


o za priklop na omre�je GSM/

Za vklop pritisnite ) in
spustite, za izklop pa
pritisnite ) in dr�ite.
Vnesite va�o kodo PIN na
tipkovnici in potrdite s
pritiskom na , ali
#.
Pritisnite in dr�i katerokoli
stran tipke, kadar je
telefon prost ali če je
odprt.
S kratkim pritiskom na
spodnjo stran tipke se bo
izključil zvonec, kadar
prejemate klic.

Na tipkovnici vnesite
telefonsko �tevilko in za
klicanje pritisnite (.
Ko va� telefon zvoni,
pritisnite (.
Spoznajte svoj telefon

Philips se trudi stalno izbolj�evati svoje izdelke.
Zato si Philips pridr�uje pravico do popravkov v teh
navodilih za uporabo ali njihovega umika brez
predhodnega obvestila. Philips zagotavlja
pravilnost vseh podatkov v teh navodilih, vendar ne
sprejema nobene odgovornosti za kakr�nekoli
napake, pomanjkljivosti ali odstopanja med temi
navodili za uporabo in opisanim izdelkom. Telefon

je opremljen s funkcij
GPRS.

Tipkovnica

Mikrofon

65.000 barv na
spremnem zaslonu

Navigacijska tipka
 in tipka ,

C Tipka
za kamero

Tipka c

 ( Tipka 
za klic

Prekinitev klica
in vkl./izkl.
)

Stranski tipki
(glasnost)

Ozadje
telefona:
Leča kamere
in 4000 barv
v/na
zunanjem
zaslonu

Če �elite...

Vklopiti/izklopiti 
telefon

Vnesti kodo PIN

Nastavite glasnost 
zvonjenja

Klicati

Odgovoriti na klic
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ano V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite (.

iju

Pritisnite ,, pomaknite
se < ali >, da
izberete funkcijo, in za
vstop v podmeni pritisnite
,. Ponovite, da pridete
do �elene funkcije.

z z Pritisnite in zadr�ite ,.

eni V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite <.
V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite >
(odpre se seznam imen za
izbor prejemnika).

V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite C.

Pritisnite in zadr�ite 0.
Nastavite glasnost 
pogovora

Med razgovorom pritisnite
na katerokoli stran tipke.

Končati pogovor Pritisnite ).

Zavrni klic
Pritisnite ) ali
pritisnite in dr�i katerokoli
stran tipke (v tem primeru
mora biti telefon zaprt).

Vstopiti v glavni meni V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite ,.

Vstopiti v Imenik
V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite -.

Uporabiti Imenik

Pomikajte se po spisku s
pritiski na + ali -
in pritisnite (, če �elite
poklicati izbrano ime.

Vstopiti v Spisek 
klicev

V stanju pripravljenosti
telefona pritisnite +.

V prej�nji meni Pritisnite c.
Med brskanjem nazaj 
v stanje 
pripravljenosti

Pritisnite in zadr�ite c
ali pritisnite ).

Videti zadnjo klic
�tevilko

Do funkcije v men

Vključite 
programiran Uka
glasom

Hitro odpri MMS m

Hitro po�lji SMS

Vključite Kamero

Zagnati WAP



anje/zmanj�anje vrednosti in

in spiskih, dokler ne pridete do
bire. Pri brskanju po seznamu
sku ka�e drsnik na desni strani
 navigacijsko tipko izberete ali
cije va�ega telefona, kot je
 poglavjih teh navodil za

ahko spremenijo zaslon v
ovorjen klic, novo sporočilo in

 za dostop do ustreznega
, da se vrnete na zaslon v
2

Vrtiljak je na zaslonu prikazana kro�na zanka ikon.
V njem vsaka ikona predstavlja mo�nost ali
postopek na telefonu.
Vse ikone ne morejo biti hkrati prikazane na
zaslonu; skrite ikone se prika�ejo med
premikanjem s tipkama < ali >.

V glavni vrtiljak vstopite s pritiskom na ,, ko je
telefon v stanju pripravljenosti. Premaknite se <
(v nasprotni smeri urnega kazalca) ali > (v smeri
urnega kazalca) in pritisnite ,, ko je označena
�elena izbira, ali c za preklic. Prikazal se bo nov
vrtiljak ali spisek.

S pritiski na + ali - lahko izbirate med
dvema mo�nostima, na primer med vklopljeno/

izklopljeno ali poveč
podobno.
Brskajte po vrtiljakih 
�elene mo�nosti ali iz
vam va� polo�aj v spi
zaslona. Tako lahko z
prilagodite vse funk
opisano v ustreznih
uporabo.

Nekateri dogodki l
pripravljenost (neodg
drugo). Pritisnite ,
menija ali pritisnite c
pripravljenosti.

Vrtiljak

Dogodki
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rtico SIM iz dr�ala in jo potisnite
 dr�alo, da se ustavi. Poskrbite, da
el name�čen v ustrezen vogal.

rije v ustrezno odprtino tako, kot
 spodaj: Najprej vstavite desno
i rob telefona in pritiskajte, dokler

dnji pokrov telefona: sprednji del
ite na zatiča na zgornjem delu

ato spodnji del potiskajte navzdol,
kica ne zaskoči.
Kako začeti

1 � Kako začeti
Pred uporabo preberite varnostne napotke v poglavju
»Opozorila«.

Za uporabo telefona morate vstaviti veljavno kartico
SIM svojega ponudnika storitev GSM. Kartica SIM
vsebuje va�e naročni�ko razmerje, va�o telefonsko
�tevilko in pomnilnik, v katerega lahko shranjujete
telefonske �tevilke in sporočila SMS (glejte
»Telefonski imenik« str. 21).

1. Pritisnite na zadnji pokrov telefona tako, kot je
prikazano spodaj, nato pa ga potisnite navzdol,
s čimer ga boste lahko odstranili.

2. Odstranite ka
pod kovinsko
je odrezani d

3. Vstavite bate
je prikazano
stran na desn
se ne zapre.

4. Namestite za
ohi�ja nastav
telefona in n
dokler se klju

Vstavljanje kartice SIM



Kako začeti

 vklopu opozori, da morate
redite s pritiskanjem ustreznih
isanje �tevilke pritisnite c).
 ,. Na enak način nastavite

tavitev datuma in ure glejte

opu telefona ne prekopirate
 kartice SIM, lahko to storite
 telefonskega imenika (glejte

mobilni telefon in uporabljate
o kartica vsebuje va� celoten

enik ali le njegov del. Mobilni
s vpra�a, ali �elite prekopirati

a�e kartice SIM v vgrajeni
tisnite c za preklic oziroma
kopiranje sprejmete, prekinete
lefonski imenik v telefonu
a preklop nazaj na telefonski

ma in ure

a kartice SIM
2

5. Pred uporabo telefona odstranite z zaslona
za�čitno folijo.

1. Telefon vklopite tako, da pritisnete ).
2. Ko vklopite telefon, vas ta lahko opozori, da

morate vnesti kodo PIN. To je 4- do 8-mestna
skrivna koda, ki va�o kartico SIM varuje pred
nepoobla�čeno uporabo. Koda PIN je
prednastavljena in ste jo dobili od svojega
ponudnika storitev. Za prilagoditev kode PIN
glejte str. 35.

Če trikrat vnesete napačno kodo PIN, se bo va�a
kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali
od svojega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK.
3. Vnesite kodo PIN. Če se zmotite, pritisnite
c. Za potrditev pritisnite , ali #.

Telefon vas ob prvem
nastaviti datum, kar na
numeričnih tipk (za br
Za potrditev pritisnite
�e uro.
Za vse mo�nosti nas
str. 37.

Če �e ob prvem vkl
telefonskega imenika
neposredno iz menija
str. 21).

Če ste �e prej imeli 
isto kartico SIM, lahk
trenutni telefonski im
telefon to zazna in va
telefonski imenik v
telefonski imenik. Pri
, za potrditev. Če 
ali prekličete, je te
samodejno privzet. Z

Vklop telefona

Nastavljanje datu

Kopiranje imenik
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i črtice obmirujejo, je baterija
 lahko odklopite polnilec.
omre�ja in pogojev uporabo, čas
ja od 2 do 4 ur, čas pripravljenosti
 400 ur.
ec priklopljen na mobilni telefon
a �e napolnjena, se baterija ne bo
ni način za izklop polnilca je ta, da
tičnice električnega omre�ja. Zato
ko dostopno vtičnico. Polnilec
na napajanje IT (samo v Belgiji).
ekaj dni ne nameravate uporabljati,
amo, da baterijo odstranite.
rabljate tudi med polnjenjem (ko je
 je opozarjanje s tresenjem izkljuèeno).
sem prazna, se bo znak za baterijo
 po dveh do treh minutah polnjenja.
Kako začeti

imenik kartice SIM pritisnite , in izberite Imena
> Nast. tel. imenika > Izb. tel. imen. > V SIM kartici.

Va� telefon napaja akumulatorska baterija. Nova
baterija je delno napolnjena. Ko bo skoraj
izpraznjena, vas bo na to opozoril zvočni signal.
Priporočamo vam, da ne odstranjujete baterije, ko je
telefon vklopljen: izbri�ejo se lahko vse osebne
nastavitve (glejte varnostne napotke za baterijo,
str. 87). Če jih odstranite, se datum in postavke časa
v pomnilniku nahajajo �e pribli�no 2 minute.

1. Ko sta baterija in pokrov baterije name�čena na
telefon, priklopite polnilec (dobili ste ga zraven
telefona v �katli) v SPODNJO vtičnico na
spodnjem delu telefona na eni strani in lahko
dostopno vtičnico električnega omre�ja na
drugi strani.

2. Simbol baterije ka�e stanje polnjenja:
� Med polnjenjem se spreminjajo 4 črtice

indikatorja, vsaka črtica pa pomeni pribli�no
25 % kapacitete. Mobilni telefon se povsem
napolni v pribli�no 1 uri in 45 minutah.

� Ko vse �tir
napolnjena in
Odvisno od 
pogovora tra
pa od 200 do

Če ostane polnil
tudi, ko je baterij
po�kodovala. Edi
ga potegnete iz v
uporabljajte lah
lahko priključite 
3. Če telefona n

vam priporoč
Telefon lahko upo
polnilec priklopljen,
Če je baterija pov
ponovno pojavil �ele

Polnjenje baterije



Glavne funkcije

icih lahko namesto običajne
odni klic vnesete znak »+«
 zadr�ite tipko *. Če �elite
ju iz telefonskega imenika,

26.

e lahko izpi�e tudi �tevilka
ovoli in če va�e naročni�ko
. Če je �tevilka shranjena v
 imeniku (glejte str. 21), se

e ustrezno ime.
e s pritiskom na tipko ( ali
n, če je opcija Pokrov aktiven
2).
pritiskom na ). Če imate
usmeritve klicev« (glejte
reusmerjen v telefonski predal
 telefonsko �tevilko.
tiskom na tipko ).

l, če je v načinu Tiho (glejte
tavljen Odg.s kat. tipko (glejte
ete klic s pritiskom na katero
 )).

nje klica
4

2 � Glavne funkcije

V stanju pripravljenosti telefona
pritisnite -. Vsebina, ki se prika�e
na zaslonu, je odvisna od izbranega
telefonskega imenika (na kartici SIM

ali v telefonu): za podrobnej�e informacije o tem
glejte »Telefonski imenik« str. 21.
Če �elite pregledati telefonski imenik med
pogovorom, pritisnite ,, izberite Glej spis. imen,
pritisnite , in se s pritiski na - ali +
pomikajte po vnosih. Nato dvakrat pritisnite c, da
se vrnete na klicni zaslon.
Pritisnite #, vnesi prve črke imena, ki ga i�čete
in pritisnite , s čimer boste pri�li direktno na to
ime.

1. V stanju pripravljenosti na tipkovnici vnesite
�tevilko. Napako lahko popravite s pritiskom na
tipko c.

2. �tevilko pokličete s pritiskom na tipko (.
Odlo�ite s pritiskom na tipko ).

Pri mednarodnih kl
predpone za mednar
tako, da pritisnete in
izvedeti več o klican
glejte »Klicanje« str.

Ko sprejmete klic, s
klicalca, če ta to d
razmerje to omogoča
izbranem telefonskem
namesto �tevilke izpi�
1. Na klic odgovorit

pa odprite telefo
Vklop (glejte str. 7

2. Klic zavrnete s 
vključeno »Pre
str. 72), bo klic p
oziroma na drugo

3. Klic končate s pri

Telefon ne bo zvoni
str. 6). Če imate nas
str. 73), lahko sprejm
koli tipko (razen tipke

Odpiranje telefonskega imenika

Klicanje

Imena Sprejem in konča
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 pojavlja, ko je telefon nezaseden,
, da vidite meni, do katerega lahko
vigacijske tipke telefona. Glejte
le o tem, kako aktivirati /in

je na razpolago, ko uporabljate
 Albumu slik, vam omogoča hitro
l narejenih iz slike in zvoka.
ravljenosti telefona pritisnite C
mere. Če je potrebno, pritisnite

r se boste premestili na Klip modus.
 za izdelavo slike; Snemanje

 avtomatično odpre.
oke ali sporočila po svoji izbiri,

 s čimer boste prekinili ali ,
snemanje (lahko počakate

30 sekund za snemanje).
e sporočila preko MMS (glejte
2 za detajle).

 razpolago le, ko imena izbirate v
 SIM kartici).

ije

lji zvočne zapise s slikami

va klica z zvokom in sliko
Glavne funkcije

Ta opcija vam omogoča prikaz svojih
slik iz Albuma slik (avtomatično v nizu
ali ročno ena za drugo) na TV ekran
preko TV linka ali preko spremnega

(internega) zaslona na tvojem telefonu.
1. TV kabel priključite v rumeni TV video

konektor (RCA) in v avdio konektor va�ega
telefona in nato izberite video kanal (CBVS).

2. Osnovna slika se bo avtomatično pojavila na
TV ekranu, medtem ko se meni s TV
diapozitivi prikazuje na zaslonu va�ega
telefona.

3. Namestite meni va�ega telefona za nastavitev
avtomatičnega niza slik ali ročni prikaz slik s
pritiskom na + in -.

TV link samo podpira JPEG slike do velikosti VGA
(640 x 480 pik). Glejte »TV diapozitivi« str. 64 za
popolne detajle o tej opciji.

Va� mobitel ima kamero, s katero lahko fotografirate
in po�iljate slike svojim prijateljem. Glejte
»Fotografije« str. 15 za popolne informacije o tej
temi.

Ikona navigacije se
ter vam omogoča
pridete preko na
str. 34 za detaj
deaktivirati.

Ta lastnost, ki 
kamero in tudi v
po�iljanje sporoči
1. V stanju prip

za vklop ka
#, s čime

2. Pritisnite C
zvoka okno se

3. Snemajte zv
pritisnite c
zaustavili 
maksimalno 

4. Za po�iljanj
»MMS« str. 5

Ta lastnost je na
telefonu (in ne na

TV diapozitivi

Fotografirajte

TV diapozitivi

Ikona navigac

FotoTalk: Po�

FotoCall: naja



Glavne funkcije

fonski imenik na telefonu, na
ete privzeto �tevilko, če �elite
�tevilko, pritisnite < ali
rugo �tevilko na seznamu,
izberite Prostoroè. klic..
, dvakrat pritisnite ,, če
ed načinom prostoročnega

zberite Nastavitve > Zvoki >
o pritisnite ,.

 izberite zvonec s seznama
ire pritisnite ,.

, da va� telefon ob sprejemu
 zazvoni, lahko zvonjenje
 takole:
 ,, izberite Nastavitve >

tiskajte -, dokler ni zvonec

vite na nesli�no tudi s pritiski
 ko je telefon v stanju

nca

ina
6

Ta lastnost vam omogoča, da pove�ete eno ali več
imen v skupino. Ko se ime nahaja v tej skupini, se s
klici pojavita ustrezna slika in glasba, ki določata
katera skupina zvoni.
1. V stanju pripravljenosti telefona pritisnite za

vklop kamere C in pritisnite C, da dobite
sliko va�ega prijatelja.

2. Izberite Imena > Nast.tel.imenika > Nast. skupin >
Skupine. Spremenite ime skupine in izberite
Zvonec po svoji izbiri, lahko pa tudi sliko
svojega prijatelja.

Kadar delate skupino samo za eno osebo, lahko
izberete tudi Veèpredstavn. > Bele�ka > Nov,
posnemite njega ali njo, kako nekaj govori, nato pa
izberite posnetek i Zvonec.
3. Pritisnite -, izberite ime v imenih in

pritisnite ,. Pritisnite , in izvolite Izberi
skupino, da to ime pove�ete s skupino, ki ste jo
preimenovali.

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje,
telefon zaradi varnosti odmaknite od u�es, �e
posebej, če povečate glasnost.
1. Če ste izbrali telefonski imenik kartice SIM,

izberite vpis, dvakrat pritisnite , za dostop
do naslednjega vrtiljaka, izberite Prostoroè. klic.
in za klicanje pritisnite ,.

2. Če ste izbrali tele
enak način poklič
poklicati drugo 
>, izberite d
pritisnite , in 

Če ste �e v pogovoru
�elite preklapljati m
klicanja in nazaj.

1. Pritisnite ,, i
Zvonec in ponovn

2. S tipko + ali -
in za potrditev izb

Če �elite
klica ne
izklopite
Pritisnite

Zvoki > Nesli�no in pri
nastavljen na Vklop.
Glasnost lahko nasta
na stransko tipko,
pripravljenosti.

Prostoročno klicanje

Spreminjanje zvo

Vklop tihega nač

Nesli�no



7

a vpisana v telefonskem imeniku,
te med telefonskim pogovorom.

e telefonskega imenika« str. 4.

ikajte stransko tipko navzgor ali
ovečate ali zmanj�ate glasnost.

rofon lahko izklopite, tako da vas
sogovornik ne sli�i.
 pogovorom pritisnite ,,
rite Izkl. mikrof. in nastavitev
m ,.

ponovni vklop mikrofona med
vorom pritisnite ,, izberite Vkl.

of. in nastavitev potrdite s
skom na ,. Mikrofon je
vno vklopljen.

ečini dr�av snemanje pogovora
a zakon. Priporočamo, da o
eravanem snemanju pogovora

asnosti slu�alke

ona

ona

ovora
Glavne funkcije

Glasnost lahko nastavite na nesli�no tudi, ko
sprejemate klice in to s pritiskom na stransko tipko
navzdol.

Če �elite, da vas telefon na sprejem klica
opozori s tresenjem, lahko opozarjanje s
tresenjem vklopite takole:

1. Pritisnite ,, izberite Nastavitve > Zvoki >
Tresenje in pritisnite ,.

2. S tipko + ali - izberite Vklop ali Izklop in
za potrditev pritisnite ,.

Vklop opozarjanja s tresenjem ne izklopi zvonjenja.
Če �elite zvonjenje izklopiti in obdr�ati opozarjanje
s tresenjem vklopljeno, vklopite način Nesli�no, kot
je opisano zgoraj.
Opozarjanje s tresenjem se samodejno izklopi, ko
priklopite polnilec.

Če �elite prebrati na telefonu svojo telefonsko
�tevilko, pritisnite -, ko je telefon v stanju
pripravljenosti, izberite Lastna �t., nato pritisnite
,, izberite Prika�i in ponovno pritisnite ,.
Prika�e se va�a telefonska �tevilka, če je vpisana na
kartici SIM. Če ni, izberite Nov in sledite navodilom.

Če je va�a �tevilk
jo lahko prebere
Glejte »Odpiranj

Med klicem pom
navzdol in tako p

Mik
va� 
Med
izbe

potrdite s pritisko

Za 
pogo
mikr
priti
pono

V v
urej
nam

Vklop opozarjanja s tresenjem

Va�a telefonska �tevilka

Tresenje

Nastavitev gl

Izklop mikrof

Vklop mikrof

Snemanje pog

Izkl. mikrof.

Vkl. mikrof.

Snem. pogov.



Glavne funkcije

. Za brisanje spiska sporočil
e ,.
ahko izbri�ete tudi v meniju
ri�ete seznam sporočil SMS,
a shranjevanje novih sporočil

zbrisati vsebino telefonskega
, in izberite Imena >
tel. imen.. Za brisanje vsebine
pritisnite ,.

o telefonski imenik v va�em
artici SIM te mo�nosti nima.

dovanju seznama premikati po
ih elementih, dolgo pritiskajte

zvonjenj.

kega imenika

po seznamu
8

obvestite sogovornika in snemate le, če se ta s tem
strinja. Vsak posnetek bi moral ostati zaseben.
Posnamete lahko največ 1 minuto dolg pogovor
(glejte »Bele�ka« str. 66).
Snemanje pogovora med klicem:
1. Ko se pogovarjate z enim ali več sogovorniki

hkrati, pritisnite , za dostop do vrtiljaka
menija mo�nosti med klicem.

2. Izberite Snem. pogov. in pritisnete ,.
Pritisnete c, , ali odlo�ite slu�alko za
konec snemanja.

3. V vsakem primeru in ko dvignete telefon vam
okno ureditve ponudi snemanje.

4. Za shranitev posnetka pritisnite ,; posnetek
je nato na voljo v meniju Veèpredstavn. > Zvoèni
album.

Spisek klicev izbri�ete tako, da
pritisnete , in izberete Podatki o
klicu > Spisek klicev > Ponastavitev. Za
brisanje spiska klicev dvakrat pritisnite
,.

Če �elite naenkrat izbrisati celoten spisek sporočil
SMS, pritisnite , in izberite Sporoèila > SMS >

Beri SMS > Zbri�i vse
SMS dvakrat pritisnit
Vsa sporočila SMS l
Arhiviraj SMS. Če izb
sprostite pomnilnik z
SMS.

Če �elite naenkrat i
imenika, pritisnite 
Nast.tel.imenika > Izbr.
telefonskega imenika 

To mo�nost ima sam
telefonu. Imenik na k

Če se �elite pri pregle
straneh, ne posamezn
+ ali -.
To ne velja za spisek 

Brisanje spiska klicev

Brisanje spiska sporočil SMS 

Ponastavitev

Brisanje telefons

Hitro pomikanje 
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str. 35
vezava / Ponovi prijavo / Seznam

h / Nastavitve dostopa

tum str. 37
e / Nastavi datum / Oblika datuma
i pas / Poletni čas / Nastavi uro

38
polo�ljivih jezikov

avitve str. 38

a str. 40

0
e sporočila SMS / Branje sporočila
astavitve SMS / Arhiv SMS

tr. 43
zpolo�ljiv telefonski predal
e / Odpri nabiralnik / Po�lji
Meniji

3 � Meniji
V spodnji tabeli so opisani vsi meniji v telefonu (od
prve do tretje ravni) z dodanimi �tevilkami strani, na
katerih najdete več informacij o opisani mo�nosti ali
nastavitvi..

Nastavitve str. 28

Zvoki str. 28
Nesli�no / Glasnost zvonjenja / Zvonec /
Ton sporočila / Izenačevalnik / Zvoki tipk /
Zvoč. opozorila / Tresenje

Zaslon str. 29
Animacija / Kontrast zunanjega zaslona /
Osvetlitev / Ozadje / Podnamizje

Bli�njice str. 30
Bli�njice / Ukaz z glasom / Izbiranje z
glasom / Ikona navigacije

Varnost str. 34
Prednastavljene �tevilke / Zapora klicanja /
Spremeni kode / Za�čita s kodo PIN

Omre�je 
GPRS po
najljub�i

Ura in da
Prikaz ur
/ Časovn

Jezik str. 
Spisek raz

Hitre nast

Sporoèil

SMS str. 4
Po�iljanj
SMS / N

E-po�ta s
Za vsak ra
Nastavitv
sporočilo



Meniji

str. 64

7

re str. 67

67

r. 68

i str. 70
10

Podroèno sporoèilo str. 51
Sprejem / Teme / Kode okoli�ev

Neposredno sporoèilo str. 51

MMS str. 52
Ustvarjanje sporočila MMS / Prejemanje
sporočila MMS / Delo z mapami /
Nastavitve

Veèpredstavnost str. 62

Album slik str. 62
Spisek razpolo�ljivih slik

Zvoèni album str. 62
Spisek razpolo�ljivih zvokov

Predstavitev str. 65

Stanje pomnilnika str. 65

Bele�ka str. 66

TV diapozitivi 

Zabava str. 6

Pretvornik v ev

Kalkulator str. 

Budilka str. 67

Organizator st

Igra z opekam

JAVA str. 70
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 telefonskega imenika
imen. / Izb. tel. imen. / Nastavitve
Prepi�i v telefon

ponudnika str. 81

toritev
tem meniju so odvisne od ponudnika in
ega razmerja, zato jih preverite pri
nudniku.

76

 je odvisen od ponudnika in
ega razmerja, zato preverite pri
nudniku.
Meniji

Infrardeèa povezava str. 59

Kamera str. 14

Podatki o klicih str. 72

Nastavitve klicev str. 72
Pokrov aktiven / Preusmeritve klicev /
Telefonski predali / Samodejno ponavljanje
klicev / Odgovor s katero koli tipko / Čakajoč
klic / �tevilka klicatelja

Spisek klicev str. 73
Spisek klicev / Ponastavitev

�tevci klicev str. 74

Telefonski imenik str. 21

Pregledovanje spiska imen

Nastavitve
Izbr. tel. 
skupin / 

Storitve 

�tevilke s
�tevilke v 
naročni�k
svojem po

WAP str. 

Storitve +
Ta meni
naročni�k
svojem po



Vnos besedila in �tevilk

?
kah so:

edo »home«:
 6 3. Na zaslonu se

da s spiska: Good.
da se pomaknete naprej, in

, ali 1, da potrdite
e.

anje črk.

kanje po seznamu mo�nih

itev vnosa.

ritisk za brisanje enega znaka,
ritisk za brisanje celotnega
.
ljanje med standardnimi,
in velikimi črkami
nite s T9® na bazični,
ni modus.
ite se na simbole in točkasti
12

4 � Vnos besedila in �tevilk
Besedilo lahko v ustrezna polja na zaslonu vna�ate
na dva različna načina: z uporabo vnosa besedila s
predvidevanjem T9® ali uporabo osnovnega vnosa
besedila. Na voljo sta �e dva načina, primerna za
vnos �tevilk in ločil. Na zaslonu prikazani simboli
ka�ejo način vnosa, ki se trenutno uporablja. 

Kaj je to?
Vnos besedila s predvidevanjem T9®

je inteligenten način vnosa besedila za
sporočila, ki vključuje obse�en slovar.
Omogoča vam hitro vna�anje besedila.
Za vsako črko, ki je potrebna za
črkovanje besede, samo enkrat

pritisnite ustrezno tipko: vneseni pritiski na tipke so
analizirani in T9® predlaga besedo, ki se izpi�e na
dnu zaslona za urejanje. Če je glede na uporabljene
tipke na voljo več besed, je vnesena beseda
označena: pritisnite < ali >, za brskanje po
seznamu in izbiro �elene besede med predlaganimi
iz slovarja T9® (glejte spodnji primer).

Kako se uporablja
Črke in simboli na tip

Primer: Kako vnesti bes
1. Pritisnite 4 6

prika�e prva bese
2. Pritisnite >, 

izberite Home.
3. Pritisnete lahko 

izbiro besede Hom

Vnos besedila T9®

Tegic Evro. Pat. 
App. 0842463

2 do 
9

Za vna�

< ali 
>

Za brs
besed.

, ali 
1

Za potrd

c Kratek p
dolg p
besedila
0 Preklap

malimi 
* Spreme

numerič
# Premest

modus.
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tisk Dolg pritisk
 1 @ _ # = < > ( 1

 ĺ ć ç 2
 ∆ Φ 3

4

5
ň ö 6
 Π  Θ Σ 7

8
ř Ω Ξ Ψ 9
 � ! ÿ ? ż * + - % 0
Vnos besedila in �tevilk

Za dostop do osnovnega vnosa besedila s tipko *
izberite način osnovnega vnosa besedila »Abc«. Ta
način zahteva za vpis �elenega znaka večkratni
pritisk na tipko: črka »h« je druga črka na tipki 4,
zato jo morate za vnos črke »h« pritisniti dvakrat. Pri
tem načinu je �tevilo pritiskov na tipko za vnos znaka
enako temu, kateri po vrsti je znak na tipki.
Za vnos besede "Home" v osnovnem načinu vnosa
morate tako vtipkati 4 4 (GHI), 6 6
6 (MNO), 6 (MNO), 3 3 (DEF). Ko ste
s pisanjem sporočila končali, pritisnite ,.
Polo�aji črk, �tevilk in simbolov na tipkah:

Osnovni vnos besedila Kratek pri

1 presledek
) & Ł $ Ą
2 a b c 2 ŕ ä

3 d e f 3 é č

4 g h i 4 Γ ě

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ń 

7 p q r s 7 β

8 t u v 8 ü ů

9 w x y z 9 

0 . 0 , / : ; »



Fotografiranje

Pritisnite # za pomik
med VGA (640 x 480 pik) ter
Ozadje (128 x 160 pik) ter
Klip (128 x 160 pik) ter
FotoCall (96 x 64 pik).
Spremenite navigacijsko
tipko < (levo) ali >
(desno) za spremembo
specialnih efektov (sipina,
izbokel, etc.) v nekaj
drugega.
Pritisnite , ko je
fotoaparat vključen.

Pritisnite C ko je
fotoaparat vklopljen.

Pritisnite C takoj po
posnetku.

Pritisnite c takoj po
posnetku.
Pritisnite , takoj po
fotografiranju.
14

5 � Fotografiranje
Va� mobilni telefon podpira digitalni fotoaparat, ki
vam omogoča slikanje, shranjevanje slik v telefon,
uporabo slik za ozadje, lahko pa jih tudi po�iljate
sorodnikom in prijateljem.
Če �elite...

Vklopiti/izklopiti 
fotoaparat

Pritisnite C tipko za
vklop ALI pritisnite , in
izberite meni Kamera.
Za izklop na dolgo pritisnite
c.

Povečati/
pomanj�ati sliko

V vseh načinih VGA (glejte
»Način fotoaparata« in
»Povečava« spodaj),
pritisnite navigacijsko tipko
+ (navzgor) ali -
(navzdol).

Spremeniti vizualni 
re�im

Pritisnite * za pomik
med načinoma Noèno in
Obièajno.

Spremeniti način 
fotoaparata

Spremeniti 
specialen efekt

Odpreti nastavitve 
fotoaparata

Fotografirati

Shraniti sliko

Izbrisati sliko

Odpreti mo�nosti 
posnetka
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 pojavil z VGA ikono v spodnjem
ona.

to opcije dr�ite mobilni telefon
snite #, da se boste premestili z
0 pik) na Klip (128 x 160 pik) na
pik). Izbrani Foto. naèin je prikazan
 kotu zaslona.

 omogoča snemanje glasovnega
otem, ko ste posneli sliko. Glejte
oraba FotoTalk« str. 17, kjer so
ki se nana�ajo na foto. način.

 TIPKE BODO 
 VERTIKAL-
RIZONTAL-

JU (pregled, 
pko itd.)
Fotografiranje

V katerem koli meniju, povezanem s fotoaparatom,
bo dolg pritisk tipke c preklical trenutno dejanje
in fotoaparat vrnil v stanje pripravljenosti.

Predogled stanja nastavitve
Pritisnite C za prikaz predogleda zaslona kamere:
objektiv kamere se samodejno osredotoči in ikone so
prikazane pri dnu (Zoom, Uèinki, Foto. naèin, Slika)
oziroma, če je nastavljeno, pa na zgoraj
(Samospro�ilec, Vizualni) na ekranu.

Vse mo�nosti in pritiski tipk, opisani v tem razdelku
bodo delovali samo, če je fotoaparat vključen, to
pomeni, da je na zaslonu prikazan predogled.
Lahko tudi pritisnete , za pristop do le-teh
(glejte »Nastavitve« str. 18).
Način fotoaparata
Privzeta velikost slike standardnega formata je VGA
(640 x 480 pik). Obrnite mobilni telefon od 90o na
levo in ga dr�ate horizontalno, da bi dobili popoln
pregled zaslona.

V tej opciji se bo
desnem kotu zasl

Za vse druge fo
vertikalno in priti
Ozadje (128 x 16
FotoCall (96 x 64 
v spodnjem levem

Klip modus vam
sporočila takoj p
»Klip modus: Up
navedeni detajli, 

Omogočeno/
preklicano 
samospro�ilec

Pritisnite 0.

Fotografije

NAVIGACIJSKE
PRILAGOJENE
NEMU ALI HO
NEMU POLO�A

pritisk na ti



Fotografiranje

po opcijah. Nočna način je
eseca na vrhu zaslona.

mospro�ilca Izklopljena, in je
enkrat vklopljena, pritisnite
A, Ozadje ali FotoCall, slika bo
ana na zaslonu.
i črni vrstici zaslona označuje
Slike bodo poimenovane
� do �tevilke 9999.

lahko posnamete do 9999
evilo slik« spodaj), ampak, da
te, ki jih izbri�ete, označene s
otem se �tevilčenje ponovno

anje posnetka.
njevanje.
top do spiska mo�nosti, ki so:
osnetke v Album slik / Prilagodi
preko Veèpr. sporoè., IR ali E-
Nova slika, s čimer se vrnete v
redogleda.
16

Povečava
Ta mo�nost je na razpolago za vse načine:
enostopenjska povečava (x2) in Klip in Ozadje
modus, dvostopenjska povečava (x2 in x4) in VGA
modus. V prvih dveh opcijah pritisnite navigacijsko
tipko + ali - za pribli�evanje ali oddaljevanje
slike. V modus VGA lahko medtem, ko dr�ite
telefon horizontalno, pritisnete na + ali na -
(ki so pravzaprav < in > navigacijska tipka pri
pokončnem dr�anju telefon).
Ko je mo�nost povečave vklopljena, je ikona zoom
označena. Oddaljevanje slike je na voljo samo po
pribli�anju.
Učinki
Dovoljen vam je izbor enega izmed razpolo�ljivih
efektov (npr. Sipina), glejte »Re�im efektov« str. 19
za detajle.
Samospro�ilec
Ta mo�nost vam omogoča, da vklopite ali izklopite
mo�nost samospro�ilca (glejte »S pomočjo
samospro�ilca« spodaj za detajle). Pritisnite 0 s
čimer boste v pregledu aktivirali to opcijo.
Vizualni re�im
Na voljo sta dva načina fotoaparata: Obièajen in
Noèni. Glede na nivo svetlobe pritisnite * s čimer

se boste premikali 
prikazana z oznako m
Fotografiranje
S tipko C
1. Če je mo�nost sa

bila kamera �e 
tipko C za VG
samodejno prikaz

2. �tevilka v zgornj
vrsto slike. 
»img_1.jpg« itd. 

To ne pomeni, da 
posnetkov (glejte »�t
so lahko slike, tudi tis
�tevilkami do 9999. P
začne od 1.

Nato lahko:
Pritisnite c Za bris

Pritisnite C Za shra
Pritisnite , Za dos

Shrani p
/ Po�lji 
po�ta / 
okno p
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�nost samospro�ilca Vklopljena
), potem pritisnite C.
 na tipko C, dr�ite odprt telefon

roki s kamero, usmerjeno proti
zu.
ko C, s čimer boste naredili

 lahko shranite v telefon, je odvisno
adi vi�je ločljivosti so tudi datoteke

hranjevanje pravkar nastalega
ka pomnilnika, vas bo na to
ilo. V tem primeru morate pred
ovega posnetka izbrisati nekaj
v, slik itd). Če �elite preveriti
e na voljo, izberite Veèpredstavn. >

poraba FotoTalk

jem izberite Klip modus, da boste
 opcijo FotoTalk. To je najhitrej�i
 slike + zvočnega posnetka, ki ga
jim prijateljem in sorodnikom.
ravljenosti telefona pritisnite C
ere.
Fotografiranje

S pomočjo samospro�ilca
1. Postavi mo�nost samospro�ilca Vklopljena

(glejte o tem), potem pritisnite c.
2. Sporočilo vas bo obvestilo o tem, kdaj se

kamera premakne z spremnega zaslon na
eksterni. Zaprite telefon, polo�ite ga na stojalo
in ga pravilno obrnite, s čimer bo slika pravilno
uokvirjena (pregled na zunanjem zaslonu bo
obraten).

3. Pritisnite na katerikoli stranski gumb za vklop
od�tevanja.

4. Od�tevanje se začne pri -10 sekundah (te
vrednosti ne morete spremeniti). Aparat zapiska
3 sekundi pred fotografiranjem in �e enkrat
prav med posnetkom.

Piske lahko prilagodite v nastavitvah fotoaparata.
Kadar koli pritisnite c, če �elite zaustaviti
samospro�ilec in se vrniti v način predogleda. Če
�elite zgolj zaustaviti samospro�ilec pritisnite 0.

5. Po posnetku sledite navodilom, ki se začnejo
pod drugo točko prej�njega razdelka.

S modus za portret
Ta opcija vam omogoča snemanje fotografije vas
samih, medtem ko dr�ite odprt telefon pred seboj.

1. Postavi mo
(glejte str. 16

2. Polo�ite prst
v iztegnjeni 
svojemu obra

3. Pritisnite tip
fotografijo.

�tevilo slik
�tevilo slik, ki jih
od nastavitev: zar
večje.
Če vam za s
posnetka zmanj
opozorilo sporoč
shranjevanjem n
podatkov (zvoko
pomnilnik, ki je �
Stanje pomniln..

Klip modus: U
Naredite klip
Pred fotografiran
lahko uporabljali
način za izdelavo
lahko po�ljete svo
1. V stanju prip

za vklop kam

Pritisnite c 
ali C

Da se vrnete v način predogleda.



Fotografiranje

« str. 62 za podrobnej�e
anje slik.

ed uporabo fotoaparata:
govorite, bo vsako dejanje,

fotoaparatom, preklicano:
fotografiranje, samospro�ilec,
ostih itd. Ko klic končate se
 stanje pripravljenosti. Če ste
 in ga �e niste shranili, je

bo prav tako prekinilo vsako
 s fotoaparatom, in vas vrnilo

ogled.

, pritisnite in zadr�ite c ali
 kar telefon vrne v stanje
nesite �tevilko ali izberite ime

te ( za vzpostavitev zveze
.

so na voljo neposredno na
, kot je opisano zgoraj, vam
ogočajo nastavitev drugih
18

2. Pritisnite C za izdelavo slike; Snemanje
zvoka okno se avtomatično odpre.

3. Snemajte zvoke ali sporočila po svoji izbiri,
pritisnite c s čimer boste prekinili ali ,
zaustavili snemanje (lahko počakate
maksimalno 30 sekund za snemanje).

Mo�nosti
Pritisnite , da boste pri�li do Klip modus. To so:

Pregledovanje slik
Slike, ki jih �elite shraniti, se samodejno shranijo v
meni Veèpredstavn. > Album slik. Za dostop do
grafičnega prikaza izberite sliko s seznama in
pritisnite >. Nato pritisnite + ali - za skok
na prej�njo ali naslednjo sliko ali , za Po�iljanje,
Brisanje, Ureditev, Obrnijo ali Spremeni ime slike.
Pritisnite <, če se �elite vrniti na spisek.

Glejte »Album slik
informacije za retu�ir

Sprejem klica
Sprejemanje klicev m
1. Ko na klic od

povezano s 
predogled slike, 
brskanje po mo�n
bo telefon vrnil v
naredili posnetek
izgubljen.

2. Zavračanje klica 
dejanje, povezano
na zaslon za pred

Klicanje
Če �elite opraviti klic
izključite fotoaparat,
pripravljenosti. Nato v
iz imenika in pritisni
ter ) za prekinitev

Poleg nastavitev, ki 
zaslonu za predogled
mnogi meniji om

Shrani klip
Shranite klip, ki ste ga napravili: slika
je v Album slik, posneti zvok je v
Zvoèni album.

Spremeni klip
Za Spremembo klipa, ki ste ga
napravili.

Igranje klipa Za Igranje.

MMS ali Po�lji 
po po�ti

Po�lji klip po MMS ali po E-po�ta.
Izberite neko izmed opcij, ki bo
avtomatično aktivirala naslednjo
aplikacijo. Ustrezno aplikacijo.

Nastavitve
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in Zvok posnetka lahko nastavite v
i zvok se pojavi 3 sekundi pred
i pa ob samem posnetku. V obeh
Vklop in pritisnite , za dostop
ih zvokov. Izberite zvok, nato pa

ga aktivirajte.

ponastavitev vseh vrednosti na
 , za potrditev.

bor okvirja s seznama. Ta okvir bo
ki, ki ste jo naredili. Izbor Okvirja
stavlja opcijo 128 x 160 pik.
 potrditev va�ega izbora.

 omogoča, da izberete enega od
lni, Èrno-bela, Sipina, Digitalno,
ob I in Rob II. Učinek bo viden na
 z načinom, ki ste ga izbrali (npr.

posnetek v rjavih tonih, kar daje
afije). Privzeti način je Normalni.

dveh dostopnih načinov: Obièajni in
eti način je Obièajni.
Fotografiranje

mo�nosti. Za dostop do njih pritisnite ,, ko je
fotoaparat vključen.
V vseh primerih izberite mo�nost in pritisnite ,
za naslednji posnetek v tem načinu ali c za
preklic.

Ko koncate z delom v aplikaciji kamera, se va�e
nastavitve vedno shranijo in bodo na razpolago do
naslednje uporabe kamere ali pa dokler le-teh ne
spremenite.

Splo�ne postavke
Cas/dat.
Mo�en izbor, kaj bo prikazano na slikah: Cas/dat.,
Samo datum ali nič.
Foto. način

Ta postavka je mo�na tudi neposredno s pregledom,
ko se kamera prvič aktivira.

Omogoča vam premikanje med VGA (640 x 480 pik),
Ozadjem (128 x 160 pik) in Klipom (128 x 160 pik)
ter FotoCall (96 x 64 pik). Izbrana Foto. naèin je
prikazana v spodnjem levem kotu zaslona.
Kakovost slike
Ta mo�nost vam omogoča, da med na�tetimi
izberete: Nizka, Srednja, Visoka.

Zvoki
Zvoèno opozorilo 
tem meniju. Prv
posnetkom, drug
primerih izberite 
do seznama mo�n
pritisnite , in 
Ponastavitev
Omogoča vam 
začetne. Pritisnite
Okvirji
Omogoča vam iz
uporabljen na sli
avtomatično na
Pritisnite , za
Re�im efektov
Ta mo�nost vam
načinov: Norma
Izbokel, Negativ, R
posnetku v skladu
Sipina omogoča 
videz stare fotogr
Vizualni re�im
Izberite enega od 
Noèni način. Privz
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egled in fotografirali (glejte »S
lca« str. 17 in »S modus za
20

Samoportret & Samospro�ilec
Naravnajte te opcije na Vklop, s čimer jih boste
aktivirali, nato pritisnite na c, s čimer se boste

vrnili na kamero in pr
pomočjo samospro�i
portret« str. 17).
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 telefon. Če to mo�nost izberete
 podvojijo.

M uporabljate prvič, sledite
dilom za vstavljanje kartice SIM,
 str. 1, in potem preberite spodnji
elek »Dodajanje imen v imenik«.
snite , in izberite Imena, Nast.
imenika, Izb. tel. imen.. Nato

snite + ali -, da izberete
onski imenik na kartici SIM.
na, dodana v ta imenik, lahko
 v imenik telefona.

i prekinete samodejno kopiranje
artice SIM kot prvotno, lahko le-
 pritisnite , in izberete Imena >
nato Prep. v telefon.
rekopirate imenik s kartice SIM v
on, lahko �e vedno uporabljate

nik na kartici, kljub temu, da
ja manj polj za informacije.

at upravlja le en imenik in
gem ne upo�teva: če imate na

tici SIM

onu
Telefonski imenik

6 � Telefonski imenik
Če �elite izvesti operacije, opisane v tem poglavju,
morate izbrati telefonski imenik na kartici SIM ali
v telefonu.
Va� mobilni telefon ima dva telefonska imenika.
Telefonski imenik kartice SIM je na kartici SIM,
njegovo �tevilo vnosov pa je odvisno od
zmogljivosti kartice. Drugi telefonski imenik je
vgrajen v pomnilnik telefona, vanj pa lahko shranite
do 499 imen.
Zmogljivost kartice SIM je odvisna od vrste kartice.
Več informacij dobite pri svojem prodajalcu.
Imenik v telefonu si deli pomnilnik z drugimi
funkcijami. Zato so soodvisne: če shranite več
imen, lahko shranite manj dogodkov, in obratno.
največje �tevilo kartic z imeni in dogodki je 499, če
druge funkcije (bele�ke, zvoki, slike in podobno) ne
zasedajo preveč pomnilnika telefona.
V meniju Imena lahko izberete enega od dveh
imenikov, ki sta na voljo: imenik na kartici SIM in
imenik v telefonu. Imena, ki jih vnesete v enega od
Imenikov, bodo vključena samo v izbrani imenik.
Mo�nost Izbris tel. imenika ne velja za telefonski
imenik na kartici SIM.
Mo�nost Kopi. vse v tel. omogoča kopiranje vsebine

na kartici SIM v
dvakrat, se imena

Če kartico SI
standardnim navo
kot so opisana na

razd
Priti
tel. 
priti
telef
Ime

potem prekopirate
Če prekličete al
va�ega imenika k
to izvedete ročno:
Nast. tel. imenika, 

Ko p
telef
ime
ponu

Telefon naenkr
informacij o dru

Imenik na kar

Imenik v telef

Izb. tel. imen.

V SIM kartici
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uje več polj za informacije kot
. Vanj so vključena (v latinici)

499 zapisov z največ 7
a vsak zapis, pri čemer je polj za
. Na primer: za eno osebo lahko
obilnega telefona, 3 slu�bene
v in besedilno bele�ko.
 imenik telefona
e
 vstop v meni Imena, izberite
 ,.

stika in za potrditev pritisnite
e ime in za potrditev pritisnite

stite prazno, ne pa obeh. Na
aknete s pritiskom na c.

k do 20 znakov
ilno, največ 40-mestne in

1 »+«
a in do 50 znakov

20 skupin
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primer v obeh imenikih shranjen priimek »Novak«
in ga izbri�ete iz telefona, bo ostal na kartici SIM
nespremenjen.

Privzeto je izbran imenik telefona.
Hrani lahko do 499 imen, ki jih je vse
mogoče izbrisati z mo�nostjo Izbris tel.
imenika. Če je na kartici SIM dovolj
prostora, lahko imena iz tega imenika

prekopirate na kartico SIM (glejte »Kopiranje na
kartico SIM« str. 25).

Na kartici SIM
Če �elite dodati ime v telefonski imenik na kartici
SIM:
1. Pritisnite - za vstop v imenik, izberite Nov

in pritisnite ,.
2. Vpi�ite ime in �tevilko, nato pritisnite ,.
�tevilka ima lahko največ 40 mest, odvisno od
kartice SIM.
Če vse �tevilke shranite s kodo dr�ave in območno
kodo, jih boste lahko klicali tudi iz tujine.
3. Izberite vrsto �tevilke, ki je določena imenu:

Telefon, Faks ali Podatki, in pritisnite ,, da
ime potrdite in shranite v imenik.

V telefonu
Imenik v telefonu vseb
imenik na kartici SIM

Ustvarite lahko do 
informacijskimi polji z
�tevilke lahko največ 5
shranite 2 �tevilki m
�tevilke, e-po�tni naslo
Dodajanje vpisa v
Dodajanje polja za im
1. Pritisnite - za

<Nov> in pritisnite
2. Vnesite priimek 
,, nato vnesit
,.

Eno od polj lahko pu
prej�nje polje se prem

Dodajanje imen v imenik

V telefonu

Polja za ime in priime
Polja za �tevilke (mob
slu�beno in podobno)
Dodatna polja (e-po�t
opomba)
Izbiranje skupin
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ruga polja prazna, polja »Lastna
risati.

ostopna samo, ko imate izbran
 va�ega telefona. Če imate izbran
k SIM kartice, ta mo�nost NI

o skupine s svojim imenom
�ba« in podobno), sliko (s seznama
odijo (s seznama Zvonci).
 dodate enega ali več oseb iz
ika. Ko vas kliče oseba iz skupine,

ka�eta njeno ime in ustrezna slika.
elodija, ki je določena za to skupino.
arili tudi skupine za pomembne
 fotoaparat in shranite sliko v

seznam Bele�ka pa zvok, ki ga
nec. Ko vas ta oseba pokliče, jo
ideli in sli�ali (za fotoaparat glejte
 pa str. 66).
morate uporabiti telefonski imenik
e ga ne, glejte »Kopiranje imenika
 str. 2.

va klica z zvokom in sliko
Telefonski imenik

Dodajanje polja za �tevilke/besedilo
1. Ko vnesete ime stika, boste pri�li v meni Vrsta

�tevilke. Izberete lahko med polji za �tevilke
(mobilna, faks, podatki, pozivnik, domača,
slu�bena) ali črkovnimi polji (bele�ka, e-po�ta).
Izberite in vnesite ustrezno �tevilko ali ime.
Potem pritisnite ,, da shranite novi zapis.

2. Nato lahko izberete mo�nost Skupina: izberite
skupino, v katero �elite uvrstiti ime, in za
potrditev pritisnite ,. Zapis se nato shrani v
telefonski imenik v telefonu.

3. Za vsako skupino lahko izberete posebno
Melodijo in Sliko, uporabite lahko tudi ukaz
Preimenuj. Izberite Imena > Nast. tel. imenika >
Nast. skupin (glejte »FotoCall: najava klica z
zvokom in sliko« str. 23) za več informacij.
Kadar prejmete klic od osebe iz imenika, ki je
določena skupini, se na zaslonu poka�e slika
skupine, telefon pa zazvoni z zanjo značilno
melodijo.

Lastna �tevilka
Polje Lastna �t. v telefonskem imeniku mora
vsebovati va�o telefonsko �tevilko. Če je ne, jo
vpi�ite skupaj z drugimi pomembnimi
informacijami.

Čeprav so lahko d
�t.« ne morete izb

Ta mo�nost je d
telefonski imenik
telefonski imeni
dostopna.

Prilagodite lahk
(»Prijatelji«, »Slu
Album slik) in mel
V skupino lahko
telefonskega imen
se na zaslonu pri
Zvonila bo tudi m
Zakaj ne bi ustv
osebe. Uporabite
Album slik, na 
uporabite kot zvo
boste tako lahko v
str. 14, za bele�ke
1. Za FotoCall 

v telefonu; č
kartice SIM«

FotoCall: naja
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u na kartici SIM in pritisnite
lednjih mo�nosti:
brano ime in �tevilko,

eni izbrano ime in z njim
macije,
kopira izbrano ime in z njim
macije v imenik telefona.
jno kopiranje imenika kartice
va�em telefonu, morate le-to

emu vpisu dodati novo polje,
e, izberite Prika�i in pritisnite

 pritisnite ,. Izberite vrsto
in pritisnite ,. Vpi�ite

edilo in pritisnite ,, da
be.

� Ponastavi
� Prepi�i v telefon
� Prostoročno klicanje
� Določi izbiro z glasom
� Po�lji po IrDA
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2. Nato izberite Nast. skupin, pritisnite , in
izberite �eleno skupino.

3. Preimenujte skupino tako, da jo boste lahko
prepoznali (»Prijatelji«, »Otroci« in podobno),
ter izberite Melodijo in Sliko za to skupino.

4. Za dlje časa pritisnite c, da se telefon vrne v
stanje pripravljenosti, in nato �e - za prikaz
vsebine telefonskega imenika. Izberite ime, ki
ga �elite dodati tej skupini, in pritisnite ,.
Potem izberite Izberi skupino in izberite �eleno
skupino.
Ko vas bo ta oseba poklicala, bo zazvonila
Melodija in se prikazala Slika skupine, v kateri je
ta oseba.

Ko v imenik shranite imena, v stanju pripravljenosti
pritisnite -, da se prika�e meni Imena. Ime v
imeniku lahko poi�čete s pritiskom na ustrezno tipko
s črko, na katero se �elite pomakniti v seznamu (npr.
dvakrat pritisnite 8 za dostop do črke »u«).
Označen je prvi zapis na seznamu, ki se začne s to
črko. Glede na izbrani meni telefonskega imenika so
na voljo vse ali samo nekatere od teh mo�nosti:

Na kartici SIM
Izberite ime v imenik
, za dostop do nas

- Izbri�i izbri�e iz
- Spremeni sprem

povezane infor
- Prep. v telefon 

povezane infor
Če prekličete samode
SIM kot prvotno na 
izvesti ročno.

V telefonu
Dodajanje polja
1. Če �elite obstoječ

izberite �eleno im
,.

2. Izberite <Nov> in
dodanega polja 
�tevilko ali bes
shranite spremem

Urejanje imen

� Izbri�i
� Prika�i
� Prepi�i v SIM

� Izbr. tel. imen.
� Po�lji SMS
� Po�lji MMS

� Hitro klicanje
� Spremeni vrsto
� Klic
� Spremeni ime
� Vključi v skupino
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enika na kartici SIM prekopirali v
katera polja označena kot »Ni
 imela ikone. �tevilke »ni vrste«
te: Če �elite določiti vrsto teh
j opisanim navodilom.

�elite izbrisati polje v obstoječem
u, ponovite korake od 1 do 3
avka »Spreminjanje vsebine
a«. Potem v vrtiljaku menija
a potrditev pritisnite ,.

 �tevilka, ki jo shranite za vpis,
ane privzeta �tevilka: prikazana je
prva na seznamu in jo samodejno
ičete, če pritisnete tipko za klic ali
pritisnete , in izberete Klic,
i Po�lji SMS. Če �elite spremeniti
 (npr. namesto domače hočete
 �tevilko), ponovite korake od 1 do
minjanje vsebine polja«. Potem v
izberite Ponastavi in za potrditev

tico SIM
smo omenili prej, je kopiranje

n na kartico SIM priročno, če
sto menjate telefone. Če imate
Telefonski imenik

3. Če �elite vpisu dodati do 6 polj, ponovite 1. in
2. korak. Hitro pritisnite c, če se �elite vrniti
v prej�nji meni, ali dr�ite za dalj časa, če se
�elite vrniti v stanje pripravljenosti.

�tevilke in besedilo se izpi�ejo v enakem vrstnem
redu, kot ste jih vpisali. Prva telefonska ali faks
�tevilka postane privzeta. Privzeta �tevilka je prva
na seznamu. Če �elite privzeti drugo �tevilko, glejte
»Privzete �tevilke« str. 25. Alfanumerična polja
(bele�ka in e-po�ta) lahko le spreminjate in bri�ete.
Spreminjanje vsebine polja
1. Če �elite spremeniti vsebino polja v obstoječem

vpisu, izberite �eleno ime, pritisnite ,,
izberite Prika�i in ponovno pritisnite ,.

2. Na seznamu izberite polje, ki ga �elite
spremeniti in pritisnite ,. 

3. V prikazanem vrtiljaku izberite Spremeni in
pritisnite ,. Spremenite, kar �elite, in
pritisnite ,, da spremembe shranite.

Spreminjanje vrste polja
Če �elite spremeniti polje v obstoječem
vpisu, ponovite korake od 1 do 3
odstavka »Spreminjanje vsebine polja«.
Potem v vrtiljaku izberite Spremeni vrsto,

izberite drugo vrsto �tevilke in za potrditev izbire
pritisnite ,.

Če ste vsebino im
telefon, bodo ne
vrste« in ne bodo
lahko spreminja
�tevilk, sledite pre
Brisanje polja

Če 
vpis
odst
polj

izberite Izbri�i in z
Privzete �tevilke

Prva
post
kot 
pokl
če 

Prostoroè. klic. al
privzeto �tevilko
privzeti slu�beno
3 odstavka »Spre
vrtiljaku menija 
pritisnite ,.
Kopiranje na kar

Kot 
ime
pogo

Spremeni vrsto

Izbri�i

Ponastavi

Prepi�i v SIM
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ju pripravljenosti vtipkajte
 Pritisnite (, če �elite
 in ), če �elite odlo�iti.
 odprete vrtiljak, s katerim
 shranite ali nanjo po�ljete

 izberite �eleni vnos.
nik na kartici SIM:
ran, pokličite s pritiskom na

nite , za dostop do
tiljaka, nato izberite Klic ali
in pritisnite ,, da pokličete

nik v telefonu:
te �tevilke:
ran, pokličite s pritiskom na

za dostop do vrtiljaka, izberite
è. klic..
ati drugo �tevilko, izberite

 izberete; nato izberite vrsto
amu (mobilna, domača in
26

�tevilke shranjene na kartici SIM, bo imenik vedno
točen, tudi če preklopite imenik ali zamenjate
telefon.
Če �elite �tevilko prekopirati v imenik na kartici
SIM, ponovite korake od 1 do 3 odstavka
»Spreminjanje vsebine polja«. Nato izberite Prepi�i v
SIM in pritisnite ,.

Kadar uporabljate prostoročno telefoniranje,
telefon zaradi varnosti odmaknite od u�es, �e
posebej, če povečate glasnost.

�tevilka za klic v sili
S �tevilko za klic v sili pokličete slu�bo
za klic v sili v va�i dr�avi. V večini
primerov lahko to �tevilko pokličete
tudi, če niste vpisali svoje kode PIN.

Če to omogoča operater omre�ja, je mogoč celo klic
brez vstavljene kartice SIM. V Evropi je standardna
�tevilka za klic v sili 112, v Veliki Britaniji pa 999.
1. Če �elite poklicati to �tevilko, jo vpi�ite v stanju

pripravljenosti ali pritisnite , in izberite
Imena > Glej. spis. imen > Klic v sili.

2. Pokličete s tipko (, odlo�ite s pritiskom na
tipko ).

Druga �tevilka
Vnos �tevilke

V stan
�tevilko.
poklicati

S pritiskom na ,
�tevilko pokličete, jo
SMS.
Izbira imena
1. Pritisnite - in
2. Če ste izbrali ime

- ko je vpis izb
( ali

- dvakrat pritis
naslednjega vr
Prostoroè. klic. 
�tevilko.

3. Če ste izbrali ime
� Za klicanje privze

- ko je vpis izb
( ali

- pritisnite , 
Klic ali Prostoro

� Če �elite poklic
Prika�i, ko zapis
�tevilke na sezn

Klicanje

Klic v sili

Klic
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tanju pripravljenosti pritisnite in
�ite tipko od 2 do 9, da
ičete ustrezni vpis (glejte
�njice« str. 30): vzpostavi se
initev klica pritisnite ).

tanju pripravljenosti pritisnite in
�ite tipko , ter izgovorite
njeno oznako (glejte »Izbiranje z
om« str. 33). Če telefon oznako
 ustrezno �tevilko. Za prekinitev

.

Telefonski imenik

podobno). Pritisnite , za dostop do
naslednjega vrtiljaka in izberite Klic ali
Prostoroè. klic..

4. Za prekinitev klica vedno pritisnite ).
Na način prostoročnega klicanja lahko preklopite
tudi med standardnim klicem: pritisnite ,,
izberite Vkl. prostoroè. in za potrditev pritisnite ,.

Hitro klicanje
V s
zadr
pokl
»Bli

povezava. Za prek
Izbiranje z glasom

V s
zadr
shra
glas

prepozna, pokliče
klica pritisnite )

Hitro klicanje

Izbir. z glasom



Nastavitve

a vam, da izmed �tevilnih
i izberete melodijo zvonca. Na
 posneti zvoki in melodije, ki
ejeli v sporočilih kot priponke
obno).
mu s tipkama + ali - in
e predvajati izbrana melodija.
erete to melodijo za zvonec,
skok na naslednjo melodijo.
ali, če je zvonec nastavljen na
n način Tiho (glejte str. 6).

a vam, da opozorilni pisk za
vsakega novega sporočila

 na Vklop ali Izklop. Če izberete
 Vklop, lahko opozorilni pisk
tudi s seznama zvoncev.

nost vam omogoča izbiro
 nastavitev zvoka in je na voljo
d klicem. V tem primeru
te Izenaèevalnik, pomaknite se
28

7 � Nastavitve
Meni Nastavitve vam omogoča prilagajanje telefona
in spreminjanje nastavitev za posamezne mo�nosti
(zvoki, ura in datum, varnost in podobno). V meniju
Hitre nastav. lahko spreminjate več nastavitev hkrati
(glejte str. 38).

Nesli�no
Omogoča vam, da za funkcijo Tiho
izberete Vklop ali Izklop. Ko je za
funkcijo izbrana nastavitev Vklop, so
vsi načini opozarjanja razen
opozarjanja s tresenjem izklopljeni.

Način Nesli�no velja tudi za zvoke tipk.

Glasnost zvonjenja
Glasnost zvonjenja je privzeto
nastavljena na Srednje. Pritisnite +
ali -, da nastavite glasnost
zvonjenja na �eleno stopnjo od
Nesli�no do Nara�èajoèe.

Zvonec
Omogoč
mo�nost
seznamu
ste jih pr

(e-po�ta, MMS in pod
Pomikajte se po sezna
počakajte, da se začn
Pritisnite ,, da izb
c pa za preklic ali 
Melodije ne boste sli�
Izklop ali če je vključe

Ton sporočila
Omogoč
sprejem 
nastavite
mo�nost
izberete 

Izenačevalnik
Ta mo�
različnih
tudi me

pritisnite ,, izberi

Zvoki

Nesli�no

Glasnost zvon.

Zvonec

Ton sporočila

Izenačevalnik
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enje lahko nastavite na Vklop ali
p, opozori vas na prejem klica,
dek v Organizatorju, sprejem

očila in ko se vklopi alarm.
no Izklopljeno, če je priključen
obilski polnilec.

goča vam, da animacijo v
jakih nastavite na Vklop ali Izklop.

to mo�nost Vklopite, se bo
acija pomikala po besedilu, na

m sporočilu v meniju Beri SMS.
 podalj�a čas delovanja telefona.

jega zaslona
te mo�nost izbora med �tevilnimi
ičnimi kontrasti na subzaslona.

etlitev se vklopi, ko sprejmete
dni klic ali sporočilo, ko brskate po
amih in menijih ter podobno.
Nastavitve

po seznamu in počakajte nekaj sekund, da zasli�ite
spremembo. Svojo izbiro potrdite s tipko ,.
Zvoki tipk

Omogoča vam, da zvoke tipk nastavite
na Vklop ali Izklop. Če so zvoki tipk
nastavljeni na Izklop, med klici vseeno
delujejo toni DTMF (glejte str. 81).

Zvoč. opozorila
Omogoča nastavitev opozorilnih
piskov na Vklop ali Izklop, in sicer za
naslednje mo�nosti:

- ko je čas za Dogodek, shranjen v
Organizatorju,

- ko imate neodgovorjen klic,
- ko je Baterija skoraj prazna in jo morate

napolniti,
- da nadzorujete dol�ino svojih klicev, prvi

pisk zasli�ite po 45 sekundah, nato pa vsako
minuto med klicem (sogovornik piska ne
sli�i).

V tem meniju lahko samo vklopite ali izklopite
zvoke za opozorila in NE opozorila sama. Če na
primer opozorila za dogodke nastavite na Izklop, se
bo na zaslonu �e vedno prikazalo obvestilo za
Opomnik (če ste ga programirali), ustrezen zvok pa
se ne bo predvajal.

Tresenje
Tres
Izklo
dogo
spor

Tresenje je ved
običajni ali avtom

Animacija
Omo
vrtil
Ko 
anim

primer po izbrane
Izklop te funkcije

Kontrast zunan
Ima
razl

Osvetlitev
Osv
doho
sezn

Zvoki tipk

Zvoč. opozorila

Zaslon

Tresenje

Animacija

Kontrast zunanjega 
zaslona

Osvetlitev



Nastavitve

odejno aktivirate funkcijo ali
vilko (hitro klicanje).
le tipke od 2 do 9, vse
ane in zaklenjene, tako da

 mogoče spremeniti. Operater
oje bli�njice, ki jih potem ne

 2 do 9 in pritisnite

i�čite funkcijo, ki jo �elite
 (glejte naslednji seznam).
ite s tipko ,.

sedena, jo lahko na novo
te Nastavitve > Bli�njice > in
u. Dvakrat pritisnite ,,
ritisnite ,. Potem se izpi�e
 funkcij.
bite tako, da v stanju
efona dlje časa dr�ite tipko, ki
kciji ali �tevilki.
 lahko določite funkcijam v

brane �tevilke iz telefonskega
a.
30

Pritisnite + ali -, da nastavite trajanje
osvetlitve Trajanje, in sicer tako, da izberete eno od
razpolo�ljivih vrednosti in za potrditev pritisnete
,.
Izklop te funkcije podalj�a čas delovanja telefona.

Ozadje
Imate mo�nost nastavljanja Ozadja na
spremni zaslon. Ozadje lahko
nastavite na Vklop ali Izklop. Ko je
ozadje Vklopljeno, se slika, ki ste jo
izbrali prika�e v Obièajenem re�imu, v

re�imu mirovanja, in v Spremenjenem re�imu v
drugih kontekstih.
Za ozadje lahko uporabite le slike JPEG.

Podnamizje
Imate mo�nost nastavitve Ozadja na
zunanji zaslon. Ozadje lahko nastavite
na Vklop ali Izklop, enako kot je pri
zgoraj opisanem Ozadju.

Bli�njice
Namesto dolgotrajnega brskanja po
menijih in seznamih lahko �elene
funkcije pove�ete z Bli�njico. Z dolgim

pritiskom na tipko sam
pokličete ustrezno �te
Programirate lahko 
druge so preddefinir
njihove nastavitve ni
lahko programira sv
morete spreminjati.

1. Izberite tipko od
,.

2. Na seznamu po
dodeliti bli�njici
Svojo izbiro potrd

Če je tipka �e za
programirate: izberi
bli�njico na seznam
izberite Spremeni in p
seznam razpolo�ljivih
3. Bli�njice upora

pripravljenosti tel
ustreza �eleni fun

Tipke 2 do 9
naslednji tabeli:

Bli�njice

Ozadje

Podnamizje

Bli�njice

Klic iz
imenik

Hitro klicanje
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klop hitrih nastavitev Varèen, kar
dalj�a delovanje baterije (animacije,
senje in osvetlitev izključeni,

ednja glasnost zvonjenja).

eposreden dostop do Raèunala.

noven klic �tevilke zadnjega
ejetega klica.

kliče �tevilko za klic v sili.

art Predstavitev.

dpre se meni E-po�ta za dostop do
biralnikov.
ika�e se znesek denarja, ki je �e na
ljo.

dvisno od naročnine

ikaz Stro�ki klicev odhodnih klicev.
dvisno od naročnine
Nastavitve

Odpre se meni Po�lji sporoèilo.

Odpre se meni Beri SMS.

Vključi se funkcija Neposr. sporoè.
za hiter Odgovor po�iljatelju
prejetega sporočila.
Start WAP, s čimer boste poslali
multumedijsko sporočilo.

Vklop hitrih nastavitev Tiho (tresenje
vklopljeno, zvonjenje izklopljeno).
Vklop hitrih nastavitev Slu�alke
(srednje glasno zvonjenje, sprejem s
katero koli tipko).
Vklop hitrih nastavitev Sestanek
(tresenje vključeno, zvonec in zvoki
tipk izključeni).
Vklop hitrih nastavitev Zunaj (glasno
zvonjenje).

Vklop hitrih nastavitev Zasebno.

Po�lji SMS

Beri SMS

Neposr. sporoč.

Zaklepanje tipk

Omogoči Tiho

Vkl. Slu�alke

Sestanek

Vkl. Zunaj

Vkl. Zasebno

V
po
tre
sr

N

Po
pr

Po

St

O
na
Pr
vo

O

Pr
O

Vkl. Varčen

Računalo

Odg. na zad. �t.

Klic v sili

Predstavitev

E-po�ta

Prika�i ostanek

Stro�ki klicev



Nastavitve

 brskanja po menijih in
h lahko nastavite glasovni

reden dostop do Igre z
i.

 se meni Igre.
o od naročnine

atično zamenja telefonske
e.

ava.

ra se infrardeča zveza.

reden dostop do pretvornika v
z valute).
reden dostop do pretvornika v
 valuto).
rnik evrov je na voljo, če
sklenjeno naročnino in le v
h, ki uporabljajo evro.
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Ukaz z glasom
Namesto
seznami

Odpre se meni Dodaj dogodek v
Organizatorju.

Odpre se seznam Dogodki v meniju
Organizatorja.

Odpre se meni Alarm.

Za snemanje novih zvokov.

Odpira popis zvokov (vključno z
va�imi lastnimi posnetki) za va�
izbor. Pritisnite na > za
aktiviranje.
Zagon brskalnika WAP.

Odvisno od naročnine

Odpira Zvoèni album.

Odpira Album slik.

Preusmeritev VSEH klicev na
telefonski predal.

Dodaj dogodek

Prikaz dogodkov

Budilka

Posnemi bele�ko

Igranje

WAP

Zvočni album

Album slik

Na tel. predal

Nepos
opekam

Odpre
Odvisn

Avtom
imenik

Start J

Aktivi

Nepos
evre (i
Nepos
evre (v
Pretvo
imate 
dr�ava

Igra z opekami

Igre

Izb. tel. imen.

JAVA

IR

->Evro

Evro ->

Ukaz z glasom
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vitve > Izbir. z glasom > <Nov> in
.

 poi�čite telefonsko �tevilko, ki ji
ili glasovno oznako. Glede na
onski imenik (glejte »Telefonski
1) :
imenik na kartici SIM: izberite

namu in pritisnite ,,
elefonu na seznamu izberite ime in
ilko, če ste za izbrano ime shranili
, in pritisnite ,.
 Dod. glas. ukaz?, pritisnite , in
dilom na zaslonu. Ko telefon

a posnamete glasovni ukaz,
 ste v tihem okolju, izberite kratko
besedo in jo jasno izgovorite.
biti ukaz z glasom, v stanju
itisnite in zadr�ite tipko , ter
vorni ukaz, ki ustreza �tevilki, ki jo

ma glasovnih ukazov, ki ste jih
 Nastavitve > Ukaz z glasom ali Izbir.
snite ,. Glasovne ukaze lahko
te, spreminjate ali bri�ete.
 do 15 glasovnih ukazov, med
azi za klicanje in ukazi za dostop
a.
Nastavitve

ukaz, s katerim vključite posamezno mo�nost (npr.
za�enete Računalo).
Ukaz z glasom je mogoče določiti vsem funkcijam,
ki lahko uporabljajo Bli�njice (glejte str. 30), razen
za »Poberi sporočila« in »Budilko«.
1. Izberite Nastavitve > Ukaz z glasom > <Nov>,

pritisnite , in se pomaknite po seznamu, da
izberete funkcijo, ki jo �elite določiti
govornemu ukazu. Svojo izbiro potrdite s tipko
,.

2. Ko se izpi�e Pritisni OK in govori, sledite
navodilom na zaslonu. Ko telefon zahteva, da
posnamete glasovni ukaz, poskrbite, da ste v
tihem okolju, izberite kratko in preprosto
besedo ter jo jasno izgovorite.

3. Pritisnite c in ponovite zgoraj opisane
korake, če �elite dodati več ukazov z glasom.

Če �elite uporabiti ukaz z glasom v pripravljenosti
telefona, pritisnite in zadr�ite tipko , in nato
izgovorite posneti govorni ukaz. Glasovne ukaze
lahko kadar koli poslu�ate, spreminjate ali bri�ete.
Izbiranje z glasom

Izbiranje z glasom vam prav tako
omogoča hitro klicanje �tevilke iz
va�ega telefonskega imenika: glasovni
ukaz nastavite tako, da posnamete

besedo, ki bo, ko jo izgovorite, spro�ila klic ustrezne
�tevilke.

1. Izberite Nasta
pritisnite ,

2. Na seznamu
boste prired
izbrani telef
imenik« str. 2
- telefonski 

ime na sez
- imenik v t

�eleno �tev
več �tevilk

3. Ko se prika�e
sledite navo
zahteva, d
poskrbite, da
in preprosto 

Če �elite upora
pripravljenosti pr
nato izgovorite go
�elite poklicati.
Za prikaz sezna
nastavili, izberite
z glasom in priti
kadar koli poslu�a
Posnamete lahko
katere spadajo uk
do funkcij telefon

Izbir. z glasom



Nastavitve

vedite, da lahko vpliva tudi na
ezave prek GPRS.
ke
o pregledujete in spreminjate
nam Prednastavljenih �tevilk.
lahko novo ime in spremenite
�ete obstoječega, pri čemer
te kodo PIN2. Z mo�nostjo
 �tevilko, nato izberite vrsto
s ali Podatki. Imena na tem
spremenite ali izbri�ete.

meniju lahko onemogočite
 in odhodne klice ter tako
uporabo telefona. Ta funkcija
sna od omre�ja in zahteva
re, ki ga dobite pri ponudniku

hodni omogoča izbiranje med
, Mednarodnimi klici in klici
z dom. (zadnja mo�nost vam
 klicanje v domovino, ko ste
dhodnih klicev lahko izberete
ano. V teh menijih lahko
lasovne klice, Podatk. klice ali
34

Ikona navigacije
Lahko nastavite ikono za navigacijo
Vklop ali Izklop. Vklop se pojavlja, ko je
telefon nezaseden in vam omogoča, da
vidite meni, ki ga lahko dose�ete preko

navigacijske tipke telefona.
Do menija se lahko priede vedno tako, celo, če so
opcije nastavljene na Izklop.

Prednastavljene �tevilke
Tu lahko urejate seznam
Prednastavljenih �tevilk in z mo�nostjo
Omej. klicanja omejite klice le na
�tevilke s tega seznama.

Ta mo�nost je odvisna od naročnine, vključite pa jo
lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 35).
Omejevanje klicanja

Omogoča vam omejitev klicev na
�tevilke s seznama Prednastavljenih
�tevilk. V tem primeru lahko dostopate le

do imen s seznama Prednastavljenih �tevilk in ne do
tistih s seznama Imena.
Ta funkcija je odvisna od naročnine, vključite pa jo
lahko le, če poznate kodo PIN2 (glejte str. 35). Ko

vključite to mo�nost, 
WAP in e-po�tne pov
Prednastavljene �tevil

Tu lahk
svoj sez
Vnesete 
ali izbri
potrebuje

<Nov> vpi�ite ime in
�tevilke: Telefon, Fak
seznamu lahko potem 
Zapora klicanja

V tem 
dohodne
omejite 
je odvi

posebno geslo za zapo
storitev.
Odhodni klici

Meni Od
Vsi klici
Medn.bre
omogoča

na tujem). Za zaporo o
tudi mo�nost Preklic
preprečite Vsi klici, G
Faks klice.

Varnost

Ikona navigacije

Prednastav. �t.

Omej. klicanja

 Prednastav. �t.

Zapora klicanja

Odhodni
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 PIN
astavitev za�čite s kodo PIN lahko
rete Vklop ali Izklop. Če ste za
ito s kodo PIN izbrali Vklop, jo bo
on zahteval ob vsakem vklopu.
 Izklopljena, kode PIN ne morete

ahko nastavljate povezavo med
e�jem, ročno registrirate omre�ja,
urejate prednostna omre�ja.
a
fon vsebuje funkcije, ki
abljajo GPRS � storitev za hiter
os podatkov in neprekinjeno
omre�je (t.j. stalno povezavo z
itvami WAP).
acije o dostopnosti storitve GPRS
ite pri svojem operaterju. Telefon
enijih, opisanih v tem razdelku,
 z nastavitvami, ki jih dobite pri

ko določite način prijave telefona
:

Nastavitve

Dohodni klici
V meniju Dohodni lahko izberete
mo�nost Vsi klici ali V tujini. Na voljo je
tudi meni Preklièi, s katerim lahko
odstranite zapore dohodnih klicev.

V teh menijih lahko preprečite Vsi klici, Glasovne
klice, Podatk. klice ali Faks klice.
Stanje

V posameznih podmenijih (Vsi klici, V
tujini itd.) lahko z mo�nostjo Stanje
preverite, ali je zapora vključena ali ne.

Spremeni kode
Omogoča spreminjanje kod PIN in
PIN 2 ter Kodo omre�ja.
Če to omogoča va�a kartica SIM, lahko
zahtevajo nekatere funkcije kodo

PIN 2. Je 4 do 8-mestna, dobite pa jo pri operaterju.
Če trikrat vnesete napačno kodo PIN2, se bo
kartica SIM zaklenila. Za odklepanje boste morali
od va�ega ponudnika storitev zahtevati kodo PUK2.
Če desetkrat zaporedoma vnesete napačno kodo
PUK, se bo kartica SIM trajno zaklenila in bo
neuporabna. V tem primeru se obrnite na svojega
operaterja ali prodajalca.

Za�čita s kodo
Za n
izbe
za�č
telef

Če je ta mo�nost
spremeniti.

V tem meniju l
telefonom in omr
ki so na voljo, in 
GPRS povezav

Tele
upor
pren

priključitev na 
internetom in stor
Podrobne inform
in naročnini dob
boste morali v m
nastaviti skladno
operaterju.
V tem meniju lah
za storitev GPRS

Dohodni

 Stanje

Spremeni kode

Omre�je

Za�čita s PIN

GPRS povezava



Nastavitve

očilo MMS, bo za povezavo na
S uporabljen izbrani profil.
 mo�nosti so odvisne od

očni�kega razmerja. Nekateri
o po�ljejo SMS z novimi
 WAP, ki bodo samodejno
nej�e informacije se obrnite
 omre�ja.

a vam vnos ali spremembo
izbranega profila. Pritisnite
esite �eleno ime in potrdite s
 na ,.

eni profili so lahko zaklenjeni
minjati in preimenovati.

a pregled vseh nastavitev
a profila (�tevilka ponudnika
ih storitev (ISP), APN in
), tako za GSM kot za GPRS.

a vam vnos ali spreminjanje
v GSM in vam nudi dostop do

ih izbir:
�ko ime in Geslo vam
36

Stalno vkl.
Telefon bo vedno priključen na storitev GPRS. Ta
mo�nost omogoča hitrej�o vzpostavitev povezave
GPRS. Rahlo pa se poveča poraba energije.
Za podat. klice
Telefon se bo samodejno prijavil na storitev GPRS,
ko jo potrebujete. S to mo�nostjo zmanj�ate porabo
energije, vzpostavljanje povezave pa traja dlje.
Ne glede na te nastavitve morate �e vedno za vsako
aplikacijo (WAP ali prenos podatkov) posebej
izbrati nosilec podatkov (npr., WAP, MMS, e-po�to
in podobno).

Ponovi prijavo
Prika�e se seznam omre�ij, ki so na voljo,
ko je izbran Roèni način. Izberite eno od
omre�ij in za potrditev pritisnite ,.

Seznam najljub�ih
Tu lahko sestavite prednostni seznam
omre�ij. Ko je določen, se telefon
priključi v omre�je v skladu z va�imi
�eljami.

Nastavitve dostopa
V tem meniju lahko ustvarite več
podatkovnih profilov: če uporabite

WAP ali po�ljete spor
omre�je GSM ali GPR
Vse spodaj opisane
operaterja in/ali nar
operaterji vam lahk
nastavitvami dostopa
shranjene. Za podrob
na svojega operaterja
Spremeni ime

Omogoč
imena 
,, vn
pritiskom

Nekateri prednastavlj
in jih ni mogoče spre
Prika�i

Omogoč
izbraneg
internetn
podobno

GSM nastavitve
Omogoč
nastavite
naslednj
Uporabni

Ponovi prijavo

Sezn. najljub�ih

Nastavitve dostopa

Spremeni ime

Prika�i

GSM nastavitve
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s naslova zunanjega podatkovnega
im bi se radi povezali, vrstice

naslova IP, na primer
a.si), ki se uporablja za
zave. Izberite APN, pritisnite ,,
slov in pritisnite ,.
akah med povezovanjem navadno
pačnih nastavitev: pred prvo

e pri svojem operaterju ustrezne
kateri operaterji omogočajo
pnih parametrov na daljavo.
e pri svojem operaterju.

ko nastavite uro in datum, časovno
tni čas in prikaz ure.

ine prikaza ure v stanju
ravljenosti Analogno, Digitalno ali
no nastavite tako, da pritisnete
 ali -. V vseh primerih izbiro

dite s tipko ,.

m lahko nastavite s tipkami za
ovanje �tevilk (datum lahko
avite tudi s tipkama + ali -).
jo izbiro potrdite s tipko ,.
Nastavitve

omogočata vnos ustreznega uporabni�kega imena in
gesla. V obeh primerih vnesite podatke in potrdite s
pritiskom na ,.
Telef. �tevilka omogoča vnos telefonske �tevilke, ki jo
potrebujete za vzpostavitev povezave. Izberite Telef.
�tevilko in pritisnite ,, nato pritisnite + ali
- in izberite:

- ISDN �t. za vnos �tevilke ISDN ponudnika
internetnih storitev ALI 

- Analogna �t. za vnos analogne �tevilke.
V obeh primerih vnesite znak »+«, za njim pa
�tevilko, ki ste jo dobili pri svojem operaterju, in
pritisnite ,.
O vrsti �tevilke, ki jo morate izbrati, povpra�ajte
svojega ponudnika internetnih storitev.
Trajanje neakt. omogoča vnos, s katerim določite
trajanje neaktivnosti, po katerem telefon samodejno
prekine povezavo (če je ta vzpostavljena) in se vrne
v stanje pripravljenosti. Izberite Trajanje neakt. in
pritisnite ,, vnesite vrednost (v sekundah), večjo
od 30 sekund, in pritisnite ,.
GPRS nastavitve

Spreminjate lahko nastavitve GPRS,
kot so Uporabni�ko ime, Geslo in
Trajanje neakt. (informacije o enakih
poljih in navodilih kot pri nastavitvah
GSM najdete v prej�njem razdelku).

APN omogoča vno
omre�ja, s kater
besedila (ali 
wap.imeoperaterj
vzpostavitev pove
vpi�ite ustrezni na
Do opozoril o nap
pride zaradi na
uporabo pridobit
nastavitve. Ne
nastavitev dosto
Prosimo, preverit

V tem meniju lah
cono, zimski/pole
Prikaz ure

Nač
prip
Majh
+
potr

Nastavi datum
Datu
vpis
nast
Svo

GPRS nastavitve

Ura in datum

Prikaz ure

Nastavi datum



Nastavitve

ko nastavite s pritiskom na
 tipke ali s tipkama + in
ko, da jo spreminjate po
 navzgor ali navzdol.

izberete jezik za obvestila v
 + ali na - za izbor

nite , za potrditev.

ko uporabljate skupine �e
ev, s katerimi lahko telefon
eram okoli vas. Na primer, če
 izključi zvonjenje, vključi

 zvoki tipk (druge nastavitve
ne). Ko je sestanka konec,
 se vključijo vse običajne

 za hitro nastavitev (npr., z
 se vključi Sestanek, glejte

 s ponovnim dolgim pritiskom
čite in ponovno vzpostavite
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Oblika datuma
Izberete lahko eno od oblik, in sicer
Zahodni ali Thai. Svojo izbiro potrdite s
tipko ,.

Časovni pas
Najprej morate nastaviti časovni pas in poletni/
zimski čas. Potem preverite �e datum in uro, če sta
�e nastavljena. Če ne veste, v katerem časovnem
pasu ste, poglejte v atlas ali enciklopedijo.

Mo�nost Èasovna cona vam omogoča,
da izberete svoj časovni pas glede na
pas GMT. Pomaknite se + ali -,
da izberete ustrezno nastavitev.

Poletni čas
Ta nastavitev je smiselna le v dr�avah, kjer ločijo
med zimskim in poletnim časom.

Poletni čas lahko Vklopite (v poletnem
času) ali Izklopite (v zimskem času)
tako, da se pomaknete + ali -.
Ker ta nastavitev vpliva na uro in
datum, jo nastavite najprej. Če je

nastavitev poletnega časa Vklopljena in je ura
nastavljena na 12.00, se s spremembo nastavitve
poletnega časa na Izklop samodejno nastavi na 13.00.

Nastavi uro
Uro lah
ustrezne
- ta
minutah

V tem meniju lahko 
menijih. Pritisnite na
jezika, ponovno pritis

V tem meniju lah
pripravljenih nastavit
hitro prilagodite razm
izberete Sestanek, se
tresenje in izključijo
ostanejo nespremenje
izberite Zasebno, da
nastavitve.
Če določite blr�njico
dolgim pritiskom na 3
»Bli�njice« str. 30), jo
na isto tipko izklju
nastavitev Zasebno.

Oblika datuma

Časovna cona

Poletni čas

Jezik

Hitre nastavitve

Nastavi uro
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bor, so na voljo tudi nastavitve iz
o pribor izključite, se ponovno

nastavitve Zasebno.

Izključeno
Srednje Srednje

Izključeno

ključeno

Izključeno

Slu�alke Omogoči Avto
Nastavitve

V naslednji tabeli so nastavitve v stolpcu Zasebno
privzete nastavitve. Ker jih lahko spremenite, se
lahko va�e osebne nastavitve razlikujejo od na�tetih
v tabeli.
Vsaka  obarvana celica v tabeli se navezuje
na nastavitve, ki so shranjene v meniju Zasebno (ne
glede na to, ali ste nastavitve spremenili ali ne).

Ko priključite pri
spodnje tabele. K
vzpostavijo hitre 

Hitre nastavitve

Tresenje Vključeno Izključeno Vključeno
Glasnost zvonjenja Srednje Srednje Visoko Nesli�no
Ton tipk Vključeno Izključeno
Zvoč. org. Vključeno
Alarm bat. Vključeno
Nov SMS ton Vključeno
Osvetlitev 10 s Izključeno
Zoom Izključeno
Odgovor s katero koli 
tipko Izključeno

Animacija Vključeno Izključeno

Zasebno Varčen Zunaj Sestanek

Pribor
Hitre nastavitve
Tresenje
Glasnost zvonjenja
Ton tipk
Zvoč. org.
Alarm bat.
Nov SMS ton
Osvetlitev
Odgovor s katero koli 
tipko V

Animacija



Sporočila

la SMS

če jih je shranjenih več (v 
 na eno �tevilko (imenik na 

berite �eleno ime in pritisnite

MS in pritisnite ,, nato
ročila, ki ga �elite poslati, in
Vnesite sporočilo, pripnite

i zvok, nato pa izberite Po�lji
lejte spodaj).
mo imenik telefona)

n izberite �eleni zapis, nato
berite Prika�i in pritisnite ,.
vilko in pritisnite ,.
ot je navedeno v 2. koraku v
u.

oročilo prejemniku, ki ni v
 in izberite Sporoèila, SMS

ov. Vpi�ite telefonsko �tevilko
ite ,. Nato sledite spodaj

a po�iljanje sporočila.
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8 � Sporočila

Mo�nost Po�lji SMS v meniju Sporoèila
vam omogoča:

� po�iljanje standardnih ali prilagojenih sporočil
SMS,

� urejanje zadnjega poslanega sporočila, ki ga
lahko ponovno po�ljete,

� dodajanje iMelodij, prej določenih zvokov,
animacij ali slik v sporočilo.

Zgoraj omenjene funkcije niso na voljo v stanju v
pripravljenosti, ko je funkcija Neposredno
sporoèanje vklopljena (glejte str. 51). V tem primeru
imate dostop le do mo�nosti Odgovor.

Standardna sporočila SMS so prikazana na spisku.
Pritisnite + ali -, da poi�čete: Prosim poklici
me ob... vam na primer omogoča, da izberete �e
sestavljeno sporočilo s svojo �tevilko, če je ta
shranjena v prvem polju Lastna �t. (glejte str. 23).

Po�iljanje sporoči
Imenu s spiska
Na privzeto �tevilko, 
imeniku telefona) ali
kartici SIM)
1. Pritisnite -, iz
,.

2. Izberite Po�lji S
izberite vrsto spo
pritisnite ,. 
�eleno grafiko al
sedaj ali Shrani (g

Na �eleno �tevilko (sa
1. Pritisnite - i

pritisnite ,, iz
2. Izberite �eleno �te
3. Nadaljujte tako, k

prej�njem odstavk
Drugemu prejemniku
Če �elite poslati sp
imeniku, pritisnite ,
potem Po�lji SMS in N
za sporočilo in pritisn
podanim navodilom z

SMS

Po�lji SMS
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lahko trenutno sporočilo in
ebitne priponke shranite. Svojo
ro potrdite s tipko ,.
ila SMS
nost Beri SMS v meniju Sporoèila
 omogoča pregledovanje spiska
očil SMS, ki ste jih shranili in
eli, in da se ta sporočila najprej
co SIM. Več mo�nosti vam nato
dno urejanje sporočil v mobilnem

na sporočila so označena z .
 ne prebrana sporočila so označena
ne ovojnice. Izberite sporočilo in
da ga preberete. Ko se prika�e
ite , za dostop do naslednjih

�iljatelju,
rano sporočilo (izberite
jemnika v imeniku ali ročno

esite telefonsko �tevilko),
rano sporočilo,

�iljatelja, če je sporočilu pripeta,
 je melodija poslana skupaj s
ročilom SMS,
Sporočila

Skupaj s priponko
Ta mo�nost vam omogoča, da pripnete zvok, sliko
ali animacijo svojemu sporočilu in pritisnete ,,
da izbrani element potrdite in ga pripnete svojemu
sporočilu. Izberite Dodaj grafiko, če �elite pripeti
sliko ali animacijo, ali Dodaj zvok, če �elite pripeti
melodijo. Izberite �eleni podmeni, nato eno od
mo�nosti in pritisnite ,, da jo potrdite in pripnete
sporočilu.
V sporočilih SMS lahko po�iljate do 2 priponki
različnih vrst. Animacij in slik ne morete po�iljati
skupaj: če najprej izberete animacijo in potem
sliko, bo izbrana le slika. Velja tudi obratno.

Nekatere sliko, animacije in zvoki so vnaprej
določeni in so standardni del telefona. Osebne slike
in zvoki, ki ste jih prejeli prek SMS ali e-po�te in
potem shranili v ustrezne menije, se samodejno
pojavijo v podmenijih »Moje« (Moje melodije, Moje
animacije itd.). Predmetov z za�čito avtorskih pravic
ne morete po�iljati prek SMS-ov.
Po�lji sedaj

To vam omogoča, da po�ljete trenutno
sporočilo, ki ste ga vnesli (če se �elite
naučiti vna�ati besedilo in �tevilke,
glejte »Vnos besedila in �tevilk«

str. 12). Svojo izbiro potrdite s tipko ,.

Shrani
Tu 
mor
izbi

Branje sporoč
Mo�
vam
spor
prej

shranijo na karti
omogoča neposre
telefonu.
Prejeta sporočila
Prejeta in prebra
Prejeta, vendar �e
z ikono zapečate
pritisnite ,, 
sporočilo, pritisn
mo�nosti:

Po�lji sedaj

Odgovori po
Posreduj izb

pre
vn

Izbri�i izb
Shrani �tevilko po
Shrani 
melodijo

če
spo

Shrani

Beri SMS



Sporočila

označena z  v običajnem
iralnika, če so bila samodejno

r. 43). Izberite sporočilo in
 preberete. Ko je prikazano,
op do istih mo�nosti, vključno
lke klicatelja.

bri�ete vsa sporočila s spiska
a kartici SIM) ali Arhiviraj SMS
 v meniju Sporoèila.

eniju lahko prilagajate svoja
 SMS spodaj opisanim

im.

o izberete privzeti center za
 SMS. Če ga �e ni na kartici
ate vpisati �tevilko centra SMS.

poročilo premaknete na
i spisek, ga izbri�ete s spiska

il SMS.
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Shranjena sporočila
Poslana sporočila so 
načinu ali z ikono nab
shranjena (glejte st
pritisnite ,, da ga
pritisnite , za dost
s shranjevanjem �tevi
Izbri�i vse
Omogoča vam, da iz
Beri SMS (sporočila n
(sporočila v telefonu)
Nastavitve SMS

V tem m
sporočila
mo�nost

SMS center
Tu lahk
sporočila
SIM, mor

Shrani grafiko če je sporočilu pripeta slika in/ali
animacija,

Izloči vzame �tevilko iz sporočila, če je
znotraj dvojnih narekovajev
(vključite in izločite lahko več
�tevilk),

Klic pokliče po�iljatelja (odvisno od
operaterja),

Uredi sporočilo v mapi Beri ali Arhiviraj �
sporočilo spremenite in ga po�ljete
poljubni osebi (dodate lahko zvok ali
sliko),
Če ste sporočilu, ki ga urejate,
pripeli sliko ali zvok, morate sliko ali
zvok najprej odstraniti in jo shraniti
v Album slik ali v meni Moje melodije
seznama zvoncev. Nato sliko ali zvok
ponovno pripnite sporočilu (glejte
str. 41).

Premak. v arhiv vam omogoča, da shranite prebrana
sporočila v pomnilnik telefona.
Shranjena sporočila lahko
pregledujete tako, da pritisnete ,
in izberete Sporoèila, Arhiviraj SMS.

Če s
arhivsk
sporoč

SMS nastavitve

SMS center
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oročilo SMS vas obvesti, ali je bilo
očilo SMS prejeto ali ne. To
nost lahko Vklopite ali Izklopite.

goča vam, da Vklopite ali Izklopite
nost samodejnega shranjevanja
očil in njihovo po�iljanje v meni
.

goča vam, da pregledate vsa
rana sporočila, ki ste jih shranili, in
onastavite vsa arhivirana sporočila
ti. Sporočilo shranite tako, da
t Samoshran.SMS (glejte zgoraj) ali
rejeto sporočilo, dvakrat pritisnete
remak. v arhiv.

čun elektronske po�te ni vključen
 razmerje, se morate nanj naročiti

i prek interneta) in od ponudnika
astavitvah. V tem primeru vam bo
sporočil ponudnik storitev ali
 in jih morate take vnesti v telefon.
i�ki račun e-po�te vključen v
Sporočila

Podpis
Tu lahko podpi�ete svoja sporočila
SMS. Privzeto je va� podpis telefonska
�tevilka �tevilka va�ega telefona,
dodana na koncu va�ega sporočila

(katerega dol�ina je posledično skraj�ana). Podpis
lahko Uredite, Spremenite in ga Shranite.
Doba veljavnosti
Ta funkcija je odvisna od naročni�kega razmerja.

Omogoča vam, da izberete, koliko časa
naj bo sporočilo shranjeno v va�em
centru SMS. To je priročno, če
prejemnik trenutno ni v dosegu

omre�ja (in zato sporočila ne more sprejeti takoj).
Pot za odgovor

Ta funkcija je odvisna od naročni�kega razmerja.

Omogoča vam, da pot za odgovor
Vklopite ali Izklopite. Če jo Vklopite,
lahko po�ljete �tevilko va�ega centra za
sporočila SMS skupaj s sporočilom.

Sogovornik lahko potem odgovori prek va�ega
centra SMS. S tem prenos pospe�ite.
Poročilo o dostavi
Ta funkcija je odvisna od naročni�kega razmerja.

S sp
spor
mo�

Samoshran. SMS
Omo
mo�
spor
Arhiv

Arhiv SMS
Omo
preb
da P
hkra

aktivirate mo�nos
tako, da izberete p
, in izberete P

Če uporabni�ki ra
v va�e naročni�ko
(prek telefona al
dobiti podatke o n
vse nastavitve 
omre�ni operater
Če je uporabn

Podpis

Doba veljavn.

Pot za odgovor

E-po�ta

Por. o dostavi

Samoshran.SMS

Arhiviraj SMS



Sporočila

i vam omogoča izbiro vrste
, ki se uporablja pri
ljanju povezave.

i GPRS: mobilni telefon bo
M ali GPRS samo za e-po�tne

lni telefon najprej poskusi
z omre�jem GPRS, �ele nato z
če omre�je GPRS ob
ve ni na voljo.
�nost, morate konfigurirati
 GSM in za omre�je GPRS.

i vam omogoča vnos ali
janje nastavitev GPRS, ki ste
li od svojega operaterja: APN,
i�ko ime in Geslo. Vnesti
 nastavitve, kot vam jih poslal

ah med povezovanjem so
ačnih nastavitev: pred prvo
svojega operaterja zahtevati
astavitvah GPRS.
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naročni�ko razmerje, morate vnesti samo svoje
uporabni�ko ime, geslo in e-po�tni naslov. V
nekaterih primerih je operater omre�ja hkrati tudi
ponudnik storitev e-po�te.
Va� telefon je morda �e konfiguriran. V tem
primeru je večina nastavitev �e nastavljenih in jih
ni treba spreminjati (razen za Uporabni�ko ime,
Geslo in Epo�tni naslov, ki si jih poljubno izberete,
ko ustvarjate e-po�tni račun).

Za vnos besedila in �tevilk, tudi posebnih znakov,
kot so @ ali %, glejte tabelo znakov, opisano na
str. 13.

Nastavitve
Dostop do omre�ja
V tem meniju lahko nastavite povezavo GSM ali
GPRS z ustreznim stre�nikom, prek katerega lahko
nato po�iljate in prejemate sporočila e-po�te.

Vse spodaj opisane mo�nosti so odvisne od
operaterja in/ali naročni�kega razmerja.
1. Pritisnite ,, izberite Sporoèila > E-po�ta > E-

po�ta1 > Nastavitve in pritisnite ,.
2. Izberite Dost. do omre�. in pritisnite ,.

Način prenosa
Ta men
omre�ja
vzpostav
GSM al

uporabljal omre�je GS
povezave.
Najprej GPRS: mobi
vzpostaviti povezavo 
omre�jem GSM, 
vzpostavljanju poveza
Če izberete to mo
nastavitve za omre�je

Nastavitve GPRS
Ta men
spremin
jih dobi
Uporabn

morate natančno take
operater.

Opozorila o napak
navadno zaradi nap
uporabo morate od 
podatke o ustreznih n

Način prenosa

GPRS nastavitve



45

ni�ko ime in Geslo ste določili, ko
porabni�ki račun elektronske po�te.
ot so določene.
ega stre�nika

mi v tem delu, določite nastavitve,
a povezavo mobilnega telefona z
nikom ponudnika internetnih

 nastavitev dobite od svojega
v in jih morate vnesti take, kot ste

, izberite Sporoèila > E-po�ta > E-
tavitve in pritisnite ,.
�t. stre�nik in pritisnite ,.
ate vnesti v polja: POP3 naslov,

 Uporabni�ko ime, Geslo in E-po�tni

 omogoča vam, da vnesete naslov
tre�nika POP3, ki se uporablja za
e-po�te.
 omogoča vam, da vnesete naslov
tre�nika SMTP, ki se uporablja za
po�te.
dvisno od omre�ja! Če e-po�tno
ljate prek GPRS in va� operater
a� ponudnik storitev e-po�te, vpra�ajte
len naslov njegovega stre�nika SMTP
lje.
Sporočila

Nastavitve GSM
Ta meni vam omogoča vnos ali
spreminjanje nastavitev GSM, ki ste jih
dobili od svojega operaterja in so: Telef.
�tevilka, Samoprekinitev, Uporabni�ko

ime in Geslo. Vnesite jih tako, kot so določene.
Telefonska �tevilka: omogoča vam vpis telefonske
�tevilke, ki jo dobite od svojega ponudnika
internetnih storitev in ki je potrebna za vzpostavitev
povezave. Pritisnite + ali - in izberite:

- ISDN �t. in vnesite �tevilko ISDN ponudnika
internetnih storitev ALI

- Analogna �t. in vpi�ite analogno �tevilko.
Potem pritisnite ,.

O vrsti �tevilke, ki jo morate izbrati, povpra�ajte
svojega ponudnika internetnih storitev.

Samoprekinitev: omogoča vam nastavljanje trajanja
nedejavnosti, po katerem telefon samodejno prekine
povezavo z omre�jem (če je ta vzpostavljena).
Pritisnite + ali - in izberite vrednost od 3 do
10 min. ter pritisnite , za potrditev.

Če ni prenosa podatkov med telefonom in
omre�jem (povezovanje, po�iljanje e-sporočil,
prekinjanje), se to �teje kot interval nedejavnosti,
po katerem se povezava samodejno prekine.

Mo�nosti Uporab
ste naredili svoj u
Vnesite jih tako, k
Dostop do E-po�tn
Z meniji, opisani
ki so potrebne z
e-po�tnim stre�
storitev. Večino
ponudnika storite
jih dobili.
1. Pritisnite ,

po�ta 1 > Nas
2. Izberite E-po

Podatke mor
SMTP naslov,
naslov.

� POP3 naslov:
IP ali DNS s
prejemanje 

� SMTP naslov:
IP ali DNS s
po�iljanje e-

OPOZORILO! O
povezavo vzpostav
omre�ja ni hkrati v
operaterja za pravi
in ga vnesite v to po

GSM nastavitve



Sporočila

a, da vnesete DNS naslov
ga omre�ja, s katerim se �elite

ča, da omogočeno/preklicano
ije stre�nika SMTP.
iti v večini evropskih dr�av
ljen, e-po�te NE boste mogli

ej�e informacije se obrnite na
oritev.

je e-po�te
o�lji sporoèilo vam omogoča
e e-po�te enemu ali več
ikom hkrati, tudi s priponko �
r sliko JPEG. Ko so sporočila

e posredovati naprej, priponke
ledati s pomočjo ustreznih

nikom
berite Sporoèila > E-po�ta, nato
o�ta 2, odvisno pač od tega,
orabiti. Izberite Po�lji sporoèilo

 in izberite Dodaj naslov in
 dostop do spiska.
ski imenik na kartici SIM, ne
 e-po�tnih naslovov, lahko pa
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V nekaterih primerih nastavitve za Uporabni�ko ime,
Geslo in Epo�tni naslov določite sami, ko naredite
svoj uporabni�ki račun. Vnesite jih tako, kot so
določene.
Ime računa
Ta meni vam omogoča, da preimenujete veljavne
račune E-po�te.
Račun E-po�te naj bi bil vnaprej nastavljen z
imenom va�ega operatorja. V tem primeru se ime
ne more spremeniti.
1. Pritisnite ,, izberite Sporoèila > E-po�ta > E-

po�ta1 > Nastavitve > Ime raèuna in pritisnite
,.

2. V prikazanem oknu za urejanje vlo�ite novo
ime in pritisnite ,.

Napredno
Spodaj opisani meniji omogočajo napredne
nastavitve. Te so lahko �e nastavljene in jih v tem
primeru ni treba spreminjati.
Če so polja v teh menijih prazna oziroma če imate
pri povezovanju te�ave, se obrnite na ponudnika
internetnih storitev.
POP3 vrata: omogoča, da vnesete �tevilko vrat POP3,
ki se jo uporablja za prejemanje e-po�te.
SMTP vrata: omogoča, da vnesete �tevilko vrat
SMTP, ki se jih uporablja za po�iljanje e-po�te.

DNS naslov: omogoč
zunanjega podatkovne
povezati.
SMTP avtentik.: omogo
postopek avtentifikac
Ta meni bi moral b
Izklopljen: če je Vklop
po�iljati. Za podrobn
svojega ponudnika st

Pisanje in po�iljan
Meni P
po�iljanj
prejemn
na prime

sprejeta, jih je mogoč
pa je mogoče pog
programov.
Enemu ali več prejem
1. Pritisnite ,, iz

E-po�ta 1 ali E-p
katerega �elite up
in pritisnite ,.

2. Premaknite se -
pritisnite , za

Če ste izbrali telefon
boste imeli dostopa do

Po�lji sporočilo
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spremeniti vsebino e-sporočila,
. sporoè. in pritisnite ,. To vas

a korak 2: od tam naprej sledite
izpolnite spisek naslovnikov in
ročilo.
lji sedaj in pritisnite , za
sporočila. Mobilni telefon se bo
internetnim stre�nikom, poslal
a naslove iz spiska naslovnikov in
zavo.
prekinete tako, da pritisnete in
. Mobilni telefon bo prekinil

 iz menija e-po�te in se vrnil nazaj
ljenosti. Do prekinitve povezave
pite v meni Nastavitve, medtem ko

teku. V tem primeru sporočilo

tve (glejte »Čakajoč klic« str. 73)
�no povezavo tudi sprejemate
e tako sprejmete klic, bo telefon
na zaslon med klicanjem, meni
l, po končanem pogovoru pa se bo
nje pripravljenosti.
ko
oraj opisane korake od 1 do 7.
j zvok ali Dodaj grafiko in pritisnite
Sporočila

boste ročno vnesli naslov v okno za pisanje. Glejte
»Telefonski imenik« str. 21 za navodila za izbiro
telefonskega imenika.
3. Izberite ime s spiska in pritisnite ,, da ga

dodate na spisek naslovnikov, ali pa pritisnite
c, da prekličete postopek in se vrnete v
prej�nji podmeni.

4. Na spisku Naslovi pritisnite ,, da Spremenite
e-po�tni naslov ali da ga Odstranite s spiska oz.
izberite Dodaj naslov, pritisnite , za ponoven
dostop do imenika in dodajte nova imena na
spisek naslovnikov.

5. S ponavljanjem korakov od 2 do 4 lahko dodate
poljubno �tevilo naslovnikov.

6. Izberite Potrdi spisek in pritisnite ,. Vnesite
zadevo e-po�tnega sporočila (to polje lahko
pustite prazno) in pritisnite ,.

7. V naslednjem oknu vpi�ite besedilo e-sporočila
(tudi to polje lahko pustite prazno). Ko ste
pripravljeni za po�iljanje e-sporočila, pritisnite
,.

Za navodila za vnos besedila glejte »Vnos besedila
in �tevilk« str. 12. Če iz menija Po�lji epo�to
izstopite, preden po�ljete sporočilo, se e-sporočilo
(skupaj s priponko) nepovratno izbri�e.

8. Če �elite 
izberite Sprem
vrne nazaj n
navodilom, 
po�ljite e-spo

9. Izberite Po�
po�iljanje e-
povezal z 
e-sporočilo n
prekinil pove

Postopek lahko 
dr�ite tipko c
povezavo, izstopil
v stanje priprav
pride tudi, če vsto
je povezava v 
izgubite.

Glede na nastavi
lahko med e-po
dohodne klice. Č
preklopil zaslon 
e-po�te se bo zapr
telefon vrnil v sta
Z zvokom ali s sli
1. Ponovite zg

Izberite Doda
,.



Sporočila

in 2 imata enake nastavitve in
vite različno, lahko v telefonu
na e-po�tna naslova.

 se avtomatsko pove�e s
te in prenese glave e-sporočil.
 nobenih e-sporočil, se na
apis Ni vsebine. V nasprotnem
seznam z glavami e-sporočil.
rejetih sporočil na stre�niku je
 zaslona. Tu je tudi �tevilo
a prikaz vseh glav sporočil.

 lahko naenkrat pobere s
 glav e-sporočil. Če se na
 koncu seznama prika�eta
 Prej�nji, je na stre�niku �e več
čil: izberite eno od mo�nosti
za prenos.
iponk se lahko samodejno
obnosti«.

čila
čila, pritisnite ,, izberite
ite , za prikaz naslova, s
očilo poslano, datuma in ure
ročila in velikosti priponk, če
mezni glavi se lahko pojavijo
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2. V obeh primerih se prika�e spisek
razpolo�ljivih datotek JPEG, BMP, GIF ali
Midi. Izberite �eleno sliko in/ali zvok ter
pritisnite ,.

Pripnete lahko samo eno JPEG datoteko naenkrat.
Če iz menija Po�lji epo�to izstopite, preden
sporočilo po�ljete, se e-sporočilo (skupaj s
priponko) nepovratno izbri�e.

3. Izberite Sprem. sporoè. ali Po�lji sedaj in potrdite
s pritiskom na ,.

Prejemanje in branje e-po�te
Sporočila e-po�te sprejema stre�nik, s
katerim se morate povezati, da jih
lahko prenesete v svoj mobilni telefon
(nekateri operaterji vas o prihodu

novega e-sporočila obvestijo z SMS sporočilom). Iz
stre�nika morate najprej pobrati glave sporočil, da
lahko potem prenesete pripadajoča e-sporočila.
Povezava s stre�nikom
Postopek povezovanja
1. Pritisnite ,, izberite Sporoèila > Epo�ta,

nato Epo�ta 1 ali Epo�ta2, odvisno pač od
tega, katerega �elite uporabiti. Izberite Odpri
nabiralnik in pritisnite ,.

Po�tna nabiralnika 1 
mo�nosti. Če ju nasta
uporabljate dva različ

2. Mobilni telefon
stre�nikom e-po�
Če niste prejeli
zaslonu prika�e n
primeru se izpi�e 

3. Skupno �tevilo sp
izpisano na vrhu
strani, potrebnih z

4. Mobilni telefon
stre�nika po pet
začetku oziroma
Naslednji oziroma
čakajočih e-sporo
in pritisnite , 

E-sporočilo brez pr
prika�e v oknu »Podr

Podatki v glavi sporo
Izberite glavo sporo
Podrobnosti in pritisn
katerega je bilo spor
po�iljanja, zadeve spo
so te pripete. Ob posa
te statusne ikone:

Odpri nabiralnik
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ogledate prek menija Album slik, jo
Glejte »Album slik« str. 62 za več
 za shranjevanje nove slike ni

mega e-sporočila se lahko prika�e
a, ki jo lahko preberete s pritiskom
 tem primeru napredne mo�nosti
ne: lahko ga preberete, ne morete
iti ali posredovati naprej.
 je pripeta datoteka z besedilom

edilo, v obliki ».txt«). Besedilo
erete s pritiskom na ,. Tudi v
u napredne mo�nosti niso na voljo.
potreben za obravnavo pripete
i na voljo v telefonu, ali pa je
 preveliko in prenos ni mogoč.

sporočilu je pripeto drugo
 (eno za drugim je lahko pripetih
oročil). Za pripeto e-sporočilo niso
napredne mo�nosti: lahko ga
ne morete pa ga shraniti ali

i naprej.
 je pripeta slika v obliki JPEG,
F. Označite pripeto sliko na spisku
pritisnite ,, da jo shranite v

mobilnega telefona (po �elji lahko
reimenujete).
Sporočila

Prenos sporočil e-po�te
Preprosto izberite eno od prenesenih
glav e-sporočil in pritisnite ,. Nato
izberite Poberi spor. in pritisnite ,
za prenos e-po�te. Ta postopek

ponovite za prenos e-sporočila vsake izbrane glave.
Pritisnete lahko tudi , za vstop v vrtiljak menija
glav e-sporočil in med ponujenimi mo�nostmi
izberete Poberi spor.. Če je e-sporočilo preveliko (več
kot 50 KB), je zavrnjeno in prenos se prekine.
Pobiranje in shranjevanje priponk
Če ima prejeto e-sporočilo priponke (JPEG sliko,
datoteko z besedilom ali drugo e-sporočilo), je to
označeno s posebnimi ikonami:

Preden jo lahko p
morate shraniti. 
podrobnosti. Če

[brez
ikone] E-sporočilo lahko prenesete.

E-sporočilo je preveliko, prenos ni
mogoč.
E-sporočilo je označeno za izbris (glejte
str. 50).

Vsebuje podrobnosti glave e-sporočila
(datum in uro, e-po�tni naslov po�iljatelja in
podobno). Za prikaz teh podatkov pritisnite
,.

Poberi sporoč.

Besedilo sa
kot priponk
na ,. V
niso dostop
pa ga shran
E-sporočilu
(samo bes
lahko preb
tem primer
Program, 
datoteke, n
e-sporočilo
Prejetemu 
e-sporočilo
do pet e-sp
na voljo 
preberete, 
posredovat
E-sporočilu
BMP ali GI
in dvakrat 
pomnilnik 
sliko tudi p



Sporočila

enik in pritisnite ,. Potem

 novega imena, vnesite ime in
ajte pripadajoč e-naslov, ali
 in pritisnite ,, če �elite
 tej kartici z imenom. Če ime
aslov, vas bo telefon vpra�al,
amenjati. Pritisnite , za

�te
ilo, ki ga �elite izbrisati, in
 dostop do mo�nosti.
s pritiskom na , označite
ga �elite izbrisati. Glava
o izbrisano, je označena z
o je tako la�je opaziti.
 brisanje e-po�te odstraniti,
o�nost.
enija Epo�ta vas bo telefon
rditev brisanja označenih
�nika e-po�te. Pritisnite ,
c za preklic (v slednjem
o označena e-sporočila na
 označena za brisanje).
ročilo
sporočila, na katerega �elite
ite , za dostop do menija
 Odgovori in pritisnite ,.
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dovolj prostora, morate prej iz pomnilnika nekaj
izbrisati (ime, dogodek ali sliko) in tako sprostiti
dovolj pomnilnika za shranjevanje nove slike.
Če je slika prevelika ali če ni v pravem formatu, jo
lahko mobilni telefon zavrne. Za uspe�no prejemanje
slike po e-po�ti upo�tevajte ta navodila:
� Prejeta slika mora biti shranjena v obliki JPEG,

BMP ali GIF.
� Velikost slike ne sme presegati 50 KB.
� Optimalna velikost za pravilen prikaz je 128 x

160 pik. Priporočamo, da za prirejanje velikosti
slike uporabite običajen program za obdelavo
slik.

� Ime datoteke naj bo dolgo največ 10 znakov.
Temu lahko dodate končnico, npr. ».jpg«.

Dodajanje e-po�tnega naslova v imenik
Za dodajanje e-po�tnega naslova morate imeti
izbran imenik v telefonu; če imate izbran telefonski
imenik na kartici SIM, se ta izbira v meniju NE BO
pojavila.

E-po�tni naslov po�iljatelja lahko
shranite v telefonski imenik, tudi če
njegovega e-sporočila �e niste prenesli
(za dostop do e-naslova zadostuje
glava sporočila).

1. Izberite glavo e-sporočila in pritisnite , za
dostop do mo�nosti v vrtiljaku.

2. Izberite Dodaj v im
izberite:
- <Nov> za vnos

priimek in dod
- ime na spisku

dodati e-naslov
�e vsebuje e-n
ali ga �elite z
zamenjavo.

Brisanje sporočil e-po
1. Izberite e-sporoč

pritisnite , za
2. Izberite Izbri�i in 

e-sporočilo, ki 
e-sporočila, ki b
majhno ikono in j

Če �elite oznako za
ponovno izberite to m
3. Ob izhodu iz m

prosil za pot
predmetov iz stre
za potrditev ali 
primeru ostanej
spisku in niso več

Odgovarjanje na e-spo
1. Izberite glavo e-

odgovoriti, pritisn
mo�nosti, izberite

Dodaj v imenik
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emanje področnih sporočil SMS,
ih omre�je redno po�ilja vsem
čnikom, lahko Omogoèite ali
lièete.

goča vam, da za prejemanje
očnih sporočil izberete Vklop ali
p. Ko izberete Vklop, morate izbrati
 eno temo, kot je opisano spodaj.

ahko določite vrste sporočil, ki jih
e prejemati. Novo vrsto določite
, da izberete <Nov>, vpi�ete kodo,
o dobite od operaterja, in ji, če
e. Če izberete obstoječo vrsto, jo

 ali zbri�ete. Vpi�ete lahko do 15
 kode za različne vrste sporočil se
rja.

ahko izberete vrsto sporočil, ki se
o izpisujejo na zaslonu v

ravljenosti. Za tak�no posebno
lavo sporočila morate vpisati vrsto
Koda okoli�a kot v meni Vsebine.

da za funkcijo Neposr. sporoè.
 Izklop. Če izberete Vklop, se vsako

poročilo
Sporočila

2. Naslov po�iljatelja, ki ga lahko tudi spremenite
(glejte »Enemu ali več prejemnikom« str. 46),
bo samodejno dodan na spisek Naslovi. Izberite
Potrdi spisek in pritisnite ,.

3. Pojavi se nov zaslon, ki vsebuje naslov
prejetega e-sporočila s predpono Odgovor:
Pritisnite ,.

4. Vpi�ite besedilo in za po�iljanje pritisnite ,:
izberite Po�lji sedaj in pritisnite , za
po�iljanje va�ega odgovora.

Posredovanje e-sporočila
Če �elite posredovati e-sporočilo drugemu
naslovniku, ga morate najprej prenesti v telefon
(glejte »Prenos sporočil e-po�te« str. 49). Izberite
mo�nost Posreduj na in nadaljujte, kot je opisano
zgoraj v razdelku »Odgovarjanje na e-sporočilo«.
V obeh primerih (odgovarjanje ali posredovanje
e-sporočila) bo telefon samodejno prekinil zvezo s
stre�nikom, ko bo pretekel čas nedejavnosti,
nastavljen v meniju Samodejna prekinitev (glejte
»Način prenosa« str. 44). Ko bo po�iljal
e-sporočilo, se bo s tem stre�nikom spet povezal.

Mo�nost sprejemanja področnih sporočil SMS je
odvisna od omre�ja.

Prej
ki j
naro
Prek

Sprejem
Omo
podr
Izklo
vsaj

Teme
Tu l
�elit
tako
ki j

�elite, določite im
lahko spremenite
različnih vrst. Za
obrnite na operate
Kode okoli�ev

Tu l
trajn
prip
obde

tako v nastavitev 

Omogoča vam, 
izberete Vklop ali

Področno sporočilo Neposredno s

Področni SMS

Sprejem

Teme

Koda okoli�a



Sporočila

čila MMS

 > MMS > Nova MMS in

e ime in pritisnite ,, če ga
vnikov, ALI
vnesite telefonsko �tevilko ali
amor �elite poslati sporočilo.

.
nih naslovov morate izbrati
 telefonu«. Glejte »Telefonski
vodila za izbiro telefonskega

i sporočilo samo tej osebi,
ek in pritisnite ,.

ati več osebam, izberite Vstavi
 za ponoven dostop do

sek naslovnikov dodajte nova
n).
prejemnike, nato pa izberite
itisnite ,.

izbrisati e-po�tni naslov ali
 spisku izberite Uredi ali Izbri�i
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kratko sporočilo (SMS), ki ga prejmete, v stanju
pripravljenosti samodejno prika�e.
Pomaknite se dol, če ga �elite prebrati, in dvakrat
pritisnite ,, če �elite hitro odgovoriti nanj:
najprej se premaknete v zaslon za urejanje, nato pa
po�ljete sporočilo. Telefon se samodejno vrne v
stanje pripravljenosti.
Če med branjem SMS-a prejmete �e drugi SMS,
pritisnite c, če �elite zapreti prvega ali
odgovoriti nanj. Mobilni telefon bo nato prikazal �e
drugo sporočilo.

Va� mobilni telefon omogoča
po�iljanje in prejemanje sporočil MMS
(večpredstavnostnih sporočil), ki
vsebujejo besedilo, slike in zvoke.
Večpredstavnostno sporočilo je lahko

sestavljeno iz enega diapozitiva (vključno z
besedilom, zvokom in sliko) ali iz več diapozitivov:
v tem primeru se sporočilo predvaja kot
diaprojekcija, ne glede na to, ali ga po�ljete na e-
po�tni naslov ali v drug mobilni telefon.
Če se pojavi Pomnilnik\je poln, morate obrisati
sporočila (npr., predloga, osnutek, sprejeto
sporočilo, itd.).

Ustvarjanje sporo
Izbiranje naslovnikov
1. Izberite Sporoèila

pritisnite ,.
2. Na spisku izberit

�elite spisku naslo
Izberite <Nov> in 
e-po�tni naslov, k
Nato pritisnite ,

Za dostop do e-po�t
telefonski imenik »V
imenik« str. 21 za na
imenika.

3. Če �elite poslat
izberite Potrdi spis
Če ga �elite posl
ime, pritisnite ,
imenika in na spi
imena (do 20 ime

4. Dodajte �elene 
Potrdi spisek in pr

Če �elite urediti ali 
telefonsko �tevilko, na
in pritisnite ,.

MMS

MMS
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atoteke v Albumu ali pa zvočne
 prej posneli, posnamete jih lahko
te MMS: v tem primeru izberite
m <Nov> in sledite postopku na
te pripeti �e obstoječe bele�ke.
ki ste ga dodali (slike ali zvoka),
a jo la�e opazite.

lati sporočilo, pritisnite , ali se
 za dostop do mo�nosti.

ti
, če �elite poiskati ikono Mo�nosti,

 Na voljo so te mo�nosti:
 �elite ustvariti diapozitiv in ga
dati v diaprojekcijo.
hko tudi pritisnete >, ko je
rana zadnja stran sporočila, ki
 trenutno oblikujete.
 ste ustvarili več strani, si jih
ko ogledujete s pritiskanjem tipk

 ali >.
 �elite izbrisati izbrano stran.
 mo�nost je na voljo samo, če je v
oročilu več kot en diapozitiv.
Sporočila

Oblikovanje sporočila
1. Na levi strani zaslona je na voljo 5 ikon, s

katerimi lahko dodate Sliko, dodate Besedilo,
dodate Zvok, Po�ljete sporočilo ali odprete meni
Mo�nosti. Pomaknite se + ali -, če �elite
izbrati prej�njo ali naslednjo ikono.

2. Pritisnite ,, če �elite odpreti Album slik,
izberite sliko in pritisnite , ter jo tako
dodajte v svoj MMS. Prika�e se prvo okno
sporočila, v katerem je izbrana slika, ki je po
potrebi zmanj�ana, da se prilega zaslonu.

Čeprav je predogled slike, ko ustvarite MMS, velik
(�) 105 x (V) 55 pik, je največja slika, ki jo lahko
po�ljete, velika (�) 640 x (V) 640 pik.
Opozorilo! Večja ko je slika, dlje bo trajalo
po�iljanje.
Slike, ki je za�čitene z avtorskimi pravicami, ne
morete poslati. Če ne �elite vstaviti slike, izberite
Niè.
3. Ikona Besedilo je samodejno izbrana: pritisnite
,, če �elite odpreti zaslon za urejanje
besedila, in vnesite besedilo sporočila (glejte
»Vnos besedila in �tevilk« str. 12 za pomoč).

4. Naslednja ikona je Zvok: pritisnite ,, če
�elite odpreti Zvoèni album, izberite zvok in
pritisnite , ter ga tako dodajte v svoj MMS.

Zvoki so lahko d
bele�ke, ki ste jih
tudi, ko ustvarja
<Posnetek>, pode
zaslonu. Ne more
Ikona elementa, 
spremeni barvo, d

5. Če �elite pos
pomaknite -

Dostop do mo�nos
Pomaknite se -
in pritisnite ,.
Dodaj stran Če

do
La
izb
ga
Ko
lah
<

Izbri�i stran Če
Ta
sp



Sporočila

, lahko:
o takoj, ko ga dokončate:
 in pritisnite ,.
 kot Osnutek in ga dokončate
neje: za po�iljanje izberite

ju Osnutke izberite Po�lji MMS
. Ko je sporočilo poslano, se
ska osnutkov.
tka ne uspe, bo sporočilo
i Poslana in označeno kot

niju Poslana in ga po�ljite: v
poročilo, ki ga �elite poslati,
MMS in pritisnite ,. Ko je
a spisku označen kot poslano

erih izberete sporočilo, ki ga
zni mapi. V drugih primerih
n pritisnite ,: na vrstici

mljate po�iljanje sporočila.
�elite preklicati po�iljanje

lite urediti in spremeniti ali
zadevo sporočila.
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Po�iljanje sporočila
Kot je opisano zgoraj
� Po�ljete sporočil

izberite Po�lji MMS
� Shranite sporočilo

ter po�ljete poz
sporočilo v meni
in pritisnite ,
MMS izbri�e s spi

Če po�iljanje osnu
premaknjeno v men
neposlano.

� Izberite ga v me
meniju izberite s
izberite Re-Po�lji 
MMS poslan, je n
sporočilo.

V zadnjih dveh prim
�elite poslati v ustre
izberite Po�lji MMS i
poteka lahko spre
Pritisnite c, če 
sporočila.

Naslednja 
stran
Prej�nja stran

Če se �elite pomakniti na naslednji
ali prej�nji diapozitiv.

Trajanje strani Če �elite spremeniti trajanje
diapozitiva, ki ste ga nastavili v meniju
Nastavitve > Nastavitve aplikac. (glejte
str. 58), in nastaviti zakasnitev med
posameznimi diapozitivi.

Shrani MMS 
kot osnutek

Če �elite shraniti sporočilo kot
osnutek, ki ga lahko pozneje uredite,
dokončate in odpo�ljete. MMS, ki ga
shranite kot osnutek, se shrani v
meni MMS > Osnutke (glejte »Delo z
mapami« str. 56).

Shrani kot 
predlogo

Če �elite shraniti sporočilo kot
predlogo, ki jo lahko uporabljate kot
podlago za nova sporočila MMS
(npr. sporočila za »rojstni dan«).
MMS, ki ga shranite kot predlogo, se
shrani v meni MMS > Predloge (glejte
»Delo z mapami« spodaj).

Predpregled 
MMS

Če si �elite predogledati
diaprojekcijo, ki ste jo ustvarili iz
zadnjega diapozitiva, vključno z
zvoki in slikami.

Dodaj zadevo Če �e
vnesti 
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�iljatelj sporočila zahteval Èitaj
e bo pojavil pozivnik. Pritisnite
ga �elite poslati, ali c, če

e �elite poslati.
 prenesen, ga izberite na spisku
pritisnite >, če ga �elite

bema načinoma pritisnite < ali
ačinu, pritisnite < ali >, če
ej�nji ali naslednji diapozitiv.
njevanje priponk
MS, kot je opisano v prej�njem
te , za dostop do naslednjih
nika:
e �elite preklopiti nazaj v
modejni način: MMS se predvaja

ot neprekinjena diaprojekcija.
e se �elite pomakniti na naslednji
li prej�nji diapozitiv. Ko
regledujete MMS v ročnem
ačinu, lahko pritisnete tudi <
li >.
a mo�nost ni na voljo, ko izberete
dnji (oz. prvi) diapozitiv.
Sporočila

Prejemanje sporočila MMS
Prenos in predvajanje sporočila MMS
Ko prejmete MMS, se na zaslonu pojavi opozorilno
sporočilo.
1. Če ste aktivirali Samodejni prena�anje (glejte

str. 58), se sporočilo samodejno prenese v meni
Sprejeto. Izberite sporočilo na seznamu Sprejeto
in pritisnite >, če ga �elite predvajati.

2. Če je aktiviran način Roèno:
- pritisnite c, da pridete nazaj do stanja

pripravljenosti in shranite obvestilo v meni
Sprejeto, ALI

- pritisnite ,, da pregledate podrobnosti
obvestila, in nato izberite Nalaganje ter
pritisnite , za dejanski prenos sporočila.
Prena�anje sporočila lahko spremljate na
vrstici poteka.

Obvestilo ni MMS, ampak je le informacijsko okno, v
katerem so zbrane podrobnosti o po�iljatelju, času in
datumu prejema, zadevi ipd. NE BRI�ITE
OBVESTIL, DOKLER NISTE PRENESLI SAMEGA
SPOROČILA, sicer tega ne boste mogli več storiti.
Tako v samodejnem kot v ročnem načinu vas bo
sporočilo obvestilo, ali je velikost MMS-a, ki ga
nameravate prenesti, prevelika za pomnilnik
telefona. V tem primeru morate sprostiti pomnilnik
tako, da izbri�ete nekaj podatkov (slik, zvokov itd.).
Glejte »Stanje pomnilnika« str. 65.

- Če je po
poroèilo, s
,, če 
poročila n

3. Ko je MMS
Sprejeto in 
predvajati.

Za preklop med o
>. V ročnem n
�elite prikazati pr
Pobiranje in shra
Ko predvajate M
razdelku, pritisni
Mo�nosti predvajal

Prika�i 
sporoèilo

Č
sa
k

Naslednja /
Prej�nja stran

Č
a
p
n
a
T
za



Sporočila

ranili, lahko po�ljete samo iz
slana. Elementa (sporočila,
i ste ga izbrisali, NI mogoče

lahko Predvajate, Uredite,
 Izbri�ete.
slano sporočila ali ustvarjena

oslana (npr. če ste preklicali
s pritiskom tipke c).
očila lahko Odprete, Izbri�ete
ledate njihove Podrobnosti.
ki ga �e niste poslali, lahko
ovno po�ljete, �e poslan MMS
o tudi Posredujete.
sa Obvestila, Poroèila o dostavi,
èila o branju, Prebrane in
 MMS-e.
tila in poročila lahko
ete ali Izbri�ete.
 lahko Predvajate, Posredujete
dgovorite nanj, prika�ete
e Podrobnosti ali ga Izbri�ete.
ete celoten MMS, se se
samodejno izbri�ejo. NE

vestil, dokler niste prenesli
icer tega ne boste mogli več
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Delo z mapami
Meni MMS omogoča delo s sporočili v 4 različnih
mapah. Privzeta (dejavna) mapa je tista, ki ste jo
izbrali nazadnje. Če �elite spremeniti dejavno mapo,
pritisnite c, da se vrnete v glavni meni MMS, in
izberite �eleno mapo:

Sporočila, ki ste jih sh
map Osnutek ali Po
obvestila, poročila), k

Previjanje Če �elite previti MMS nazaj na prvi
diapozitiv.

Izloèi sliko Če �elite izločiti sliko s trenutnega
diapozitiva in jo shraniti v Album
slik.

Izloèi zvok Če �elite izločiti zvok s trenutnega
diapozitiva in ga shraniti v Zvoèni
album.
Zvokov AMR ni mogoče shraniti.

Predloge Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po
izdelavi shranili kot predloge.
Predloge lahko Predvajate, Uredi in
Izbri�ete.

Osnutke Vsebuje vsa sporočila, ki ste jih po
izdelavi shranili kot osnutke ali ki so se
samodejno shranila, če ste zaprli meni
MMS, preden ste sporočilo shranili ali
poslali.

Osnutke 
Po�ljete in

Poslano Vsebuje Po
in �e Nep
po�iljanje 
- Ta spor

ali preg
- MMS, 

tudi Pon
pa lahk

Sprejeto Vsebuje v
Èitaj poro
Neprebrane
� Obves

Preber
� MMS

ali O
njegov

Ko prejm
obvestila 
bri�ite ob
MMS-a, s
storiti.
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prej GPRS morate konfigurirati
 in GPRS (glejte »Nastavitve

li spremembo naslova MMS za
 bo telefon vzpostavil povezavo.

i spremembo naslova IP za stre�nik

ali spremembo �tevilke vrat za

zgornje tri točke vam mora
ater. Vnesti jih morate natančno

obilni telefon najprej poskusi
zpostaviti povezavo z omre�jem
PRS in �ele nato z omre�jem
SM, če omre�je GPRS ob
zpostavljanju povezave ni na
oljo.
Sporočila

obnoviti. Pritisnite c, če �elite preklicati
brisanje.

Nastavitve
Lahko, da je va� telefon �e prednastavljen za
neposreden dostop do ponujenih storitev. Če ni, ste
verjetno od operaterja prejeli podatke, ki so opisani
v tem razdelki, in jih lahko vnesete.
Nekateri operaterji omogočajo nastavitev
dostopnih parametrov na daljavo. Prosimo, da se
obrnete neposredno na svojega operaterja.
Omre�ni račun
Omogoča izbiro enega od nastavljenih podatkovnih
profilov (glejte »Nastavitve dostopa« str. 36 za
popolne informacije o konfiguraciji in spreminjanju
podatkovnega profila). Ta profil in parametri, ki jih
vsebuje, bodo nato uporabljeni za povezavo.
Način prenosa
Ta meni vam omogoča izbiro vrste omre�ja, ki se
uporablja pri vzpostavljanju povezave. 

Če izberete Naj
nastavitve GSM
dostopa« str. 36).
Center MMS
Omogoča vnos a
stre�nik, s katerim
Naslov prehoda
Omogoča vnos al
prehoda.
Vrata prehoda
Omogoča vnos 
stre�nik prehoda.

Informacije za 
posredovati oper
tako kot pi�e.

GSM Mobilni telefon bo za povezave
uporabljal samo omre�je GSM.

GPRS Mobilni telefon bo za povezave
uporabljal samo omre�je GPRS.

Najprej GPRS M
v
G
G
v
v



Sporočila

lopite ali Izklopite, da vas po
 SMS), ali je bil MMS sprejet

očilo o dostavi vsebuje
to, datum in čas prejema in

lopite ali Izklopite, da vas po
an SMS), kdaj se je stanje
emenilo, se pravi, kdaj je bilo
, ne da bi bilo prebrano.
nje
lopite ali Izklopite. Omogoča

jevanje sporočil, ki jih po�ljete
njena sporočila se prika�ejo v

oliko časa naj bo sporočilo
: od 1ure do 1 tedna (največ).
ejemnik trenutno ni v dosegu
čila ne more sprejeti takoj).

 trajanja premora med
ivi v MMS-u, od 1 s do 60s.
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Nastavitve aplikac.
Način prenosa

Poročilo o dostavi
To mo�nost lahko Vk
SMS-u obvesti (via an
ali zavrnjen. Por
po�iljateljevo identite
stanje dostave.
Poročilo o branju
To mo�nost lahko Vk
SMS-u obvesti (via 
poslanega MMS-a spr
prebrano oz. izbrisano
Samodejno shranjeva
To mo�nost lahko Vk
vam samodejno shran
iz mape Poslana. Shra
mapi Poslana.
Doba veljavnosti
Tu lahko izberete, k
shranjeno v stre�niku
To je priročno, če pr
omre�ja (in zato sporo
Trajanje diapozitiva
Omogoča izbiranje
posameznimi diapozit

Samo-
dejno
(privzeti
način)

Vsak nov MMS, ki ga prejmete, se
samodejno prenese iz stre�nika in shrani
v mapo Sprejeta, ne da bi vam bilo treba
vzpostaviti povezavo. Izberite sporočilo,
ki ste ga prejeli v mapo Sprejeta, in
pritisnite >.
V tujini se ta način izklopi.

Roèno Sporočila so shranjena v stre�niku
MMS. Če jih �elite prenesti, morate
ročno vzpostaviti povezavo:
1. Pritisnite , za dostop do mape

Prejeta.
2. Izberite obvestilo za sporočilo, ki

ga �elite prenesti, in pritisnite ,.
3. Izberite Prika�i sporoèilo in pritisnite
,.

4. Ko se prika�ejo Podrobnosti
sporočila, pritisnite ,, da
vzpostavite povezavo in ga
prenesete.

5. Ko je sporočilo v telefonu,
pritisnite ,, izberite Predvajaj
sporoèilo in pritisnite ,.
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osti
vezavi IrDA po�iljati podatke iz
a telefona, je najprej treba izbrati
ite poslati: za vsako kategorijo vam
o�nost Po�lji; pritisnite , in
do poslani v drugo napravo.

atkov

je jih najdete v menijih telefona
èpredstavn. > Album slik

èpredstavn. > Zvoèni album
Infrardeča povezava

9 � Infrardeča povezava
V va� mobilni telefon je vgrajena infrardeča
tehnologija (imenovana IrDA), ki vam po brez�ični
povezavi omogoča prejemanje ali po�iljanje
podatkov v druge naprave, ki imajo prav tako
vgrajeno tehnologijo IrDA (na primer drug mobilni
telefon, osebni računalnik ali dlančnik, tiskalnik
itd.). Namesto da po�iljate sporočilo, se lahko
odločite za tehnologijo IrDA in prijatelju na mobilni
telefon hitro po�ljete melodijo, ki ste jo pravkar
ustvarili, ali pa prejmete slike iz njegovega
dlančnika.
Datotek, ki so za�čitene z avtorskimi pravicami, ne
morete po�iljati. Ko se povezujete z osebnim
računalnikom, poskrbite, da je njegova mo�nost
IrDA vključena.

Preden podatke po�iljate v druge naprave ali jih
prejemate iz njih, mora biti ta naprava glede na va�
mobilni telefon pravilno postavljena. Poskrbite, da
bodo vrata IrDA obrnjena ena proti drugim, razdalja
med njimi pa naj ne bo večja od 50 cm (kot na sliki).
Prav tako poskrbite, da nič ne bo oviralo �arka IrDA.

Izbiranje mo�n
Če �elite po po
va�ega mobilneg
element, ki ga �el
podmeni nudi m
izbrani podatki bo

Polo�aj naprav

Po�iljanje pod

Podatki, ki jih 
lahko po�ljete K
Slike (BMP, 
GIF, JPEG)

Ve

Zvoki 
(datoteke 
MIDI in 
zvonci) 

Ve



Infrardeča povezava

je tako pripravljen za prejem
o napravo IrDA, da jih po�lje.
o tudi pri prejemanju podatkov
, prek katerih spremljate

e prekinjen v primerih:
ezavi z drugo napravo in je

koračena, preden je pri�lo do
 podatkov,
ezava prekinjena,
ne datoteke prevelika za va�

 c, s katero prekličete

etih podatkov
 od druge naprave IrDA, vam
sti:

stopek: Če izbiro potrdite s
 telefon vrne v stanje

i podatki pa niso shranjeni.

o menija mo�nosti, v katerem
osti:
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Po�iljanje izbranega elementa
Kakor hitro va� mobilni telefon zazna drugo napravo
IrDA, bo samodejno pri�lo do po�iljanja. Postopek
spremljate po sporočilih, ki so prikazana na zaslonu.
Če telefon zazna več naprav IrDA, boste lahko pravo
izbrali s seznama na zaslonu. Pritisnite ,, da
potrdite in po�ljete izbrane podatke.
Postopek po�iljanja je prekinjen v primerih:
- ko telefon ne zazna nobene druge naprave in je
časovna omejitev prekoračena, preden je pri�lo do
po�iljanja kakr�nih koli podatkov,
- ko je infrardeča povezava prekinjena,
- ko pritisnete tipko c, s katero prekličete
postopek.

Aktiviranje povezave IrDA
Za prejem podatkov pritisnite , in
izberite IR > Sprejem ter pritisnite ,.

Va� mobilni telefon 
podatkov in čaka drug
Kakor pri po�iljanju, s
prikazana sporočila
postopek.
Postopek prejemanja j
- ko telefon ni v pov
časovna omejitev pre
prejema kakr�nih koli
- ko je infrardeča pov
- ko je velikost posla
telefon,
- ko pritisnete tipko
postopek.

Shranjevanje prej
Ko prejemate podatke
je na voljo več mo�no
Pritisnite c
S tem prekličete po
pritiskom ,, se
pripravljenosti, prejet
Pritisnite ,
S tem dobite dostop d
so vam na voljo mo�n

Podatki, ki jih 
lahko po�ljete Kje jih najdete v menijih telefona
Imena Imena > Glej spis. imen

(ali pritisnite - v stanju
pripravljenosti).

Dogodki Zabava > Organizator > Dogodki

Prejemanje podatkov

IR
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 mobilni telefon lahko skupaj z
nim računalnikom ali dlančnikom
abljate za brskanje po internetu ali
ljanje faksov.
d storitev, ki jih nudi povezava

 in prejemanje SMS sporočil,
, nalaganje slik in melodij MIDI v
ronizacijo telefonskega imenika,
RS itd.), morate v va� osebni
titi Mobile Phone Tools (Orodja za
To programsko orodje je na voljo
ki ste ga dobili skupaj z va�im

ma na CD-ROM-u ni zdru�ljiva z
e® Macintosh®. Podprti so samo
i Windows® 98 SE, ME, 2000 in

ski moduli za Lotus Notes, Lotus
Microsoft Outlook omogočajo
h programov z va�im mobilnim
ps: podrobnej�a navodila za
avitve najdete v njihovih navodilih

ona kot modema
Infrardeča povezava

Va�
oseb
upor
po�i

Za večjo korist o
IrDA (po�iljanje
e-po�te in faksov
va� telefon, sinh
čarovnika za GP
računalnik names
mobilni telefon). 
na CD-ROM-u, 
telefonom.
Programska opre
računalniki Appl
operacijski sistem
XP.

Posebni program
Organizer in 
sinhronizacijo te
telefonom Phili
namestitev in nast
za uporabo.

Shrani Ta mo�nost shrani podatke v ustrezni
meni (kartice, ki vsebujejo Ime v
Imenik, kartice z Dogodki v Organizator,
itd.), telefon pa se vrne v stanje
pripravljenosti.
Če gre za kartico Ime, bo na zaslonu
okno <Nov>, kjer lahko shranite novi
zapis.
Uporabljena so privzeta imena
datotek, ta pa lahko v ustreznem
meniju po mili volji spreminjate (na
primer v meniju Veèpredstavn. > Zvoki,
če ste shranili zvonec, ki ga �elite
preimenovati).

Prika�i Prika�e podrobnosti o podatkih, ki ste
jih prejeli: pritisnite c, če se �elite
pomakniti zaslon nazaj.
Podatke lahko spreminjate �ele, ko
ste jih shranili.

Če ste prejeli Sliko, bo prikazana v
celozaslonskem načinu.
Če ste prejeli Zvok, ga bo telefon
enkrat predvajal. Pritisnite c ali
,, če �elite zaustaviti predvajanje.

Uporaba telef

Podatki



Večpredstavnost

�čitene avtorske pravice, ne
ki v mapi Obièajne melodije se

 biti ustrezne velikosti in v
jih lahko pravilno shranite in
»Pobiranje in shranjevanje
ja vse podatke o tej temi.

eniju lahko slike, shranjene v
 telefonu.

ite v enega od podmenijev, se
ranjene v telefonu, izpi�ejo na
o grafičnega prikaza izberite
tisnite >. Potem pritisnite
 na prej�njo ali naslednjo sliko,
 slik pa <. Za naslednje

:

tavitev izbranega zvoka kot
ega zvonca.
tavitev izbranega zvoka kot
sporoèil (za to mo�nost morate
ti Vklop in Nastavitve > Zvoki,
tr. 28).
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10 � Večpredstavnost

V tem meniju lahko zvoke, shranjene v
mobilnem telefonu.
Ko vstopite v enega od podmenijev, se
zvoki, ki so shranjeni v telefonu,

izpi�ejo na seznamu. Pritisnite + ali - če se
�elite pomakniti k drugemu zvoku, potem pa nekaj
sekund počakajte in zvok bo predvajan. Izberite zvok
in pritisnite , za naslednje mo�nosti:

Zvokov, ki imajo za
morete po�iljati. Zvo
ne morejo izbrisat.

Slike JPEG morajo
ustreznem zapisu, da 
prika�ete. Poglavje 
priponk« str. 49 ponu

V tem m
mobilnem
Ko vstop
slike, sh

spisku. Za dostop d
sliko s spiska in pri
+ ali - za skok
za vrnitev na spisek
mo�nosti pritisnite ,

Zvočni album

Preimenuj Za preimenovanje pritisnite ,,
vlo�ite ime in ponovno pritisnite
,.

Izbris Za brisanje izbrane zvoka.
Po�lji po MMS Za po�iljanje izbranega zvoka po

MMS (za podrobnosti glejte »MMS«
str. 52).

Po�lji po IR Za po�iljanje izbranega zvoka po
infrardeči ali drugi IrDA napravi (za
podrobnosti glejte »Infrardeča
povezava« str. 59).

Po�lji po po�ti Za po�iljanje izbranega zvoka po E-
po�ti (za podrobnosti glejte »E-
po�ta« str. 43).

Zvočni album

Nastavi kot 
zvonec

Za nas
običajn

Nastavi kot 
zvonec SMS/
MMS sporoèil

Za nas
zvonca 
nastavi
glejte s

Album slik

Album slik
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kratkim pritiskom se bo tekst
kič premaknil za 1 pik, z dolgim
tiskom pa se bo remaknil za 5 pik
enkrat.
tisnite c za vrnitev na tekst
itor ali , za potrditev, nato
jdite na naslednjo opcijo.
 bi dodali Okvir ali Ikono na sliko:
glejte vsak seznam (pritisnite

 ali >, da bi pri�li do
fičnega prikaza) in pritisnite ,

 potrditev izbora. Ko končate, vam
 Ikona s �tirimi pu�čicami na
ornji levi strani zaslona omogočila,
 besedilo premaknete tekst gor,
l, desno ali levo.
nite se na pregled Uredi sliko, leva
an izbranega okvirja bo skrita z
nijem z ikonami.

 bi preklicali zadnjo spremembo na
ki ali nastavili Ponastavitev,
iroma preklicali vse spremembe
enkrat, pritisnite na c za
daljevanje ali , za potrditev.
Večpredstavnost

Uredi sliko Preko opcije za kamero lahko
pridete tudi do tega menija in
podobnih opcij. oziroma s pritiskom
na tipko , za pristop k opcijam,
čim ste končali s fotografiranjem.
Pri izboru te opcije se slika, ki ste jo
izbrali, prika�e in samodejno
naravna velikost 128 x 160 pik.
Na levi strani zaslona se prika�e 6
ikon, ki vam pomagajo pri izboru
spodaj opisanih nalog.
Postavka pri dnu zaslona opisuje
izbrano ikono zaradi maksimalne
vidljivosti slike. To opcijo lahko
izbri�ete: Pritisnite na + ali na
- in izberi vklop / izklop na
postavko pri dnu zaslona., tedaj za
nastavitev pritisnite , na Vklop
(prika�i) ali na Izklop (skrij).

� Dodaj
tekst

Za dodajanje teksta k izbrani sliki
morate besedilo centrirati. Ko
končate, vam bo ikona s �tirimi
pu�čicami na zgornji levi strani
zaslona omogočila, da besedilo
premaknete tekst gor, dol, desno ali
levo.

S 
vsa
pri
na
Pri
ed
po

� Dodaj
grafiko

Da
Pre
<
gra
za
bo
zg
da
do
Vr
str
me

� Brisanje Da
sli
oz
na
na



Večpredstavnost

a vam omogoča prikaz svojih
lbuma slik (avtomatično v nizu
 ena za drugo) na TV ekran

V linka ali preko spremnega
 tvojem telefonu.
k va�emu proizvodu, zato ga
j. Glejte »Originalna oprema
ajle.

o iljanje izbrane slike po E-po�ti
drobnosti glejte »E-po�ta«

.
�iljanje izbrane slike po

eči ali drugi IrDA napravi (za
nosti glejte »Infrardeča
va« str. 59).
iljanje izbrane slike po MMS
odrobnosti glejte »MMS«
.
ačanje slike za 90o ali 180o:
ite , in potrdi svoj izbor.
tavitev izbrane slike kot ozadja

o�nost morate nastaviti Vklop
avitve > Zaslon, glejte str. 30).
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Ta opcij
slik iz A
ali ročno
preko T

(internega) zaslona na
TV link ni prilo�en 
morate kupiti posebe
Philips« str. 93 za det

� Obrni Za uporabo rotacije 90  (pritisnite na
>) ali na -90o (pritisnite na <)
za sliko. Pritisnite , za potrditev.

� Po�lji Za po�iljanje slike preko IR, e-po�ta
ali MMS (glejte poglavja v teh
napotkih za detajlne informacije).

� Shrani Da bi shranili slike skupaj s
spremembami, ki ste jih naredili:
Vnesite naziv svojega izbora in
pritisnite , za potrditev.
Če slike ne preimenujete, se bo
originalni predal, ki ste ga izbrali iz
albuma, prepisal. Sliko lahko
shranite v vsakem času, celo brez
modificiranja.

Izbri�i Za brisanje izbrane slike.
Slike v mapi Standardne slike se ne
morejo izbrisati. Nove slike so
shranjene v Lastne slike. Ce za
shranjevanje nove slike ni dovolj
prostora, morate za sprostitev
pomnilnika izbrisati druge slike.

Preimenuj Za preimenovanje pritisnite ,,
vlo�ite ime in ponovno pritisnite
,.

Po�lji po po�ti Za po�
(za po
str. 43)

Po�lji po IR Za po
infrard
podrob
poveza

Po�lji po MMS Za po�
(za p
str. 52)

Obrni Za obr
Pritisn

Nastavi kot 
ozadje

Za nas
(za to m
in Nast

TV diapozitivi

TV diapozitivi
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apozitivi se avtomatično shranijo
jkrat prika�ejo, celo, če ste �e od�li
ozitivi.
jete, pritisnite , da bi odprli
90o, 180o ali 270o), izberite opcijo
ritisnite ,.
A BITI VSAJ DO POLOVICE
ČE �ELITE PREDVAJATI TV
ANIH POSNETKOV.

snite , če �elite zagnati
stavitveni film.

lopili brez vstavljene kartice SIM,
o na prvi stopnji menija.

m meniju lahko preverite, kolik�en
� pomnilnika telefona je �e na
o. Pomnilnik si deli več funkcij:
 in zvočni album, posnete bele�ke

Izberite (Ne) testiraj vse, s čimer
boste preklicali izbor vseh slik
naenkrat.

lnika
Večpredstavnost

Zadnji izbor / di
ter se lahko neka
iz menija TV diap
Ko ročno preisku
rotacijske opcije (
po svoji izbiri in p
BATERIJA MOR
NAPOLNJENA, 
SEKVENCO ZBR

Priti
Pred

Če ste telefon vk
je ta meni na volj

V te
dele
volj
slike

Roèni Izberite TV diapozitive, nato Roèno ter
pritisnite ,, pa preglejte
kompleten seznam slik s pritiskom na
+ ali na -.
Pritisnite na > za aktiviranje
grafičnega prikaza na polnem
zaslonu ter jih po�ljite na TV,
pritisnite na < za vrnitev na
seznam.

Samodejni 1. Izberite TV diapozitivi ter
pritisnite , nato izberite
vrednost. To bo drugače za
vsako sliko ali niz slik (5, 7 ali
10 sekund) in pritisnite ,.

2. Na seznamu so:
� Izberite (Ne) testiraj vse s

pritiskom na < ali na > za
izbor vseh slik naenkrat ali

� Prei�čite seznam in izberite/
prekličite slike po svojem izboru
s pritiskom na < ali na >
(izbrane slike po njihovih
izbranih kvadratkih).

� V obeh primerih pritisnite ,
da boste začeli z diapozitivi in
c za zaustavljanje.

3.

Predstavitev

Stanje pomni

Predstavitev

Stanje pomnilnika



Večpredstavnost

i vam omogoča snemanje
i ni dalj�i od 1 min in lahko
 stanje pomnilnika vsebuje do
nih zvokov.
erite Veèpredstavn. > Bele�ka,
ite ,. Za nov posnetek

te navodilom na zaslonu in
k posnamete. Potem ga lahko
te.
e lahko uporabite kot budilko
e klice, jih po�ljete skupaj s
e�k, ki so bile �e enkrat
 poslati po MMS.
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ter glasovne oznake za glasovne ukaze, shranjene
slike, vnosi v imenik in organizator, igre itd.
Va� mobilni telefon je opremljen s �tevilnimi zvoki
in slikami. Lahko samo izbri�ete zvoke ali slike v
Album slik ali Zvoèni album; tako sprostite pomnilnik
in pridobite prostor za lastne zvoke ali slike.

Pritisnite ,, če �elite preveriti stanje pomnilnika.
Na zaslonu bo prikazan odstotek prostega
pomnilnika in celotna velikost pomnilnika v KB.
Pritisnite , �e enkrat, če �elite dostop do
podatkov o tem, koliko pomnilnika zasedajo
posamezne funkcije.

Če se med shranjevanjem novega elementa prika�e
sporočilo »Spisek je poln«, je traba kak�en element
izbrisati, da lahko shranite novega.

Ta men
zvoka, k
glede na
20 različ

Pritisnite , in izb
nato ponovno pritisn
izberite <Nov>. Sledi
pritisnite ,, ko zvo
Izbri�ete ali Preimenuje

Tak�ne zvočne bele�k
ali zvonec za vhodn
sporočilom itd. Bel
shranjene, ne morete

Bele�ka

Bele�ka
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 tipkovnico. Kalkulator računa z
 decimalnih mest in zaokro�uje na
 �elite �tevilko popraviti, pritisnite
imalne vejice pritisnite in zadr�ite
, da se telefon vrne v stanje
akrat pritisnite in zadr�ite c.

m meniju lahko nastavite budilko.
snite , in izberite mo�nost
ava > Budilka, nato pritisnite +

, če jo �elite aktivirati. Vpi�ite
 in izberite:

juči budilko na nastavljeni dan v
astavljeni uri,
 vključi budilko vsak dan ob
i uri,
dnu vključi budilko ob delavnikih

jeni uri.
ega od načinov zvonjenja: brenčač,
ni posnetek (ta je predvajan samo
a, na seznamu izberite element in
tem potrdite izbiro.
i pri izklopljenem telefonu, četudi
ljen (glejte str. 28). Zvonjenje
 katero koli tipko.
Zabava

11 � Zabava

Meni -> Evro vam omogoča
preračunavanje vsote v evre tako, da
vpi�ete znesek in pritisnete ,.
Meni <- Evro vam omogoča
preračunavanje vsote iz evrov, tako da
vpi�ete znesek in pritisnete ,.

Valuta za pretvorbo je določena z dr�avo, kjer imate
sklenjeno naročnino. Pretvornik evrov je na voljo,
če imate sklenjeno naročnino in le v dr�avah, ki
uporabljajo evro.

V tem meniju so na voljo naslednje
funkcije:

�tevilke vpi�ite s
natančnostjo dveh
vi�jo vrednost. Če
c. Za vpis dec
0. Če �elite
pripravljenosti, dv

V te
Priti
Zab
ali -

čas, pritisnite +
- Enkrat vkl

tednu ob n
- Vsak dan

nastavljen
- Na dan v te

ob nastavl
Potem izberite en
melodija ali zvoč
enkrat). Če je treb
pritisnite ,. S 
Budilka zvoni tud
je zvonec Izklop
budilke ustavite s

Pretvornik v evre

Kalkulator

Se�tevanje S pritiskom na *.
Od�tevanje Z dvakratnim pritiskom na *
Mno�enje S trikratnim pritiskom na *.
Deljenje S �tirikratnim pritiskom na *.
Rezultat S pritiskom na # .

-> Evro

Evro ->

Kalkulator

Budilka

Budilka



Zabava

 >, da za dogodek nastavite
godek, in pritisnite ,.
r�čeni po začetnem času in
u dogodkov
dr�ite c, če �elite, da se
tanje pripravljenosti,

 ustvarite tako, da ponovite
 5.
omnilnik telefona z drugimi

, album slik, zvok, itd.).
soodvisne: če shranite več
nite manj imen, bele�nic ali

ilo »Seznam poln«, zbri�ite
 lahko ustvarite novega. Če
nik, ki je �e na voljo, pritisnite
edstavn. > Stanje pomniln..

odka

rjate dogodek, vam vsa polja
 voljo. Zato je postopek

nja novega dogodka kraj�i.
injate dogodek, vam bodo na

 mo�nosti.
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Dodajanje dogodka
V meniju Dogodki lahko ustvarjate
dogodke in jih shranjujete v
organizator. Dogodki so lahko
Sestanki, Poèitnice ali Opravila. Ko so

opozorila organizatorja vključena (glejte str. 29), vas
na dogodke opozori pisk.
1. Izberite Organizator > Dogodki > <Nov> in

pritisnite ,.
2. Izberite vrsto dogodka, ki ga �elite ustvariti

(Poèitnice, Sestanek, Opravilo) in pritisnite ,.
3. Vpi�ite začetni in končni datum ter čas dogodka

in pritisnite ,, potem vpi�ite opis dogodka
(npr. »Sestanek z Novakom«) in pritisnite ,.

4. Meni Nast. opomnik vas opozarja na dogodke z
opozorili, ki se spro�ijo ob izbranem času.
Premaknite < ali > nastavite Opomnik za
ta dogodek in pritisnite ,.

Ta meni je na voljo le za dogodka Sestanek in
Opravilo. Opomnik je odvisen od nastavljenega
časa, ki se izpi�e na zaslonu. Nanj zato vplivajo
spremembe časovnih pasov (glejte »Ura in datum«
str. 37).

5. Pritisnite < ali
mo�nost Ponovi do

6. Dogodki so razv
datumu. Na spisk
- pritisnite in za

telefon vrne v s
- več dogodkov

korake od 2 do
Organizator si deli p
funkcijami (imenik
Funkcije so zato 
dogodkov, lahko shra
slik in obratno.
Če se izpi�e obvest
dogodek ali ime, da
�elite preveriti pomnil
, in izberite Veèpr

Spreminjanje dog
Sprememba dogodka

Ko ustva
niso na
ustvarja
Ko sprem
voljo vse

Organizator

Organizator

Spremeni
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: zbri�ejo se vse ponovitve

 dogodkov
ule dogodke izbri�ete tudi z
nostjo Izbris starih dogodkov na prvi
i menija Organizator. V tem
eru vnesite začetni datum (minuli
katerega bodo izbrisani vsi prej�nji
at pritisnite ,, če �elite izbrisati
 tem datumom.
ti vse dogodke v organizatorju,
lbum daleč v prihodnosti (npr. 3.
Vsi dogodki pred tem datumom se

e
regled tedna in Pregled meseca
e, shranjene v organizatorju. Za
v teh načinih storite tole:
ed in pritisnite ,.
zbrani pogled, se pomaknite <
i �elite ogledati prikaz naslednjega
i meseca.

, če si �elite ogledati prikaz
treznih dogodkov ali če �elite
ga.
Zabava

1. Če �elite spremeniti dogodek, izberite dogodek
in pritisnite ,.

2. Ko telefon izpi�e podrobnosti izbranega
dogodka, pritisnite ,, izberite Spremeni in
ponovno pritisnite ,.

Spreminjanje ponovljenega dogodka bo spremenilo
tudi vse ponovljene dogodke: svojo izbiro potrdite s
tipko ,.

3. Spremenite �elene informacije, kot je opisano
zgoraj.

Brisanje dogodka
Brisanje enega dogodka
Izberite dogodek in dvakrat pritisnite ,. Nato
izberite Izbri�i in pritisnite , za potrditev.
Brisanje ponovljenega dogodka
� Z izbiro minule ponovitve: izberite minulo

ponovitev dogodka in pritisnite ,. Ko
telefon izpi�e podrobnosti izbranega dogodka,
pritisnite ,, izberite Izbri�i in za potrditev
pritisnite ,: izbri�ejo se le minule ponovitve
dogodka.

� Z izbiro prihodnje ponovitve: izberite prihodnjo
ponovitev dogodka in pritisnite ,. Ko
telefon izpi�e podrobnosti izbranega dogodka,
pritisnite ,, izberite Izbri�i in za potrditev

pritisnite ,
dogodka.

Brisanje minulih
Min
mo�
ravn
prim

ali prihodnji), od 
dogodki, in dvakr
vse dogodke pred
Če �elite izbrisa
izberite začetni a
december 2010). 
izbri�ejo.
Pogledi na dogodk
Pregled dneva, P
prika�ejo dogodk
prikaz dogodkov 
1. Izberite pogl
2. Ko vnesete i

ali >, če s
dne, tedna al

3. Pritisnite ,
seznama us
ustvariti nove

Izbris starih dogodkov



Zabava

ilni telefon ima JAVA, ki vam
 uporabo JAVA-aplikacij, kot
mer igrice, posnete z omre�ja.

vrste omre�ja, ki ga uporablja
stavljanju povezave.
i telefon bo uporabljal omre�je
za povezave WAP.
lni telefon najprej poskusi
z omre�jem GPRS, �ele nato z
če omre�je GPRS ob
ve ni na voljo.
�nost, morate konfigurirati
 GSM in za omre�je GPRS.

odrobnosti.

 naslov z eksternimi podatki
se namerava spojiti. Pritisnite
70

Časovni pas
Spreminjanje časovnih pasov je
potrebno pri potovanjih, vedite pa, da
bo vplivalo na vse dogodke
organizatorja: opozorila bodo

spremenjena v skladu z na zaslonu prikazanim
časom (glejte »Ura in datum« str. 37).

Ta meni je odvisen od naročnine. Njegova ikona in
vsebina se lahko zato razlikujeta.

Ta meni vam nudi dostop do igre z
opekami. Cilj igre je, da z �ogico
zadenete čimveč opek in jih tako
uničite.

Ko razbijete zadnjo opeko, preidete na naslednjo
stopnjo. Uporabljajte te tipke:

Va� mob
omogoča
so na pri

Nastavitve
Omre�je
Način prenosa
Omogoča vam izbiro 
izbrani profil pri vzpo
GSM ali GPRS: mobiln
GSM ali GPRS samo 
Najprej GPRS: mobi
vzpostaviti povezavo 
omre�jem GSM, 
vzpostavljanju poveza
Če izberete to mo
nastavitve za omre�je
Glejte str. 36 za več p

DNS naslov
Lahko vnesete DNS
omre�ja, na katerega 
, za potrditev.

Igra z opekami

4 in 6 za pomik loparja v levo ali desno
* in # za met �oge v levo in desno Za

začetek igre pritisnite katero koli od
teh tipk.
0 Prekinitev igre lahko traja največ

2 minuti. Po tem času se zaslon vrne
v pripravljenost, igra pa je
izgubljena.

Časovni pas

Igra z opekami

JAVA

JAVA
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avtomatično Start JAVA Vklop ali
JAVA vkljuèena, bo aplikacija
rana takoj, ko bo instalirana.
Zabava

Račun za omr.
Lahko definirate podatke, katere ste definirali v
Nastavitve > Nastavit. dostopa (glejte str. 36 za
popolna obvestila o tej temi).
Na seznamu se pojavlja povezava nastavitve po
izboru pritisnite , za potrditev.

Samozagon
Lahko naravnate 
Izklop. Ko je 
avtomatično lansi



Podatki o klicih

ritev preusmeri vse dohodne

te to mo�nost, klicev ne boste
e izklopite.

goča, da določite pogoje, pod
ici preusmerijo. Na voljo so tri
vora (na klic niste odgovorili),
e�je ni v dosegu) ali Èe je
zpostavljen, va�a naročnina pa
h klicev ali ti niso vključeni).
 nastavite posebej.
li Brezpogojno, izberite tudi, ali
ice na telefonski predal ali na
vilko, preusmeritev pa lahko

 prika�ete stanje preusmeritve.

i vam omogoča, da vpi�ete
telefonskega predala (če ta ni
jena na kartici SIM).
72

12 � Podatki o klicih

V tem meniju lahko nastavite klicne
nastavitve (preusmeritve, čakajoči klic
itd.).

Pokrov aktiven
Po aktiviranju ta opcija omogoča sprejem dohodnega
klica z enostavnim odprtjem telefona. Kratek zvok je
znak za konec komunikacije in odlaganje slu�alke.
Za zavračanje klica pritisnite in dr�ite spodnjo
stran tipke.

Preusmeritve klicev
Tu lahko preusmerite dohodne klice na
telefonski predal ali drugo �tevilko (če
je v Imeniku ali ne), nana�a pa se na:
Podatkovne klice, Glasovne klice in Faks
klice.

Pred vklopom te funkcije morate vpisati �tevilke
telefonskih predalov (glejte »Telefonski predali«
str. 72). Ta funkcija je odvisna od naročnine in se
razlikuje od prevezovanja klicev, ki se dogaja, ko je
vzpostavljenih več klicev.

Brezpogojno
Brezpogojna preusme
klice.
Opozorilo! Če izbere
prejemali, dokler je n
Pogojno
Ta mo�nost vam omo
katerimi se dohodni kl
mo�nosti: Èe ni odgo
Èe ni dosegljiv (omr
zasedeno (klic je �e v
ne vključuje čakajoči
Vsako mo�nost lahko
Ko izberete Pogojno a
�elite preusmerjati kl
drugo telefonsko �te
tudi prekličete.
Stanje

Tu lahko

Telefonski predali
Ta men
�tevilko 
�e shran

Nastavitve klicev

Nastavitve klic.

Preusmer. klic.

Stanje

Telef. predali
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rejmete nov klic in je ta mo�nost
 pisk. Izberite mo�nost Stanje če vas
joči klic vključen ali ne.
visna od naročnine. Obrnite se na
a.

goča vam, da Omogoèeno ali
licano mo�nost čakajočega klica za
dne glasovne klice med potekom
zave GPRS.

elja
ahko svojo identiteto sogovorniku
�ete ali jo pred njim Skrijete.
nost Stanje prikazuje, ali je
cija vklopljena.

em meniju najdete spisek vseh
nih in prejetih klicev, poskuse

odejnega ponovnega klicanja in
ke klicev. Klici (opravljeni,

n prejeti klici) se izpi�ejo v
dju, na vrhu spiska so zadnji klici.
v prazen, se izpi�e Ni vsebine.
Podatki o klicih

V nekaterih primerih morate vpisati dve �tevilki:
eno za poslu�anje sporočil in eno za preusmeritev.
Obrnite se na operaterja.

Samodejno ponavljanje klicev 
Omogoča vam, da samodejno ponovno
klicanje nastavite na Vklop ali na Izklop.
Če je Vklopljeno in je klicana �tevilka
zasedena, jo bo telefon samodejno

klical, dokler je ne dobi (poklical bo do desetkrat).
Ob vsakem poskusu telefon zapiska; ko uspe,
zapiska �e enkrat.
Po vsakem poskusu je zakasnitev dalj�a.

Odgovor s katero koli tipko
Ta mo�nost vam omogoča, da sprejmete
klic s pritiskom na katero koli tipko,
razen ), s katero klic zavrnete.

Čakajoč klic
Čakajoči klic deluje različno v
različnih vrstah omre�ij (GSM ali
GPRS).

Z GSM klicem
Tu lahko Omogoèeno ali Preklicano
čakajoči klic, nana�a pa se na: Vse klice,
Glasovne klice, Faks klice in Podatkovne
klice.

Če med klicem p
vključena, zasli�ite
zanima, ali je čaka
Ta funkcija je od
svojega operaterj
Z GPRS klicem

Omo
Prek
doho
pove

�tevilka klicat
Tu l
Prika
Mo�
funk

V t
odda
sam
stro�

neodgovorjeni i
časovnem zapore
Ko je Spisek klice

Samo. ponav. kl.

Odg. s kat. tipko

Čakajoči klic

Z GSM klicem

Spisek klicev

Z GPRS klicem

�t. klicatelja

Spisek klicev



Podatki o klicih

meniju se nahaja podmeni
licev«, ki omogoča dostop do

i opisanih spodaj in nastavitev
 dol�ine va�ih klicev.
e �teje povezav WAP. Večina
osti je odvisnih od naročnine.

to mo�nost in pritisnite,za
 Ponastavitev trajanja Odhodnih
nih klicev.

cu

a od naročni�kega razmerja.

eniju lahko preverite trajanje
e zadnjega klica.

a
a od naročni�kega razmerja.

 vklopite ali izklopite kratko
 o trajanju oziroma stro�kih
se izpi�e, ko končate klic.
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Spisek klicev
V glavnem vrtiljaku pritisnite ,,
nato izberite Podatki o klicu > Spisek
klicev > Spisek klicev, če �elite prikazati
spisek klicev. S pu�čicama + in
- lahko drsite po spisku. Če �e enkrat pritisnete
,, vam bodo na voljo podatki o datumu, času in
stanju klica katerega koli klica ter o tem, ali je �lo za
dohodni ali odhodni klic. Pritisnite , za dostop
do vrtiljaka, ki vam omogoča, da za določeno
�tevilko izberete Klic ali Prostoroè. klic, Po�lji SMS,
Zbri�i ali Shrani.
Ponastavitev

Pritisnite ,, izberite Podatki o klicu >
Spisek klicev, nato Ponastavitev. Za
ponastavitev dvakrat pritisnite ,.

Telefon shrani zadnjih 30 �tevilk v Spisek klicev, na
prvem mestu spiska je �tevilka zadnjega klica.
Katero koli �tevilko s tega spiska lahko neposredno
pokličete. V stanju pripravljenosti pritisnite +,
če �elite odpreti Spisek klicev. Če je �tevilka s spiska
klicev tudi v va�em Telefonskem imeniku, bo
prikazano ustrezno ime. Pritisnite + ali -,
tako izberite �tevilko za ponovno klicanje in
pritisnite (. Pritisnite ), če �elite klic
končati.

V tem 
»�tevec k
mo�nost
cene oz.

�tevec klicev GSM n
spodaj opisanih mo�n
Trajanja klicev

Izberite 
Prikaz ali
ali Dohod

Podatki o zadnjem kli

Ta funkcija je odvisn

V tem m
in stro�k

Podatki po koncu klic
Ta funkcija je odvisn

Tu lahko
obvestilo
klica, ki 

Spisek klicev

Ponastavitev

�tevci klicev

�tevci klicev

Trajanje klicev

Zadnji klic

Po koncu klica



75

lnika
o�nost izpi�e količino prenesenih
tkov v zadnji mobilni seji (npr.
zava WAP prek GPRS).

o�nost izpi�e količino prenesenih
tkov v zadnji povezavi z
nalnikom.
obilnem telefonu lahko izmerijo

e kot va� operater. �tevce klicev
e kot informativno vrednost.

u lahko vpi�ete omejitev stro�kov,
 se uporablja v meniju Prika�i
tanek.
u lahko nastavite ali spremenite
rifo za enoto. Najprej vpi�ite
orabljeno valuto (najmanj trije
aki) in potem ceno enote.
Podatki o klicih

Stro�ki klicev
Ta funkcija je odvisna od naročni�kega razmerja.

Tu lahko prika�ete stro�ke klicev in
izbri�ete �tevec. �tevec je lahko
za�čiten s kodo PIN ali PIN2.

Zadnja seja mobi
Ta m
poda
pove

Zadnja seja PC
Ta m
poda
raču

�tevci klicev na m
drugačne podatk
zato upo�tevajte l

Prika�e porabljeni znesek, če ste
vpisali ceno enote.
Tu lahko stro�ke klicev ponastavite
na 0. Za to potrebujete kodo PIN2.
Tu lahko preverite, koliko denarja je
�e na voljo za klice (do prej
nastavljene omejitve).
Tu lahko prekličete omejitev porabe.
Omejitev je lahko za�čitena s
kodama PIN ali PIN2 (odvisno od
naročnine).

Stro�ki klicev

Prika�i

Ponastavitev

Prika�i ostanek

Brez omej. por.

T
ki
os
T
ta
up
zn

Omejitev stro�kov

Vrednost tarife

Seja mobilnika

Seja PC
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omre�jem povezal v skladu z
opa, kot ste jih nastavili v
> Omre�je (glejte str. 36).
kalnik, na zaslonu pa vam bo
ala, da se telefon povezuje z
a�ega operaterja.
ali - za pomikanje po
nato pritisnite ,, če �elite
ement.
 vrnitev na prej�njo stran.
ika WAP
rskanjem, pritisnite in zadr�ite
nosti > Izhod in za potrditev

zava s prvo stranjo WAP, ki
boste v stanju pripravljenosti
P. V večini primerov je ta

oritve WAP prednastavljena in
povezala z domačo stranjo

n lahko spremenite tako, da
naslov druge domače strani, ki
no (glejte »Shrani kot domačo
76

13 � WAP
Va� mobilni telefon podpira storitve na
osnovi protokola WAP (Wireless
Application Protocol). Vgrajen
brskalnik WAP vam omogoča dostop

do storitev, ki jih ponuja va�e omre�je, npr. novice,
�port, vremenska napoved in drugo.
Va� mobilni telefon �e podpira mo�nost WAP, če je
ta vključena v naročnino; če je telefon �e
nastavljen, v tem odseku opisane spremembe najbr�
ne bodo potrebne.
Nekateri operaterji omogočajo nastavitev
dostopnih parametrov WAP na daljavo. Za
podrobne informacije se obrnite na operaterja.

Glavni meni brskalnika WAP vam omogoča, da
nastavite nastavitve v zvezi z WAP-om, se pove�ete
z domačo stranjo svojega operaterja, določite
zaznamke za neposredne in hitrej�e povezave itd.
Zagon brskalnika WAP
1. Če �elite zagnati brskalnik WAP, izberete

Stor.ponudnika > WAP > Domaèa stran.

2. Telefon se bo z 
Nastavitvami dost
meniju Nastavitve 

3. Zagnal se bo brs
animacija sporoč
domačo stranjo v

4. Pritisnite + 
spletnih straneh, 
izbrati označen el

5. Pritisnite c za
Zapiranje brskaln
Če �elite zaključiti z b
0, ali izberite Mo�
pritisnite ,.
Domača stran
Domaèa stran je pove
vam bo na voljo, ko 
zagnali brskalnik WA
mo�nost v meniju St
vas bo neposredno 
operaterja.
Privzeto domačo stra
določite ime in URL 
bo nadomestila trenut
stran« str. 80).

Internetne storitve

WAP
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ko vnesete naslov strani WAP, s
neposredno pove�ete tako, da jo
ete ,. To je hiter način dostopa
, ne da bi jih bilo treba shraniti kot

 in vnesite URL naslov �elene

 s to stranjo pritisnite ,.
h v ta meni vnesete in se z njimi
krat, se bodo pojavili na spisku:
 elementov na spisku in pritisnite
te ponovno povezati z ustrezno
 vam bilo treba ponovno vna�ati

an
 spremenite ime in naslov Domaèe

 in začnite vna�ati novo ime.
e prika�e zaslon za urejanje.

, če �elite shraniti vneseno ime.
di domaèo stran pritisnite -, če
akniti v polje za naslov in na enak
niti �e naslov.
WAP

Zaznamki
Ta meni vam omogoča, da shranite naslove
najljub�ih strani WAP, jih po �elji preimenujete in iz
seznama do njih hitreje dostopate.
To lahko storite tudi med brskanjem: Pritisnite
@ za dostop do Mo�nosti, nato izberite Zaznamki.
V tem primeru bosta polji Ime in URL samodejno
zapolnjeni s podatki strani, po kateri brskate.
Dodaj zaznamke
1. Izberite WAP > Zaznamki > Dodaj zaznamek in

pritisnite ,.
2. Začnite vna�ati novo ime: samodejno se prika�e

zaslon za urejanje.
3. Pritisnite ,, če �elite shraniti vneseno ime.
4. Pritisnite -, če se �elite pomakniti v polje za

naslov ter nadaljevati z vna�anjem naslova
WAP.

Uredi zaznamke
V tem meniju lahko Izbri�ete shranjene zaznamke ali
jih Uredite, na primer spremenite ime ali naslov. V
obeh primerih izbiro potrdite s tipko ,.
Uporaba zaznamkov
Če se �elite povezati s stranjo WAP, ki ste jo shranili
kot zaznamek, jo preprosto izberete v seznamu in za
povezavo pritisnete ,.

Vnesite naslov
V tem meniju lah
katero se lahko 
izberete in pritisn
do naslovov WAP
zaznamke.
1. Pritisnite ,

strani.
2. Za povezavo
Vsi naslovi, ki ji
pove�ete vsaj en
izberite enega od
,, če se �eli
stranjo, ne da bi
celoten naslov.

Nastavitve
Uredi domačo str
Omogoča vam, da
strani:
1. Pritisnite ,

Samodejno s
2. Pritisnite ,
3. V meniju Ure

se �elite pom
način spreme



WAP

�nost, morate konfigurirati
 GSM in za omre�je GPRS.

odrobnosti.

oločite naslov posredni�kega
orabljen pri vzpostavljanju
anim profilom. Pritisnite ,
e ga izbrali, in izbiro potrdite s

 za piko ».«

goča, da določite �tevilko vrat
ka, v primeru, da posredni�ki
orabljate, zahteva drugačno
ite , in vnesite izbrano
rdite s pritiskom na ,.

tisnite , za prikaz seznama
ih certifikatov. Izberite enega
a in pritisnite , za prikaz

mogoča prikaz podatkov o
ta za�čite, razred itd. Pritisnite
akniti stran nazaj.
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Izbiri profil
V tem meniju lahko izbetere enega od profilov, ki so
na voljo, potem pa za vsakega od njih določite
nastavitve povezave: s pomikanjem + ali -
izberete profil, nato pritisnete < ali > za izbiro
/opustitev in , za potrditev.
Vse spodaj opisane nastavitve povezave se bodo
nana�ale na izbrani profil, ki ga lahko za la�je
prepoznavanje preimenujete.
Povezava
Izberi povezavo
Vam omogoča, da izberete enega od podatkovnih
profilov, ki ste jih določili v meniju Nastavitve >
Nastavitve dostopa (glejte str. 36 za podrobne
podatke o tej temi).
Na prikazanem spisku izberite nastavitve povezave
in za potrditev pritisnite ,. 
Način prenosa
Omogoča vam izbiro vrste omre�ja, ki ga uporablja
izbrani profil pri vzpostavljanju povezave.
GSM ali GPRS: mobilni telefon bo uporabljal omre�je
GSM ali GPRS samo za povezave WAP.
Najprej GPRS: mobilni telefon najprej poskusi
vzpostaviti povezavo z omre�jem GPRS, �ele nato z
omre�jem GSM, če omre�je GPRS ob
vzpostavljanju povezave ni na voljo.

Če izberete to mo
nastavitve za omre�je
Glejte str. 36 za več p

Naslov proxyja
Omogoča vam, da d
prehoda, ki bo up
povezave WAP z izbr
in vnesite naslov, ki st
pritiskom na ,.
Pritisnite in zadr�ite 0

Vrata proxyja
Ta mo�nost vam omo
posredni�kega stre�ni
stre�nik, ki ga up
�tevilko vrat. Pritisn
�tevilko ter izbiro pot
Varnost
Certifikati
Izberite ta meni in pri
name�čenih varnostn
od elementov seznam
podrobnosti ali izbris.
Informacije o seji
Ta mo�nost vam o
trenutni seji WAP: vrs
c, če se �elite pom
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 primeru izberite Stor.ponudnika >
etne storitve > ��Push�� nabiralnik in

 za dostop do seznama sporočil.
ročila imajo poleg ikone za
rano �e klicaj.

 ali - za brskanje po spisku.
poročilo, za branje pritisnite ,.
 vsebuje naslov WAP (ali URL),

 za vzpostavitev povezave z
njo.
risati potisnjeno sporočilo, izberite
lnik > Uredi sporočila in pritisnite

ročilo, ki bo izbrisano, in za
isnite ,.

o spletnih straneh lahko za dostop
 mo�nosti pritisnete tipko ,.
pni menijema Internetne storitve in
ni v zgornjem razdelku.

 omogoča neposreden dostop do
mesta WAP, ki ga trenutno
WAP

Trenutni certifikat
Ta mo�nost vam omogoča prikaz certifikata, ki je
trenutno v uporabi. Pritisnite c, če se �elite
pomakniti stran nazaj.
Preimenuj profil
V tem meniju lahko preimenujete trenutni izbrani
profil: vnesite novo ime (samodejno se bo pojavil
zaslon za urejanje), nato pritisnite ,, če �elite
shraniti vneseno ime.
Mo�nosti brskalnika
V tem meniju lahko vklopite/izklopite nalaganje
slik, ki so pripete k WAP stranem. Izberite Nikoli ali
Vedno in s pritiskom na , potrdite izbiro.
Z izborom Nikoli pospe�ujete globalen čas za
download vseh strani, ki jih preiskujete.
Predpomnilnik
V tem meniju lahko spraznite del pomnilnika
telefona, kjer se shranjujejo strani, po katerih ste
brskali med sejo WAP. Izberite Poèisti predpomn. in
pritisnite , za potrditev.
��Push�� nabiralnik
V tem meniju lahko berete in urejate sporočila, ki
vam jih je samodejno poslalo omre�je in / ali va�
operater.
1. Če ste prejeli obvestilo o prejetem potisnjenem

sporočilu, pritisnite ,, če ga �elite prebrati.

2. V nasprotnem
WAP > Intern
pritisnite ,

Pomembna spo
prebrano / nepreb

3. Pritisnite +
Ko izberete s

4. Če sporočilo
pritisnite ,
ustrezno stra

5. Če �elite izb
��Push�� nabira
,.

6. Izberite spo
potrditev prit

Med brskanjem p
do spodaj na�tetih
Meniji, ki so sku
Mo�nosti, so opisa

Domača stran
Ta mo�nost vam
domače strani 
pregledujete.

Mo�nosti



WAP

 tipko @, ko je telefon v
osti.

traneh WAP vam ta mo�nost
je slik iz strani, po katerih

izberete slike s pritiskom na
.

ena, pritisnite @ za dostop
erite Shrani kot... in pritisnite

reimenujte in pritisnite ,,
ti v Album slik.

ljučite sejo WAP: za potrditev
.

 povezavo WAP:
 povzročil izhod iz programa
itev trenutne seje. Ko klic
lefon vrnil na stran, po kateri
je, povezava pa bo izgubljena.
 se boste vrnili na zaslon za
80

Nazaj
Vas vrne na stran, po kateri ste brskali pred trenutno
stranjo.
Da ta mo�nost deluje, je pred tem treba brskati po
vsaj dveh straneh.

Naprej
Vas vrne na naslednjo prebrskano stran (če ste pred
tem �e izbrali Nazaj).
Osve�itev
Ta mo�nost ponovno nalo�i stran, po kateri trenutno
brskate, iz njenega izvirnega stre�nika.
Shrani kot domačo stran
Ta mo�nost menija vam omogoča, da stran WAP, po
kateri trenutno brskate, shranite kot privzeto domačo
stran. 
1. Izberite Shrani kot dom. str. in pritisnite ,.

URL naslov strani, po kateri brskate, se
samodejno pojavi v polju Naslov.

2. Vnesite ime za to domačo stran in pritisnite
,.

3. Ko se vrnete v meni Internetne storitve, bo ime
domače strani prvi element seznama. Če �elite,
da se samodejno vzpostavi povezava s to

stranjo, pritisnite
stanju pripravljen

Shrani kot...
Med brskanjem po s
omogoča shranjevan
brskate.
1. Med brskanjem 

tipko + ali -
2. Ko je slika označ

do Mo�nosti. Izb
,.

3. Po potrebi sliko p
če jo �elite shrani

Izhod
Omogoča vam, da zak
izhoda pritisnite ,
Sprejem klica
Ko prejmete klic med
1. Sprejem klica bo

WAP in prekin
končate, se bo te
ste brskali nazadn

2. Če klic zavrnete,
predogled.
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 1 # in nato (, da
jo Preusmerjanje, če ni odgovora.

 2 # in nato (, da
jo Preusmerjanje, če ni v dosegu.
odatke o GSM ukazih se obrnite

terja omre�ja.

omunikacijske storitve (npr.
ce in odzivniki) zahtevajo, da iz
ddate tone DTMF. Uporabljajo se

el, �tevilk za povratni klic, izbiro
o�nostmi in podobno.
TMF lahko oddate kadar koli med

na tipke od 0 do 9, * in
tonov DTMF lahko tudi pripnete k
, preden jo pokličete (ali shranite v
. Telefonska �tevilka in DTMF

 biti ločena z znakom za premor.
or in čakanje

li čakanje dobite tako, da pritisnete
a zaslonu se prika�e w za čakanje
or. Telefon bo prvi znak za premor
Storitve ponudnika

14 � Storitve ponudnika
Večina storitev v meniju Storitve ponudnika (npr.
�tevilke storitev, Storitve +) je odvisna od
naročni�kega razmerja in vezana na določenega
ponudnika: če so storitve vključene v va�e
naročni�ko razmerje, jih va� mobilni telefon brez
te�av podpira. Zaradi tega ni nujno, da bodo
naslednji prikazani meniji na voljo. Za podrobnej�e
podatke o razpolo�ljivosti in cenah se obrnite na
svojega operaterja.
Ponujene storitve lahko vključujejo telefonske klice
ali po�iljanje SMS sporočil, ki jih je mogoče
obračunati.

Telefon podpira standardne GSM ukaze, ki jih lahko
omre�ju oddate prek tipkovnice in se uporabljajo za
omogočanje storitev, ki jih nudi omre�je.
� Primer �t. 1
Pritisnite * 4 3 # in nato (, da
omogočite storitev Čakajoči klic.
� Primer �t. 2
Pritisnite * # 3 1 # in nato (, da
izveste, ali je bila poslana va�a �tevilka (CLIP).

� Primer �t. 3
Pritisnite * 6
omogočite funkci
� Primer �t. 4
Pritisnite * 6
omogočite funkci
Za podrobnej�e p
na svojega opera

Nekatere telek
elektronske tajni
svojega telefona o
za oddajanje ges
med različnimi m
Zaporedje tonov D
klicem s pritiski 
#. Zaporedje 
telefonski �tevilki
Telefonski imenik)
zaporedje morata
Znaka za prem
Znak za premor a
in dr�ite #. N
oziroma p za prem

GSM ukazi

Toni DTMF
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hko pokličete �tevilko in
Prvotni klic bo zadr�an,

isana na dnu zaslona. Nato bo
e drugo �tevilko.
 med obema pogovoroma
in izberite Prekl. med klici.
pite z enega klica na drugega,
ktivni klic postavi na čakanje
, ki je bil na čakanju.
ate s pritiskom na tipko ).
nča, klic na čakanju pa ostane

ončate tako, da ga aktivirate z
klici in pritisnete ).

 vnesete s tipkovnico ali:
onskega imenika s pritiskom

na osebe, ki jo �elite poklicati;
a klicev s pritiskom na + in
ki jo �elite poklicati;

o sprejmete �e drug klic (če to
i�ko razmerje). Ko sprejmete
efon opozori s piskom in na
a.

med pogovorom
82

vedno razumel kot znak za čakanje. Ko kličete
�tevilko, ki vsebuje znak za čakanje, odda va� telefon
prvi del �tevilke (telefonsko �tevilko) in počaka na
povezavo, potem pa po�lje ostale znake kot tone
DTMF. Vsak nadaljnji znak za premor bo navaden
premor, ki bo povzročil 2,5 sekunde zakasnitve.
Na primer: dostop do va�ega 
elektronskega odzivnika
Za poslu�anje vseh sporočil (recimo, da to pomeni
kodo 3) na va�i elektronski tajnici (geslo 8421) na
telefonski �tevilki 12345678 bi lahko klicali:
12345678w8421p3.
Telefon pokliče 12345678 in čaka na vzpostavitev
zveze. Ko se zveza vzpostavi, odda 8421(geslo),
počaka 2,5 sekunde in odda �e zadnjo �tevilko. Če se
vam zdi 2,5 sekunde prekratka zakasnitev za va�e
potrebe, lahko drugega za drugim vnesete več
znakov za premor in tako trajanje zakasnitve
podalj�ate.

Med pogovorom ali med tem, ko je klic na čakanju,
lahko pove�ete �e drug klic. Kasneje lahko med
obema pogovoroma preklapljate (cena na zaslonu bo
odvisna od lokalne tarife pogovorov v mobilnem
omre�ju).

1. Med klicem la
pritisnete (. 
�tevilka pa bo izp
telefon poklical �

2. Za preklapljanje
pritisnite , 
Vsakič, ko preklo
telefon trenutno a
in aktivira tistega

3. Aktivni klic konč
Aktivni klic se ko
na čakanju.

4. Klic na čakanju k
izbiro Prekl. med 

Opombe:
Drugo �tevilko lahko
- jo prikličete iz telef
na - in izbiro ime
- jo prikličete iz spisk
izbiro �tevilke osebe, 

Med pogovorom lahk
omogoča va�e naročn
�e drug klic, vas tel
zaslonu izpi�e Klic èak

Nov klic med pogovorom
Odgovor na klic 
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nine

e in imate en klic �e na čakanju,
e tretji klic. Telefon vas opozori s
lahko na tretji klic odgovorite,
od klicev končati. Lahko pa
renčno zvezo, ki vključuje tretjega
spodaj). Ta mo�nost je omejena na
vora (enega aktivnega in enega na

nine

ferenčno zvezo lahko vzpostavite z
rednimi odhodnimi klici, lahko pa

aredite iz več zvez, ki jih �e imate
stavljene. V konferenčni zvezi
t udele�encev hkrati. Končate jo s
. S tem se vse zveze prekinejo.

dhodnih klicih vzpostavite najprej
s prvim udele�encem konferenčne
vzpostavljena, pokličite drugega

e opisano zgoraj v razdelku »Nov
om« str. 82. Ko je vzpostavljena �e

etji klic

zveza
Storitve ponudnika

Za sprejem klica med pogovorom morate imeti:
- to funkcijo v naročni�kem razmerju,
- izključeno mo�nost »Preusmerjanje klicev« za
govorne klice (glejte str. 72),
- vključeno mo�nost »Čakajoč klic« (glejte str. 73).

Ko sprejmete drug klic, pritisnite ,. Potem lahko:
� sprejmete drugi klic; prvi je dan na čakanje,

drugi postane aktiven. Za preklapljanje med
obema pogovoroma pritisnite , in izberite
Prekl. med klici Vsakič, ko preklopite z enega
klica na drugega, telefon trenutno aktivni klic
postavi na čakanje in aktivira tistega, ki je bil na
čakanju. Za vključitev novega kličočega v
konferenčno zvezo pritisnite , in izberite
Konferenca.

� zavrnete drugi klic.
� končate aktivni klic in dohodni klic bo začel

zvoniti.

 Opombe:
- Če �elite na ta klic odgovoriti, pritisnite (. S
pritiskom na ) ga zavrnete.
- Če imate omogočeno preusmerjanje klicev »Če je
zasedeno« (glejte »Preusmeritve klicev« str. 72), ne
boste nikoli sprejeli drugega klica, ker bo ta ob
zasedeni liniji vedno preusmerjen.

Odvisno od naroč

Ko se pogovarjat
lahko sprejmete �
piskom. Preden 
morate enega 
vzpostavite konfe
kličočega (glejte 
dva hkratna pogo
čakanju).

Odvisno od naroč

Kon
zapo
jo n
vzpo

imate lahko do pe
pritiskom na )
Pri zaporednih o
normalno zvezo 
zveze. Ko je ta 
udele�enca, kot j
klic med pogovor

Odgovor na tr

Konferenčna 

Konferenca
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o Zasebni klic pa lahko s tem
vite zaseben pogovor (ostali
nju).

e

ni klic in klic, ki ga imate na
s povezave opravljen, boste vi
 klicem pritisnite ,, izberite

.
je od preusmerjanja klicev, ki
i na klic odgovorite (glejte
84

druga zveza, pritisnite , in izberite Konferenca.
Postopek ponavljajte, dokler niso priključeni vsi
udele�enci.
Če med konferenčno zvezo sprejmete dohodni klic
in je v konferenčni zvezi manj kot pet udele�encev,
lahko novi klic sprejmete s pritiskom na ,.
Ponovno pritisnite ,, izberite Konferenca in novi
udele�enec bo priključen konferenčni zvezi. Če
sprejmete dohodni klic med konferenčno zvezo, ki
�e ima pet udele�encev, lahko nanj odgovorite, ne
morete pa ga vključiti v konferenco.
Za vstop v meni Sogovorniki, ko je konferenčna zveza
v teku, pritisnite ,. Udele�enca konference lahko
izključite z izbiro Odstr. udele�. in pritiskom na ,

za potrditev, ali izbir
udele�encem vzposta
udele�enci so na čaka

Odvisno od naročnin

Pove�ete lahko aktiv
čakanju. Ko bo preno
iz nje izključeni. Med
Prenos in pritisnite ,
Ta mo�nost se razliku
poteka, �e preden v
str. 72).

Prevezava klica
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m sebe, drugih ali va�ega telefona.
dovoljene uporabe va�ega telefona
nje napotke:
voj telefon na varnem mestu in
sega otrok.
e se izogniti shranjevanju zapisane
N. Namesto tega si jo poskusite
ti.
 ne boste uporabljali, ga izključite
ite baterijo.

fona uporabite meni Varnost in
astavljeno kodo PIN. Uporabite

 omogočajo omejevanje klicev.
ilni telefon je zasnovan v skladu z
ljavnimi zakoni in predpisi. Kljub

 lahko povzroča motnje na drugih
skih napravah. Zaradi tega morate
tevati vsa lokalna priporočila in
ma kot na poti. Posebej strogi so
abo mobilnih telefonov v vozilih

j časa zaskrbljena zaradi mo�nosti
eganja za uporabnike mobilnih
dlagi sodobnih raziskav radijske

o s tehnologijo GSM, so bili
ostni standardi, ki zagotavljajo
Varnostna navodila

Varnostna navodila

Va� mobilni telefon je radijski oddajnik
in sprejemnik nizke moči. Med
delovanjem oddaja in sprejema radijske
valove. Ti radijski valovi prena�ajo va�

govor ali podatkovni signal do bazne postaje, ki je
povezana s telefonskim omre�jem. Oddajna moč
va�ega telefona je pod nadzorom omre�ja.
� Va� telefon oddaja in sprejema radijske valove

na frekvenčnem območju GSM (900 /
1800 MHz).

� Oddajno moč (0,01 do 2 W) nadzoruje omre�je
GSM.

� Va� telefon ustreza vsem zahtevanim
varnostnim standardom.

� Oznaka CE na va�em telefonu označuje, da ta
ustreza evropskim direktivam glede
elektromagnetne ustreznosti (Ref. 89/336/EEC)
in direktivam za nizko napetost (Ref. 73/23/
EEC).

Za va� mobilni telefon odgovarjate sami. Preberite
in upo�tevajte vsa varnostna navodila in jih razlo�ite
vsem, ki si bodo va� telefon izposodili. Tako se boste

izognili po�kodba
Za preprečitev ne
upo�tevajte nasled

Imejte s
izven do
Poskusit
kode PI
zapomni

Če telefona dolgo
in iz njega odstran
Po nakupu tele
spremenite predn
mo�nosti, ki vam

Va� mob
vsemi ve
temu pa
elektron

pri uporabi upo�
predpise, tako do
predpisi za upor
in letalih.
Javnost je �e neka
zdravstvenega tv
telefonov. Na po
tehnike, vključn
postavljeni varn

Radijski valovi



Varnostna navodila

ahteva izklop vseh naprav, ki
ve � na primer v kamnolomih

h, kjer poteka razstreljevanje.
jalcu svojega vozila se
 če je elektronska oprema v
tljiva na radijske motnje.

ega spodbujevalnika:
lopljen, ga vedno dr�ite vsaj
odbujevalnika, da ne bi pri�lo

 v �epu na prsih.
ho na nasprotni strani
da boste zmanj�ali mo�nost

, če sumite, da prihaja do

lu�nega aparata, vpra�ajte
ca slu�nega aparata, ali je va�a
a motnje, ki jih povzročajo

h spodbujevalnikov

ih aparatov
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za�čito pred izpostavljenostjo elektromagnetnemu
sevanju. Va� mobilni telefon ustreza vsem
veljavnim varnostnim standardom in Direktivi o
radijski in telekomunikacijski terminalski opremi
1999/5/EC.

Energija elektromagnetnega sevanja lahko vpliva na
nezadostno za�čitene ali občutljive elektronske
naprave. Te motnje lahko povzročijo nesreče.

Pred vstopom v letalo ali ko spravljate
telefon v prtljago: uporaba mobilnih
telefonov v letalu je lahko nevarna za

delovanje letala, lahko povzoči motnje v omre�jih
mobilnih telefonov in je lahko nezakonita.

V bolni�nicah, klinikah, drugih
zdravstvenih zavodih in povsod drugod, kjer
obstaja mo�nost, da ste v bli�ini medicinskih
aparatov.
Na področjih, ki imajo lahko eksplozivno
atmosfero (bencinske črpalke ali prostori,
kjer zrak vsebuje pra�ne delce, na primer
kovinski prah).

V vozilu, ki preva�a lahko vnetljive snovi (tudi če je
vozilo parkirano) ali v vozilu, ki ga poganja
utekočinjeni zemeljski plin; najprej preverite, ali
vozilo ustreza veljavnim varnostnim predpisom.

V območjih, kjer se z
oddajajo radijske valo
ali na drugih področji

Pri proizva
pozanimajte,
njem neobču

Če ste uporabnik srčn
� Ko je telefon vk

15 cm stran od sp
do intereference.

� Ne nosite telefona
� Uporabljajte u

spodbujevalnika, 
interference.

� Izklopite telefon
interference.

Če ste uporabnik s
zdravnika in izdeloval
naprava občutljiva n
mobilni telefoni.

Vedno izklopite svoj telefon

Uporabniki srčni

Uporabniki slu�n
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spremembe lokacije omre�ju.
svetlitve zaslona na kraj�i čas in
epotrebnemu iskanju po menijih
magata pri varčevanju z baterijo in
janje pogovora in pripravljenosti.

apaja akumulatorska baterija.
samo priporočeni polnilec.
a�igajte.
vijajte in ne odpirajte.
vinski predmeti (na primer ključi v
 ne povzročijo kratkega stika na
aterije.
postavljajte visokim temperaturam
gi ali jedkim okoljem.
jajte samo originalno dodatno
Philips. Uporaba druge opreme
�koduje va� mobilni telefon Philips
ičila vse garancije zanj.
le naj vam čim prej zamenja
iser. Pazite, da jih zamenja z
vnimi deli Philips.

riji
Varnostna navodila

Upo�tevajte naslednja priporočila za bolj�e
delovanje, manj�e oddajanje elektromagnetnega
sevanja, manj�o porabo energije in varno
delovanje va�ega telefona:

Za kar najbolj učinkovito delovanje va�ega
telefona vam priporočamo uporabo telefona
v normalnem polo�aju (t. j. ko ne
uporabljate prostoročnega načina ali
pripomočka za prostoročno telefoniranje).

� Telefona ne izpostavljajte ekstremnim
temperaturam.

� Pazite na svoj telefon. Vsaka nepravilna
uporaba bo izničila mednarodno garancijo.

� Ne potapljajte telefona v nobeno tekočino. Če
je va� telefon vla�en, ga izklopite, odstranite
baterijo in ga pred nadaljnjo uporabo pustite 24
ur, da se posu�i.

� Telefon čistite tako, da ga obri�ete z mehko
krpo.

� Klicanje in sprejemanje klicev porablja enako
količino energije. Telefon porablja v stanju
pripravljenosti manj energije, če miruje na
istem mestu. V stanju pripravljenosti telefon
med premikanjem porablja energijo za

sporočanje 
Nastavitev o
izogibanje n
prav tako po
podalj�ata tra

� Va� telefon n
� Uporabljajte 
� Baterije ne z
� Baterije ne z
� Pazite, da ko

va�em �epu)
priključkih b

� Baterije ne iz
(>60 °C), vla

Uporabl
opremo 
lahko po
in bo izn

Po�kodovane de
poobla�čeni serv
originalnimi rezer

Izbolj�anje delovanja

Podatki o bate



Varnostna navodila

ju embala�e, izpraznjenih
tarih telefonov ne pozabite
okalnih predpisov. Prosimo,
ihovo recikliranje.

baterijo in embala�o s
 ki so namenjeni spodbujanju
reznega deponiranja va�ih
.
 ko� za odpadke opozarja, da
ne smete odvreči skupaj z
jskimi odpadki.

v trak označuje, da je
a primerna za recikliranje.

pika označuje, da je bil dan
 prispevek nacionalnemu
za recikliranje in ponovno

 (na primer EcoEmballage v
.
 pu�čice na plastičnem
in vrečki označujejo, kateri

 je uporabljen in da ga je
reciklirati.
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To zmanj�uje va�o koncentracijo, kar je
lahko nevarno. Dr�ite se naslednjih navodil:
Osredotočite se na vo�njo. Pred uporabo
telefona zapeljite s ceste in parkirajte.

Upo�tevajte lokalne predpise dr�av, v katerih se
vozite in uporabljate va� GSM telefon.
Če �elite uporabljati va� telefon v vozilu, si
namestite avtomobilski komplet za prostoročno
telefoniranje. Ta je zasnovan prav v ta namen in
omogoča, da se med telefoniranjem osredotočite na
vo�njo.
Poskrbite, da va� telefon in avtomobilski komplet ne
ovirata zračnih blazin in drugih varnostnih naprav
va�ega avtomobila.
Uporaba alarmnega sistema, ki signalizira dohodne
klice z lučko ali trobljo vozila, je v nekaterih dr�avah na
javnih cestah prepovedana. Preverite lokalne predpise.

Ob vročem vremenu ali dolgem izpostavljanju soncu
(na primer pred oknom ali vetrobranskim steklom)
se lahko temperatura ohi�ja va�ega telefona dvigne,
�e posebej, če je telefon kovinske barve. V takem
primeru se dotikajte va�ega telefona zelo previdno.
Izogibajte se njegovi uporabi, če je temperatura
okolice vi�ja kot 40 °C.

Pri odlagan
baterij in s
upo�tevati l
podpirajte nj

Philips je označil 
standardnimi simboli,
recikliranja in ust
morebitnih odpadkov

Ne uporabljajte telefona med vo�njo

Standard EN 60950

Skrb za okolje

Baterija: Prečrtan
baterije 
gospodin

Embala�a: Mobiuso
embala�

Zelena 
finančni
sistemu 
uporabo
Franciji)
Trikotne
pladnju 
material
mogoče 
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Telefon je izgubil povezavo
z omre�jem. Lahko da ste v
radijski senci (v tunelu ali
med visokimi stavbami) ali
izven območja, ki ga pokriva
va�e omre�je. Poskusite z
nekega drugega mesta,
poskusite se konektirati na
omre�je (če ste v tujini),
preverite anteno, ali je
name�čena zaprosite svojega
operaterja za pomoč/
informacije o pokritosti
omre�ja.

 

Pri zelo nizkih temperaturah
se zaslon odziva počasneje.
To je normalno in ne vpliva
na delovanje telefona. Nesite
telefon v toplej�i prostor in
poskusite znova.
V drugih primerih se oglasite
pri svojem prodajalcu
mobilnih telefonov.
Pritisnite in dr�ite c ali
telefon izklopite in preverite,
ali sta kartica SIM in baterija
pravilno name�čeni, nato ga
znova vklopite.
Odpravljanje napak

Odpravljanje napak
Telefon se ne vklopi Odstranite in ponovno

namestite baterijo (glejte
str. 1). Preverite, ali ste
vključili polnilec v pravi
konektor (glejte �Polnjenje
baterije� str. 3). Potem
priključite telefon na
polnilec in ga polnite tako
dolgo, da simbol za baterijo
neha utripati. Zdaj odklopite
telefon s polnilca in ga
poskusite ponovno vklopiti.

Ob vklopu telefona 
se na zaslonu izpi�e 
SIM je BLOKIRAN

Nekdo, ki ni poznal va�e
kode PIN oziroma PUK, je
posku�al uporabljati va�
telefon. Obrnite se na
svojega ponudnika storitev.

Na zaslonu se 
izpi�e IMSI zavrnjen

Ta te�ava je povezana z
va�im naročni�kim
razmerjem. Obrnite se na
svojega operaterja.

Simbol  ni 
prikazan

Zaslon se na 
pritiske tipk ne 
odziva (oziroma se
odziva prepoèasi)

Telefon se noèe 
vrniti v stanje 
pripravljenosti



Odpravljanje napak

Če je slika prevelika ali če ni
v pravem formatu, jo lahko
va� mobilni telefon zavrne.
Za podrobnej�e informacije
o tem poglejte str. 49.
Vedno polnite baterijo v
okolju, kjer se temperatura
ne spusti pod 0 °C in se ne
dvigne nad 50 °C.
V drugih primerih se oglasite
pri svojem prodajalcu
mobilnih telefonov.
Preverite, ali je kartica SIM
pravilno vstavljena (glejte
str. 1). Če te�ava ostane, je
mo�no, da je va�a kartica
SIM po�kodovana. Obrnite
se na svojega operaterja.
Za navadno sprejemanje
klicev se prepričajte, da sta
mo�nosti »Pogojno
preusmerjanje klicev« in
»Brezpogojno
preusmerjanje klicev«
izklopljeni (glejte str. 72). 
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Telefon ne prikazuje 
telefonskih �tevilk 
dohodnih klicev

Ta mo�nost je odvisna od
omre�ja in naročni�kega
razmerja. Če omre�je ne
po�lje �tevilke klicalca, bo
telefon namesto nje prikazal
Klic1 ali Zadr�an. Najprej
preverite, ali ste vnesli
�tevilo va�ega SMS centra,
toda za podrobnej�e
informacije se obrnite na
svojega operaterja detajlno.

Ne morete po�iljati 
besedilnih sporoèil

Nekatera omre�ja ne
dovoljujejo izmenjave
sporočil z drugimi omre�ji.
Za podrobnej�e informacije
se obrnite na svojega
operaterja.

Sekvence TV 
diapozitivi ni 
mogoèe spro�iti

Za to funkcijo mora biti
baterija v va�em telefonu
napoljnjena vsaj do
polovice. Baterijo napolnite
ali pa telefon med
predvajanjem slik priključite
na polnilnik.

Ne morete 
sprejemati in/ali 
shranjevati slik 
JPEG

Med polnjenjem 
baterij simbol za 
baterijo ne ka�e 
èrtic, obris pa utripa

Na zaslonu se 
izpi�e Napaka na 
SIM

Imate obèutek, da 
ste prepustili klice
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Avtomobil ima veliko
kovinskih delov, ki vpijajo
elektromagnetne valove, kar
lahko vpliva na delovanje
telefona. Na razpolago je
avtomobilski komplet z
zunanjo antena, ki vam
omogoča prostoročno
telefoniranje.
Pri lokalnih oblasteh
preverite, ali je uporaba
telefona med vo�njo
dovoljena.
Preverite, ali ste vključili
polnilec v pravi konektor
(glejte �Polnjenje baterije�
str. 3). Če je va�a baterija
popolnoma prazna,
potrebuje nekaj minut
predpolnjenja (v nekaterih
primerih do 5 minut) preden
se na zaslonu prika�e ikona
za polnjenje.
Odpravljanje napak

Ko �elite uporabiti 
mo�nost iz menija, 
se na zaslonu izpi�e 
NI DOVOLJENO

Nekatere mo�nosti so
odvisne od omre�ja. Zato so
dostopne samo, če jih
omre�je in va�e naročni�ko
razmerje omogočata. Za
podrobnej�e informacije se
obrnite na svojega
operaterja.

Na zaslonu se 
izpi�e VSTAVI SIM

Preverite, ali je kartica SIM
pravilno vstavljena (glejte
str. 1). Če te�ava ostane, je
va�a kartica SIM morda
po�kodovana. Obrnite se na
svojega operaterja.

Avtonomija va�ega 
telefona je ni�ja od 
navedene v 
napotkih

Avtonomija je povezava s
nastavitve (e.g., glasnost
zvon., osvetlitev trajanje) in
s postavkami katere koristite
(WAP, IR, Bluetooth, itd.).
Da bi povečali avtonomijo in
kadarkoli je to mo�no,
morate deaktivirati
postavke, katere na
uporabljate.

Telefon v 
avtomobilu ne 
deluje dobro

Va� telefon se ne 
polni
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Ikone in simboli
V stanju pripravljenosti je lahko na zaslonu hkrati
prikazano več simbolov ali na externem ali na
spremnjem zaslonu.
Če simbol omre�ja ni prikazan, potem omre�je
trenutno ni dostopno. Morda ste na območju s
slabim sprejemom: premaknite se drugam.

Nesli�no � Ob sprejemu klica telefon ne bo
zvonil.
Tresenje � Ob sprejemu klica vas bo telefon
opozoril s tresenjem.
GPRS povezava � Va� telefon je povezan z
omre�jem GPRS.

Sporoèilo SMS � Prejeli ste novo sporočilo.

Telefonski predal � V telefonski predal ste
prejeli novo sporočilo.
Baterija � Črtice označujejo napolnjenost
baterije (4 črtice = polna, 1 črtica = prazna).

Budilka je aktivirana.

Sledenje (roaming) � Simbol je prikazan, ko
je va� telefon prijavljen v tujem omre�ju
(predvsem, ko ste v tujini).

SMS pomnilnik poln � Pomnilnik za SMS
sporočila je poln. Izbri�ite stara sporočila,
da boste lahko sprejeli nova.
Brezpogojna preusmeritev klicev na �tevilko �
Vsi va�i dohodni klici so preusmerjeni na
telefonsko �tevilko, ki ni �tevilka
telefonskega predala.
Brezpogojna preusmeritev klicev v telefonski
predal � Vsi va�i klici so preusmerjeni v
telefonski predal.
Domaèe podroèje � Področje, ki ga določi
va� operater omre�ja. Odvisno je od
naročni�kega razmerja. Za podrobnosti se
obrnite na svojega ponudnika storitev.
Omre�je GSM: va� telefon je prijavljen v
omre�je GSM.
Kakovost sprejema: več ko je prikazanih
črtic, bolj�i je sprejem.
Neposredna sporoèila � Mo�nost
neposrednih sporočil je Vklopljena.
Pomnilnik\je poln - Pomnilnik telefona je
poln. Izbri�ite postavke, da lahko shranite
nove.
MMS sporoèilo - Prejeli ste novo
večpredstavn. sporočilo.
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 odgovor najdete mnogo la�je kot
ete klic, nanj odgovorite preprosto
gumb. Ko je telefon v mirovanju,

pro�i glasovno izbiro.
ah je uporaba telefona med vo�njo
poročamo vam, da za varno in
abo namestitev avtomobilskega
specializiranemu tehniku.

rbica va� telefon �čiti pred
ite jo z ovratno vrvico.

 omogoča prikaz slik na televiziji.
ite data kabel na slu�alke na
rju na desni strani va�ega telefona,
ideo konec v video konektor na
 ali VCR.

iapozitivi� str. 64 za detajlne
, kako izbrati slike ter jih prikazati

oprema je delno odvisna od
sne skupine JPEG.

e

a

Originalna oprema Philips

Originalna oprema Philips
Obstaja mo�nost, da bo originalna oprema �e
v sklopu va�ega telefona. Druge dele lahko doda
v �katlo operater ob nakupu telefona. Zato se lahko
oprema od po�iljke do po�iljke razlikuje. Prosim, da
s prodajalcem preverite ceno in dostopnost spodaj
opisanih postavk.
Za uporabo telefona, kot je bila opisana zgoraj, in
veljavnost garancije vedno uporabljajte originalno
opremo Philips, ki je bila oblikovana posebej za va�
telefon. Philips Consumer Electronics ne
odgovarja za nobeno �kodo, ki bi jo povzročila
uporaba nepoobla�čene dodatne opreme. Za
originalno opremo Philips povpra�ajte pri svojem
prodajalcu.

Baterijo lahko polnite v vseh električnih omre�jih.
Dovolj majhen je, da ga lahko nosite v aktovki/
torbici.

Ta kompaktna re�itev je namenjena prostoročnemu
delovanju va�ega mobilnega telefona Philips, je
preprosta za uporabo ter prina�a visoko kakovost
zvoka. Komplet le priključite na pomo�no vtičnico v
vozilu.

Posebni gumb za
telefon. Ko prejm
s pritiskom na ta 
pritisk na gumb s
V nekaterih dr�av
prepovedana. Pri
zanesljivo upor
kompleta zaupate 

Črna ko�na to
po�kodbami. Dob

Ta data kabel vam
Preprosto pove�
zgornjem konekto
nato pa spojite v
va�em TV aparatu
Glejte �TV d
informacije o tem
v nizu.
Ta programska 
delvoanja neodvi

Polnilec

Univerzalni avtomobilski komplet

Stereo slu�alk

Nosilna torbic

TV link



riginalna oprema Philips

bavljamo s zgo�čenko (CD
obile Phone Tools (Orodja za
. programsko opremo, ki
, da popolno izkoristi vse
ko infra-rdečega vhoda. Glej

elefona kot modema� str. 61,
pa je na voljo tudi na prilo�eni
.

ols (Orodja za mobilni 
94 O

Preprosto prena�anje podatkov na va� Philips
mobilni telefon: USB kabel daje povezanost visoke
hitrosti med va�im mobilnim telefonom in
računalnikom. Svoj mobilni telefon s kablom
pove�ite s avtomatičnim organizatorjem in
telefonskim imenikom za sinhroniziranje v nekaj
sekundah. Imate tudi softver, s katerim lahko
po�iljate faxe in SMS, snemate slike in melodije.

Mobilni telefon do
ROM), ki vsebuje M
mobilni telefon) tj
uporabniku omogoča
storitve, dostopne pre
poglavje �Uporaba t
več informacij o tem 
zgo�čenki (CD ROM)

Oprema za prenos podatkov Mobile Phone To
telefon)



SAR informacije za končnega uporabnika

SAR informacije za končnega uporabnika

TA MOBILNI TELEFON ODGOVARJA MEDNARODNIM IN FCC ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST
ELEKTROMAGNETNIM VALOM

Va� mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Naèrtovan in izdelan je tako, da ne presega
meja za izpostavljenost radijskim frekvencam (RF), ki jih doloèajo mednarodne smernice (ICNIRP).
Te omejitve so del obse�nih smernic in doloèajo dovoljeno izpostavljenost energiji RF za splo�no
populacijo. Smernice so razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodiènim in temeljitim
preuèevanjem znanstvenih �tudij. Vkljuèujejo tudi precej�njo varnostno rezervo, ki zagotavlja
varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.
Standard za izpostavljenost uporablja merilno enoto SAR (specifièna hitrost absorpcije).
Mednarodne smernice doloèajo omejitev SAR na 2,0 W/kg. Testiranje za SAR se izvaja v
standardnem polo�aju delovanja pri najveèji moèi telefona v vseh frekvenènih obmoèjih. Vrednost
SAR je doloèena pri najveèji oddajni moèi, zato je lahko med delovanjem telefona veliko ni�ja.
Telefon je namreè izdelan tako, da oddaja le toliko moèi, kot je potrebno za doseg omre�ja. Na
splo�no velja, da je moè oddajanja tem ni�ja, èim bli�e ste bazni postaji.
Najvi�ja izmerjena vrednost SAR za ta model telefona Philips 855 / CT 8558 pri uporabi ob u�esu
zna�a 0,586 W/kg. Kljub razlikam med vrednostmi SAR razliènih telefonov v razliènih polo�ajih so
vsi telefoni v skladu z ustreznimi mednarodnimi smernicami za izpostavljenost RF.
Telefon je bil testiran za delovanje ob telesu in odgovarja smernicam Zvezne komisije za
komunikacije (FCC) za izpostavljenost RF, ko se le-ta uporablja z originalnimi dodatki Philips.
Uporaba drugaènih dodatkov pa ne zagotavlja delovanja v skladu s smernicami FCC RF. SAR
omejitev, ki jo je doloèila Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA, je 1,6 W/kg.
Najvi�ji izmerjeni vrednosti SAR sta: ob glavi: 0,578 W/kg; ob telesu: 0,730 W/kg.
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Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d�Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek
Philips 855
CT 8558
Celični mobilni radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352752

na katerega se nana�a ta izjava, ustreza naslednjim
standardom:

EN 60950, EN 50360 in EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Izjavljamo, da je izdelek preizku�en v skladu s
predpisi in da je zgoraj imenovani izdelek v skladu z
zahtevami Direktive 1999/5/EC.

Postopek za ugotavljanje ustreznosti, omenjen v
členu 10 in opisan v dodatku V Direktive 1999/5/EC

smo upo�tevali v skladu z členi 3.1 in 3.2 v
sodelovanju z naslednjim obve�čenim telesom:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikacijska oznaka: 0168

Tehnična dokumentacija za zgoraj omenjeno
opremo bo shranjena pri:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d�Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 02. Februar 2004
Jean-Omer Kifouani

Direktor za zagotavljanje kakovosti

Če va� izdelek Philips ne deluje pravilno ali je
pokvarjen, vrnite telefon prodajalcu ali
Philipsovemu poobla�čenemu servisu. Če
potrebujete servis, ko ste v drugi dr�avi, vam lahko
Philipsova pisarna za pomoč uporabnikom
posreduje naslov servisa.
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