d) 
telefoni.

Määra Saate videolõigu(d) 
kategooriatesse 
määrata.

Kategooriad Saate koostada 
uue kategooria või 
vaadata valitud 
kategooria videolõike.

Videode seadistus Saate reguleerida 
videosalvestise 
seadeid.

Näita vaba ruumi Saate vaadata, 
kui palju on 
videolõikude 
salvestamiseks 
vaba mälu.

Valikud
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Multimeediumsõnumid
Muude sõnumifunktsioonide kohta vaadake 
teavet lk 85.

Multimeediumsõnumi saatmine
Multimeedium-sõnumiteenuse 
(Multimedia Messaging Service, MMS) 
sõnum sisaldab lehti teksti ja 
meediumobjektidega (kaasa arvatud fotod, helid 
või videolõigud). Multimeediumsõnumeid 
saab saata teistele MMS-ühilduvaile 
telefonidele ning e-posti aadressidele.
Funktsiooni leidmine. Vajutage R 
> Uus sõnum. > Uus multimeediasnm
 1 Teksti sisestamiseks lehele vajutage 

klahvistiku klahve (lisateavet teksti 
sisestamise kohta vaadake lk 57).
Pildi, heli, videolõigu, häälsalvestise, 
kiirmärkme või kontaktteabe 
sisestamiseks lehele vajutage 
M > Sisene. Valige failitüüp ja fail.

Järgmise lehe lisamiseks sõnumile 
sisestage tekst või objektid olemasolevale 
lehele ja vajutage M > Sisene 
> Uus lehekülg. Uuele lehele saate teksti ja 
objekte lisada.

2 Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, 
vajutage M > Sõnumi võimalused. Avaneb 
sõnumivalikute loend.
Sõnumi teema sisestamiseks leidke Teema 
ning vajutage keskmist valikuklahvi s.
Faili manustamiseks sõnumile leidke Lisa 
ning vajutage keskmist valikuklahvi s. 
Valige failitüüp ja fail.
Sõnumi prioriteedi seadmiseks või 
saateraporti nõudmiseks või raporti 
lugemiseks leidke soovitud valik ja 
vajutage keskmist valikuklahvi s.

3 Pärast sõnumi seadete seadmist vajutage 
klahvi Valmis.
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4 Ühe või mitme adressaadi valimiseks 
sõnumile vajutage klahvi Saada.
Telefoniraamatu kirje valimiseks leidke 
kirje ja vajutage keskmist valikuklahvi s. 
Järgmiste kirjete lisamiseks korrake 
neid samme.
Uue telefoninumbri sisestamiseks leidke 
[Uus number] ning vajutage keskmist 
valikuklahvi s.
Uue e-posti aadressi sisestamiseks leidke 
[Uus e-meili aadress] ning vajutage keskmist 
valikuklahvi s.

5 Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi Saada.
Sõnumi tühistamiseks või 
salvestamiseks menüüsse Visandite menüü 
vajutage klahvi M.

Multimeediumsõnumi 
vastuvõtmine
Kui saate multimeediumsõnumi või 
-kirja, annab telefon sellest märku ja 
kuvab teate Uus sõnum ning 
sõnumitähise (näiteks r).
Sõnumi avamiseks vajutage klahvi Loe.

• Fotod, pildid ja animatsioonid 
kuvatakse sõnumi lugemise käigus.

• Kui kuvatakse helifailiga leht, esitatakse 
helifail. Helitugevuse reguleerimiseks 
kasutage helitugevusklahve.
Märkus. Multimeediumkirjale lisatud 
helifaili esitamiseks võib olla vajalik 
leida vastav tekstis olev tähis.
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• Manustatud failid on lisatud sõnumi 
lõppu. Manuse avamiseks leidke faili 
tähis või nimi ja vajutage (pildifaili 
avamiseks) klahvi Vaata, (helifaili 
avamiseks) klahvi Esita või 
(telefoniraamatu vCard'i, 
kalendermärkmiku vCalendar-kirje 
või tundmatut tüüpi faili avamiseks) 
klahvi Ava.

Bluetooth®-raadioside
Telefon toetab 
Bluetooth-raadiosideseadmete 
paaristamist (ehk linkimist või 
sidumist). Te saate telefoni 
vabakäekasutamiseks paaristada 
Bluetooth-peakomplekti või autokomplektiga, 
või failide vahetamiseks teise Bluetooth-sidet 
toetava telefoni või arvutiga.

Märkus. Teatud piirkondades võib 
raadiosideseadmete ning nende tarvikute 
kasutamine keelatud olla. Nende kasutamisel 
järgige hoolikalt vastavaid piiranguid 
ja seadusi.

Märkus. Teie telefoni 
Bluetooth-funktsioone ning 
Bluetoothi 1. klassi energiatasemeid 
ei tohi Prantsusmaal vabas õhus 
kasutada. Raadiosignaalide lubamatu 
segamise vältimiseks ärge kasutage 
Prantsusmaal Bluetooth-funktsioone 
väljaspool siseruume.

Bluetoothi suurima võimaliku turvalisuse 
tagamiseks peaksite Bluetooth-seadmeid alati 
paaristama turvalises segamatus keskkonnas.
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Bluetoothi toite sisse- või 
väljalülitamine
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Ühendus > Bluetooth'i link 
> Seadistus > Toide.> Sees
Märkus. Aku kasutusea pikendamiseks 
lülitage Bluetoothi toide välja (Väljas), 
kui te Bluetoothi ei kasuta. Telefon ei 
paaristu muude seadmetega enne, kui 
lülitate Bluetoothi toite taas sisse (Sees) 
ning paaristate telefoni seadmega uuesti.

Peakomplekti või 
vabakäe-autokomplekti 
kasutamine
Enne telefoni paaristamist 
vabakäeseadmega veenduge, et seade 
on lülitatud sisse ja paaristamisrežiimis 
valmis (vaadake seadme kasutusjuhendit). 
Korraga saate telefoni paaristada ainult 
ühe seadmega.

Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Ühendus 
> Bluetooth'i link > Käed-vabad. > [Otsi seadmeid]
Telefon loetleb sideraadiuses leitud seadmed.
 1 Leidke loendist soovitud seade ja vajutage 

keskmist valikuklahvi s.
2 Seadmega paaristamiseks vajutage 

klahvi Jah.
3 Vajadusel sisestage seadme pääsukood 

(nt 0000) ja vajutage klahvi Ok.
Kui telefon on paaristatud, kuvatakse 
lähtekuval Bluetooth-tähis à ning väline 
Bluetooth-märgutuli vilgub.
Märkus. Kui Bluetoothi toide on sisse 
lülitatud, saab telefon varemkasutatud 
vabakäeseadmega automaatselt paaristuda. 
Lülitage seade lihtsalt sisse või viige telefoni 
lähedusse.
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Failide kopeerimine teise 
seadmesse
Fotosid, pilte, videolõike, helifaile, 
telefoniraamatu kirjeid, kalendermärkmiku 
sündmusi ja järjehoidjaid saab kopeerida 
Bluetooth-ühendusi toetavasse teise telefoni 
või arvutisse.
Enne faili kopeerimist teise seadmesse 
veenduge, et vastuvõttev seade on lülitatud 
sisse ja leitavas režiimis valmis.
Märkus. Autoriõigusega kaitstud faile ei saa 
kopeerida.
 1 Leidke telefonis objekt, mida soovite teise 

seadmesse kopeerida.
2 Vajutage klahvi M ja valige seejärel

• Kopeeri foto, pildi, videolõigu või helifaili 
kopeerimiseks;

• Jaga tel.raam.kirjet telefoniraamatu kirje 
kopeerimiseks;

• Saada kalendermärkmiku sündmuse või 
järjehoidja kopeerimiseks.

3 Valige tuvastatud seadme nimi või 
vajutage selle seadme otsimiseks, 
kuhu soovite objekti kopeerida, 
[Otsi seadmeid].

Märkus. Kui olete loonud ühenduse telefoni ja 
Bluetooth-seadme vahel, võib see seade luua 
samasuguse Bluetooth-ühenduse teie 
telefoniga. Bluetooth-ühenduse loomisel 
kuvatakse telefonis Bluetooth-tähis.

Failide vastuvõtmine teisest 
seadmest
Enne failide vastuvõtmist teisest seadmest 
veenduge, et telefoni Bluetoothi toide on 
lülitatud sisse (vt lk 50).
Laske teisel seadmel saata fail oma telefoni.
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Kui teie telefon ja saatev seade teineteist ära 
ei tunne, peate lülitama telefoni leitavasse 
režiimi, et saatev seade selle üles leiaks:
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Ühendus > Bluetooth'i link 
> Seadistus. > Leia mind
Faili vastuvõtmiseks teisest seadmest 
vajutage klahvi Nõustu. Kui faili siirdamine 
lõppeb, annab telefon sellest märku. 
Vajadusel vajutage faili salvestamiseks 
soovitud kohta klahvi Salvesta.

Failide saatmine printerisse
Fotosid, pilte, sõnumeid, telefoniraamatu 
kirjeid ja kalendermärkmiku sündmusi saab 
saata telefonist Bluetooth-ühendusi 
toetavasse printerisse.
Märkus. Printida saate lehti suuruses A4 
või US Letter. Muus suuruses printimiseks 
kopeerige objekt telefoniga ühendatud 
arvutisse ja printige sellest. Kiirmärkmeid 

(Kiirmärkused), MMS-malle (MMS mallid) ega 
telefoniraamatu postiloendit (Postinimestik) 
printida ei saa.
 1 Leidke telefonis objekt, mida soovite 

printida, ja vajutage M > Prindi.
2 Kui need on kasutatavad, valige lisaks 

objekte või prindivalikuid.
3 Valige tuvastatud printeri nimi menüüs 

Printerid toodud loendist või tuvastamata 
printeri, millesse soovite objekti saata, 
otsimiseks valik [Otsi seadmeid].

Bluetooth-lisafunktsioonid

Funktsioonid
Paaristamine tuvastatud seadmega
M  > w Seaded > Ühendus 
> Bluetooth'i link > Käed-vabad > seadme nimi.
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Seadmega paaristamise lõpetamine
Leidke seadme nimi ja vajutage 
klahvi Katkesta.
Kõne ajal pea- või autokomplektile 
lülitumine
M > Kasuta Bluetooth'i
Kõne ajal tagasi telefonile lülitumine
Kõne ajal pea- või autokomplektilt 
tagasi telefonile lülitumiseks toimige 
järgmiselt.
M > Kasuta telefoni
Multimeediumobjekti teisaldamine 
seadmesse
Ettevaatust! Objekti teisaldamisel 
kustutatakse algne objekt teie telefonist.
Leidke objekt, vajutage M > Teisalda ning 
valige seadme nimi.

Funktsioonid
Tuvastatud seadme atribuutide 
muutmine
Leidke seadme nimi ja vajutage 
M > Muuda.
Bluetoothi valikute seadmine
M  > w Seaded > Ühendus 
> Bluetooth'i link. > Seadistus

Funktsioonid
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Põhiteave

Leheküljelt 1 leiate telefoni joonise.

Ekraan
Telefoni sisselülitamisel kuvatakse ekraanile 
lähtekuva.

Märkus. Sõltuvalt teenusepakkujast võib teie 
lähtekuva välja näha teistsugune.
Lähtekuval olles telefoninumbri valimiseks 
vajutage vastavaid numbriklahve ja 
seejärel N.
Menüütähis M tähendab, et võite põhimenüü 
avamiseks vajutada klahvi M. 
Valikuklahvide tekstid näitavad valikuklahvide 
hetkefunktsioone. Valikuklahvide 
asukohti vt lk 1.
Põhifunktsioonide avamiseks vajutage 
lähtekuval klahvi S üles, alla, vasakule või 
paremale. Nende funktsioonide ikoone saate 
lähtekuval kuvada või peita. Samuti saate 
muuta pidevalt kuvatavaid ikoone (lisateavet 
lähtekuva ikoonide muutmise kohta vt lk 90).
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Lähtekuva ülaservas võidakse kuvada 
olekutähiseid.

 

1 Andmesidetähis - näitab ühenduse 
olekut. Bluetooth®-tähis à kuvatakse, 
kui paariste telefoni teise seadmega. 
Muud indikaatorid võivad olla:

2 GPRS-tähis - kuvatakse, kui telefon 
kasutab kiiret GPRS (General Packet 
Radio Service) -võrguühendust. 
Muud tähised võivad olla:

4 = turvaline 
pakettandmeside

7 = ebaturvaline 
pakettandmeside

3 = turvaline 
ühendus

6 = ebaturvaline 
ühendus

2  - turvaline 
CSD (Circuit 
Switch Data) -kõne

5 = ebaturvaline 
CSD-kõne

* = GPRS, 
PDP-kontekst 
aktiivne

, = GPRS-pakett-
andmeside 
kasutatav
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3 Signaalitugevuse tähis - püstribad 
näitavad võrgu signaalitugevust. Kõnesid 
ei saa alustada ega vastu võtta, 
kui kuvatakse tähis ! või ).

4 Rändlustähis - tähis ã kuvatakse, 
kui telefon otsib või kasutab võrku, 
mis pole teie koduvõrk. Muud 
tähised võivad olla:

5 Aktiivse liini tähis - ? kuvatakse 
aktiivse kõne ajal. Tähis > näitab, 
et suunamisfunktsioon on aktiivne. 
Kahe telefoniliiniga SIM-kaardi tähised 
võivad olla järgmised:

6 Kiirsõnumitähis - kuvatakse, 
kui kiirsõnumside teenus (IM) 
on aktiivne. Tähiste hulka võivad kuuluda:

Java™-tähis ` kuvatakse, kui mõni 
Java-rakendus on aktiivne.

7 Sõnumitähis - kuvatakse, kui teile 
saabub sõnum. Tähiste hulka 
võivad kuuluda:

: = 2G-kodu ; = 2G-rändlus
8 = 2,5G-kodu 9 = 2,5G-rändlus

@ = aktiivne 
on liin 1

B = aktiivne 
on liin 2

A = liin 1 
on suunatud

C = liin 2 
on suunatud

P = IM on 
aktiivne

I = IM 
jaoks leitav

_ = hõivatud Q = IM jaoks 
mitteleitav

J = saadaval 
telefonikõnedeks

X = vallasrežiimis

r = tekstsõnum t = kõneteade
s = kõneteade ja 
tekstsõnum

d = IM-sõnum

a = aktiivne 
vestlusseanss 
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8 Aku laetuse tähis - püstribad näitavad aku 
laetuse taset. Kui kuvatakse teade Aku tühi, 
laadige akut.

9 Märguande viisi tähis - näitab hetkel 
valitud märguande viisi.

10 Asukohatähis - kuvatakse, 
kui telefon saab (Ö) või ei saa 
(Ñ) saata asukohateavet.

Tekstisisestus
Teatud funktsioonides saab sisestada teksti.

Järgmistest sisestusrežiimidest mõne 
valimiseks vajutage tekstisisestuskuval 
klahvi #.

y = vali helin z = vaikne helin
| = värin † = värin ja helin
} = värin, 
seejärel helin

{ = hääletu

450
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Esmase ja teisese tekstisisestusrežiimi 
seadmiseks vajutage tekstisisestuskuval 
klahvi M > Teksti seaded ja valige Eelisseaded 
või Tavaseaded.

Nõuanne. SOOVITE SÕNUMIT RÕHUTADA? 
Täheregistri muutmiseks väikeseks (U), 
järgmise suure algustähega väikeseks (V 
režiimis k, n, h või q) või ainult suureks 
(T režiimis i, o, f või l) vajutage 
tekstisisestuskuval klahvi 0.

iTAP®-režiim
iTAP-režiimi lülitumiseks vajutage 
tekstisisestuskuval klahvi #. Kui tähiseid 
j või p ei kuvata, vajutage M > Teksti 
seaded, et seada iTAP-režiim esmaseks 
või teiseseks tekstisisestusrežiimiks.
iTAP-režiim võimaldab sõnu sisestada ühe 
klahvivajutusega tähe kohta. iTAP-tarkvara 
moodustab juba tehtud klahvivajutuste põhjal 
levinud sõnu ning ennustab sisestamise ajal 
iga sõna.

Sisestusrežiimid
j või g Esmaseks (Primaarne) 

tekstisisestusrežiimiks saab 
seada suvalise iTAP®-j või 
tap-g -režiimi.

p või m Teiseseks (Sekundaarne) 
tekstisisestusrežiimiks saab 
seada suvalise iTAP-p või tap-m 
-režiimi. Kui te ei soovi teisest 
sisestusrežiimi, valige seade Tühi.

W Numbriline -režiimis saab sisestada 
ainult numbreid.

[ Sümbol -režiimis saab sisestada 
ainult sümboleid.
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Näiteks kui vajutate 7764, näeb 
kuva välja nii:

• Kui soovite sisestada mõnd muud sõna 
(näiteks Progress), jätkake ülejäänud 
tähtede sisestamiseks numbriklahvide 
vajutamist.

• Numbrite kiireks sisestamiseks 
hoidke all suvalist numbriklahvi - 
nii saate ajutiselt lülituda 
numbrirežiimi. Soovitud numbrite 
sisestamiseks vajutage vastavaid 
numbriklahve. iTAP-režiimi 
naasmiseks sisestage tühik.

• Kirjavahemärkide või muude tärkide 
sisestamiseks vajutage klahvi 1.

Tap-režiim
Tap-režiimi lülitumiseks vajutage 
tekstisisestuskuval klahvi #. Kui tähiseid 
g või m ei kuvata, vajutage M > Teksti 
seaded, et seada tap-režiim esmaseks 
või teiseseks tekstisisestusrežiimiks.
Teksti sisestamisel tap-režiimis vajutage 
tähtede ja numbrite valimiseks klahvi 
mitu korda. Korrake seda sammu iga 
tähe sisestamisel.

440
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Näiteks kui vajutate 7 ühe korra, näeb kuva 
välja nii:

Kui sisestate sõnast vähemalt kolm esimest 
tähte, võib telefon sõna lõpu ise ära arvata. 
Näiteks kui sisestate Prog, võib kuva välja 
näha nii:

• Iga lause esimene sõna kirjutatakse 
suure algustähega. Täheregistri 
vahetamiseks väiketäheliseks enne 
kursori järgmisele positsioonile 
liikumist vajutage klahvi S alla.

• Et teksti sisestada või muuta, vajutage 
vilkuva kursori liigutamiseks klahvi S.

449

449

V3i.UG.iTunes.L.book  Page 60  Friday, February 24, 2006  5:17 PM



61Põhiteave

• Kui te ei soovi teksti või muudatusi 
salvestada, vajutage salvestamata 
väljumiseks klahvi O.

• Laiendatud tap-režiimis saab klahvi 
järjest mitu korda vajutades sisestada 
lisaks erimärke ja -sümboleid.

Numbrirežiim
Vajutage tekstisisestuskuval klahvi #, 
kuni kuvatakse tähis W. Soovitud 
numbrite sisestamiseks vajutage 
vastavaid numbriklahve.

Sümbolrežiim
Vajutage tekstisisestuskuval klahvi #, 
kuni kuvatakse tähis [. Klahvistiku klahvi 
sümbolite kuvamiseks ekraani allservas 
vajutage vastavat klahvi. Leidke soovitud 
sümbol ja vajutage keskmist valikuklahvi s.

Helitugevus
Helitugevusklahvidega 
saab

• lülitada välja 
saabuva kõne 
märguande;

• muuta kõne ajal 
kuulari 
helitugevust;

• lähtekuval muuta helinatugevust.
Nõuanne. Mõnikord on oluline, 
et telefon oleks hääletu. Lähtekuval 
helitugevuse vähendamise nuppu all 
hoides saate kiiresti märguande viisiks 
seada Vibro või Hääletu. Märguande viisi 
seadmise kohta menüüst vt lk 65.
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Juhtklahv
Menüüelementide 
leidmiseks ja 
esiletõstmiseks vajutage 
juhtklahvi S üles, alla, 
vasakule või paremale. 
Kui olete soovitud valiku 
esile tõstnud, vajutage selle valimiseks 
keskmist valikuklahvi s.

Smart-klahv
Smart-klahv pakub 
toimingute läbiviimiseks 
alternatiivseid 
võimalusi. Näiteks võite 
pärast soovitud 
menüüelemendi 
leidmist selle valimiseks 
vajutada smart-klahvi 
(selle asemel, et vajutada 

keskmist valikuklahvi s). Teavet selle 
kohta, kuidas muuta smart-klahvi 
funktsiooni lähtekuval, vt lk 90.

Välisekraan
Kui telefon on suletud, kuvatakse välisekraanil 
kellaaeg, kuupäev ja olekutähis. Välisekraan 
annab ka märku saabuvatest kõnedest ja 
muudest sündmustest. Telefoni olekutähiste 
loendit vt lk 55.

Telefoni märguande viisi 
seadmine välisekraanil
 1 Märguande viiside (Helina tüübid) loendi 

avamiseks vajutage helitugevusklahvi 
(vt joon. lk 2).

2 Vajutage smart-klahvi, kuni kuvatakse 
soovitud märguande viisi tähis.

3 Lähtekuvale naasmiseks vajutage 
helitugevusklahvi.
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Vastamata kõne numbrile 
helistamine välisekraanilt
Telefon peab arvet vastamata kõnede üle; 
välisekraanil kuvatakse teade X Vastamata kõned.
Nõuanne. Kuna suletud telefoni 
mikrofon ja kuular on varjatud, peate 
helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks 
kasutama peakomplekti või muud 
vabakäeseadet.
Märkus. Teatud piirkondades võib 
raadiosideseadmete ning nende tarvikute 
kasutamine keelatud olla. Nende kasutamisel 
järgige hoolikalt vastavaid piiranguid ja 
seadusi.
 1 Vastuvõetud kõnede loendi avamiseks 

vajutage smart-klahvi (vt joon. lk 2).
2 Vastamata kõne leidmiseks vajutage 

helitugevusklahve.

• Numbrile helistamiseks 
peakomplektiga ühendatud telefonilt 
hoidke smart-klahvi all.

• Loendist helistamata väljumiseks 
vajutage smart-klahvi põgusalt.

Vabakäevaljuhääldi
Vabakäevaljuhääldi abil saab kõnesid teha ka 
telefoni kõrva juures hoidmata.
Kõne ajal vabakäevaljuhääldi sisselülitamiseks 
vajutage klahvi Kõlar. Kuni valjuhääldi 
väljalülitamiseni või kõne lõpuni kuvatakse 
teade Valjuhääldi sees.
Märkused. 

• Kui vabakäevaljuhääldi on sisse lülitatud, 
ei lõpeta klapi sulgemine kõnet.

• Vabakäevaljuhääldi ei tööta, kui telefon 
on ühendatud vabakäe-autovarustuse 
või peakomplektiga.
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Koodid ja paroolid
Telefoni neljakohaline avamiskood on algselt 
1234. Telefoni kuuekohaline turvakood on 
algselt 000000. Kui teenusepakkuja pole neid 
koode muutnud, peaksite seda ise tegema.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Turvaseaded. > Uued paroolid
Muuta saate ka SIM-kaardi PIN-koodi ja 
kõnepiiranguparoole.
Kui olete avamiskoodi unustanud, proovige 
sisestada kood "1234" või oma telefoninumbri 
neli viimast numbrit, kui kuvatakse viip Sisesta 
avamiskood. Kui see ei aita, vajutage 
klahvi M ja sisestage kuuekohaline 
turvakood.
Kui olete unustanud mõne teise koodi, 
näiteks turvakoodi, SIM-kaardi PIN-koodi, 
PIN2-koodi või piiranguparooli, pöörduge 
teenusepakkuja poole.

Telefoni lukustamine 
ja avamine
Et teised ei saaks teie telefoni kasutada, võite 
telefoni lukustada. Telefoni lukustamiseks või 
avamiseks on vaja neljakohalist avamiskoodi.
Telefoni lukustamiseks käsitsi vajutage 
M > w Seaded > Turvaseaded > Telefoni lukk 
> Lukusta nüüd.
Telefoni automaatseks lukustamiseks 
väljalülitamisel vajutage M > w Seaded 
> Turvaseaded > Telefoni lukk > Automaatne lukustus 
> Sees.
Märkus. Hädaabinumbreile saab helistada 
ka lukustatud telefonilt (lisateavet vt lk 74). 
Lukustatud telefon annab saabuvast kõnest 
või sõnumist helina või vibreerimisega märku, 
kuid vastamiseks tuleb telefon avada.
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Kohandamine

Märguande viis
Iga märguande viisi profiil kasutab 
saabuvatest kõnedest ja muudest 
sündmustest teavitamiseks isesugust helina- 
ja värinakomplekti. Profiil Hääletu vaigistab 
telefoni. Profiili desaktiveerimiseks seadke 
telefonile muu märguande viis. Valitavad 
profiilid on järgmised.

Märguande viisi tähis kuvatakse lähtekuva 
ülaservas. Profiili valimiseks toimige 
järgmiselt.

Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Helina tüübid > Tüüp 
> viisi nimi.
Otsetee. Kui valikul on võimalike seadete 
(näiteks märguande viiside) loend, vajutage 
soovitud seade valimiseks klahvi S vasakule 
või paremale.
Nõuanne. Telefoni kiireks lülitamiseks režiimi 
Vibro või Hääletu vajutage lähtekuval korduvalt 
helitugevuse vähendamise klahvi (vaadake 
joonist lk 61).

Märguande viisi muutmine
Saabuvate kõnede ja muude sündmuste 
märguandeid saab muuta. Muudatused 
salvestatakse hetkel valitud märguande 
viisi profiili.

y Vali z Tasane
| Vibro † Vibro ja helin
} Helin ja vibro { Hääletu
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Märkus. Märguande viisi profiilile Hääletu 
märguannet seada ei saa.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Helina tüübid 
> style name Detail.
 1 Leidke Viimased (või kahe kõneliiniga 

telefonidel Liin 1 või Liin 2) ning vajutage 
selle muutmiseks klahvi Muuda.

2 Leidke soovitud märguanne ja vajutage 
selle valimiseks keskmist valikuklahvi s.

3 Märguande seade salvestamiseks 
vajutage klahvi Tagasi.

Kuupäev ja kellaaeg
Telefon vajab kalendermärkmiku tööks 
kuupäeva ja kellaaega.
Kellaaja ja kuupäeva sünkroonimiseks 
võrguga toimige järgmiselt. Vajutage 
M > w Seaded > Algseadistus 
> Aeg ja kuupäev > Autom. uuendamine > Sees.
Kellaaja ja kuupäeva seadmiseks käsitsi 
lülitage välja funktsioon Autom. uuendamine ja 
toimige järgmiselt. Vajutage 
M > w Seaded > Algseadistus > Aeg ja kuupäev 
> Aeg ja Kuupäev.
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Taustpilt
Lähtekuva taustpildiks ("tapeediks") saate 
määrata soovitud foto, pildi või animatsiooni.
Märkus. Valitud teema võib taustpildi 
määratleda (vt lk 68).
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Personaliseeri > Taust

Ekraanisäästja
Ekraanisäästjaks saate määrata foto, pildi 
või animatsiooni. Ekraanisäästja kuvatakse, 
kui klapp on avatud ja määratud aja jooksul 
ei ole toimunud mingit tegevust.
Märkus. Ekraanisäästja valik võib sõltuda 
valitud teemast (vaadake järgmist jaotist).
Nõuanne. See funktsioon aitab säästa ekraani, 
aga mitte akut. Aku kasutusea pikendamiseks 
lülitage ekraanisäästja välja.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Personaliseeri. 
> Ekraanisäästja

Valikud
Pilt Taustpildina kuvatava pildi 

valimiseks vajutage klahvi S 
üles või alla. Taustpildist 
loobumiseks vajutage Puudub.

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

Valikud
Pilt Ekraanisäästjana kuvatava pildi 

valimiseks vajutage klahvi S 
üles või alla. Ekraanisäästjast 
loobumiseks vajutage Puudub.
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Teemad
Telefoni teema on hulk pildi- ja helifaile, 
mida saab telefonile määrata. 
Enamikuga teemadest kaasneb 
taustpilt, ekraanisäästja pilt ja helin. Telefoni 
võib teemasid olla eelnevalt salvestatud ning 
neid saab lisaks alla laadida.
Teema määramiseks toimige järgmiselt. 
Vajutage M > h Multimeedia > Teemad 
> teema.
Teema allalaadimise kohta vaadake lk 100.

Ettevaatust! Telefoni salvestatud teemasid 
saab kustutada. Kustutatud teemat taastada 
ei saa.
Teema kustutamiseks toimige järgmiselt. 
Vajutage M > h Multimeedia > Teemad, 
leidke teema ja vajutage M > Kustuta 
või Kustuta kõik.

Ekraani välimus
Telefoni välimust ja ilmet määratleva rüü 
valimiseks toimige järgmiselt. Vajutage 
M > w Seaded > Personaliseeri > Menüü kuva.
Ekraani ereduse seadmiseks toimige 
järgmiselt. Vajutage M > w Seaded 
> Algseadistus > Eredus.
Aku kasutusea pikendamiseks saab jõude 
seisva telefoni taustvalguse seada välja 
lülituma. Klapi avamisel või suvalise klahvi 
vajutamisel süttib taustvalgus taas. 

Viivitus Valige jõudeolekuaeg, mille 
möödumisel kuvatakse telefoni 
ekraanil ekraanisäästja.

Valikud
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Taustvalguse väljalülitamisele eelneva 
ajavahemiku seadmiseks toimige järgmiselt.
Vajutage M > w Seaded > Algseadistus 
> Taustvalgustus.
Märkus. Taustvalguse sisse- või 
väljalülitamiseks Java™-rakenduste tarbeks 
vajutage M > w Seaded > Java Seaded 
> Rakend. taustavalgus.
Aku kasutusea pikendamiseks saab jõude 
seisva telefoni ekraani seada välja lülituma. 
Klapi avamisel või suvalise klahvi vajutamisel 
lülitub ekraan taas sisse. Ekraani 
väljalülitamisele eelneva ajavahemiku 
seadmiseks toimige järgmiselt.
Vajutage M > w Seaded > Algseadistus 
> Displei taimaut.

Vastamisvalikud
Saabuva kõne vastuvõtmiseks on mitu 
võimalust. Vastamisvaliku sisse- või 
väljalülitamiseks toimige järgmiselt.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Seadistam. kõne ajal. 
> Vastamise võimalused

Valikud
Mitme klahviga Võimaldab kõne vastu võtta 

suvalist klahvi vajutades.
Vastamine 
klapiga

Võimaldab kõne vastu võtta 
klapi avamisega.
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Kõned

Helistamise ja kõnedele vastamise kohta 
vt lk 26.

Kõne märguande 
väljalülitamine
Helitugevusklahvide abil saate enne kõne 
vastuvõtmist saabuva kõne märguande välja 
lülitada.

Viimased kõned
Telefon peab arvet saabuvate ja väljuvate 
(ka ühendamata) kõnede üle. Viimased 
kõned on loendites esikohal. Sissekanded 
vanemate kõnede kohta asendatakse 
järjest uuemate kõnekirjetega.

Otsetee. Valitud ehk väljahelistatud kõnede 
loendi avamiseks lähtekuvalt vajutage 
klahvi N.
Otsetee. Nummerdatud loendis (näiteks 
valitud ja vastuvõetud kõnede loendis) 
vajutage kirje esiletõstmiseks vastavat 
numbriklahvi.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > s Viimased kõned
 1 Leidke loend Vastuvõetud kõned või Valitud 

kõned ning vajutage keskmist 
valikuklahvi s.

2 Leidke juhtklahvi abil soovitud kõne. Tähis 
Á kõnekirje kõrval tähendab, et kõne 
ühendati.
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• Numbrile helistamiseks vajutage 
klahvi N.

• Kõne andmete (nt kellaaja ja kuupäeva) 
vaatamiseks vajutage klahvi Vaata.

• Menüü Viimaste kõn. menüü vaatamiseks 
vajutage klahvi M. Selles menüüs 
võivad olla järgmised valikud.

Valikud
Salvesta Telefoniraamatu kirje 

koostamiseks nii, et number 
on väljal Nr..

Kustuta/ 
Kustuta kõik

Ühe või kõigi kirjete 
kustutamiseks loendist.

Peida ID/
Näita ID-d

Järgmise kõne ajal oma 
numbrinäidu peitmiseks või 
näitamiseks.

Saada sõnum Uue tekstsõnumi avamiseks, 
nii et number on väljal Kellele.

Lisa numbreid Numbrite lisamiseks 
telefoninumbri lõppu.

Lisa number Numbri manustamiseks 
telefoniraamatust või 
viimaste kõnede loendist.

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

Kõne, siis faks Rääkimiseks ja sama 
kõne raames faksi 
saatmiseks (vt lk 95). 

Valikud
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Kordusvalimine
 1 Valitud kõnede loendi avamiseks 

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

ja vajutage klahvi N.
Kui kostab kinnine toon ja kuvatakse 
teade Kõne ebaõnnestus, Number kinni, 
vajutage numbri kordusvalimiseks 
klahvi N või Korda. Kui kõnele vastatakse, 
annab telefon ühe helisignaali või vibreerib 
korra, kuvatakse teade Uuestivalimine õnnestus 
ning kõne ühendatakse.

Tagasihelistamine
Telefon registreerib vastamata kõned ja kuvab 
teate X Vastamata kõned, kus X tähistab 
vastamata kõnede arvu.
 1 Vastuvõetud kõnede loendi avamiseks 

vajutage klahvi Vaata.
2 Leidke kõnekirje, millele soovite tagasi 

helistada, ja vajutage klahvi N.

Märkmik
Klahvistikul viimati sisestatud numbrijada 
talletatakse märkmiku mälus. Selleks võib olla 
viimati valitud telefoninumber või kõne ajal 
hilisemaks kasutamiseks üleskirjutatud 
number. Märkmikus talletatava numbri 
vaatamiseks toimige järgmiselt.
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Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > s Viimased kõned > Märkmed

• Numbrile helistamiseks vajutage 
klahvi N.

• Telefoniraamatu kirje loomiseks, 
nii et number on väljal Nr., 
vajutage klahvi Talleta.

• Menüü Nr-i valimise seaded avamiseks 
ning numbri või eritärgi 
manustamiseks vajutage M.

Kõne ootelepanek või 
vaigistamine
Aktiivsete kõnede ootelepanekuks vajutage 
M > Ootele.
Aktiivsete kõnede vaigistamiseks vajutage 
M > Vaigista.

Koputus
Kui kõne ajal saabub teine kõne, kuulete 
märguannet.
Uuele kõnele vastamiseks vajutage klahvi N.

• Kõnede vahetamiseks vajutage klahvi 
Vaheta.

• Kahe kõne ühendamiseks vajutage 
klahvi Link.

• Ootel kõne lõpetamiseks vajutage 
M > Vabasta kõne.

Koputusfunktsiooni sisse- või 
väljalülitamiseks toimige järgmiselt.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Seadistam. kõne ajal. 
> Koputus
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Helistajatuvastus
Helistajatuvastusfunktsioon 
(helistaja numbrinäidu funktsioon) 
kuvab sissehelistaja telefoninumbri 
telefoni sise- ja välisekraanil.
Telefon kuvab helistaja nime ja pildi, kui need 
on salvestatud telefoniraamatusse, või teate 
Sissetulev kõne, kui helistaja numbrinäidu teave 
pole kasutatav.
Telefoni saab seada telefoniraamatusse 
salvestatud numbritelt saabuvatest kõnedest 
märku andma eri helinatega (vt lk 81).
Oma telefoninumbri näitamiseks või 
peitmiseks järgmise väljuva kõne kestel 
sisestage numbrid kuvale ja toimige 
järgmiselt.
Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > Peida ID/Näita ID-d

Kõned hädaabinumbritele
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.
Märkus. Hädaabi-telefoninumbrid on 
piirkonniti erinevad. Teie telefoni salvestatud 
hädaabi-telefoninumbrid ei pruugi mõnes 
teises piirkonnas kehtida; samuti võib 
mõnikord juhtuda, et hädaabinumbrile ei 
saa helistada võrgust, keskkonnaoludest 
või häiretest tingitud probleemide tõttu.
 1 Hädaabinumbri valimiseks kasutage 

klahvistiku klahve.
2 Hädaabinumbrile helistamiseks 

vajutage N.
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Rahvusvahelised kõned
Kui teie teenusepakett võimaldab 
rahvusvahelisi kõnesid, hoidke kohaliku 
rahvusvahelise kõne eesliite (mida tähistab 
märk +) sisestamiseks all klahvi 0. Seejärel 
valige klahvistiku klahvidega riigi kood ja 
soovitud telefoninumber.

Numbrivalimine ühe 
klahviga
Telefoniraamatusse kirjete 1 kuni 9 alla 
salvestatud telefoninumbrite valimiseks 
hoidke sekundi vältel all vastavat ühekohalise 
kiirvalimisnumbri klahvi.
Ühe klahviga valimise saate määrata 
telefoniraamatusse, SIM-kaardi mällu või 
määratud numbrite loendisse salvestatud 
kirjetele.

Funktsiooni leidmine. Vajutage 
M > w Seaded > Algseadistus > Kiirvalimine 

> Telefon, SIM, või Määratud numbrid
Uue telefoniraamatu kirje lisamise kohta vt 
lk 27. Telefoniraamatu kirje kiirvalimisnumbri 
muutmiseks vajutage M 
> n Telefoniraamat, leidke soovitud kirje ja 
vajutage M > Muuda.

Kõnepost
Saabunud kõnepostisõnumid salvestab 
võrguoperaator. Teile jäetud sõnumite 
kuulamiseks helistage oma 
kõnepostinumbrile.
Märkus. Teie teenusepakkuja võib selle 
funktsiooni kasutamise kohta anda lisateavet.
Kõnepostisõnumi saabumisel kuvatakse 
kõnepostisõnumi tähis t ja teade Uus 
kõneteade. Sõnumi kuulamiseks vajutage 
klahvi Helista.
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Kõneposti kontrollimiseks toimige järgmiselt.
Funktsiooni leidmine. Vajutage R > Kõnepost
Telefon võib nõuda kõneposti telefoninumbri 
salvestamist. Kui te oma kõneposti 
telefoninumbrit ei tea, pöörduge 
teenusepakkuja poole.
Märkus. Sellesse numbrisse ei saa sisestada 
pausi- (Sisesta paus), viivituse- (Sisesta ooteaeg) 
ega numbrimärki (Sisesta 'n' ). Kui soovite 
salvestada kõnepostinumbrit koos nende 
märkidega, koostage selleks telefoniraamatu 
kirje. Siis saate seda kirjet kasutada 
kõnepostinumbrile helistamiseks.
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Muud funktsioonid

Helistamise 
lisafunktsioonid
Funktsioonid
Konverentskõne
Kõne ajal:
valige järgmine number, vajutage klahvi N 
ja seejärel Link.
Kõne edastamine
Kõne ajal:
M > Siirda, valige number, millele soovite 
kõne edastada, ja vajutage klahvi N.

Telefoninumbri manustamine
Valige mõne telefoniraamatu numbri 
jaoks suunakood või eesliide ja seejärel:
M > Lisa number
Kiirvalimine
Telefoniraamatu kirje kiirvalimiseks:
sisestage kiirvalimisnumber, vajutage klahvi 
# ja seejärel N.

Telefoniraamatu kirje lisamise kohta vt lk 27.
Nõuanne. Kui olete näiteks tädi Maali 
kiirvalimisnumbri unustanud, vajutage 
M > n Telefoniraamat, tõstke soovitud 
kirje esile ja vajutage klahvi Vaata.

Funktsioonid
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Kõne suunamine
Suunamisfunktsiooni aktiveerimiseks 
või tühistamiseks:
M > w Seaded > Kõne suunamine
Kõnede piiramine
Saabuvate või väljuvate kõnede 
piiramiseks:
M > w Seaded > Turvaseaded> Piira kõned

Funktsioonid
Telefoniliini vahetamine
Kui teie SIM-kaart võimaldab 
kasutada kaht telefoniliini, võite oma teiselt 
telefoninumbrilt helistamiseks ja sellele 
saabuvate kõnede vastuvõtmiseks liini 
vahetada.
M > w Seaded > Telefoni olek 
> Kasutatav liin
Aktiivse liini tähis näitab aktiivset 
telefoniliini (vt joon. lk 56).

Funktsioonid
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Fikseeritud valimine
Kui fikseeritud valimine sisse lülitada, 
saab helistada üksnes määratud numbrite 
loendisse salvestatud numbritele.
Märkus. Fikseeritud valimise sisse- 
või väljalülitamine nõuab SIM-kaardi 
PIN2-koodi sisestamist. Kui olete 
PIN2-koodi unustanud, pöörduge 
teenusepakkuja poole.
Fikseeritud valimise sisse- 
või väljalülitamiseks:
M > w Seaded > Turve > Määratud numbrid
Määratud numbrite loendi kasutamiseks:
M > É Seaded > Helistamise teenused 
> Määratud numbrid

Funktsioonid
Teenuste numbrite valimine
Teenuste telefoninumbrite 
valimiseks:
M > É Seaded > Helistamise teenused 
> Teenuse numbrid
Kiirvalimine
Teenusepakkuja poolt salvestatud 
telefoninumbrite valimiseks:
M > É Seaded > Helistamise teenused 
> Kiirvalimine

Funktsioonid
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Telefoniraamat
DTMF-toonsignaalid
DTMF-toonsignaalide sisselülitamiseks:
M > w Seaded > Algseadistus > DTMF
DTMF-toonsignaalide saatmiseks kõne ajal:
vajutage numbriklahve.
Salvestatud numbrite saatmiseks 
DTMF-toonsignaalidena kõne ajal:
leidke number telefoniraamatust või 
viimaste kõnede loendist ning 
vajutage M > DTMF saatmine.

Funktsioonid

Funktsioonid
Kirje muutmine või kustutamine
Vajutage M > n Telefoniraamat, leidke 
telefoniraamatu kirje ja vajutage M. 
Võimalikud valikud on Muuda, Kustuta ja muud.
Häälnime salvestamine
Telefoniraamatu kirje koostamisel leidke 
valik Tunnusnimi ja vajutage klahvi Lindista. 
Vajutage hääleklahvi. Seejärel vabastage 
klahv ja lausuge (kahe sekundi jooksul) kirje 
nimi. Nõudmisel vajutage hääleklahvi, laske 
klahv lahti ja korrake nime.
Märkus. See valik on kasutatav vaid siis, 
kui telefoni keel häälkäsklusi ei toeta 
(lisateavet häälkäskluste kohta vt lk 39).
Märkus. Valik Tunnusnimi pole kasutatav 
SIM-kaardil talletatavate kirjete puhul.
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Numbri häälvalimine
Telefoniraamatus talletatava numbri 
häälvalimiseks:
vajutage hääleklahvi. Seejärel vabastage 
klahv ja lausuge (kahe sekundi jooksul) 
kirje nimi.
Märkus. See valik on kasutatav vaid siis, 
kui telefoni keel häälkäsklusi ei toeta. 
Funktsiooni kasutamiseks peate 
telefoniraamatu kirjele salvestama häälnime 
(vt eelmist funktsiooni).

Funktsioonid
Kirjele sissehelistaja helina määramine
Kirjele spetsiaalse helina (sissehelistaja 
helina) määramiseks:
M > n Telefoniraamat > kirje
M > Muuda > Summeri ID > helistaja nimi.
Märkus. Valik Summeri ID pole kasutatav 
SIM-kaardil talletatavate kirjete puhul.
Sissehelistajate helinate aktiveerimiseks:
M > w Seaded > Helina tüübid 
> viisi andmed > Helinate ID-d
Kirjele helistaja pildi määramine
Kirjelt saabuvate kõnede korral kuvatava 
foto või pildi määramiseks:
M > n Telefoniraamat > kirje
M > Muuda > Pilt > pildi nimi.
Märkus. Valik Pilt pole kasutatav SIM-kaardil 
talletatavate kirjete puhul.

Funktsioonid
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Helistaja pildi kuvamise määramine
Telefoniraamatu kirjete vaatamiseks 
tekstloendina või koos helistajate piltidega:
M > n Telefoniraamat
M > Seadistus > Vaata >
Tekst või Pilt
Kirje kategooria määramine
M > n Telefoniraamat > kirje
M > Muuda > Kategooria > kategooria nimi.
Märkus. Valik Kategooria pole kasutatav 
SIM-kaardil talletatavate kirjete puhul.

Funktsioonid
Kategooria näidu määramine
M > n Telefoniraamat
M > Kategooriad > kategooria näit
Saate valida, kas kuvatakse kõik kirjed, 
ainult mõne eelmääratletud kategooria (Äri, 
Personaalne, Üldine, VIP) kirjed või teie 
koostatud kategooria kirjed.

Funktsioonid
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Kategooria helina määramine
Spetsiaalse märguande (sissehelistaja 
helina) määramiseks konkreetse kategooria 
kirjetelt saabuvatele kõnedele:
vajutage M > n Telefoniraamat, 
vajutage M > Kategooriad, leidke 
kategooria ja vajutage 
M > Muuda > Summeri ID
Märkus. Valik Kategooria pole kasutatav 
SIM-kaardil talletatavate kirjete puhul.
Sissehelistajate helinate aktiveerimiseks:
M > w Seaded > Helina tüübid 
> viisi andmed. > Helinate ID-d

Funktsioonid
Esmase numbri või aadressi määramine
Mitme telefoninumbriga kirjele esmase 
numbri määramiseks:
M > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage M > Määra esmaseks > number 
või aadress.
Nõuanne. Esmase (Primaarne) numbri 
vaaterežiimis saate siiski vaadata ka teisi 
sama nime all talletatavaid numbreid. Teiste 
numbrite vaatamiseks leidke nimi ja 
vajutage klahvi S vasakule või paremale.
Rühma-postiloendi koostamine
M > n Telefoniraamat
M > Uus > Postinimestik

Funktsioonid
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Telefoniraamatu kirjete loendi sortimine
Kirjete kuvamisjärjestuse määramiseks:
M > n Telefoniraamat
M > Seadistus > Järjesta ümber 
> sortimisjärjestus.
Telefoniraamatu loendi kirjeid saate sortida 
järgmiste tunnuste järgi: Nimi, Kiirvalimise nr. 
või E-mail. Nime järgi sortides saate iga nime 
juures vaadata kas kõiki telefoninumbreid 
või ainult esmast (Primaarne) numbrit.
Telefoniraamatu kirje kopeerimine
Kirje kopeerimiseks telefonist SIM-kaardile 
või SIM-kaardilt telefoni:
M > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage M > Kopeeri > Kirjed > Kellele

Funktsioonid
Mitme kirje kopeerimine
Mitme telefoniraamatukirje kopeerimiseks 
telefonist SIM-kaardile või vastupidi:
M > n Telefoniraamat, leidke üks kirje ja 
vajutage M > Kopeeri > Kirjed, vajutage 
klahvi Muuda, leidke teine kirje ja vajutage 
klahvi Lisa, vajadusel korrake; vajutage 
klahvi Valmis, > Kellele.
Telefoniraamatu kirje saatmine teisele 
seadmele
Telefoniraamatu kirje saatmiseks teise 
Bluetooth-sidet toetavasse telefoni või 
arvutisse:
vajutage M > n Telefoniraamat, leidke 
telefoniraamatu kirje ja vajutage M 
> Jaga tel.raam.kirjet
Lisateavet vt lk 49.

Funktsioonid
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Sõnumid
Põhiliste multimeediumsõnumi-funktsioonide 
kohta vaadake teavet lk 47.

Telefoniraamatu kirje printimine
Telefoniraamatu kirje saatmiseks 
Bluetooth-sidet toetavale printerile:
M > n Telefoniraamat, leidke kirje ja 
vajutage M > Prindin.
Postiloendit (Postinimestik) printida ei saa. 
Lisateavet vt lk 49.

Funktsioonid
Tekstsõnumi saatmine
R > Uus sõnum > Uus lühisõnum
Kirja saatmine
R > Uus sõnum > Uus kiri

Funktsioonid
E-kirja saatmine
R > Uus sõnum > Uus E-post
Kiirmärkme saatmine
Lühikese, eelnevalt valmis kirjutatud 
kiirmärkme saatmiseks:
R > Kiirmärkused
Uue kiirmärkme koostamiseks:
R > Kiirmärkused > [Uus kiirmärkus]
MMS-malli kasutamine
Eelsalvestatud sisuga MMS-malli 
avamiseks:
R > MMS mallid
Uue sõnumi või e-kirja lugemine
Kui kuvatakse teade Uus sõnum, 
vajutage vastuvõetud sõnumi lugemiseks 
klahvi Loe.

Funktsioonid
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Vanade sõnumite lugemine
R > Sõnumipostkast
Sõnumite ees kuvatavad ikoonid näitavad, 
kas see on lugemataJ, loetudH, 
pakilineK või lukustatudV, või kas 
sellel on manusR. Sõnumiga 
mitmesuguste toimingute sooritamiseks 
vajutage klahvi M.
Vanade e-kirjade lugemine
R > E-posti sõnumid
E-kirjaga mitmesuguste toimingute 
sooritamiseks vajutage klahvi M.
Sõnumiobjektide salvestamine
Avage MMS-sõnumite leht või tõstke 
soovitud objekt e-kirjas esile. Seejärel:
M > Salvesta

Funktsioonid
Brauseriteated
Mikrobrauseri vastuvõetud sõnumite 
lugemiseks:
R > Brauseri Sõnum
Teabeteenused
Tellimuspõhiste teabeteenuste 
sõnumite lugemiseks:
R > Infoteenused

Funktsioonid
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Kiirsõnumid (IM)
Sõnumi printimine
Sõnumi saatmiseks Bluetooth-sidet 
toetavale printerile:
vajutage R.
Avage Sõnumipostkast, E-posti sõnumid, Brauseri 
Sõnum või Infoteenused, leidke soovitud 
sõnum ja vajutage M > Prindin.
Kiirmärkmeid (Kiirmärkused) ega 
multimeedium-sõnumimalle (MMS mallid) 
printida ei saa. Lisateavet vt lk 49.
Uute e-posti kontode seadistamine
Mitme e-posti konto seadistamiseks 
ja kasutamiseks telefonis:
vajutage R, vajutage M > E-posti snm 
seadistus > Konto seaded > [Uus kirje]
Märkus. Iga e-posti konto kohta kuvatakse 
menüüs R > E-posti sõnumid eraldi kaust.

Funktsioonid

Funktsioonid
Sisselogimine
M > É Seaded > IM > Logi sisse
Teiste kasutajate leidmine
Pärast sisselogimist:
valige teiste kasutajate loendi avamiseks 
Kontaktide nimekiri.
Vestluse alustamine
Leidke menüü Kontaktide nimekiri 
loendist Onlain kontaktid soovitud nimi ning 
vajutage klahvi
Saada IM.
Aktiivse vestluse avamine
Leidke menüü Kontaktide nimekiri 
loendist Vestlused soovitud nimi ning 
vajutage klahvi Vaata.
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Jututoad

Isikupärastamine

Vestluse lõpetamine
Vestluskuvalt:
M > Lõpeta vestlus
Väljalogimine
Valige menüüst Onlain käsk
Logi välja.
IM-kontode koostamine ja 
muutmine
M > É Seaded > IM > IM konto
Valige kiirsõnumiteenuse konto; 
uue IM-konto koostamiseks valige Uus.

Funktsioonid

Funktsioonid
Jututoavestluse alustamine
M > É Seaded > Vestlus
M > Uus vestlus
Vestluskutse vastuvõtmine
Vajutage klahvi Nõustu või Eira.
Jututoavestluse lõpetamine
Jututoaseansi ajal:
M > Lõpeta vestlus

Funktsioonid
Keel
Menüükeele valimiseks:
M > w Seaded > Algseadistus > Keel
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Kerimine
Menüüloendite markeerimisriba peatumise 
või mähkimise määramiseks:
M > w Seaded > Algseadistus > Kerimine
Sissehelistajate helinad 
Telefoniraamatu kirjetele ja kategooriatele 
määratud helinate aktiveerimiseks:
M > w Seaded > Helina tüübid 
> viisi andmed > Helinate ID-d
Helinatugevus
M > w Seaded > Helina tüübid 
> viisi andmed > Helina tugevus
Otsetee. Kui mõne valiku puhul kuvatakse 
võimalike arvväärtuste (näiteks 
helinatugevuste) loend, vajutage soovitud 
väärtuse määramiseks vastavat 
numbriklahvi.

Funktsioonid
Klahvitoonide helitugevus
M > w Seaded > Helina tüübid 
> viisi andmed > Klahvi tooni tugevus
Meeldetuletused
Saabuvate sõnumite meeldetuletuste 
määramiseks:
M > w Seaded > Helina tüübid 
> viisi andmed > Meeldetuletused
Kella esitus
Analoog- või digikella kuvamiseks 
lähtekuval:
M > w Seaded > Personaliseeri 
> Koduekraan > Kell

Funktsioonid
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Menüü esitus
Peamenüü kuvamiseks kas graafiliste 
ikoonide või tekstloendina:
M > w Seaded > Personaliseeri > Peamenüü 
> Vaata
Peamenüü
Telefoni peamenüü ümberjärjestamiseks:
M > w Seaded > Personaliseeri > Peamenüü 
> Järjesta
Menüüikoonide kuvamine/peitmine
Menüüfunktsioonide ikoonide kuvamiseks 
või peitmiseks lähtekuval:
M > w Seaded > Personaliseeri 
> Koduekraan > Koduklahvid > Ikoonid 
> Näita või Peida

Funktsioonid
Menüüikoonide ja valikuklahvide 
muutmine
Menüüfunktsioonide ikoonide, 
valikuklahvide tekstide ja smart-klahvi 
funktsiooni muutmiseks lähtekuval:
M > w Seaded > Personaliseeri 
> Koduekraan > Koduklahvid
Otseteed
Menüüvalikule otsetee loomiseks:
leidke menüüvalik ning hoidke seejärel all 
klahvi M.
Otsetee kasutamiseks:
Vajutage esmalt klahvi M ja seejärel 
soovitud otsetee numbriga klahvi.

Funktsioonid
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Algseadete taastamine
Kõigi algseadete, välja arvatud 
avamiskood, turvakood ja kasutusaja 
taimer, taastamiseks:
M > w Seaded > Algseadistus 
> Algseadete taastam.

Funktsioonid
Kõigi andmete kustutamine
Ettevaatust! Kõigi kasutaja määratud 
seadete kustutamisel kustutatakse kogu 
sisestatud teave (sh telefoniraamatu ja 
kalendermärkmiku kirjed) ja allalaaditud 
sisu (sh fotod ja helid), mille olete telefoni 
mällu salvestanud. Kustutatud andmeid 
taastada ei saa.
Kõigi kasutaja määratud seadete ja kirjete 
(välja arvatud SIM-kaardi teabe), 
allalaaditud piltide ja helifailide 
kustutamiseks ning kõigi valikute (välja 
arvatud avamiskoodi, turvakoodi ja 
kasutusaja taimeri) lähtestamiseks:
M > w Seaded > Algseadistus > Kustuta Kõik

Funktsioonid
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Kõnede kestus ja 
maksumus
Võrguühenduses oldud aega hakatakse 
lugema hetkest, mil olete teenusepakkuja 
võrguga ühenduse loonud, ja loetakse seni, 
kuni kõne lõpetate (vajutades klahvi O). 
Kinnised ja kutsuvad signaalid arvestatakse 
selle aja sisse.

Telefoni nullitava loenduri võrguühenduse 
kestuse näit ei pruugi võrduda 
teenusepakkuja esitatavas arves märgitud 
kestusega. Arveldamist puudutava teabe 
saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Tarkvarauuendus
Teenusepakkuja saab teie telefoni tarkvara 
uuendada, saates tarkvarauuendusi 
mobiilside vahendusel otse telefoni. 
Kui teile saabub teade tarkvara uuendamise 
kohta, saate valida installi edasilükkamise. 
Tarkvarauuenduse installimiseks hiljem:
M > w Seaded > Telefoni olek 
> Tarkvara uuendus > Uuenda nüüd

Funktsioonid

Funktsioonid
Kõnede kestus
Kõneaja loendurite vaatamiseks:
M > s Viimased kõned > Kõne kestus
Kõneaja loendur kõne ajal
Kõne kestuse või maksumuse 
näitamiseks kõne ajal:
M > w Seaded > Seadistam. kõne ajal 
> Kõneaja loendur
Kõne maksumus
Kõnemaksumuse loendurite 
vaatamiseks:
M > s Viimased kõned > Kõne maksumus
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Vabakäefunktsioonid
Märkus. Teatud piirkondades võib 
raadiosideseadmete ning nende tarvikute 
kasutamine keelatud olla. Nende kasutamisel 
järgige hoolikalt vastavaid piiranguid ja seadusi.

Krediiditeave 
(ettemaksuvõimalusega)
Krediiditeabe vaatamiseks:
M > w Seaded > Telefoni olek > Krediidiinfo
Kasutatav krediit (eeldatava 
maksumuse teabe võimalusega)
Kasutatava krediidi vaatamiseks:
M > w Seaded > Telefoni olek > Krediidi jääk
Kõne maksumuse seadistus
Krediidilimiidi määramiseks:
M > w Seaded > Seadistam. kõne ajal 
> Kõne maksum.seaded
Andmekõnede kestus
Andmesidekõnede kestuse 
loendurite vaatamiseks:
M > s Viimased kõned > Andmeside ajad

Funktsioonid
Andmekõnede maht
Andmesidekõnede mahuloendurite 
vaatamiseks:
M > s Viimased kõned > Andmeside mahud

Funktsioonid
Vabakäekõlar
Välisseadmena ühendatud 
vabakäekõlari aktiveerimiseks kõne ajal:
vajutage klahvi Kõlar (kui see on kasutatav) 
või M > Valjuhääldi sees.

Funktsioonid
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Automaatvastamine (autovarustus 
või peakomplekt)
Kõnede automaatseks vastuvõtuks, 
kui ühendatud on autovarustus või 
peakomplekt:
M > w Seaded > Auto seaded või peakompl. 
> Autom. vastamine
Häälvalimine (peakomplekt)
Häälvalimise võimaldamiseks 
peakomplekti 
helistamis-/lõpetamisklahviga:
M > w Seaded > peakompl. > Häälvalimine

Funktsioonid
Automaatne vabakäeseade 
(autovarustus)
Kõne automaatseks suunamiseks 
autovarustusse, kui see on ühendatud:
M > w Seaded > Auto seaded 
> Autom. käed-vabad
Väljalülituse viivitus (autovarustus)
Telefoni seadmiseks pärast auto 
süüte väljalülitamist teatud ajaks 
sisselülitatuks jääma:
M > w Seaded > Auto seaded 
> Väljalülitam. viivitus
Laadimise aeg (autovarustus)
Telefoni laadimiseks määratud aja 
vältel pärast auto süüte väljalülitamist:
M > w Seaded > Auto seaded 
> Laadimise aeg

Funktsioonid
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Andmeside- 
ja faksikõned
Funktsioonid
Andmete või faksi saatmine
Ühendage telefon seadmega ja 
algatage kõne seadme vastava 
rakenduse kaudu.
Andmete või faksi vastuvõtmine
Ühendage telefon seadmega ja 
vastake kõnele seadme vastava 
rakenduse kaudu.
Kõne, siis faks
Ühendage telefon seadmega, 
sisestage faksinumber ja vajutage 
M > Kõne, siis faks. Seejärel vajutage 
helistamiseks klahvi N.

Sünkroonimine
Saate helistada Interneti-serverisse ja 
sünkroonida oma telefoniraamatu ning 
kalendermärkmiku kirjed serveriga.
Interneti-sünkroonimispartneri 
seadistamiseks vajutage M > w Seaded 
> Ühendus > Sünkroniseerimine > [Uus kirje]. 
Sisestage serveri andmed, sealhulgas 
serveri URL (http:// võite välja jätta) ja 
Andmerajad (kaustad selle URL-i all, kus teie 
andmeid talletatakse).
Failide sünkroonimiseks 
Interneti-sünkroonimispartneriga vajutage 
M > w Seaded > Ühendus 
> Sünkroniseerimine > sünkroonimispartner.

Funktsioonid
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Võrk

Isiklik meelespea

Funktsioonid
Võrguseaded
Võrguteabe vaatamiseks ja 
võrguseadete muutmiseks:
M > w Seaded > Võrk

Funktsioonid
Äratuse seadmine
M > É Seaded > Äratuskell

Äratuse väljalülitamine
Kui kuvatakse äratustähis: 
vajutage äratuse väljalülitamiseks 
klahvi Keela või O.
Kaheksaminutise viivituse seadmiseks 
vajutage klahvi Uuesti.
Sündmuse lisamine kalendermärkmikku
M > É Seaded > Kalender-märkmik, leidke 
päev, vajutage keskmist valikuklahvi s ja 
seejärel M > Uus.
Kalendermärkmiku sündmuse vaatamine
Sündmuse andmete vaatamiseks või 
muutmiseks:
M > É Seaded > Kalender-märkmik, leidke 
päev, vajutage keskmist valikuklahvi s 
ja seejärel Vaata.

Funktsioonid
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Kalendermärkmiku sündmuse 
meeldetuletus
Kui kuvatakse sündmuse 
meeldetuletustähis:
vajutage meeldetuletuse andmete 
vaatamiseks klahvi Vaata.
Meeldetuletuse sulgemiseks vajutage 
klahvi Välju.
Kalendermärkmiku sündmuse saatmine 
teisele seadmele
Kalendermärkmiku sündmuse saatmiseks 
teisele Bluetooth-sidet toetavale telefonile 
või arvutile:
M > É Seaded > Kalender-märkmik, leidke 
päev, vajutage keskmist valikuklahvi s, 
leidke sündmus ja vajutage M > Saada
Lisateavet vt lk 49.

Funktsioonid
Kalendermärkmiku kuu, nädala või päeva 
printimine
Kalendermärkmiku kuu, nädala või päeva 
saatmiseks Bluetooth-sidet toetavale 
printerile:
M > É Seaded > Kalender-märkmik
Avage kuu-, nädala- või päevakuva ja 
vajutage M > Prindin.
Lisateavet vt lk 49.
Häälmärkme koostamine
Hääleklahvi all hoides lausuge häälmärge 
ning vabastage seejärel hääleklahv.
Märkus. Telefonikõnede salvestamist 
reguleerivad mitmed privaatsust ja 
telefonivestluste salvestamist puudutavad 
seadused. Selle funktsiooni kasutamisel 
järgige hoolikalt vastavaid piiranguid 
ja seadusi.

Funktsioonid
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Turvalisus
Häälmärkme esitamine
Häälmärkme taasesitamiseks:
M > É Seaded > Häälkirjed > häälmärge.
Kalkulaator
M > É Seaded > Kalkulaator
Valuutateisendi
M > É Seaded > Kalkulaator
M > Vahetuskurss
Sisestage vahetuskurss, vajutage klahvi Ok, 
sisestage summa ja valige ekraani allservast 
tähis €.

Funktsioonid

Funktsioonid
SIM-kaardi PIN-kood
Ettevaatust! Kui sisestate kolm korda 
järjest vale PIN-koodi, SIM-kaart blokeerub 
ning kuvatakse teade SIM Blokeeritud.
SIM-kaardi lukustamiseks või avamiseks:
M > w Seaded > Turvaseaded > SIM-i PIN
Lukustusfunktsioon
M > w Seaded > Turvaseaded 
> Lukusta rakendus
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Meelelahutus ja mängud

Sertifikaatide haldamine
Telefoni salvestatud Interneti-pääsu 
sertifikaatide lubamiseks või keelamiseks:
M > w Seaded > Turvaseaded 
> Sertifikaatide haldus
Sertifikaatide abil kontrollitakse failide 
allalaadimisel ja teabe ühiskasutusel 
veebilehtede identiteeti ning turvalisust.

Funktsioonid
Piltide haldamine
M > h Multimeedia > Pildid
Teatud toimingute, nagu Kustuta, Nimeta Ümber 
ja Teisalda sooritamiseks foto, pildi või 
animatsiooniga vajutage klahvi M.

Funktsioonid
Videolõikude haldamine
M > h Multimeedia > Videod
Teatud toimingute, nagu Kustuta, Nimeta Ümber 
või Teisalda sooritamiseks videolõiguga 
vajutage klahvi M.
Helide haldamine
Omaloodud või allalaaditud helinate 
ja muusika haldamiseks:
M > h Multimeedia > Helid
Teatud toimingute, nagu Kustuta, Nimeta Ümber 
või Teisalda sooritamiseks helifailiga vajutage 
klahvi M.
Mikrobrauseri käivitamine
Vajutage klahvi L

Funktsioonid
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Objektide allalaadimine veebilehelt
Pildi, heli või telefoni teema 
allalaadimiseks veebilehelt:
leidke fail, vajutage keskmist 
valikuklahvi s ja seejärel klahvi Talleta.
Veebiseansid
Veebiseansi valimine või loomine:
M > á Pääs veebi > Web Seanss
Mängu või rakenduse allalaadimine
Java™-mängu või rakenduse 
allalaadimiseks mikrobrauseriga:
vajutage klahvi L, leidke rakendus, 
vajutage keskmist valikuklahvi s 
ja seejärel klahvi Laadi.

Funktsioonid
Mängu või rakenduse käivitamine
Java™-mängu või rakenduse 
käivitamiseks:
vajutage M > Q Mängud & rakendused, 
leidke mäng või rakendus  ja vajutage 
keskmist valikuklahvi s
Helinate koostamine
Telefonis kasutatava helina 
koostamiseks:
M > h Multimeedia > Helid > [Uus iMelody]

Funktsioonid
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Absorbeerumise erimäära andmed
SARKÄESOLEV 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 
0,78 W/kg*. Kuna mobiiltelefonid pakuvad 

suurt funktsioonivalikut, saab neid kasutada 
ka muudes asendites, näiteks kehal 
kandmisel, nagu kirjeldatud käesolevas 
kasutusjuhendis**. Sel juhul on katsete 
kõrgeim SAR-väärtus 0,81 W/kg*.
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).

* 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.

** Lisateavet kehal kandmise kohta vt jaotises Safety 
and General Information (Ohutus ja üldteave).
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Maailma Tervishoiuorganisatsiooni teave
WHO teaveOlemasolevate 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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