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Par šo lietotāja rokasgrāmatu
Svarīgi! Pirms ierīces lietošanas skatiet svarīgu informāciju par drošu ierīces un
akumulatora lietošanu lietotāja rokasgrāmatas drukātās versijas sadaļā "Jūsu drošībai" un
"Produkta drošība" vai vietnē www.nokia.com/support. Informāciju, kā sākt darbu ar jūsu
jauno ierīci, skatiet lietotāja rokasgrāmatas drukātajā versijā.
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Darba sākšana
Taustiņi un daļas
Iepazīstiet tālruņa taustiņus un daļas.

TĀLRUNIS

Tālrunim ir šādi taustiņi un daļas:
1. Lādētāja savienotājs
2. Pie auss liekamā daļa
3. Ciparu taustiņi
4. Izvēles taustiņš
5. Funkciju taustiņš, zvanīšanas taustiņš
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7. Austiņu savienotājs
8. Skaļrunis
9. Kamera
10. Zibspuldze
11. Antenas zona
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6. Funkciju taustiņš, sarunas beigšanas /
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

12. Aizmugurējā vāciņa atvēršanas
atvere

Lai bloķētu taustiņus, atlasiet Izlase > Slēgt tastatūru .
Lai atbloķētu taustiņus, ātri nospiediet  un atlasiet Atbloķēt .
Neaiztieciet antenu, kad tā tiek lietota. Antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti
un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.
Nepievienojiet izstrādājumiem, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci.
Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio
savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo
ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.
Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus.
Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskus datu nesējus, jo
tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.
Dažas no šajā lietotāja rokasgrāmatā minētajām papildierīcēm, piemēram, lādētājs,
austiņas vai datu kabelis, iespējams, būs jāiegādājas atsevišķi.
Piezīme. Varat iestatīt, lai tālrunī tiktu pieprasīts drošības kods. Sākotnēji iestatītais kods ir
12345. Nomainiet to, lai aizsargātu savu privātumu un personas datus. Taču ņemiet vērā,
ka, nomainot kodu, jums pašam ir jāatceras jaunais kods, jo HMD Global to nevar ne atvērt,
ne apiet.

Tālruņa iestatīšana un ieslēgšana
Uzziniet, kā ievietot SIM karti, atmiņas karti un akumulatoru un kā ieslēgt tālruni.
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MIKRO SIM KARTE
Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar mikro SIM karti (skatiet ilustrāciju).
Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var tikt sabojāta ierīce, karte un kartē saglabātie
dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju, kā lietot
SIM karti, kurai ir nano UICC izgriezums.

MICROSD ATMIŅAS KARTES
Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci.
Nesaderīgas kartes var sabojāt ierīci, karti un kartē saglabātos datus.

Piezīme. Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un
citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem.
Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktiem vāciņiem.
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TĀLRUŅA IESTATĪŠANA (VIENA SIM KARTE)

1. Ievietojiet nagu nelielajā atverē tālruņa apakšdaļā, paceliet un noņemiet vāciņu.
2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.
3. Iebīdiet SIM karti SIM kartes slotā ar kontaktvirsmu lejup.
4. Ja jums ir atmiņas karte, iebīdiet to atmiņas kartes slotā.
5. Novietojiet akumulatora kontaktus pret nodalījuma kontaktiem un ievietojiet
akumulatoru.
6. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.
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TĀLRUŅA IESTATĪŠANA (DIVAS SIM KARTES)

1. Ievietojiet nagu nelielajā atverē tālruņa apakšdaļā, paceliet un noņemiet vāciņu.
2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.
3. Iebīdiet pirmo SIM karti 1. SIM kartes slotā ar kontaktvirsmu lejup. Iebīdiet otro
SIM karti 2. SIM kartes slotā. Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas
SIM kartes. Ja viena SIM karte ir aktīva, piemēram, tiek veikts zvans, otra karte var
nebūt pieejama.
4. Ja jums ir atmiņas karte, iebīdiet to atmiņas kartes slotā.
5. Novietojiet akumulatora kontaktus pret nodalījuma kontaktiem un ievietojiet
akumulatoru.
6. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

TĀLRUŅA IESLĒGŠANA
Nospiediet un turiet taustiņu .

SIM KARTES IZŅEMŠANA
Atveriet aizmugurējo vāciņu, izņemiet akumulatoru un izbīdiet SIM karti.
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ATMIŅAS KARTES IZŅEMŠANA
Atveriet aizmugurējo vāciņu, izņemiet akumulatoru un izvelciet atmiņas karti.

Tālruņa uzlādēšana
Akumulators ir daļēji uzlādēts jau rūpnīcā, taču, iespējams, būs nepieciešams to
uzlādēt atkārtoti, lai tālruni varētu sākt lietot.

AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA
1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no
tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām
minūtēm.

Padoms. Ja sienas kontaktligzda nav pieejama, varat izmantot USB kabeli, lai uzlādētu
akumulatoru. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. Izmantojot USB kabeli, uzlādes jaudas
efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, uzlādes un ierīces funkcionēšanas sākšanai
būs nepieciešams ilgāks laiks. Datoram ir jābūt ieslēgtam.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA
Lai taupītu enerģiju, ņemiet vēra šos padomus:
1. Uzlādējiet tālruni pārdomāti: vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
2. Atlasiet tikai vajadzīgās skaņas funkcijas: izslēdziet nevajadzīgās skaņas,
piemēram, taustiņu nospiešanas skaņas.
3. Skaļruņa vietā izmantojiet austiņas.
4. Mainiet tālruņa ekrāna uzstādījumus: iestatiet tālruņa ekrānu tā, lai tas pēc neilga
brīža izslēgtos.
5. Samaziniet ekrāna spilgtumu.
6. Dažādus tīkla savienojumus, kā, piemēram, Bluetooth, izmantojiet selektīvi:
ieslēdziet savienojumus tikai tad, kad tos izmantojat.
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Taustiņu bloķēšana ai atbloķēšana
TASTATŪRAS BLOĶĒŠANA
Lai izvairītos no netīšas taustiņu piespiešanas, izmantojiet tastatūras bloķēšanu.
Atlasiet Izlase > Slēgt tastatūru .

TASTATŪRAS ATBLOĶĒŠANA
Nospiediet  un atlasiet Atbloķēt .
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Pamatinformācija
Divu SIM karšu optimāla izmantošana
Tālrunī var ievietot divas SIM kartes vienlaikus, un jūs varat izmantot tās dažādiem
mērķiem.

IZMANTOJAMĀS SIM KARTES ATLASĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Savienojumi > Duālās SIM .
2. Lai izvēlētos, kuru SIM karti izmantot zvaniem, atlasiet Zvans , pārslēdziet
Vienmēr jautāt uz Izslēgts un atlasiet Ieteicamā SIM .
3. Lai izvēlētos, kuru SIM karti izmantot ziņām, atlasiet Ziņapmaiņa , pārslēdziet
Vienmēr jautāt uz Izslēgts un atlasiet Ieteicamā SIM .
4. Lai izvēlētos, kuru SIM karti izmantot mobilajiem datiem, pārslēdziet Mobilo datu
savien. uz Ieslēgts un atlasiet Mobilie data > Ieteicamā SIM .

ZVANU PĀRADRESĀCIJA STARP ABĀM SIM KARTĒM
Izmantojiet 2 SIM kartes optimāli. Pāradresējot zvanus starp SIM kartēm, kad kāds
zvana jums uz vienu SIM karti, bet jūs vienlaikus citam zvana savienojumam
izmantojat otru SIM karti, varat pārvaldīt zvanus abās SIM kartēs tikpat ērti kā
lietojot tikai vienu SIM karti.
Pārliecinieties, vai tālrunī ir ievietotas 2 SIM kartes.
1. Atlasiet Izvēlne >  > SIM numuri .
2. Ierakstiet abu SIM karšu numurus.
3. Atkarībā no tā, kā vēlaties pāradresēt zvanus, kad viena no SIM kartēm nav
sasniedzama vai ir aizņemta, atlasiet Starp divām SIM k. , No SIM1 uz SIM2 vai
No SIM2 uz SIM1 .
Padoms.Lai uzzinātu, vai zvani tiek pāradresēti, atlasiet Noteikt statusu .
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Iepazīstiet savu tālruni
TĀLRUŅA LIETOTŅU UN FUNKCIJU SKATĪŠANA

Atlasiet Izvēlne .
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LIETOTNES VAI FUNKCIJAS ATRAŠANA

Nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

LIETOTNES ATVĒRŠANA VAI FUNKCIJAS ATLASĪŠANA

Atlasiet Izvēl. .
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ATGRIEŠANĀS IEPRIEKŠĒJĀ SKATĀ

Atlasiet Atpakaļ .

ATGRIEŠANĀS SĀKUMA EKRĀNĀ

Nospiediet beigu taustiņu.
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ZIBSPULDZES IESLĒGŠANA

Lai ieslēgtu zibspuldzi, dīkstāves ekrānā ātri divreiz ritiniet uz augšu.
Lai izslēgtu zibspuldzi, ritiniet vienreiz.
Nespīdiniet gaismu acīs.
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Skaļuma mainīšana
SKAĻUMA PALIELINĀŠANA VAI SAMAZINĀŠANA

Vai jums ir grūtības sadzirdēt, ko sarunas biedrs saka pa tālruni trokšņainā vidē, vai
arī sarunas biedrs ir dzirdams pārāk skaļi? Jūs varat mainīt skaļumu atbilstoši savām
vajadzībām.
Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai mainītu skaļumu zvana laikā vai klausoties radio.

Zvana vai ziņas signāla mainīšana
Varat izvēlēties jaunu zvana vai ziņas signālu.

ZVANA SIGNĀLA MAINĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Signāli .
2. Izvēlieties Zvana signāls .
3. Ritiniet līdz zvana signālam.
4. Nospiediet Labi .
Padoms.Vai zvana signāls ir pārāk skaļš vai kluss? Atlasiet Zvana signāla skaļums un ritiniet
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pa kreisi vai pa labi.

ZIŅAS SIGNĀLU MAINĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Signāli > Ziņas .
2. Ritiniet līdz ziņas signālam.
3. Nospiediet Labi .

Fona mainīšana
JAUNA FONA IZVĒLĒŠANĀS
Izmantojot uzstādījumu Fons , varat mainīt sākuma ekrāna fonu.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Displeja uzstādījumi > Fons .
2. Lai redzētu pieejamos fonus, atlasiet Noklusējums .
3. Lai redzētu, kā tas izskatās uz ekrāna, ritiniet līdz fonam un atlasiet Skatīt .
4. Atlasiet Izvēl. un pēc tam opciju fona izvietošanai uz ekrāna.
Varat arī atlasīt fonu no tālrunī esošajiem fotoattēliem.
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Teksta rakstīšana
RAKSTĪŠANA, IZMANTOJOT TASTATŪRU
Rakstīšana, izmantojot tastatūru ir ērta un vienkārša.
Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.
Lai ievadītu atstarpi, nospiediet 0 .
Lai ievadītu speciālo rakstzīmi vai pieturzīmi, nospiediet * .
Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, atkārtoti nospiediet # .
Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet nospiestu ciparu taustiņu.

PAREDZĒTĀ TEKSTA IZMANTOŠANA
Lai paātrinātu rakstīšanas procesu, tālrunī var paredzēt, ko sākat rakstīt. Paredzētā
teksta pamatā ir iebūvēta vārdnīca. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
1. Atlasiet Iespējas > Vārdnīca un valodu.
2. Sāciet rakstīt vārdu. Ja tiek parādīts vēlamais vārds, nospiediet 0 .
Lai mainītu vārdu, atkārtoti nospiediet * , līdz tiek parādīts vēlamais vārds.
Ja vēlamā vārda nav vārdnīcā, rakstiet vārdu, atkārtoti nospiediet * , lai izlaistu visus
nevēlamos vārdus, atlasiet Burtot un rakstiet vārdu. Vārds tiek pievienots vārdnīcai.
Lai pārslēgtos starp paredzēto un tradicionālo tekstu, atkārtoti nospiediet # .
Lai izslēgtu paredzēto tekstu, atlasiet Iespējas > Vārdnīca > Ātrā ievade izslēgta .
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Zvani, kontakti un ziņas
Zvani
ZVANĪŠANA
Uzziniet, kā zvanīt, izmantojot tālruni.
1. Ierakstiet tālruņa numuru. Lai ierakstītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota
starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet taustiņu *.
2. Nospiediet . Ja tiek prasīts, atlasiet izmantojamo SIM karti.
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

ATBILDĒŠANA UZ ZVANU
Nospiediet .

Padoms.Lai rīkotos ar zvaniem, izmantojot brīvroku sistēmu, savienojiet tālruni pārī ar
saderīgām Bluetooth austiņām (jāiegādājas atsevišķi). Lai ieslēgtu Bluetooth, atlasiet
Izvēlne >  > Savienojumi > Bluetooth un pārslēdziet Bluetooth uz Ieslēgts .
Padoms.Ja esat situācijā, kad nevarat atbildēt uz tālruņa zvanu un jums ir nepieciešams
ātri to apklusināt, atlasiet Kluss .
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Kontakti
KONTAKTA PIEVIENOŠANA
Saglabājiet un kārtojiet draugu tālruņu numurus.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Iespējas > Piev. jaunu kontaktu .
2. Rakstiet vārdu un ievadiet numuru.
3. Atlasiet Saglabāt .
Padoms.Jūs varat atlasīt, kuru atmiņu izmantot kontaktu glabāšanai. Atlasiet Iespējas > 
> Atmiņa .

Padoms.Lai numuru sastādītājā saglabātu tālruņa numuru, ievadiet numuru un atlasiet
Saglabāt .

KONTAKTA SAGLABĀŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA
Jūs varat saglabāt kontaktus no zvanu žurnāla.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Saņemtie vai Neatbildētie atkarībā no tā, no kurienes
vēlaties saglabāt kontaktu.
2. Iezīmējiet numuru, ko vēlaties saglabāt, un atlasiet Iespējas > Saglabāt .
3. Pievienojiet kontakta vārdu un atlasiet Saglabāt .

ZVANĪŠANA KONTAKTAM VAI ZIŅAS SŪTĪŠANA
Zvaniet kontaktam tieši no kontaktu saraksta. Jūs varat arī sūtīt ziņas no kontaktu
saraksta.
1. Atlasiet Izvēlne >  un ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties zvanīt vai sūtīt
ziņu.
2. Atlasiet kontaktu un atlasiet Zvans vai Sūtīt ziņu .
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Ziņu sūtīšana un saņemšana
ZIŅU RAKSTĪŠANA UN SŪTĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Izveidot ziņu .
2. Lai pievienotu adresātu, atlasiet Pievienot adresātu . Varat ierakstīt tālruņa
numuru vai pievienot adresātu no sadaļas Kontakti vai Adresātu saraksti .
3. Laukā Ziņa rakstiet ziņu.
4. Atlasiet Sūtīt .

RAKSTĪŠANAS OPCIJAS
Kad ir atvērts ziņas lauks, sadaļā Iespējas ir pieejamas dažādas ziņas rakstīšanas
opcijas. Varat ievietot smaidiņus un simbolus vai izmantot lietošanai gatavas
veidnes. Varat pievienot attēlus vai atmest ziņas un saglabāt tās kā melnrakstus.
Sadaļā Iespējas varat arī ieslēgt vārdnīcu.

ZIŅU OPCIJAS
Kad tālrunī ir saņemtas ziņas, ritiniet līdz ziņai un atlasiet Iespējas .
Lai zvanītu sūtītājam, atlasiet Zvans . Varat dzēst saraksti un pievienot sūtītāju
ignorēto personu sarakstam. Varat arī piekļūt sadaļai Ziņu uzstād. .

© 2017 HMD Global Oy. Visas tiesības paturētas.

Nokia 3310 Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa personalizēšana
Zvana vai ziņas signāla mainīšana
Varat izvēlēties jaunu zvana vai ziņas signālu.

ZVANA SIGNĀLA MAINĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Signāli .
2. Izvēlieties Zvana signāls .
3. Ritiniet līdz zvana signālam.
4. Nospiediet Labi .
Padoms.Vai zvana signāls ir pārāk skaļš vai kluss? Atlasiet Zvana signāla skaļums un ritiniet
pa kreisi vai pa labi.

ZIŅAS SIGNĀLU MAINĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Signāli > Ziņas .
2. Ritiniet līdz ziņas signālam.
3. Nospiediet Labi .

Sākuma ekrāna izskata mainīšana
Mainiet sākuma ekrāna izskatu, izmantojot displeja uzstādījumus.

JAUNA FONA IZVĒLĒŠANĀS
Izmantojot uzstādījumu Fons , varat mainīt sākuma ekrāna fonu.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Displeja uzstādījumi > Fons .
2. Lai redzētu pieejamos fonus, atlasiet Noklusējums .
3. Lai redzētu, kā tas izskatās uz ekrāna, ritiniet līdz fonam un atlasiet Skatīt .
4. Atlasiet Izvēl. un pēc tam opciju fona izvietošanai uz ekrāna.
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Varat arī atlasīt fonu no tālrunī esošajiem fotoattēliem.

FONTA LIELUMA MAINĪŠANA
Jūs varat mainīt tālruņa fonta lielumu uz lielāku, izmantojot uzstādījumu Fonta
lielums .
1. Atlasiet Izvēlne >  > Displeja uzstādījumi > Fonta lielums .
2. Atlasiet lietotni, kurā vēlaties lielāku fontu, Ziņapmaiņa , Kontakti vai Izvēlne .
3. Ritiniet līdz fonta lielumam, ko vēlaties izmantot, un atlasiet Izvēl. .

DATUMA UN LAIKA RĀDĪŠANA
Jūs varat izvēlēties, vai rādīt datumu un laiku tālruņa sākuma ekrānā.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Dat. un laiks > Rādīt datumu un laiku .
2. Lai redzētu datumu un laiku sākuma ekrānā, atlasiet Ieslēgts .
Ja vēlaties, lai tālrunī laiks tiktu atjaunināts automātiski, iestatiet Dat./laika pašregul.
uz Ieslēgts .

CITI DISPLEJA UZSTĀDĪJUMI
Jūs varat rediģēt arī citus displeja uzstādījumus. Jūs varat tos ieslēgt vai izslēgt vai
mainīt to funkcijas, piemēram, taimautu un intensitāti.

Profili
Tālrunim ir dažādi profili, kas paredzēti dažādām situācijām. Jūs varat rediģēt
profilus atbilstoši savām vajadzībām.

PROFILU PERSONALIZĒŠANA
Ir vairāki profili, ko varat izmantot dažādās situācijās. Piemēram, profilā Klusums
visas skaņas ir izslēgtas, bet profilā Ārā signāli ir skaļi.
Jūs varat personalizēt profilus.
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1. Atlasiet Izvēlne >  > Profili .
2. Atlasiet profilu un Personalizēt .
Katram profilam varat iestatīt noteiktu zvana signālu, zvana signāla skaļumu, ziņas
signālus un tā tālāk.
Padoms.Varat pievienot dažādus profilus izvēlnei Izlase , lai ātri tiem piekļūtu.

Izvēlnes Izlase uzstādījumi
Izvēlnei <ui>Izlase</ui> varat pievienot tiešās saites uz dažādām lietotnēm un
uzstādījumiem.

IZVĒLNES IZLASE UZSTĀDĪJUMU REDIĢĒŠANA
Izvēlne Izlase atrodas apakšējā kreisajā stūrī, un, to atlasot, jūs varat piekļūt
dažādām lietotnēm un uzstādījumiem. Jūs varat mainīt lietotnes un uzstādījumus
atbilstoši savām vajadzībām.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Atvērt uzstādīj.
2. Atlasiet Izvēlēties iespējas .
3. Ritiniet līdz saīsnei, ko vēlaties pievienot sarakstam Izlase sākuma ekrānā, un
izmantojiet Atzīm. , lai atzīmētu to.
4. Atlasiet Gatavs , lai izietu no saraksta, un Jā , lai saglabātu izmaiņas.
Jūs varat arī pārkārtot sarakstu Izlase .
1. Atlasiet Kārtot .
2. Ritiniet līdz vienumam, ko vēlaties pārvietot, un atlasiet Pārviet. .
3. Atlasiet, ja vēlaties pārvietot to uz augšu vai uz leju vai novietot saraksta augšā vai
apakšā.
4. Atlasiet Atpakaļ , lai izietu no saraksta, un Jā , lai saglabātu izmaiņas.
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Kamera
Fotoattēli
Jums nav nepieciešama atsevišķa kamera, jo jūsu tālrunim ir viss nepieciešamais, lai
tvertu mirkļus.

FOTOATTĒLA UZŅEMŠANA
Uzņemiet labākos brīžus ar tālruņa kameru.
1. Lai ieslēgtu kameru, atlasiet Izvēlne > .
2. Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet .
Padoms.Lai uzņemtu pašfoto, atlasiet Pašfoto > .

Padoms.Lai ieslēgtu zibspuldzi kamerā, atlasiet  > Ieslēgt zibspuldzi .

UZŅEMTĀ FOTOATTĒLA SKATĪŠANA
Lai skatītu fotoattēlu tūlīt pēc uzņemšanas, atlasiet Jauns >  > Fotoattēli >
Uzņemts . Lai skatītu fotoattēlu vēlāk, kamerā atlasiet  > Fotoattēli > Uzņemts .

Videoklipi
Jums nav nepieciešama atsevišķa videokamera – ierakstiet videoklipus ar tālruni.
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VIDEOKLIPA IERAKSTĪŠANA
Papildus fotoattēlu uzņemšanai ar tālruni varat arī ierakstīt videoklipus.
1. Lai ieslēgtu kameru, atlasiet Izvēlne > .
2. Lai ieslēgtu videokameru, atlasiet  > Videokamera .
3. Lai sāktu ierakstīt, atlasiet .
4. Lai pārtrauktu ierakstīt, atlasiet .
Padoms. Vai ir nepieciešams vairāk vietas videoklipiem? Ievietojiet atmiņas karti, un
videoklipi tiks saglabāti tieši kartē.

IERAKSTĪTĀ VIDEOKLIPA SKATĪŠANĀS
Lai skatītos videoklipu tūlīt pēc ierakstīšanas, atlasiet

.

Padoms.Lai skatītos videoklipu vēlāk, atlasiet Izvēlne >  > Ierakstītie .
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Internets un savienojumi
Tīmekļa pārlūkošana
Uzziniet, kā pārlūkot tīmekli, izmantojot tālruni.

INTERNETA SAVIENOJUMA IZVEIDOŠANA
Lasiet ziņas un apmeklējiet iecienītākās tīmekļa vietnes, atrodoties ceļā.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Sērfot vai meklēt .
2. Rakstiet tīmekļa adresi un atlasiet Labi .
Padoms.Ja vēlaties izvairīties no maksas par datiem, izslēdziet mobilos datus, kad
neizmantojat tīmekli. Tālrunī ar vienu SIM karti atlasiet Izvēlne >  > Savienojumi >
Mobilie dati un pārslēdziet Mobilo datu savien. uz Izslēgts .
Padoms.Ja vēlaties izvairīties no maksas par datiem, izslēdziet mobilos datus, kad
neizmantojat tīmekli. Tālrunī ar divām SIM kartēm atlasiet Izvēlne >  > Savienojumi >
Duālās SIM un pārslēdziet Mobilo datu savien. uz Izslēgts .
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Mūzika un videoklipi
Mūzikas atskaņotājs
Jūs varat klausīties MP3 mūzikas failus, izmantojot mūzikas atskaņotāju. Lai
atskaņotu mūziku, mūzikas faili ir jāglabā atmiņas kartē.

MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS
1. Atlasiet Izvēlne > .
2. Atlasiet Iespējas > Visas dziesmas .
3. Atlasiet dziesmu.
Padoms.Lai klausītos mūziku, izmantojot bezvadu austiņas, savienojiet tālruni pārī ar
saderīgām Bluetooth austiņām (jāiegādājas atsevišķi). Lai ieslēgtu Bluetooth, atlasiet
Izvēlne >  > Savienojumi > Bluetooth un pārslēdziet Bluetooth uz Ieslēgts .

Videoklipu atskaņotājs
Skatieties iecienītākos videoklipus, lai kur arī atrastos.

VIDEOKLIPA ATSKAŅOŠANA
1. Atlasiet Izvēlne > .
2. Atlasiet mapi, kurā atrodas videoklips, ko vēlaties skatīties, un pēc tam atlasiet
videoklipu.
Padoms. Ne visi videoklipu formāti tiek atbalstīti.

ATSKAŅOŠANAS PAUZĒŠANA UN ATSĀKŠANA
Nospiediet ritināšanas taustiņu un atlasiet Pauze vai Atskaņ. .
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Radio
Radiostaciju atrašana un saglabāšana
Pievienojiet saderīgas austiņas. Tās darbojas kā antena.

IECIENĪTĀKO RADIOSTACIJU MEKLĒŠANA
1. Atlasiet Izvēlne > .
2. Lai meklētu visas pieejamās stacijas, atlasiet Iespējas > Autom. meklēšana .
3. Lai pārslēgtos uz saglabātu staciju, atlasiet Iespējas > Stacijas un ritiniet uz
augšu vai uz leju.
Padoms. Lai pārslēgtos uz saglabātu staciju, varat arī nospiest cipara taustiņu.

Padoms.Lai pārdēvētu staciju, atlasiet staciju un Iespējas > Pārdēvēt .

Radio klausīšanās
Vai esat atradis labu radiostaciju? Sāciet to klausīties!

IECIENĪTĀKO RADIOSTACIJU KLAUSĪŠANĀS TĀLRUNĪ
Atlasiet Izvēlne > .
Lai mainītu skaļumu, ritiniet augšup vai lejup.
Lai izslēgtu radio, atlasiet Iespējas > Izslēgt .
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Pulkstenis, kalendārs un kalkulators
Laika un datuma manuāla iestatīšana
Varat iestatīt tālruņa pulksteni manuāli.

LAIKA UN DATUMA MAINĪŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Dat. un laiks .
2. Pārslēdziet Dat./laika pašregul. uz Izslēgts .
3. Lai iestatītu laiku, ritiniet uz leju un atlasiet Laiks . Izmantojiet ritināšanas
taustiņu, lai iestatītu laiku, un atlasiet Labi .
4. Lai iestatītu datumu, ritiniet uz leju un atlasiet Datums . Izmantojiet ritināšanas
taustiņu, lai iestatītu datumu, un atlasiet Labi .

Modinātājpulkstenis
Uzziniet, kā izmantot modinātājpulksteni, lai pamostos un nokļūtu visur laikā.

SIGNĀLA IESTATĪŠANA
Vai jums nav pieejams pulkstenis? Izmantojiet tālruni kā modinātājpulksteni.
1. Atlasiet Izvēlne > .
2. Atlasiet signālu un Rediģēt > Mainīt .
3. Lai iestatītu pulksteņa stundu, ritiniet augšup vai lejup. Lai iestatītu minūtes,
ritiniet pa labi un pēc tam augšup vai lejup.
4. Atlasiet Labi > Saglabāt .

Kalendārs
Vai jums ir jāatceras kāds notikums? Pievienojiet to kalendāram.
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KALENDĀRA ATGĀDINĀJUMA PIEVIENOŠANA
1. Atlasiet Izvēlne > .
2. Atlasiet datumu un Iespējas > Pievienot notikumu .
3. Ierakstiet notikuma nosaukumu.
4. Lai iestatītu laiku, ritiniet uz leju un atlasiet Mainīt . Lai iestatītu pulksteņa stundu,
ritiniet augšup vai lejup. Lai iestatītu minūtes, ritiniet pa labi un pēc tam augšup
vai lejup.
5. Atlasiet Saglabāt .
Padoms.Pēc noklusējuma atgādinājuma signāls atskan 15 minūtes pirms notikuma. Lai
mainītu signāla laiku, ritiniet uz leju un atlasiet Mainīt . Atlasiet atgādinājumu vai Nekad .

Kalkulators
Uzziniet, kā saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt, izmantojot tālruņa kalkulatoru.

RĒĶINĀŠANA
1. Atlasiet Izvēlne > .
2. Ievadiet pirmo matemātiskās darbības skaitli, izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai
atlasītu operāciju, un ievadiet otro skaitli.
3. Atlasiet Rezult. , lai iegūtu aprēķina rezultātu.
Atlasiet Notīrīt , lai notīrītu skaitļu laukus.
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Bluetooth
Bluetooth aktivizēšana
Savienojiet tālruni ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

BLUETOOTH IESLĒGŠANA
Atlasiet Izvēlne >  > Savienojamība > Bluetooth un mainiet uz Bluetooth
ieslēgts.
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Satura kopēšana un noņemšana
Satura kopēšana
Kopējiet fotoattēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu, ko esat izveidojis (un
glabājat atmiņas kartē), starp tālruni un datoru.

SATURA KOPĒŠANA STARP TĀLRUNI UN DATORU
Lai kopētu saturu no tālruņa atmiņas, tālrunī ir jāievieto atmiņas karte.
1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Atlasiet Lielapj. atmiņa .
3. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piemēram, Windows Explorer, un pārlūkojiet
tālruni. Jūs varat redzēt atmiņas kartē glabāto saturu.
4. Velciet un nometiet vienumus starp tālruni un datoru.

Satura kopīgošana
Vienkārši kopīgojiet ar draugiem un ģimeni tādu saturu kā kontakti, fotoattēli un
videoklipi.

SATURA KOPĪGOŠANA, IZMANTOJOT FUNKCIJU SLAM
Vienkārši novietojiet savu tālruni tuvu citam tālrunim un saturs tiks pārsūtīts,
izmantojot Bluetooth.
1. Saņēmēja tālrunī ieslēdziet Bluetooth un pārliecinieties, vai šis tālrunis ir
uztverams citiem tālruņiem.
2. Atlasiet, piemēram, fotoattēlu. Nospiediet iespēju taustiņu un atlasiet Kopīgot
fotoattēlu > Slam, izm. Bluetooth .
3. Novietojiet savu tālruni tuvu citam tālrunim.
Padoms. Slam meklē vistuvāk esošo tālruni un sūta tam vienumu.Ierīces izmantošana
slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprogrammatūras. Neakceptējiet
Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Jūs varat arī izslēgt
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Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.

Privāta satura noņemšana no tālruņa
Ja iegādājaties jaunu tālruni vai citādi vēlaties atbrīvoties no tālruņa vai nodot to
pārstrādei, varat noņemt personisko informāciju un saturu tālāk aprakstītajā veidā.

SATURA NOŅEMŠANA NO TĀLRUŅA
Noņemot privātu saturu no tālruņa, pievērsiet uzmanību, vai noņemat saturu no
tālruņa atmiņas vai SIM kartes.
1. Lai noņemtu ziņas, atlasiet Izvēlne >  > Iespējas > Dzēst vēl > Iespējas >
Izvēlēties visu > Gatavs . Dodieties uz mapi, kuru vēlaties iztukšot, un atlasiet
Iespējas > Dzēst saraksti > Jā .
2. Lai noņemtu kontaktus, atlasiet Izvēlne >  > Iespējas > Dzēst kontaktus >
Iespējas > Izvēlēties visu > Gatavs > Dzēst .
3. Lai noņemtu informāciju par zvaniem, atlasiet Izvēlne >  > Notīrīt zvanu žurn.
> Visi zvani .
4. Pārbaudiet, vai viss personiskais saturs ir noņemts.
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Dublēšana un atjaunošana
Dublējuma izveide
Dažreiz ir nepieciešams izveidot dublējumu tālruņa datiem.

DUBLĒJUMA IZVEIDE
1. Atlasiet Izvēlne >  > Dublēš. > Izveidot dublēj. .
2. Ierīce informē, ka dublējuma izveide var ilgt kādu brīdi, un dublējuma izveides laikā
tālruni nedrīkst izslēgt. Atlasiet Izvēl. , ja vēlaties izveidot dublējumu.
3. Atveras saraksts, kurā varat atzīmēt datus, ko vēlaties dublēt. Varat izmantot
iespēju Atzīm. , lai atzīmētu pa vienam, vai atlasīt Iespējas > Izvēlēties visu .
4. Tālrunis informēs, kad dublējums būs izveidots.

Dublējuma atjaunošana
Lai atjaunotu datu dublējumu, ir nepieciešams atmiņas kartē izveidotais dublējuma
fails.

DUBLĒJUMA ATJAUNOŠANA
1. Atlasiet Izvēlne >  > Dublēš. > Atjaunot dublēj. .
2. Atlasiet Izvēl. un atzīmējiet datus, ko vēlaties atjaunot, un atlasiet Gatavs .
3. Pēc dublējuma failu atjaunošanas tālrunis tiks restartēts.
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Uzstādījumi
Zvanu uzstādījumi
Jūs varat mainīt tālruņa zvanu uzstādījumus.

PIEEJAMIE ZVANU UZSTĀDĪJUMI
Jūs varat rediģēt zvanu uzstādījumus atkarībā no konkrētā uzstādījuma. Jūs varat
tos ieslēgt vai izslēgt, kā arī pārbaudīt uzstādījuma statusu.
Zvanu uzstādījumos jūs varat pievienot tālruņu numurus ignorēto vai bloķēto
personu sarakstam.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Zvanu uzstādījumi .
2. Atlasiet uzstādījumu, ko vēlaties mainīt.

Tālruņa uzstādījumi
Jūs varat mainīt tālruņa uzstādījumus.

PIEEJAMIE TĀLRUŅA UZSTĀDĪJUMI
Jūs varat rediģēt tālruņa uzstādījumus atkarībā no konkrētā uzstādījuma. Jūs varat
mainīt tālruņa valodu, ieslēgt vai izslēgt taustiņslēgu un pievienot sveiciena frāzi.

Izmaksu uzstādījumi
Izmantojot izmaksu uzstādījumus, jūs varat sekot līdzi izmaksām.

PIEEJAMIE IZMAKSU UZSTĀDĪJUMI
Jūs varat iestatīt uzstādījumu Zvanu izsekotāji pozīcijā Ieslēgts vai Izslēgts .
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Papildierīces
Jūs varat rediģēt papildierīču uzstādījumus.

PAPILDIERĪČU UZSTĀDĪJUMI
Atlasiet pieejamo papildierīci un rediģējiet tās uzstādījumus.

Drošības uzstādījumi
Jūs varat rediģēt pieejamos drošības uzstādījumus.

PIEEJAMIE DROŠĪBAS UZSTĀDĪJUMI
Jūs varat rediģēt drošības uzstādījumus atkarībā no konkrētā uzstādījuma. Jūs varat
tos ieslēgt vai izslēgt, kā arī pārbaudīt uzstādījuma statusu.
Jūs varat pievienot tālruņu numurus bloķēto personu sarakstam un izveidot tuvāku
lietotāju grupu.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Drošības uzstādījumi > Mainīt kodus .
2. Atlasiet kodu, ko vēlaties mainīt, vai Mainīt drošības kodu vai Mainīt lieg. paroli .

Atsauksmes
Jūs varat sūtīt atsauksmes par savu tālruni.

ATSAUKSMJU SŪTĪŠANA
Jūs varat sūtīt atsauksmes par savu tālruni tieši no sadaļas Uzstādījumi .
1. Atlasiet Izvēlne >  > Atsauksmes .
2. Sniedziet atsauksmes par jautājumiem saskaņā ar norādījumiem un atlasiet Sūtīt .
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Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana
Izmantojot šo uzstādījumu, jūs varat atjaunot rūpnīcas uzstādījumus. Esiet
uzmanīgs, jo tādējādi zaudēsiet visu personalizēto saturu un visus datus, ko esat
pievienojis tālrunim.

TĀLRUŅA ATIESTATĪŠANA
Tālruņa darbībā var rasties problēmas, kad tas, iespējams, pārstāj reaģēt. Jūs varat
atjaunot sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, taču esiet uzmanīgs, jo atiestatīšanas
rezultātā tiks noņemti visi dati, ko esat saglabājis tālruņa atmiņā, kā arī viss
personalizētais saturs.
Ja atbrīvojaties no sava tālruņa, jūs esat atbildīgs par visa privātā satura noņemšanu.
Lai atjaunotu sākotnējos uzstādījumus, jums ir nepieciešams drošības kods. Lai
atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus un noņemtu visus datus, sākuma ekrānā
ierakstiet *#7370#.
1. Atlasiet Izvēlne >  > Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus .
2. Ievadiet drošības kodu. Atlasot Labi , apstiprināšana vairs nebūs nepieciešama —
tālrunis tiks atiestatīts un visi dati tiks noņemti.

Ziņu uzstādījumi
Varat rediģēt ziņu uzstādījumus.

ZIŅU UZSTĀDĪJUMI
Atlasiet Izvēlne >  > Iespējas > Ziņu uzstād. .
Varat rediģēt vispārējos ziņu uzstādījumus, kā arī atsevišķi īsziņu, multivides ziņu un
operatora ziņu uzstādījumus.

Padoms.Varat palielināt ziņu teksta fontu ziņapmaiņas lietojumprogrammā. Atlasiet
Iespējas > Ziņu uzstād. > Kopēji uzstādījumi > Lielāks fonts .
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Informācija par izstrādājumu un drošību
Jūsu drošībai
Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar
vietējiem likumiem un noteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu
lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒGT VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS
Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt
traucējumus un var būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču,
degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās
vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ
Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas
netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt
pirmajā vietā.
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DARBĪBAS TRAUCĒJUMI
Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības
kvalitāti.

KVALIFICĒTA APKOPE
Šī produkta uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

BATERIJAS, LĀDĒTĀJI, KĀ ARĪ CITAS PAPILDIERĪCES
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko HMD Global
Oy ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.
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SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA
Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

DZIRDES AIZSARDZĪBAI
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā
skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.
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SAR
Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot
pie auss, vai novieto vismaz 0,2 collu (5 mm) attālumā no ķermeņa. Konkrētas
maksimālās SAR vērtības var atrast šīs rokasgrāmatas sadaļā Informācija par
sertifikāciju (SAR). Plašāku informāciju skatiet vietnē www.sar-tick.com.
Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai cita veida ierīces
turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš
minētajā attālumā no ķermeņa. Ņemiet vērā, ka mobilās ierīces var veikt pārraidi pat
tad, ja neveicat balss zvanu.

Tīkla pakalpojumi un maksa
Lai lietotu dažas funkcijas un pakalpojumus vai lejupielādētu saturu (tostarp
bezmaksas vienumus), nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt pārsūtīts liels apjoms
datu un piemērota maksa par datiem. Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.
Ierīci drīkst lietot tikai GSM 900/1800 tīklos. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas
abonements.

Ārkārtas zvani
Svarīgi: savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Medicīniska
rakstura ārkārtas situācijās nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

© 2017 HMD Global Oy. Visas tiesības paturētas.

Nokia 3310 Lietotāja rokasgrāmata

Pirms zvanīšanas veiciet tālāk norādītās darbības.
- Ieslēdziet tālruni.
- Ja tālruņa ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- Pārvietojieties uz vietu, kur signāls ir pietiekami stiprs.
1. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
2. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās
vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
3. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
4. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu
pirms jums to neatļauj.
Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības.
Ievietojiet tālrunī SIM karti.
Ja tālrunis prasa PIN kodu, ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas
dienestu numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.
Izslēdziet tālrunī zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai
slēgtās lietotāju grupas.
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Ierīces apkope
Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Tālāk norādītie
ieteikumi palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi
var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai
akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var
kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm
piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Ierīci var
salauzt nerūpīgas lietošanas laikā.
- Lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drānu, lai notīrītu ierīces virsmas.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās,
piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.
Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Lai ierīce
pārāk nesasiltu, tā var automātiski palēnināt darbību, aizvērt lietotnes, izslēgt uzlādi
un, ja nepieciešams, izslēgties. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā
pilnvarotajā servisa centrā.
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Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos produktus, akumulatorus un iepakojuma
materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu
atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Elektriskie un
elektroniskie produkti satur daudz vērtīgu vielu, tostarp arī metālus (piemēram, varu,
alumīniju, tēraudu un magniju) un dārgmetālus (piemēram, zeltu, sudrabu un
pallādiju). Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā.

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols

PĀRSVĪTROTAS ATKRITUMU TVERTNES SIMBOLS
Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols uz produkta, akumulatora, iespiestajiem
materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie produkti un
akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no
šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos
otrreizējai pārstrādei. Informāciju par tuvāko otrreizējās pārstrādes vietu jautājiet
vietējā atkritumu apsaimniekošanas iestādē.
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Informācija par akumulatoru un lādētāju
AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS
Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-4UL
Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-18. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.
HMD Global var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru vai lādētāju
modeļus.
Akumulatora veids: BL-4UL
Viena SIM karte
- Teorētiskais sarunu laiks līdz 22,1 stundai
- Teorētiskais gaidīšanas laiks līdz 31 dienai
Divas SIM kartes
- Teorētiskais sarunu laiks līdz 22,1 stundai.
- Teorētiskais gaidīšanas laiks līdz 25,3 dienām

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA UN LĀDĒTĀJA DROŠĪBU
Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots
akumulators ar laiku izlādējas.
Akumulatoru uzglabājiet no 59 °F līdz 77 °F grādu temperatūrā (no 15 °C līdz 25 °C),
lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra
samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu
akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.
Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora
metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.
Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet
vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to
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ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.
Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja
akumulatoram ir sūce, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā
tomēr ir noticis, nekavējoties noskalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet medicīnisku
palīdzību. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot
to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.
Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza
lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana
var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt
visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir
bojāts, neturpiniet tā lietošanu, kamēr neesat nogādājis to servisa centrā vai pie
tālruņa izplatītāja. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju
lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā.

Mazi bērni
Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās
maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces
Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu
medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami
aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces
ražotāju.
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Implantētas medicīniskās ierīces
Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem,
implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru
(6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir
šādas ierīces, ir jāievēro tālāk norādītie noteikumi.
Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no
medicīniskās ierīces.
Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām, ka tā izraisa traucējumus.
Ievērojiet implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumus.
Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko
ierīci, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde
Brīdinājums. Lietojot austiņas, var būt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas.
Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.
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Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura
Ierīce var tikt pakļauta vīrusiem un citam kaitīgam saturam. Ievērojiet tālāk minētos
piesardzības pasākumus.
Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Tas var saturēt ļaunprogrammatūru vai var būt
citādi kaitīgas ierīcei vai datoram.
Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojumu pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai
lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no neuzticamiem
avotiem.
Instalējiet un izmantojiet pakalpojumus un programmatūru tikai no uzticamiem
avotiem, kas piedāvā atbilstošu drošību un aizsardzību.
Instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru savā ierīcē un visos
pievienotajos datoros. Lietojiet tikai vienu pretvīrusu lietotni vienlaikus. Lietojot
vairākas, var tikt ietekmēta ierīces un/vai datora veiktspēja un darbība.
Piekļūstot iepriekš instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo pušu interneta
vietnēm, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. HMD Global neapstiprina un
neuzņemas atbildību par šādām vietnēm.

Transportlīdzekļi
Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzeklī nepareizi instalētu vai nepietiekami
aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet
transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.
Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza
uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri
pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un
darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas
vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Nenovietojiet ierīci vai piederumus
gaisa spilvenu izplešanās zonā.
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Sprādzienbīstama vide
Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes
sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot
nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un
vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir
skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju:
telpas zem kuģa klāja, ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas,
kur gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļiņas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot
tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes
(propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.
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Par digitālā satura tiesību pārvaldību
Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu
privātās intereses un likumīgās tiesības, tostarp autortiesības. Autortiesību
aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu,
modificēšanu vai pārsūtīšanu.
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Frequently asked questions
How do I get help for my phone?
Have a look at our user guides first. If you still can’t find what you’re looking for, get
in touch with your network provider or the store where you bought your phone.

Where can I find the warranty terms for my phone?
Have a look at the user guide that came with your phone, or you can get in touch
with your network provider or the store you bought your phone from.

How do I get my phone repaired or replaced?
We offer replacement phones rather than repairs. In case your phone is defective,
your network provider or the store you bought your phone from will be able to help
getting you a replacement device.

What should I do if my phone is lost or stolen?
Contact your network provider right away and tell them it’s missing. If your phone is
stolen, you should also report it to the police immediately.

Where can I see the full range of Nokia phones?
Head here to see our latest mobile phones. Most mobile phone operators and
retailers will also have all or some of the Nokia range available.
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Where can I buy a Nokia phone?

You can buy a Nokia phone from most mobile phone operators and retailers.

My phone won’t turn on, what should I do?
Charge your device for at least 10-30 minutes and then try turning it on. If that
doesn’t work you should contact your network provider or the store you bought it
from.

My phone won’t charge, what should I do?
First, make sure the socket you’re using is providing power by plugging another
device in. Next check the power cable for any damage. Do the same with your
phone’s charging port and remove any debris that might be stuck in it. Once you’ve
checked everything’s OK, turn your phone off and plug it in – if the battery is
completely drained it may take 2-3 minutes to start charging. If that doesn’t work,
get in touch with your network provider or the store you bought it from.

Troubleshooting tips
If you’re having problems with your phone, it’s always worth trying one of the
following to see if it helps:
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Restart your phone
Turn your phone off and take the battery out. Wait a 30 seconds put the battery
back in and then switch your phone on.
Charge your phone
Once the battery is full, disconnect the charger and try restarting your phone.
If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the
charging indicator is shown or before you can make any calls. If the battery has not
been used for a long time, you may need to connect and disconnect the charger a
couple of times.
Restore the factory settings
If your phone isn’t working properly you can try resetting it. This does not affect
documents or files stored on your phone but we recommend you back it up first
before restoring to factory settings, just in case.( > Backup ).
1. End all calls and connections
2. Go to Menu >  > Restore Factory Settings > Settings only
3. Type in your passcode
After restoring the original settings, your phone switches off and then on again. This
may take longer than usual.

Where can I get support for my Lumia smartphone?
There are two main resources that provide support for Lumia phones. For general
support and information, you can visit Microsoft Mobile devices help page. For
troubleshooting and repair queries, you can visit B2X and search for your Lumia
model.
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