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Drošības norādījumi
Drošības
norādījumi

Informācija vecākiem
Pirms tālruņa lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas un drošības
norādījumus.
Paskaidrojiet tos bērniem un norādiet iespējamos kaitējumus, kas saistīti ar tālruņa
lietošanu.
Lietojot tālruni, neaizmirstiet
ievērot likumdošanas prasības
un vietējos noteikumus.
Piemēram, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās,
slimnīcās un vadot automašīnu.
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Mobilie tālruņi var traucēt
medicīnisko ierīču, piemēram,
dzirdes aparātu vai
elektrokardiostimulatoru,
darbību. Turiet tālruni vismaz
20 cm (9 collu) attālumā no
elektrokardiostimulatora.
Lietojot mobilo tālruni, turiet to
pie elektrokardiostimulatoram
pretējās auss. Plašāku
informāciju lūdziet ārstam.
SIM karti var izņemt. Uzmanību!
Mazi bērni var norīt šādas
mazas detaļas.
Tīkla spriegums nedrīkst
pārsniegt uz kontaktdakšas
norādīto (V). Pretējā gadījumā
var sabojāt lādētāju.

Avārijas dienestu izsaukšanas
numurs (SOS)
Nospiežot vadības taustiņu
§SOS§, var piezvanīt avārijas
dienestam jebkurā tīklā bez
SIM kartes un neievadot PIN
(dažās valstīs šāda iespēja nav
pieejama).
To drīkst izmantot tikai
ārkārtas situācijās!
Zvana melodijas (62. lpp.),
informatīvie signāli (63. lpp.) un
sarunas brīvroku režīmā tiek
atskaņotas pa skaļruni. Neturiet
tālruni pie auss, kad tas zvana
vai kad ir ieslēgta brīvroku
funkcija (17. lpp.). Pretējā
gadījumā jūs riskējat iegūt
nopietnus paliekošus dzirdes
bojājumus.
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Drošības norādījumi
Lietojiet tikai oriģinālos Siemens
akumulatorus (bez dzīvsudraba)
un lādētājus. Pretējā gadījumā
jūs riskējat ar nopietniem
kaitējumiem veselībai un
īpašumam. Piemēram,
akumulators var uzsprāgt.
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Tālruni drīkst atvērt vienīgi,
lai nomainītu akumulatoru
(bez dzīvsudraba) vai SIM karti.
Akumulatoru nedrīkst atvērt
nekādos apstākļos. Jebkādas
citas šīs ierīces izmaiņas ir
stingri aizliegtas, jo tās anulē
garantiju.

Svarīgi:
Lūdzu, atbrīvojieties no
nevajadzīgiem akumulatoriem
un tālruņiem atbilstoši valsts
noteiktajai kārtībai.
Atrodoties televizoru,
radioaparātu un datoru tuvumā,
tālrunis var izraisīt šo ierīču
darbības traucējumus.
Izmantojiet tikai oriģinālos
Siemens piederumus. Šādi jūs
izvairīsities no iespējamiem
kaitējumiem veselībai un
īpašumam, kā arī panāksit visu
atbilstošo noteikumu
ievērošanu.
Nepareiza lietošana anulē garantiju!
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Tālruņa apskats

Tālruņa
apskats

Skaļrunis

5
Iebūvēta antena

Displeja indikatori
Signāla stiprums/
GPRS pieejams/
akumulatora līmenis.
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Zvanīšanas taustiņš A
Izsauc displejā redzamo
tālruņa numuru vai vārdu,
pieņem zvanus.
Gaidīšanas režīmā:
Parāda pēdējos zvanus.

_ ª g
Pakalpojumu sniedzējs
01.10.2002
12:30
Spēles... Izvēlne

* Turot nospiestu
Gaidīšanas režīmā:
Ieslēdz un izslēdz skaņas
signālus (sk. arī 87. lpp.).
Mikrofons
Apakšmalā.

B Ieslēgšanas/
izslēgšanas/beigu taustiņš
Īsi nospiežot:
Beidz sarunu/funkciju vai
atgriežas gaidīšanas režīmā.
Izvēlnēs: pāriet par vienu
izvēlnes līmeni atpakaļ.
Turot nospiestu:
Ieslēdz/izslēdz tālruni.
No izvēlnēm: atgriežas
gaidīšanas režīmā.

# Turot nospiestu

Ierīču interfeiss
Savienojums lādētājam,
austiņām utt.
Vadības taustiņš uz augšu/
uz leju
Nospiežot uz leju: atver tālruņu
grāmatu (gaidīšanas režīmā).
Turot nospiestu uz augšu: sāk
balss iezvani (gaidīšanas
režīmā).
Nospiežot uz augšu: sāk
skaļuma regulēšanu (sarunas
laikā). Pēc tam nospiediet uz
augšu vai uz leju, lai veiktu
iestatījumu.
Ritina izvēlnes un sarakstus uz
augšu un uz leju.

Bez vajadzības
nepieskarieties tālrunim virs
akumulatora vāciņa. Tā tiek
vājināts signāls.

Gaidīšanas režīmā: ieslēdz
un izslēdz taustiņslēgu.

_ ª

g

Pakalpojumu sniedzējs
01.10.2002
12:30
Spēles...
Izvēlne

Vadības taustiņš pa kreisi/pa labi
Nospiediet vadības taustiņu ārmalā
pa kreisi vai pa labi, lai izsauktu
funkciju, kas redzama kā teksts vai
kā ikona pelēkajos lauciņos virs
taustiņa. Šīs funkcijas tiek
piedāvātas gaidīšanas režīmā
(rūpnīcas noklusējums):
§Spēles...§ vai, piemēram,
} (SIM pakalpojumi) un
§Izvēlne§ (galvenā izvēlne).
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Tālruņa sagatavošana darbam

Korpusa virsējo un apakšējo vāciņu (CLIPit™ vāciņus, my-CLIPit™: 14. un
Tālruņa
sagatavošan 96. lpp.), kā arī tastatūru var nomainīt dažās sekundēs bez papildu
darbarīkiem. Lūdzu, vispirms izslēdziet tālruni.
a darbam

Salikšana
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Izjaukšana

Piezīme
Tālruņa displejs un virsējā vāciņa displeja segums iegādes brīdī ir pārklāts ar aizsargplēvi.
Noņemiet šo plēvi pirms tālruņa lietošanas.
Retos gadījumos statiskās elektrības izlādēšanās var izraisīt krāsu zudumu gar displeja
malām. Taču 10 minūšu laikā šis defekts pazūd.
Lai netiktu bojāts displejs, tālruni nedrīkst lietot bez virsējā vāciņa. Pirms virsējā vāciņa
nomaiņas izslēdziet tālruni.
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Tālruņa sagatavošana darbam
SIM kartes/akumulatora
ievietošana
Pakalpojumu sniedzējs izsniedz SIM
karti, kurā glabājas svarīga
informācija par jūsu pieslēgumu. Ja
SIM kartei ir kredītkartes formāts,
atdaliet mazo elementu un
nepieciešamības gadījumā
nolīdziniet negludās malas.

7

• Ievietojiet SIM karti ar kontaktiem
uz leju tai paredzētajā vietā
(pārliecinieties, vai nošķeltais
stūris ir ievietots pareizi r).
Uzmanīgi pabīdiet, līdz karte
nofiksējas s.

s
r
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• Piespiediet rievoto vietu n, pēc
tam paceliet vāciņu bultiņas
norādītajā virzienā o.

o
n

• Ievietojiet akumulatoru tālrunī
sāniski t un pēc tam spiediet uz
leju, līdz tas nofiksējas vietā u.

u
• Piespiediet turētāju bultiņas
norādītajā virzienā p, paceliet
akumulatoru aiz izvirzījuma
tālruņa sānā, pēc tam pavirziet
slīpi uz augšu un izņemiet to q.

q

p

t

• Uzlieciet atpakaļ vāciņu un
piespiediet, līdz tas nofiksējas.
Piezīme
Vienmēr izslēdziet tālruni pirms
akumulatora izņemšanas!
Tālrunī var izmantot tikai 3 voltu SIM
kartes. Ja jūsu karte ir vecāka, sazinieties
ar pakalpojumu sniedzēju.
Bez SIM kartes pieejamās
funkcijas ........................................ 88. lpp.
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Tālruņa sagatavošana darbam

Akumulatora lādēšana
Iegādes brīdī akumulators nav
pilnībā uzlādēts. Pievienojiet
lādēšanas kabeli tālruņa lejasdaļai,
iespraudiet strāvas padeves bloku
kontaktligzdā un lādējiet tālruni
vismaz divas stundas.

Uzlādes ikona nav redzama
Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies,
pievienojot lādētāju, displejā
neparādās uzlādes ikona. Tā parādās
ne vēlāk kā pēc divām stundām.
Šādā gadījumā akumulators ir pilnīgi
uzlādēts pēc 3–4 stundām.
Izmantojiet tikai komplektācijā
iekļauto lādētāju!
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Displeja rādījumi lietošanas laikā
Uzlādes līmeņa indikators tālruņa
darbības laikā (izlādējies–pilnīgi
uzlādēts):

h

a

Displeja rādījums
lādēšanas laikā

Uzlādes laiks
Tukšs akumulators pilnībā uzlādējas
aptuveni divu stundu laikā. Uzlāde
iespējama tikai tad, ja telpas
temperatūra ir no 5 °C līdz 40 °C
(ja temperatūra ir par 5 °C augstāka
vai zemāka nekā šajā diapazonā
pieļautā, par to brīdina mirgojošs
uzlādes simbols). Nedrīkst pārsniegt
uz strāvas padeves bloka norādīto
tīkla spriegumu.
Lai varētu izmantot akumulatoru
pilnā veiktspējā, tas ir pilnīgi
jāuzlādē un jāizlādē vismaz piecas
reizes.

d

g

Kad akumulators ir gandrīz
izlādējies, atskan brīdinājuma
signāls. Pareizs akumulatora uzlādes
statuss tiek parādīts tikai pēc
nepārtraukta uzlādes/izlādes procesa.
Nav ieteicams bez vajadzības izņemt
akumulatoru, kā arī priekšlaikus
pārtraukt uzlādi (ja iespējams).
Piezīme
Ilgstoši lietojot, lādētājs sakarst. Tas ir
normāli un nav bīstami.
Darbības laiki ................................ 81. lpp.
Akumulatora kvalitātes
deklarācija ..................................... 80. lpp.
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Vispārīgi norādījumi
Vispārīgi
norādījumi

Lietotāja rokasgrāmata
Darbību apzīmēšanai tiek izmantoti
šādi simboli:

J

B

A
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G
H
§Izvēlne§

L

9

Tas nozīmē:

n

Ievadiet ciparus vai burtus.

_
g
Pakalpojumu sniedzējs
01.10.2002
12:30
Spēles...

Izvēlne

Ieslēgšanas/izslēgšanas/
beigu taustiņš.
Zvanīšanas taustiņš.
Nospiediet vadības taustiņu
uz augšu/uz leju, lai ritinātu
augšup vai lejup.
Lai izsauktu funkciju,
nospiediet vadības taustiņu
pa kreisi/pa labi.
Parāda funkciju.

§Izvēlne§

Atveriet izvēlni.
Gaidīšanas režīmā: nospiediet
vadības taustiņu pa labi.

o

No pakalpojumu sniedzēja
atkarīga funkcija; iespējams,
nepieciešams īpašs
abonements

Tālr. grām.
] Īsziņas
Ieraksti
Paņemt

Vadības taustiņš
Šajā rokasgrāmatā funkciju
aktivizēšana ir aprakstīta saīsinātā
veidā, piemēram, lai atvērtu
neatbildēto zvanu sarakstu:
§Izvēlne§KIerakstiKNeatbildētie zv.

F

Ritiniet līdz Ieraksti.
Nospiediet vadības taustiņu uz
leju, lai ritinātu lejup.
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p

Vispārīgi norādījumi

r

Īsziņas
Z Ieraksti
Grupas

Skatīt

Paņemt

§Paņemt§

Nospiediet.
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Nospiediet vadības taustiņu pa
labi, lai atvērtu apakšizvēlni
Ieraksti.

q

Neatbildētie zv.
Saņemtie zvani
Sastādītie nr.

F

Nospiediet.
Nospiediet vadības taustiņu
pa labi, lai atvērtu sarakstu
Neatbildētie zv.

Iespējas

Ritiniet līdz vajadzīgajam
ierakstam.
Nospiediet vadības taustiņu uz
leju, lai ritinātu lejup.

s

Paņemt

§Paņemt§

+49892325678
Darbs
Dace

+49892325678
Darbs
Dace
Skatīt

§Skatīt§

Iespējas

Nospiediet.
Nospiediet vadības taustiņu
pa kreisi, lai apskatītu tālruņa
numuru ar datumu un laiku.

t

Darbs
+49322325774
01.10.2002
12:30 1x
Zvanīt

Labi
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Ieslēgšana, izslēgšana/PIN ievade
Ieslēgšana,
izslēgšana/
PIN ievade

Ieslēgšana/izslēgšana

B

Lai tālruni ieslēgtu vai
izslēgtu, turiet nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas/
beigu taustiņu.

SIM karti var aizsargāt ar 4–8 ciparu
PIN kodu.
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J

Ar ciparu taustiņiem
ievadiet PIN kodu
(displejā ciparu vietā tiek
parādītas zvaigznītes;
kļūdas varat labot,
nospiežot §Notīrīt§).
Ievadiet PIN:
****
Notīrīt

§Labi§

Gaidīšanas režīms
_
g
Pakalpojumu sniedzējs
01.10.2002
12:30
Spēles...

PIN koda ievade

Labi

Nospiediet vadības
taustiņu pa labi, lai
apstiprinātu ievadīto.
Reģistrācija tīklā aizņem
dažas sekundes.

11

Izvēlne

Kad displejā ir redzams pakalpojumu
sniedzēja nosaukums/logotips,
tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un
ir gatavs lietošanai.
Piezīme
_ Signāla stiprums................. 84. lpp.
} SIM pakalpojumi
(pēc izvēles) ........................... 84. lpp.
§Spēles...§ ...................................... 40. lpp.
§SOS§ ............................................. 80. lpp.
Mainīt PIN ..................................... 12. lpp.
Ar SIM karti saistītas
problēmas ..................................... 84. lpp.
SIM kartes bloķējuma
atcelšana....................................... 13. lpp.
Cits tīkls......................................... 74. lpp.
Ekrānsaudzētāja izslēgšana/
ieslēgšana ..................................... 60. lpp.
Displeja kontrasta iestatīšana ....... 61. lpp.
Laika iestatīšana ........................... 66. lpp.
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Drošība

12
Drošība

§Paņemt§

Glabājiet šos konfidenciālos numurus
drošā vietā, kur tos nepieciešamības
gadījumā varat atrast.

§Labi§

Apstipriniet ievadīto.

§Mainīt§

Nospiediet.

§Labi§

Apstipriniet.

PIN

Mainīt PIN

PIN2
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Nospiediet.

Tālruni un SIM karti pret
nesankcionētu lietošanu aizsargā
vairāki drošības kodi.

Aizsargā SIM karti
(personiskais identifikācijas
numurs).
Nepieciešams izmaksu
rādījumu iestatīšanai un
atsevišķu SIM karšu
papildfunkciju izmantošanai.

J

Ievadiet PIN.

PIN var nomainīt uz jebkuru
4–8 ciparu numuru, kas šķiet vieglāk
iegaumējams.

J

Ievadiet veco PIN.

§Labi§

Nospiediet.

PUK
PUK2

Atslēgas kods. Izmanto,
lai atbloķētu SIM karti
pēc nepareiza PIN koda
ievadīšanas.

J, §Labi§ Ievadiet jauno PIN.

Tālruņa
kods

Aizsargā atsevišķas tālruņa
funkcijas. Tas jānorāda pie
pirmā drošības iestatījuma.

Mainīt PIN2

§Izvēlne§KIestatījumiKDrošība
Kpēc tam izvēlieties funkciju

Kodi
PIN vadība
Parasti PIN koda ievadīšana tiek
prasīta ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.
Šo iespēju var izslēgt, bet tad
riskējat, ka tālruni kāds var izmantot
bez jūsu atļaujas. Daži pakalpojumu
sniedzēji neatļauj izslēgt šo funkciju.

J, §Labi§ Vēlreiz ievadiet jauno PIN.
(tiek parādīts tikai tad, ja ir pieejams
PIN2) Rīkojieties, kā norādīts sadaļā
Mainīt PIN.
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Drošība
Mainīt tālr. kodu
Tālruņa kods (4–8 cipari) ir jādefinē
un jāievada, pirmo reizi izmantojot
kādu funkciju, ko aizsargā tālruņa
kods (piemēram, Aukle 20. lpp.).
Turpmāk tas lietojams arī citām
aizsargātajām funkcijām.
Trīs reizes nepareizi ievadot kodu,
tālrunis tiek bloķēts. Sazinieties ar
Siemens servisu (92. lpp.).
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SIM kartes bloķējuma atcelšana
Trīs reizes nepareizi ievadot PIN
kodu, SIM karte tiek bloķēta.
Atbilstoši instrukcijām ievadiet PUK
(MASTER PIN) kodu, ko pakalpojumu
sniedzējs ir izsniedzis kopā ar SIM
karti. Ja PUK (MASTER PIN) kods ir
pazudis, sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
Piezīme
Ekrānsaudzētājs ........................... 60. lpp.
Aut. taustiņsl. ................................ 63. lpp.
Drošības papildiestatījumi............. 72. lpp.

13

Nejaušas ieslēgšanas
novēršana
Pat ja PIN ievade ir izslēgta (12. lpp.),
ieslēdzot tālruni, tiek prasīts
apstiprinājums.
Tas novērš nejaušu tālruņa
ieslēgšanos, piemēram, tam
atrodoties somā vai lidojuma laikā.

B

Turiet nospiestu.

Lūdzu, apstipriniet
ieslēgšanu
Labi

Atcelt

§Labi§

Nospiediet, lai ieslēgtu
tālruni.

§Atcelt§

Nospiediet (vai neveiciet
nekādu darbību), lai
apturētu ieslēgšanas
procedūru. Tālrunis
neieslēdzas.
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Mans tālrunis

Mans tālrunisTālrunis piedāvā virkni funkciju, kas
ļauj to piemērot jūsu vajadzībām.

Zvana signāli
Zvanītāju grupām vai atgādinājumiem
var piešķirt individuālus zvana
signālus (62. lpp.).
Zvana signālu pārvaldīšanai var
izmantot skaņas vadību (44. lpp.).

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\lv\Druck\C55_MyPhone.fm

Logo, Ekrānsaudzētājs,
Animācija
Lai tālrunim piešķirtu individualitāti
un piemērotu to savām vēlmēm,
pastāv šādas iespējas:
Ieslēgšana
Izvēlieties paša izveidotu bitkartes
stilu un sveicienu (60. lpp.).
Ekrānsaudzētājs
Kā ekrānsaudzētāju varat izmantot
analogā pulksteņa rādījumu, kādu
attēlu vai animāciju (60. lpp.).
(Operatora) logotips
Tīkla operatora logotipa/nosaukuma
vietā izvēlieties personīgu attēlu
(60. lpp.).

Kur ko var iegūt?
Papildu zvana signālus, logotipus un
ekrānsaudzētājus var pasūtīt
internetā un saņemt tos īsziņu veidā:
www.my-siemens.com/ringtones
www.my-siemens.com/logos
www.my-siemens.com/screensaver
Tos var arī lejupielādēt, izmantojot
WAP:
wap.my-siemens.com

Siemens City Portal
Mobilajam tālrunim paredzētie
papildu pakalpojumi, piemēram,
foto logotipu veidotājs Photo Logo
Composer, kas izveido
individualizētus attēlus tālruņu
grāmatai (24. lpp.), ir atrodami šeit:
www.my-siemens.com/city
Portāls Siemens City Portal piedāvā
arī to valstu sarakstu, kurās šie
pakalpojumi ir pieejami.

CLIPit™ vāciņi
Portālā Siemens City Portal
izvēlieties dažādas krāsas virsējam
un apakšējam korpusa vāciņam. Vai
izmantojiet personīgu fotoattēlu,
lai tālruni padarītu neatkārtojamu:
www.my-siemens.com/my-clipit

Mana izvēlne
Izveidojiet savu izvēlni ar biežāk
lietotajām funkcijām, tālruņu
numuriem un WAP lapām (57. lpp.).
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Zvanu veikšana
Zvanu
veikšana

Numura sastādīšana ar
ciparu taustiņiem

Iepriekšējo numuru
atkārtota sastādīšana

Tālrunim jābūt ieslēgtam (gaidīšanas
režīmā).

Lai vēlreiz piezvanītu uz pēdējo
tālruņa numuru, kuram esat zvanījis:

J
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A

Ievadiet numuru (vienmēr
ar prefiksu un, ja
nepieciešams, arī ar
starptautisko kodu).
§Notīrīt§ Īsi nospiežot,
izdzēsiet pēdējo ciparu,
paturot nospiestu,
izdzēsiet visu numuru.
Nospiediet zvanīšanas
taustiņu. Tiek izsaukts
displejā redzamais tālruņa
numurs.

Sarunas beigšana

B

Īsi nospiediet beigu
taustiņu. Zvans tiek
pārtraukts. Nospiediet
šo taustiņu arī tad, ja
partneris sarunu jau ir
pārtraucis.

Skaļuma iestatīšana

E
G

Ar vadības taustiņu
(nospiežot uz augšu)
var aktivizēt klausules
skaļuma regulēšanu,
taču tikai sarunas laikā.
Iestatiet skaļumu.

Ja izmantojat automašīnas komplektu, tā skaļuma iestatījums neietekmē
citus tālruņa iestatījumus.

A

Nospiediet zvanīšanas
taustiņu divas reizes.

Lai piezvanītu uz citiem iepriekš
sastādītiem numuriem:

A

G

A

Nospiediet zvanīšanas
taustiņu vienu reizi.
Sarakstā atrodiet
vajadzīgo tālruņa numuru
un pēc tam nospiediet…
... lai izsauktu numuru.

Piezīme
Numura saglabāšana......... 21. lpp.
§Iespējas§ Zvanu saraksti .............. 29. lpp.
§Aizturēt§ Pārslēgšanās/
konference .................................... 18. lpp.
; izv.§ Sarunas izvēlne................. 19. lpp.
§Pāradr.§ Pāradresācijas
iestatīšana..................................... 64. lpp.
§Brīvroku§ Brīvroku........................ 17. lpp.
Numura sastādīšana ar balsi......... 25. lpp.
Starptautiskie tālruņu kodi ............. 85. lpp.
Aut. taustiņsl.................................. 63. lpp.
Tālruņu numuru pierakstīšana....... 86. lpp.
Mikrofona izslēgšana .................... 19. lpp.
Tālruņa numura pārsūtīšanas izslēgšana/
ieslēgšana (ID slēpšana)............... 64. lpp.
Vadības kodi (DTMF) .................... 86. lpp.
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Zvanu veikšana
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Ja numurs ir aizņemts
Ja numurs, uz kuru zvanāt, ir
aizņemts vai tīkla problēmu dēļ nav
sasniedzams, ir pieejamas vairākas
iespējas (atkarīgas no pakalpojumu
sniedzēja). Šīs funkcijas pārtrauc
ienākoši zvani vai citāda tālruņa
izmantošana.
Vai nu

Automātiskas iepriekšējo
numuru atkārtojums
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§Atkārtot§

Vai

B beigu taustiņu.

L

§Atzvanīšana§
Nospiediet. Tālrunis
zvana, kad aizņemtais
numurs atkal ir brīvs. Lai
izsauktu numuru,
nospiediet zvanīšanas
taustiņu.
Vai arī

Atgādinājums
§Atgādne§

i

+498912345

Atbildēt

Nospiediet. Pēc
15 minūtēm signāls
atgādina, ka jāpiezvana
uz displejā redzamo
tālruņa numuru.

Atteikt

Tālrunim jābūt ieslēgtam (gaidīšanas
režīmā). Ienākošs zvans pārtrauc
jebkādu citu darbību ar tālruni.
§Atbildēt§

Nospiediet. Numurs tiek
15 minūtes automātiski
izsaukts atkārtoti ar
pieaugošiem starplaikiem.
Beidziet ar:

Atzvanīšana

Zvana pieņemšana

Nospiediet.

Vai

A

Nospiediet.

Ja tālruņa numurs tiek pārsūtīts tīklā,
tas tiek parādīts displejā. Ja tālruņu
grāmatā ir saglabāts numurs un
vārds, numura vietā tiek parādīts
attiecīgais vārds. Ja numuram ir
iestatīts attēls vai animācija, tā tiek
rādīta zvana ikonas vietā (24. lpp.).
Piezīme
Pirms liekat tālruni pie auss, lūdzu,
pārliecinieties, vai esat pieņēmis zvanu.
Šādi jūs izvairīsities no dzirdes
bojājumiem, ko var izraisīt skaļš zvana
signāls.
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Zvanu veikšana
Zvana atteikšana
§Atteikt§

§Brīvroku§ Deaktivizējiet.

Nospiediet.

Vai

B

Īsi nospiediet.

Piezīme
Neatbildētie zvani.................... 29. lpp.
Zvana pieņemšana ar jebkuru
taustiņu ......................................... 63. lpp.
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Brīvroku
Zvana laikā tālruni varat arī neturēt
rokā. Zvanītāju var dzirdēt pa
skaļruni.
_

v

Brīvroku

< izv.

Aktivizējiet.
_

Brīvroku

G

Aizturēta saruna
Sarunas laikā var piezvanīt uz vēl
vienu numuru.
; izv.§

Atveriet sarunas izvēlni.

Aizturēt

Pašreizējā saruna tiek
aizturēta.
_
g
Zvans aizturēts

v

§Brīvroku§ Aktivizējiet brīvroku
funkciju.
§Jā§

Piezīme
Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ir
svarīgi izslēgt brīvroku funkciju, pirms
liekat tālruni pie auss!
; izv.§ Sarunas izvēlne................. 19. lpp.

g

Dace

17

g

< izv.

Regulējiet skaļumu.

Atpakaļ
Tagad sastādiet otru tālruņa numuru
(arī no tālruņu grāmatas: F).

Kad jaunais savienojums ir izveidots:
; izv.§

Atveriet sarunas izvēlni.

Apmainīt

Pārslēdzieties no vienas
sarunas uz otru.
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Zvanu veikšana

Zvanu gaidīšana/
pārslēgšana

L

Iespējams, ka šī funkcija jāreģistrē
pie pakalpojumu sniedzēja un
atbilstoši jāiestata tālrunis (64. lpp.).
Sarunas laikā varat saņemt
informāciju par jaunu gaidošu
zvanu. Sarunas laikā atskan īpašs
signāls. Pastāv šādas iespējas:

Gaidošā zvana pieņemšana
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§Mainīt§

Pieņemiet gaidošo zvanu,
aizturot pašreizējo
sarunu. Lai pārslēgtos no
vienas sarunas uz otru,
dariet, kā norādīts
iepriekš.

Pārtrauciet notiekošo sarunu:

B
§Jā§

Nospiediet. Tiek parādīts
jautājums: “Vai atgriezties
pie aizturētā zvana?”
Atgriezieties pie
aizturētās sarunas.

Vai
§Nē§

Aizturētā saruna tiek
pārtraukta.

Gaidošā zvana atteikšana
§Atteikt§

Vai
§Pāradr.§

Atsakiet gaidošo zvanu.
Zvanītājs dzird aizņemtas
līnijas signālu.
Ja aktivizēta
pāradresēšana, gaidošais
zvans tiek pāradresēts,
piemēram, uz pastkasti
(iestatīšana 64. lpp.).

Notiekošās sarunas beigšana

B

Beidziet notiekošo
sarunu.

§Atbildēt§

Pieņemiet jauno zvanu.
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Konference

L

19

Sarunas izvēlne

Var piezvanīt līdz pieciem adresātiem
un savienot tos tālruņa konferencē.
Iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs
nenodrošina dažas no aprakstītajām
funkcijām vai arī tās ir īpaši jāaktivizē.

Šīs funkcijas ir pieejamas tikai
sarunas laikā:
Apmainīt

(18. lpp.)

Ir izveidots savienojums:

Aizturēt

; izv.§

(18. lpp.)

Atveriet izvēlni un
izvēlieties Aizturēt.
Pašreizējā saruna tiek
aizturēta. Tagad sastādiet
jauno numuru. Kad
jaunais savienojums ir
izveidots…

Mikrofons

Ieslēgt/izslēgt mikrofonu.
Ja mikrofons ir izslēgts,
sarunas partneris jūs
nedzird.
Vai arī: * turiet nospiestu.

; izv.§

... atveriet izvēlni un
izvēlieties Konference.
Aizturētā saruna tiek
iesaistīta konferencē.

Skaļums

Atkārtojiet šo procedūru, līdz visi
dalībnieki ir savienoti (ne vairāk kā
5 dalībnieki).

Pārtraukšana

B

Nospiežot beigu taustiņu,
vienlaikus tiek pārtrauktas
visas konferences
sarunas.

; izv.§

Brīvroku

Atveriet izvēlni.

(17. lpp.)
Regulēt klausules skaļumu.

Konference (19. lpp.)
Ilgums/
izmaksas

Kamēr savienojums pastāv,
tiek rādīts sarunas ilgums un
(ja iestatīts, 30. lpp.) zvana
izmaksas.

Sūtīt DTMF (86. lpp.)
toņus
Zvanu
pārsūt.

Sākotnējais zvanītājs tiek
savienots ar otru zvanītāju.
Līdz ar to esat beidzis abas
sarunas.

Galv.
izvēlne

Piekļuve galvenajai izvēlnei.

Zvana
statuss

Visu aizturēto un aktīvo
sarunu saraksts (piemēram,
konferences dalībnieki).

L
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Aukle
Var sastādīt tikai vienu tālruņa
numuru.

D

Turiet nospiestu vadības
taustiņu pa labi.

Ieslēgšana
§Izvēlne§KIestatījumiKDrošība
KAukle
§Paņemt§ Nospiediet.
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J

Ievadiet tālruņa kodu:

Kad pirmo reizi tiek prasīts tālruņa
kods, definējiet un ievadiet to
(4–8 cipari).
Centieties neaizmirst šo kodu!
§Labi§
§Mainīt§

Q/J

§Labi§

Apstipriniet ievadīto.
Nospiediet.
Izvēlieties tālruņa numuru
no tālruņu grāmatas
(21. lpp.) vai ievadiet
jaunu numuru.
Apstipriniet Ieslēgt.

Izslēgšana

#
J

Turiet nospiestu.
Ievadiet tālruņa kodu.

§Labi§

Apstipriniet ievadīto.

§Mainīt§

Nospiediet.

§Labi§

Apstipriniet Izslēgt.

Piezīme
Tālruņa koda maiņa ...................... 13. lpp.

C55 Tuna latviski, A31008-H5600-A39-3-8W19 (8. May 2003, 15:38)

Tālr. grām.
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Tālr. grām.

Ievietojiet tālruņu grāmatā biežāk
lietotos tālruņu numurus kopā ar to
abonentu vārdiem. Lai izsauktu
numuru, iezīmējiet attiecīgo vārdu.
Ja tālruņa numurs ir saglabāts kopā
ar vārdu un no šī numura tiek
saņemts zvans, displejā tiek parādīts
vārds. Ierakstus, kam ir kopīgas
iezīmes, var apvienot, izveidojot
grupu.

Grupa:

<Jauns ier.>

§Mainīt§

F

Atveriet tālruņu grāmatu
(gaidīšanas režīmā).
<Savi numuri>
<Jauns ier.>
<Grupa>

J

Noklusējums: Grupu nav
§Mainīt§

Ierakstus var sakārtot
grupās (26. lpp.),
piemēram:
VIP, Atpūta, Darbs, Ģimene.

Vieta
Noklusējums: SIM
Izvēlieties glabāšanas
vietu: SIM, Aizsargāta SIM
vai Mobilais (23. lpp.).

Ieraksts nr.
Katram ierakstam tiek automātiski
piešķirts numurs, ar kura palīdzību to
var arī izvēlēties (22. lpp.).

Paņemt

D
G

21

Izvēlieties <Jauns ier.>.
Aktivizējiet ievades
laukus.
Ievadiet tālāk aprakstītos
datus. Maksimālais
pieejamais rakstzīmju
skaits ir redzams displeja
augšdaļā.

Numurs:
Tālruņa numuru vienmēr ievadiet
kopā ar prefiksu.

Vārds:
Ievadiet (Teksta ievade 22. lpp.).

§Mainīt§

Nospiediet, lai mainītu
ieraksta numuru.

§Saglabāt§ Nospiediet, lai saglabātu
jauno ierakstu.
Piezīme
<Grupa>........................................ 28. lpp.
<Savi numuri>............................... 84. lpp.
§+Izvēle§ Starptautiskie tālruņu
kodi................................................ 85. lpp.
Animācijas piešķiršana.................. 24. lpp.
Numura sastādīšana ar balsi......... 25. lpp.
Servisa numuri .............................. 84. lpp.
Vadības kodu saglabāšana ........... 86. lpp.
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Tālr. grām.

Teksta ievade
Spiediet cipara taustiņu vairākas reizes,
līdz parādās vajadzīgā rakstzīme. Pēc īsas
pauzes kursors pārvietojas tālāk.
2 Nospiediet vienreiz, lai
ievadītu burtu a, divreiz – lai
ievadītu b utt. Vārda pirmais
burts tiek automātiski rakstīts
kā LIELAIS.
Turot nospiestu: uzrakstiet
ciparu.
Ä, ä/1-9
Speciālās rakstzīmes un cipari
tiek rādīti pēc atbilstošajiem
burtiem.
§Notīrīt§
Īsi nospiediet, lai izdzēstu
burtu pirms kursora.
Turiet nospiestu, lai izdzēstu
visu vārdu.
G
Pārvietojiet kursoru (uz
priekšu/atpakaļ).
Īsi nospiežot: pārslēdzieties
starp abc, Abc,T9abc, T9Abc
un 123. Statusa indikators
atrodas displeja pirmajā
rindiņā.
Turot nospiestu: tiek rādīti
visi ievades režīmi.
Īsi nospiežot: izvēlieties
speciālās rakstzīmes
(84. lpp.).
Turot nospiestu: atveriet
ievades izvēlni (82. lpp.).
Nospiežot vienreiz/atkārtoti:
.,?!@/&~+-:
Turot nospiestu: uzrakstiet 0.
Atstarpe. Tikai ar T9 ievadi:
nospiežot divreiz, pārejiet uz
nākamo rindiņu.

#

*

Zvanīšana, ieraksta
meklēšana

F

Atveriet tālruņu grāmatu.

J/G Izvēlieties vārdu pēc

A

pirmā burta un/vai ritinot.
Izsauciet numuru.

Zvanīšana, izmantojot
ieraksta nr.
Katram jaunam tālruņu grāmatas
ierakstam tiek automātiski piešķirts
ieraksta numurs.

J

#

A

Ievadiet ieraksta numuru
(gaidīšanas režīmā).
Nospiediet.
Nospiediet.

Ieraksta rediģēšana

G

§Iespējas§

Izvēlieties ierakstu tālruņu
grāmatā.
Nospiediet un izvēlieties
Mainīt.

0

G

1

§Saglabāt§ Nospiediet.

J

Izvēlieties vajadzīgo
ievades lauku.
Veiciet izmaiņas.
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Tālr. grām.
Tālruņu grāmatas izvēlne

Vieta

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Skatīt

Parādīt ierakstu.

Ierakstu var pārvietot uz citu
glabāšanas vietu tālruņu grāmatā
(mainīt ierakstu 22. lpp.).

Mainīt

Parādīt ierakstu, lai veiktu
izmaiņas.

Jauns
ier.

Izveidot jaunu ierakstu tālruņu
grāmatā.

Dzēst

Dzēst ierakstu no tālruņu
grāmatas.

Dzēst
visu

Izvēlēties glabāšanas vietu.
Pēc apstiprināšanas dzēst
visus ierakstus.

Balss
iezvane

Izmantot balss iezvani, lai
izveidotu ierakstu (25. lpp.).

Sūtīt
SMS...

kā ierakstu: nosūtīt tālruņu
grāmatas ierakstu adresātam
kā vCard.
kā tekstu: nosūtīt ierakstu kā
SMS īsziņu.

Animāci- Piešķirt tālruņa numuram
ja
animāciju (24. lpp.).
Ietilpība

Parādīt maksimālo vietas
daudzumu atmiņā un pieejamo
ietilpību SIM, Aizsargāta SIM,
tālruņa atmiņai, animācijām
un balss iezvanei.

23

SIM (standarts) ¢
Ierakstus, kas saglabāti SIM kartes
tālruņu grāmatā, var izmantot arī
citā GSM tālrunī.

Aizsargāta SIM ¡
L
Tālruņu numurus var saglabāt
aizsargātās vietās īpašā SIM kartē.
Lai tos labotu, ir nepieciešams PIN 2
kods (12. lpp.).

Mobilais v
Ja SIM kartes atmiņa ir pilna, tālruņu
grāmatas ieraksti tiek saglabāti
mobilā tālruņa atmiņā.
Apzīmējumi atvērtā ierakstā
¢, ¡, v
Glabāšanas vieta
(23. lpp.)
›
Attēls (24. lpp.)
Å,Ã,Ä,Ç
Grupas (26. lpp.)
°
Balss iezvane (25. lpp.)
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Tālr. grām.

24

Animācijas piešķiršana

Animācijas dzēšana/maiņa

Piešķiriet tālruņu numuriem
animācijas. Kad no šāda numura tiek
saņemts zvans, displejā tiek parādīta
atbilstošā animācija.

Ja tālruņa numuram ir piešķirta
animācija, to var arī izdzēst vai
nomainīt.

Animācijas piešķiršana

F
G
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§Iespējas§
§Paņemt§

G

Atveriet tālruņu grāmatu.
Izvēlieties ierakstu.

G

§Iespējas§
§Paņemt§
§Dzēst§

Atveriet izvēlni.

Tālruņu grāmatā
izvēlieties ierakstu ar
animāciju ›.

Nospiediet.

Izvēlieties p Animācija.

Pēc apstiprināšanas
piešķire tiek noņemta.

Izvēlieties o Animācija.
Izvēlieties Savas animāc.
vai Savi attēli.

Vai
§Paņemt§

Izvēlieties Animācija.

Piezīme
Animācija var būt arī tikai attēls.
Vienu animāciju var piešķirt vairākiem
tālruņu numuriem.
Attēlu/animāciju pievienošana....... 43. lpp.
Siemens City Portal....................... 14. lpp.

§Ielādēt§

Tiek atvērts
priekšskatījums 42. lpp.
un parādīta animācija.

§Paņemt§

Animācija tiek piešķirta
tālruņa numuram.
Tālruņu grāmatā blakus
šim numuram ir redzams
simbols ›.

Tiek parādīta pašreizējā
animācija.
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Tālr. grām.
Balss iezvane
Tālruņa numurus var sastādīt,
vienkārši pasakot vārdu.
Tālrunī (bet nevis SIM kartē!) var
saglabāt līdz 20 balss ierakstiem
balss iezvanei (50. lpp.) vai balss
komandām.
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Balss ierakstu ierakstīšana

F
G

Atveriet tālruņu grāmatu.
Izvēlieties ierakstu.

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.
Balss iezvane
Izvēlieties un apstipriniet,
nospiežot §Jā§.

§Sākt§

Sāciet ierakstīšanu.

Atskan īss signāls. Tagad nosauciet
vārdu un atkārtojiet to pēc signāla,
izpildot ekrānā redzamos
norādījumus. Pīkstiens apstiprina
ierakstu, kas tiek saglabāts
automātiski.

°

Apzīmējums tālruņu
grāmatas ierakstiem,
kuriem iespējama balss
iezvane.

25

Balss iezvanes lietošana

E

Turiet nospiestu. Sāciet
balss iezvani (gaidīšanas
režīmā).

Tagad nosauciet vārdu; tiek sastādīts
atbilstošais numurs.
Piezīme
Apkārtējie trokšņi var pavājināt vārda
atpazīstamību.

Balss ieraksta dzēšana/atkārtota
ierakstīšana
Tālruņu grāmatas balss ierakstu var
dzēst vai ierakstīt vēlreiz.

F
G

§Iespējas§

G
§Dzēst§

Atveriet tālruņu grāmatu.
Izvēlieties ierakstu ar
balss iezvanes iespēju.
Atveriet izvēlni.
Izvēlieties p Balss iezvane.
Nospiediet. Izdzēsiet balss
ierakstu, nospiežot §Jā§.
Tālruņu grāmatas ieraksts
netiek ietekmēts.

Vai
§Paņemt§

Balss ierakstu var atskaņot
vai ierakstīt vēlreiz.
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Grupas

26
Grupas

Ja tālruņu grāmatā ir daudz ierakstu,
vēlams tos sakārtot grupās,
piemēram: VIP, Atpūta, Darbs, Ģimene.

Katra sūtīšanas operācija ir
jāapstiprina atsevišķi. Ir iespējams
izlaist atsevišķus adresātus.

§Izvēlne§KGrupas
Kizvēlieties funkciju

Zvanīt grupai

SMS grupai
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Visiem grupas dalībniekiem var
vienlaikus nosūtīt informāciju īsziņas
(SMS) veidā. Par katru īsziņu ir
jāmaksā atsevišķi!

G

Izvēlieties grupu (ierakstu
skaits ir norādīts aiz
grupas nosaukuma).
Å VIP
Ã Atpūta
Ä Darbs

(6)
(9)
(12)
Paņemt

§Paņemt§

J

A
A

Nospiediet. Tiek
apstiprināta grupa, un
tiek atvērts redaktors.
Sastādiet ziņu.
Nospiediet. Tiek parādīts
pirmais adresāts.
Nospiediet. Īsziņa tiek
nosūtīta.

L

Pa vienam var piezvanīt līdz pieciem
grupas dalībniekiem un savienot tos
konferences zvanā (iespējams, ka šī
funkcija ir jāaktivizē pakalpojumu
sniedzējam).

G

Izvēlieties grupu.

G

Izvēlieties ierakstus,
kuriem zvanīsit.

§Paņemt§

§Mainīt§

Nospiediet. Tiek parādīti
grupas dalībnieki.

Nospiediet. Atzīmējiet
ierakstu vai noņemiet
atzīmi.

o Anna
p Baiba
p Dace
Mainīt

Labi
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Grupas
§Labi§

A
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§Iespējas§

Apstipriniet izvēli. Tiek
sastādīts pirmais numurs.
Kad savienojums ir
izveidots, zvans tiek
aizturēts.
Turpiniet zvanīt
nākamajiem ierakstiem,
līdz sazvanīti visi iezīmētie
numuri (ne vairāk kā
5 adresāti – atkarībā no
pakalpojumu sniedzēja).
Atveriet izvēlni, lai,
piemēram, savienotu
aizturētos zvanus
konferencē.

v

Ã (2)
Baiba
Tālāk: Dace

Zvanīt

Iespējas

27

Aizturēt

Aizturēt zvanu, lai
piezvanītu uz citu numuru.

Mikrofons

Ieslēgt/izslēgt mikrofonu.
Ja mikrofons ir izslēgts,
sarunas partneris jūs
nedzird.
Vai arī:
* Turiet nospiestu.

Brīvroku

Zvans, izmantojot skaļruni.

Skaļums

Regulēt klausules skaļumu.

Ilgums/
izmaksas

Sarunas laikā tiek rādīts, cik
ilgi runāts un (ja iestatīts
30. lpp.) arī zvana laiks/
izmaksas.

Sūtīt DTMF
toņus

(86. lpp.)

Zvanu
Sākotnējais zvanītājs tiek
pārsūt. L savienots ar otru zvanītāju.
Līdz ar to esat beidzis abas
sarunas.

Grupas zvana izvēlne

Galv.
izvēlne

Tieša piekļuve galvenajai
izvēlnei.

§Iespējas§

Zvana
statuss

Visu aizturēto un aktīvo
sarunu saraksts (piemēram,
konferences dalībnieki).

Atveriet izvēlni.

Zvanīt

Zvanīt izvēlētajam
ierakstam.

Izlaist

Izlaist nākamo numuru.

Konference Apvienot visus aizturētos
zvanus konferencē
(19. lpp.).
Apmainīt

Pieņemt gaidošo zvanu un
aizturēt pašreizējo sarunu
(18. lpp.).
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Grupas

28

Grupas iestat.

Grupas ieraksta izvēlne

§Izvēlne§KGrupasKGrupas iestat.
Å VIP
Ã Atpūta
Ä Darbs
Pārdēvēt

G

(6)
(9)
(12)
Paņemt
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Tiek parādīti grupas
dalībnieki.
<Jauns ier.>
Baiba
Dace
Skatīt

<Jauns ier.>

Iespējas

Veidojiet ierakstus tāpat
kā tālruņu grāmatā
(21. lpp.).

§Skatīt§

Tiek parādīts ieraksts.

§Iespējas§

Sk. tālāk tekstā.

Atveriet izvēlni.

Skatīt

Parādīt ierakstu.

Mainīt

Atvērt ierakstu, lai veiktu
izmaiņas.

Jauns ier.

Ievadīt jaunu dalībnieku.

Noņemt

Dzēst ierakstu tikai no
grupas. Tālruņu grāmatā
tas joprojām ir pieejams.

Noņemt
visu

Dzēst visus ierakstus no
grupas.

Balss
iezvane

Sākt balss iezvani uz
numuru (25. lpp.).

Izvēlieties grupu.

§Pārdēvēt§ Mainiet grupas
nosaukumu.
§Paņemt§

§Iespējas§

Sūtīt SMS... kā ierakstu: nosūtīt
adresātam tālruņu
grāmatas ierakstu.
kā tekstu: nosūtīt ierakstu
kā SMS īsziņu.
Animācija

Piešķirt tālruņa numuram
animāciju (24. lpp.).
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Ieraksti
Ieraksti

Tālrunis saglabā zvanu tālruņu
numurus, lai tos būtu ērtāk izsaukt
vēlreiz.
§Izvēlne§KIeraksti

G

Nospiediet.

§Paņemt§

Nospiediet.

§Paņemt§

G
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A

Izvēlieties zvanu sarakstu.

Izvēlieties tālruņa
numuru.
Izsauciet numuru.

Vai
§Skatīt§

Apskatiet informāciju par
tālruņa numuru.

29
L

Saņemtie zvani

Sarakstā tiek iekļauti visi saņemtie
zvani. Priekšnosacījums:
tīklam ir jānodrošina numura
noteikšanas iespēja.
Sastādītie nr.
Piekļuve pēdējiem desmit
sastādītajiem numuriem.

A

Ātrā piekļuve gaidīšanas
režīmā.

Izdzēst ierakstus
Tiek izdzēsts visu zvanu sarakstu
saturs.
Zvanu saraksta izvēlne
Ja ir iezīmēts kāds ieraksts, var atvērt
zvanu saraksta izvēlni.
Atveriet zvanu saraksta
izvēlni.

Ir pieejami šādi zvanu saraksti:

§Iespējas§

Neatbildētie zv.
L
Saņemto, bet neatbildēto zvanu
tālruņu numuri tiek saglabāti atmiņā
atzvanīšanai.

Skatīt

Skatīt ierakstu.

Labot nr.

Parādīt numuru displejā
un labot, ja nepieciešams.

Ikona, kas gaidīšanas
režīmā apzīmē
neatbildētu zvanu.
Nospiežot vadības
taustiņu (pa kreisi), tiek
parādīts tālruņa numurs.
Priekšnosacījums: tīklam ir
jānodrošina numura noteikšanas
iespēja.

Sagl.nr.mapē Saglabāt ierakstu tālruņu
Q
grāmatā.
Dzēst

Pēc apstiprinājuma dzēst
ierakstu.

Dzēst visu

Pēc apstiprinājuma dzēst
visus zvanu saraksta
ierakstus.

Piezīme
Ilgums/izmaksas............................ 30. lpp.
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Ilgums/izmaksas

30
Ilgums/
izmaksas

Sarunas laikā var tikt parādīts tās
ilgums un izmaksas, kā arī var
noteikt vienību ierobežojumu
izejošajām sarunām.
§Izvēlne§KIerakstiKIlgums/izmaksas
Kad ir veikts izmaksu iestatījums,
displejā var redzēt informāciju par
dažāda veida sarunu ilgumu un
izmaksām vai kredīta atlikumu.
Izvēlieties funkciju:
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Visi ienāk. zvani
Izmaksu iestat.
Apskatiet datus.

Kad dati redzami displejā, varat:
Nodzēst rādījumu.
Pārtraukt rādījumu.

Izmaksu iestat.
§Izvēlne§KIerakstiKIlgums/izmaksas
KIzmaksu iestat.

Konvert.
(PIN2 pieprasījums)

L

Ievadiet valūtu, kurā jāuzrāda
izmaksas.
Person. likme
(PIN2 pieprasījums)
Ievadiet cenu par vienību/laika
periodu.

§Mainīt§

§Labi§

Atlik. vienības

§Atiestat.§

L

Izmantojot speciālas SIM kartes, jūs
vai pakalpojumu sniedzējs var
noteikt summu vai laika periodu,
kuru pārsniedzot izejošie zvani tiek
liegti.

J

Visi izejoš. zvani

§Labi§

(PIN2 pieprasījums)

Nospiediet un ievadiet
PIN2.

Rēķina limits
Aktivizējiet.

Pēdējais zvans

§Paņemt§

Rēķina limits

L

Ievadiet vienību skaitu
un…
... apstipriniet.

Pēc tam apstipriniet kredīta apjomu
vai nodzēsiet skaitītāju.
Priekšapmaksas karšu kredītatlikuma
rādījumi var atšķirties atkarībā no
pakalpojumu sniedzēja.
Aut. parādīš.
Pēc katras sarunas automātiski tiek
parādīta informācija par pēdējās
sarunas ilgumu un izmaksām.
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Īsziņas (SMS)
Īsziņas (SMS)Ar tālruni var nosūtīt un saņemt ļoti
garas ziņas (līdz 760 rakstzīmēm),
kas tiek automātiski sastādītas no
vairākām “parastām” SMS īsziņām
(ievērojiet, ka pieaug izmaksas).
Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja
kā SMS īsziņas var sūtīt un saņemt arī
e-pastu, kā arī sūtīt faksus (ja
nepieciešams, mainiet iestatījumus
70. lpp.).
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Īsziņu lasīšana

]

Displejā norāda, ka
saņemta jauna īsziņa.
_
g
Pakalpojumu sniedzējs
01.10.2002
23:45

]

Izvēlne

Lai lasītu īsziņu, nospiediet vadības
taustiņu pa kreisi.
Datums/laiks 01.10.2002
Nr./sūtītājs
017198987676
Vai rīt tiksimies?
Ziņa
Atbildēt

G

23:45

Iespējas

Ritiniet ziņas tekstu pa
rindiņai.

§Atbildēt§

Atbildes izvēlne (32. lpp.).

§Iespējas§

Saņemto/rakstīto īsziņu
izvēlne (32. lpp.).

31

Ziņas beigās:
§Dzēst§

Izdzēsiet izvēlēto īsziņu.

§Nākam.§

Lasiet nākamo īsziņu.

Attēli un skaņas īsziņās
Saņemtajās īsziņās var būt attēli vai
skaņas.
Attēli tiek parādīti tekstā, skaņas
apzīmē nots simbols. Ja, lasot īsziņu,
nonākat pie nots simbola, tiek atskaņota atbilstošā skaņa (kā nosūtīt
attēlus un skaņas, sk. 35. lpp.).
Piezīme
T Ziņu atmiņa ir pilna ................ 82. lpp.
§Iezīmētā§ tālruņa nr./URL
izmantošana.................................. 86. lpp.
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Īsziņas (SMS)

32
Atbildes izvēlne
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§Atbildēt§

Atveriet atbildes izvēlni.

Rakstīt īsziņu

Sastādīt jaunu atbildes
tekstu.

Mainīt

Rediģēt saņemtu ziņu
vai pievienot tai jaunu
tekstu.

Atbilde ir JĀ

Pievienot ziņai “JĀ”.

Atbilde ir NĒ

Pievienot ziņai “NĒ”.

Atzvanīšana
Aizkave
Paldies

Atbilde, pievienojot
ziņai standarta tekstu.

Pēc ziņas apstrādes redaktorā to var
saglabāt atmiņā vai nosūtīt,
izmantojot §Iespējas§.

Saņemtās/rakstītās
īsziņas

§Izvēlne§KĪsziņas
KSaņemtās / vai Rakstītās /
Tiek parādīts atmiņā saglabāto īsziņu
saraksts.

ƒ Baiba
… Dace
… 023598765432
Skatīt
§Iespējas§

Iespējas

Sk. tālāk.

Simbols Saņemtās /
Lasīta
ƒ
Nelasīta
…

Rakstītās /
Nenosūtīta
Nosūtīta

Saņemto/rakstīto īsziņu izvēlne
Atkarībā no konteksta pieejamas
dažādas funkcijas:
§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Skatīt

Lasīt ierakstu.

Atbildēt

Tūlīt atbildēt uz
ienākušajām SMS ziņām.

Sūtīt

Sastādīt tālruņa numuru vai
izvēlēties to no tālruņu
grāmatas, pēc tam nosūtīt.

Mainīt

Atvērt redaktoru, lai veiktu
izmaiņas.
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Dzēst

Dzēst izvēlēto īsziņu.

Arhīva izvēlne

Dzēst visu

Pēc apstiprinājuma dzēst
visus ierakstus.

§Iespējas§

Attēli un
skaņa
(35. lpp.)

Parādīt ziņā iekļauto attēlu
un skaņu sarakstu.

Ietilpība

Parādīt maksimālo un
pieejamo atmiņas apjomu,
kā arī ziņu veidojošo
segmentu skaitu.

Statusa
atskaite

L

(Tikai rakstīto īsziņu
sarakstā) Pieprasīt
piegādes apstiprinājumu
par nosūtītajām īsziņām.

Atz. kā
nelasītu

Atzīmēt īsziņu kā nelasītu.

Sagl.nr.ma- Kopēt izvēlēto tālruņa
pē Q
numuru tālruņu grāmatā.
Pārviet.uz
arhīvu

Pārvietot īsziņu uz arhīvu.

Sūtīt ar...

Mainīt SMS profilu pirms
sūtīšanas (70. lpp.).

Arhīvs

§Izvēlne§KĪsziņasKArhīvs
Tiek parādīts arhīvā saglabāto īsziņu
saraksts. Atkarībā no konteksta ir
pieejamas dažādas funkcijas.

Atveriet izvēlni.

Skatīt

Lasīt ierakstu.

Atzīmēt

Iezīmēt labojamo tekstu.

Nodzēst

Dzēst izvēlēto īsziņu.

Dzēst visu

Pēc apstiprinājuma dzēst
visas saglabātās īsziņas.

Pārdēvēt

Pārdēvēt ierakstu.

Kārtot

Iestatīt kārtošanas kritērijus
(pēc alfabēta, laika).

Atribūti

Rādīt vārdu, lielumu un
datumu.

Ietilpība

Parādīt īsziņu arhīva, īpašo
grafiku u.c. maksimālo un
pieejamo vietu atmiņā.

Īsziņas rakstīšana

§Izvēlne§KĪsziņasKJauna SMS
Teksta ievade, izmantojot
metodi T9 (77. lpp.), ļauj
ātri sastādīt garākas SMS
īsziņas, nospiežot tikai
dažus taustiņus.

J

A

§Dzēst§ Īsi nospiediet, lai
izdzēstu pa vienam
burtam, turiet nospiestu,
lai izdzēstu visu vārdu.
Nospiediet.

¹ / J Ievadiet numuru vai

izvēlieties to tālruņu
grāmatā.
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§Labi§

Apstipriniet. Īsziņa tiek
nosūtīta uz pakalpojumu
centru pārraidīšanai.

§Labi§

Atgriezieties pie īsziņas.

§Iespējas§

Atveriet izvēlni un
izvēlieties Saglabāt, lai
saglabātu īsziņu.

Displeja augšējā rindiņā redzams:

™ SMS 1

739

Sāksim plkst. 8:00.
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™

Aktivizētas T9 ievades
metodes piemērs.

Teksta izvēlne
§Iespējas§
Sūtīt

Sastādīt tālruņa numuru vai
izvēlēties to no tālruņu
grāmatas, pēc tam nosūtīt.

Saglabāt

Saglabāt SMS rakstīto
īsziņu sarakstā.

Attēli un
skaņa

Pievienot SMS īsziņai
attēlus un skaņas (35. lpp.).

Formāts

Jauna riņda
Mazs fonts, Vidējs fonts,
Liels fonts
Pasvītrojums
Pa kreisi, Pa labi, Centrēt
(līdzināt)
Atzīm. tekstu (iezīmēt
tekstu, izmantojot ritināšanas
taustiņu)

Nodzēst
tekstu

Dzēst visu tekstu.

Ielikt
tekstu

Ievietot iepriekš sagatavotu
teksta fragmentu.

abc/Abc/ Mazie/lielie burti un cipari.
T9abc/
T9Abc/123
SMS

Virsraksts.

1

Nepieciešamo SMS īsziņu
skaits.

739

Vēl pieejamo rakstzīmju
skaits.

Piezīme
Attēlu un skaņu ievietošana
tekstā ............................................ 35. lpp.
Ja jānorāda Īsziņas veids,
Derīguma per., Pakalp. centrs.... 70. lpp.
Zvana signālu pārsūtīšana............ 44. lpp.
Attēlu sūtīšana .............................. 43. lpp.
T9 informācija ............................... 77. lpp.
Speciālo rakstzīmju
ievadīšana .................................... 84. lpp.
SMS statusa atskaite .................... 85. lpp.

Atveriet teksta izvēlni.

Ielikt no Q Atvērt tālruņu grāmatu un
iekopēt īsziņā tālruņa
numuru.
Ielikt URL

Ielikt tekstā URL no WAP
grāmatzīmēm.

Teksta
ievade

Ieteicams T9: ieslēgt/izslēgt
T9 ievadi (77. lpp.).
Ievades valoda: izvēlēties
īsziņas sastādīšanas valodu
(77. lpp.).

Sūtīt ar...

Mainīt SMS profilu pirms
sūtīšanas (70. lpp.).
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Īsziņas (SMS)
Definēts teksts

Attēli un skaņa

Tālruņa atmiņā ir saglabāti standarta
teksta fragmenti, ko var pievienot
īsziņām. Varat izveidot arī piecus
papildu teksta fragmentus.

Ievietojiet īsziņā attēlus un skaņas
(EMS 81. lpp.).

Teksta fragmentu rakstīšana
§Izvēlne§KĪsziņasKDefinēts teksts

G
J
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35

Izvēlieties <Jauns ier.>.

J

§Iespējas§

G

Uzrakstiet teksta
fragmentu.

§Saglabāt§ Nospiediet.

Teksta fragmentu izmantošana

J

§Iespējas§

G
G
§Paņemt§

Sastādiet ziņu.
Atveriet teksta izvēlni.

G
§Paņemt§

Izvēlieties Ielikt tekstu.
Izvēlieties sarakstā teksta
fragmentu.
Apstipriniet. Teksta
fragments tiek ievietots
īsziņas tekstā aiz kursora.

SMS grupai
Īsziņas (SMS īsziņas) var izsūtīt
visiem adresātiem, kas ietilpst vienā
grupā (26. lpp.).

G
§Paņemt§

Sastādiet īsziņu.
Atveriet teksta izvēlni, kad
kursors atrodas aiz vārda.
Izvēlieties Attēli un skaņa.
Tiek atvērta izvēlne Attēli
un skaņas:
Fiksētas animāc.
Fiksētas skaņas
Savas animācijas
Savi attēli
Savas skaņas
Izvēlieties diapazonu.
Apstipriniet.
Tiek parādīts izvēlētā
diapazona pirmais
ieraksts.
Ritiniet sarakstu līdz
vajadzīgajam ierakstam.
Īsziņas tekstam tiek
pievienots attēls/
animācija. Skaņas tiek
apzīmētas ar
aizstājējzīmēm.
§Ielādēt§ Lai izvēlētos no
mapes Savi attēli / Savas
animācijas, vispirms ir
jāatver priekšskatījums.
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Īsziņas (SMS)

Piezīme
Demonstrācija vai atskaņošana notiek tikai
tālruņos, kas nodrošina šo funkciju.
Ievades režīmā skaņas vietā tiek rādīta
aizstājējzīme.
Vairāku zvana signālu nosūtīšana
vienlaikus nav iespējama.
Bitk.skatītājs.................................. 42. lpp.

SMS profila aktivizēšana
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Pašreizējo profilu var mainīt
(iestatījumu maiņa 70. lpp.).

§Izvēlne§KĪsziņasKSMS profili

G

§Paņemt§

Izvēlieties profilu.
Nospiediet, lai aktivizētu.
Tiek izvēlēts pašreizējais
profils.

Neatkarīgi no šī iestatījuma vienmēr
pirms SMS sūtīšanas varat izvēlēties,
kuru profilu lietosit (sk. teksta izvēlni
§Iespējas§KSūtīt ar... 34. lpp.).
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Izklaide
Izklaide

Internets (WAP)

Sākuma izvēlne

Saņemiet jaunāko WAP informāciju
no interneta formātā, kas ir īpaši
pielāgots tālruņa displeja iespējām.
Turklāt, izmantojot WAP, tālrunī
varat lejupielādēt spēles un
programmas. Lai piekļūtu
internetam, iespējams, jāreģistrējas
pie pakalpojumu sniedzēja.

Mājas lapa

Izveidot savienojumu ar
interneta pakalpojumu
sniedzēja portālu
(iespējams, iestata
pakalpojumu sniedzējs).

Grāmatzīmes

Ne vairāk kā 12 tālrunī
saglabāto URL saraksts,
kuriem var ātri piekļūt.

Atsākt

Atvērt nesen apmeklētās
interneta lapas, kas
saglabātas atmiņā.

Profili

Iestatīt līdz 5 piekļuves
profiliem (68. lpp.).

Saņemtās
ziņas

Saņemtās ziņas no WAP
servera.

Iziet no
pārlūka

Aizvērt pārlūku un
pārtraukt savienojumu.

Piekļuve internetam
§Izvēlne§KIzklaideKInternets
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L

Pārlūks tiek aktivizēts, izsaucot šo
funkciju. Ja nepieciešams, iestatiet
piekļuvi internetam atbilstoši savām
vajadzībām (sk. pārlūka izvēlni
IestatîjumiKSākt ar... 38. lpp.).
Tiek parādīta sākuma izvēlne,
piemēram:
Í Sākuma izvēlne
1 Mājas lapa
2 Grāmatzīmes§
3 Atsākt

Paņemt

G

Izvēlieties vajadzīgo
funkciju.

§Paņemt§

Apstipriniet.

Tagad varat sērfot internetā.
Plašākus norādījumus skatiet
87. lpp.

É

Savienojuma beigšana

B

Turiet nospiestu, lai beigtu
savienojumu.
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Pārlūka izvēlne

Vēl...

Ja pārlūks ir atvērts, izvēlni var
aktivizēt šādi:

Profili

Iestatīt līdz 5 piekļuves
profiliem (68. lpp.).

Atiestatīt

Iztīrīt no atmiņas pēdējās
apmeklētās lapas
(kešatmiņu) un no jauna
ielādēt sākumlapu.

Iestatījumi

Fonta lielums
Protokola parametri
• Pakalpojumu ziņas
• Reklāma var aktivizēt
tiešsaisti
• Neatbildēto tīkla
pieprasījumu taimauts
• GPRS aizkaves laiks
Drošība
• Savienojuma uzvedne
• Drošības uzved.
• Pašreizējais sertifikāts
• SI sertifikāti
• Privāto atslēgu PIN
• Šifrēšana
Sākt ar...
• Sākuma izvēlne
• Pārlūka izvēlne
• Mājas lapa
• Atsākt
• Grāmatzīmes

A

Nospiediet.

vai

E ÍApstipriniet.
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Mājas lapa

Pirmā WAP interneta
lapa, kura tiek parādīta
tūlīt pēc savienojuma
izveides (iespējams,
iestata pakalpojumu
sniedzējs).

Grāmatzīmes Ne vairāk kā 12 tālrunī
saglabāto URL saraksts,
kuriem var ātri piekļūt.
Atsākt

Atvērt nesen apmeklētās
interneta lapas, kas
saglabātas atmiņā.

Iet uz URL

Ievadīt URL, lai varētu
tieši piekļūt interneta
adresei, piemēram,
wap.my-siemens.com

Rādīt URL

Parādīt pašreizējās lapas
interneta adresi.

Ielādēt
vēlreiz

Lapa tiek ielādēta vēlreiz.

Saņemtās
ziņas

Saņemtās ziņas no WAP
servera.

Atvienoties

Beigt savienojumu.

Par
Openwave

Parādīt pārlūka versiju.

Vēl...

Sk. tālāk tekstā.

Iziet no
pārlūka

Aizvērt pārlūku un
pārtraukt savienojumu.
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Izklaide
Piezīme
Mājas lapa. Vadības taustiņam (kreisajam/
labajam) var piešķirt funkcijas, kas tiek
vadītas tiešsaistē no ISP mājas lapas,
piemēram, “saite” vai “izvēlne”. Iespēju
izvēlņu saturu arī var mainīt.
Displeja rādījumi:
Í
Pārlūka izvēlne
É
Bezsaiste
Ê
Tiešsaiste
Ë
GPRS tiešsaistē
Ì
Nav tīkla
Speciālo rakstzīmju ievadīšana:
0
Nospiediet vairākas reizes, lai
ievadītu:
.,?!’"0-()@/:_+~&

39

WAP profili
Tālruņa sagatavošana interneta
piekļuvei ir atkarīga no pašlaik
izmantotā pakalpojumu sniedzēja:
• Ja pakalpojumu sniedzējs jau ir
veicis vajadzīgos iestatījumus,
varat tūlīt izveidot savienojumu.
• Ja pakalpojumu sniedzējs jums ir
piešķīris piekļuves profilus,
izvēlieties un aktivizējiet kādu no
tiem.
• Piekļuves profils ir jāiestata
manuāli (68. lpp.).
Pakalpojumu sniedzējs, iespējams,
liedz manuālu WAP profilu
iestatīšanu. Papildinformāciju varat
iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

WAP profili aktivizēšana
Pirms katras piekļuves internetam
var mainīt pašreizējo profilu.

§Izvēlne§KIestatījumiKSavienojamība
KWAP profili

G
§Paņemt§

Izvēlieties profilu.
Nospiediet, lai aktivizētu.
Tiek izvēlēts pašreizējais
profils.

Interneta pārlūku ir licencējis:
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Izklaide

Spēles u.c.

Spēles un programmas

Spēles un citas programmas var
lejupielādēt, izmantojot WAP/HTTP
(82. lpp., 87. lpp.). Informācija par
tālrunim atbilstošu programmu
piedāvājumu ir atrodama internetā.

Programmas un saites, kas jau ir
saglabātas tālrunī, atrodas šeit:

Lejupielāde var sākties, tiklīdz spēle/
programma ir izvēlēta. Pēc tam varat
sākt lietot programmu vai spēlēt
spēli.
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Lielākajai daļai programmu ir
lietošanas pamācība.
Piezīme
Java™ informācija ........................ 83. lpp.
ISP piekļuve HTTP ir jākonfigurē
programmu lejupielādei................. 69. lpp.
HTTP profila aktivizēšana ............. 42. lpp.
WAP profila aktivizēšana .............. 39. lpp.
Skaņas (zvana signāli)/
Klusā brīdinājuma ieslēgšana/
izslēgšana..................................... 61. lpp.
Programmas un spēles var atrast
šeit:
wap.my-siemens.com
vai internetā:
www.my-siemens.com/city

§Izvēlne§KIzklaideKSpēles u.c.

¦ Programma
§ Spēle
É MySiemens
Iespējas

Paņemt

Atkarībā no tā, kurš ieraksts ir
iezīmēts, ir pieejamas dažādas
funkcijas:

¦ Spēlēt spēli/lietot programmu
bezsaistē
§Paņemt§ Izpildāmu programmu var
startēt tūlīt.

§ Ielādēt spēli/programmu tiešsaistē
§Paņemt§ Tikai README (83. lpp.);
vēl ir jāveic programmas
lejupielāde.
É Atvērt saiti (pēc izvēles)
§Internet§ Tiek ielādēta izvēlētā
interneta lapa.
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Izklaide
Informācijas saņemšana
Ja informācija, kas nepieciešama,
piemēram, jau instalētā programmā,
tiek saņemta kā SMS īsziņa, displejā
tiek parādīts simbols ¦. Nospiežot
vadības taustiņu (pa kreisi), tiek
startēta attiecīgā programma un
apstrādāta informācija.
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Piezīme
Daudzās spēlēs taustiņi tiek izmantoti šādi
(virtuālā kursorsvira):

123
456
78 9
Spēles un citas iespējas
Visas funkcijas, kas nepieciešamas
failu pārvaldīšanai, ir atrodamas
izvēlnē Iespējas:
§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

41

Kārtot

Iestatīt kārtošanas kritērijus
(pēc alfabēta, laika).

Papildinfo

Lejupielādēt plašāku
pamācību no interneta
(WAP), ja pieejama.

Pārinstalēt

Pārinstalēt programmu
(atjauninājums).

Ietilpība

Parādīt skaņu pārvaldnieka,
bitkaršu skatītāja, spēļu un
citu izklaides iespēju un
SMS arhīva pieejamo
ietilpību (kilobaitos).

HTTP profili
Tālruņa sagatavošana ir atkarīga no
pašlaik izmantotā pakalpojumu
sniedzēja:
• Ja pakalpojumu sniedzējs jau ir
veicis vajadzīgos iestatījumus,
varat tūlīt izveidot savienojumu.
• Ja pakalpojumu sniedzējs jums ir
piešķīris piekļuves profilus,
izvēlieties un aktivizējiet kādu no
tiem.

Dzēst

Dzēst izvēlēto programmu.

• Piekļuves profils ir jāiestata
manuāli (69. lpp.).

Pārdēvēt

Pārdēvēt izvēlētās
programmas.

Papildinformāciju varat iegūt no
pakalpojumu sniedzēja.

HTTP profili Izvēlēties piekļuves profilu
vai mainīt tā iestatījumus
(69. lpp.).
Detaļas

Parādīt detalizētu
informāciju par programmu
(nosaukums, versija,
lielums, ceļš, ražotājs,
datums).
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HTTP profila aktivizēšana
§Izvēlne§KIestatījumiKSavienojamība
KHTTP profili

Bitk.skatītājs

G

Izvēlieties profilu.

Tālrunī pēc vēlēšanās var iestatīt
animācijas, logotipus un
ekrānsaudzētāju.

§Paņemt§

Nospiediet, lai aktivizētu.

Bitkaršu skatītāja startēšana

WAP var izmantot, lai no interneta lejupielādētu
programmas. Programmu lejupielāde vai
palaišana nekādā veidā neietekmē
programmatūru, kas jau ir instalēta šajā mobilajā
tālrunī ar Java™ izmantošanas iespējām.
Siemens nesniedz nekādas garantijas un
neuzņemas saistības attiecībā uz programmām,
kuras klients ir instalējis pēc tālruņa iegādes,
kā arī uz programmatūru, kas nav iekļauta
oriģinālajā iegādes paketē. Tas pats attiecas uz
funkcijām, kas vēlāk aktivizētas pēc klienta
iniciatīvas. Pircējs uzņemas visu risku, ja šādu
programmu vai programmatūras lietošanas dēļ
tālrunim tiek radīti bojājumi un defekti, ja tādi tiek
nodarīti vai rodas programmām vai
programmatūrai vai tās zūd; pircējs atbild arī par
jebkāda veida tiešiem vai netiešiem bojājumiem,
ko rada šādu programmu vai programmatūras
lietošana. Tehnisku iemeslu dēļ šādas
lietojumprogrammas vai programmatūra un
vēlāka atsevišķu funkciju aktivizēšana zūd
tālruņa nomaiņas vai remonta gadījumā. Šādos
gadījumos pircējam programma ir vēlreiz jāielādē
vai jāaktivizē. Siemens negarantē un neuzņemas
nekādas saistības attiecībā uz klienta iespējām
vēlreiz lejupielādēt vai aktivizēt
lietojumprogrammas vai izdarīt to bez maksas.

Tālrunī saglabātās animācijas/attēli
un saites atrodas šeit:
§Izvēlne§KIzklaideKBitk.skatītājs
Izvēlieties glabāšanas
vietu vai saiti:

G

Savas animācijas
Savi attēli
URL
Atkarībā no tā, kurš ieraksts ir
iezīmēts, ir pieejamas dažādas
funkcijas:
Savas animācijas/Savi attēli

G

Izvēlieties mapi.

§Paņemt§

Nospiediet.

G
§Ielādēt§

Izvēlieties animāciju/
attēlu.
Tiek parādīta animācija/
attēls.

URL (nav obligāti)
Atveriet saiti un sērfojiet tiešsaistē.
§Internet§

Tiek ielādēta izvēlētā
interneta lapa.

Ekrānsaudzētājs/Logo
Skatiet attēlu izvēlnes §Iespējas§
43. lpp.
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Izklaide
Attēlu saņemšana
_

g

01.10.2002

12:30

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\lv\Druck\C55_Surf&Fun.fm

—

43

Atribūti

Parādīt nosaukumu un
lielumu kilobaitos.

Ietilpība

Parādīt skaņu pārvaldnieka,
bitkaršu skatītāja, spēļu un
citu izklaides iespēju un
SMS arhīva pieejamo
ietilpību (kilobaitos).

Izvēlne

Ja attēls (grafika/ekrānsaudzētājs) ir
saņemts SMS īsziņas veidā, displejā
tiek parādīts simbols —. Nospiežot
vadības taustiņu (pa kreisi), tiek
startēts bitkaršu skatītājs un parādīts
attēls.

Attēlu nosūtīšana īsziņā (SMS)

Lejupielādējot no WAP, bitkaršu
skatītājs tiek atvērts automātiski.
Interneta adreses skatiet 14. lpp.

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

§Sūtīt§

Ievadiet adresātu vai
izmantojiet tālruņu
grāmatu ·.

§Labi§

Apstipriniet.

Piezīme
Attēli SMS saturā .......................... 31. lpp.

Bitkaršu skatītāja izvēlne
§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Atveriet bitkaršu skatītāju,
aktivizējiet vajadzīgo attēlu un pēc
tam:

Attēlu izvēlne
§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Sūtīt

Nosūtīt attēlu īsziņā (SMS).

Ielādēt

Ielādēt jaunu attēlu bitkaršu
skatītājā.

Ielādēt

Ielādēt jaunu attēlu bitkaršu
skatītājā.

Atzīmēt

Izvēlēties dzēšamos attēlus/
animācijas.

Izmest

Dzēst pašreizējo attēlu no
buferatmiņas.

Dzēst

Dzēst izvēlēto(s)/iezīmēto(s)
attēlu(s)/animāciju(as).

Dzēst

Dzēst izvēlēto attēlu.

Kā ekrānsaudz.

Izmantot pašreizējo grafiku
par ekrānsaudzētāju.

Lietot kā
logo

Izmantot pašreizējo grafiku
par (pakalpojumu sniedzēja)
logotipu (sk. arī 60. lpp.).

Dzēst visu

Dzēst visus attēlus/
animācijas.

Pārdēvēt

Pārdēvēt attēlu/animāciju.

Kārtot

Iestatīt kārtošanas kritērijus.
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Skaņas vadība

Ieraksti

Ar skaņu pārvaldnieka palīdzību var
ierakstīt, atskaņot un pārvaldīt
skaņas, zvana signālus un melodijas
(arī melodijas vairākām balsīm). Ja
vēlaties, varat arī lejupielādēt jaunus
zvana signālus no interneta (ja esat
saglabājis URL adreses (saites)).

Lai ierakstītu signālus, melodijas vai
skaņas, var izmantot tālrunī iebūvēto
mikrofonu. Šos ierakstus pēc tam var
izmantot kā zvana signālus.

§Izvēlne§KIzklaideKSkaņas vadība
Tiek parādīts saglabāto zvana
signālu/melodiju saraksts:
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%
$
i
É
É

Zvana signāli/melodijas,
kuras esat ierakstījis pats,
saņēmis, izmantojot SMS
vai lejupielādējis no WAP/
HTTP.
Zvana signāli/melodijas,
kas saglabātas no SMS
īsziņas satura. Tās var
nosūtīt arī kā SMS/EMS.
Tālrunī saglabātie
nemodificējamie zvana
signāli.
URL (nav obligāti):
meklējiet tiešsaistē
lejupielādējamus zvana
signālus/melodijas.
§Internet§ Tiek ielādēta
izvēlētā interneta lapa.
Ielād. pa HTTP (nav
obligāti):
§Internet§ Ievadiet
interneta adresi (URL).
Nospiežot §Labi§, varat sākt
lejupielādi.

<Jauna skaņa>

% Mana 1. skaņa
% Mana 2. skaņa

Paņemt

G

Izvēlieties <Jauna skaņa>.

°

Lūdzu, sāciet
ierakstu

Info
§Ierakst.§

Ierakst.

Nospiediet.
Sākas ierakstīšana. Tiek
parādīts maksimālais
pieejamais laiks un
ieraksta ilgums.

0:09 / 0:18 min
Beigt
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Izklaide
§Beigt§

Beidziet ierakstīšanu.

Skaņas vadība izvēlne

§Atkārtot§ Sāciet jaunu
ierakstu.

Atkarībā no tā, kurš ieraksts ir
iezīmēts, ir pieejamas dažādas
funkcijas.

§Saglabāt§ Ievadiet nosaukumu, ar
kādu jāsaglabā ieraksts.
§Saglabāt§ Apstipriniet.
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§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Atskaņot

Piezīme
Ja ieraksta laikā tiek saņemts zvans,
ieraksts tiek saglabāts ar standarta
nosaukumu un to vēlāk var pārdēvēt.

Atskaņot skaņu.

Zvana
signāls...

Piešķirt funkciju/jubileju
zvana signālam.

Skaļums

Iestatīt atskaņošanas
skaļumu.

Atskaņošana

Dzēst

Dzēst skaņu.

Pārdēvēt

Pārdēvēt skaņu.

Atribūti

Parādīt nosaukumu,
lielumu un ierakstīšanas
laiku.

Ietilpība

Parādīt skaņu pārvaldnieka,
bitkaršu skatītāja, spēļu un
citu izklaides iespēju un
SMS arhīva pieejamo
ietilpību (kilobaitos).

<Jauna skaņa>

% Mana 1. skaņa
% Mana 2. skaņa
Atskaņot

Iespējas

G

Izvēlieties ierakstu.

§Beigt§

Pārtrauciet atskaņošanu.

§Atskaņot§ Izvēlētā skaņa tiek
atskaņota nepārtraukti.

Piezīme
Melodija tiek pārvērsta ierīcei atbilstošā
formātā tikai tad, kad tā tiek atskaņota
pirmo reizi. Var rasties neliela aizkave.
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Melodijas saņemšana
_
01.10.2002

 –

Zvana signāls...
g
12:30
Izvēlne

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\lv\Druck\C55_Surf&Fun.fm

Kad SMS īsziņā ir saņemta melodija,
displejā tiek parādīts nots simbols –.
Lai startētu skaņu pārvaldnieku,
nospiediet vadības taustiņu (pa
kreisi).

Šeit norādīto tipu zvaniem/funkcijām
var piešķirt īpašas melodijas.

§Izvēlne§KIzklaideKSkaņas vadība
§Iespējas§

G
G

Izvēlieties Zvana signāls....
Izvēlieties zvana tipu/
funkciju:
Q zvani
Grupu zvani
Citi zvani

Lejupielādējot no WAP/HTTP, skaņu
pārvaldnieks tiek atvērts automātiski,
tiklīdz process ir pabeigts (interneta
adreses 14. lpp.; WAP profils
39. lpp.; HTTP profils 41. lpp.).
Piezīme
Zvana signāls (62. lpp.), atgādinājuma
signāli (63. lpp.) un skaņa brīvroku režīmā
tiek atskaņota pa skaļruni. Nelieciet tālruni
pie auss, kad tas zvana vai kad ir ieslēgta
brīvroku funkcija (17. lpp.). Pretējā
gadījumā varat izraisīt smagus un
paliekošus dzirdes bojājumus.
Signāli un melodijas, ko esat saņēmis ar
SMS vai lejupielādējis no WAP/HTTP,
iespējams, ir skaļāki nekā tālrunī sākotnēji
iestatītie signāli.
Pirms liekat tālruni pie auss, lūdzu,
pārliecinieties, vai esat pieņēmis zvanu.
Šādi jūs izvairīsities no dzirdes
bojājumiem, ko var izraisīt skaļš zvana
signāls.

Atveriet izvēlni.

§Paņemt§

G

§Paņemt§

Signāli
Īsziņas
Šūnu apraide
Apstipriniet.
Izvēlieties melodiju no
saraksta.
Apstipriniet.

Piezīme
Atkarībā no tīkla operatora, izvēloties tipu
Citi zvani, abiem tālruņa numuriem var
piešķirt katram savu zvana signālu.
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Plānotājs
Plānotājs

Modinātājs

Signāli

§Izvēlne§KPlānotājsKModinātājs
Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu
vienu modinātāja zvana laiku. Signāls
atskan arī tad, ja tālrunis ir izslēgts.

§Izvēlne§KPlānotājsKSignāli
<Jauns ier.>
15.05.2002 11:30 u
16.05.2002 12:00

z 07:30

Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
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Labot

Ieslēgt

§Ieslēgt§ / §Izslēgt§
Ieslēdziet/izslēdziet
modinātāju.

Iestatīšana
§Labot§

47

Tiek parādīts iestatītais
signāla laiks un datumi.
Iestatiet signāla laiku
(hh:mm).

Skatīt

Iespējas

Jauna tikšanās

G
G

Izvēlieties <Jauns ier.>.
Aizpildiet katru lauku.

Tips:

u

v

Zīmīte. Var ievadīt ne
vairāk kā 19 rakstzīmes.
Zvanīt. Ievadiet tālruņa
numuru. Tas tiek parādīts
reizē ar atgādinājuma
signālu.

Ritiniet līdz dienām.

w

§Labot§

Iestatiet dienas, kurās
jāskan signālam.

Atkārtošanās: izvēlieties periodu, kad
signāls ir jāatkārto.

§Labi§

Apstipriniet iestatījumus.

Datums: ievadiet sākuma datumu.

Modinātājs ir ieslēgts.
Modinātājs ir ieslēgts
(redzams gaidīšanas režīmā).
Modinātājs ir izslēgts.

§Saglabāt§ Saglabājiet tikšanos.

G

Laiks: ievadiet sākuma laiku.

Piezīme

y

y

z

Sapulce.

Apraksts: varat ievadīt īsu aprakstu.

Piezīme
§Iespējas§ Sk. saraksta izvēlni 48. lpp.
Ja uz atgādinājuma signālu netiek
atbildēts, atgādinājums tiek parādīts
nokavēto tikšanos sarakstā (50. lpp.).
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Sveicieni

§Izvēlne§KPlānotājsKSveicieni
Lai jūs turpmāk vairs neaizmirstu
svarīgus notikumus, tālrunis par
tiem atgādinās.
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t

Parādīt ierakstu.
Ieslēgt vai izslēgt signālu
(tikai tad, ja signāla laiks vēl
nav pagājis vai ja tas ir
apsveikums).

Mainīt

Atvērt tikšanos labošanai.

Jauns ier.

Ievadīt jaunu tikšanos.

Dzimšanas diena

Dzēst

Dzēst ierakstu.

Jubileja

Dzēst visu

Pēc apstiprinājuma dzēst
visus ierakstus.

Izvēlieties <Jauns ier.>.
Aizpildiet katru lauku.

Īpašs notik.

Vārds: ierakstiet īsu aprakstu.
Datums: ievadiet sākuma datumu.

Laiks: ievadiet sākuma laiku.
Piezīme

·

Atveriet izvēlni.

Aktivizēt/
Deaktivizēt

Tips:

{
|

§Iespējas§
Skatīt

Jauns notikums

G
G

Saraksta izvēlne

Kopējiet vārdu no tālruņu
grāmatas.
§Iespējas§ Skatiet saraksta izvēlni.
Apsveikumi tiek automātiski iestatīti, lai tie
atkārtotos ik gadu.
Ja uz atgādinājuma signālu netiek
atbildēts, atgādinājums tiek parādīts
nokavēto tikšanos sarakstā (50. lpp.).
Plānotājā ir vietas 50 tikšanos un
apsveikumu ierakstiem un 10 piezīmju
ierakstiem.

Sūtīt SMS... kā ierakstu: nosūtīt
atgādinājumu adresātam.
kā tekstu: nosūtīt
atgādinājumu kā SMS
īsziņu.
Ietilpība

Parādīt ierakstu skaitu.
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Plānotājs
Atgādinājums
Par notikumu divreiz atgādina
skaņas signāls:
• 24 stundas pirms ievadītā
notikuma datuma.
• Notikuma dienā, piedāvājot šādas
iespējas:
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§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

SMS

Nosūtīt SMS īsziņu ar standarta (maināmu) tekstu.

Zvanīt

Sastādīt tālruņa numuru.

Pauze

Atkārtot atgādinājuma
signālu pēc 5 minūtēm.

Izslēgt

Pārtraukt atgādinājuma
signālu.

Ja nokavējat atgādinājuma signālu
(piemēram, tāpēc, ka šajā laikā
runājat pa tālruni), atgādinājums
parādās nokavēto tikšanos sarakstā
(50. lpp.) ar tādām pašām iespējām
kā minēts iepriekš.
Piezīme
Signāls atskan, pat ja tālrunis ir izslēgts
(tālrunis nepārslēdzas uz gaidīšanas
režīmu). Jebkura taustiņa nospiešana
izslēdz signālu.
Visu signālu izslēgšana ................. 56. lpp.
Zvana iestat...................................61. lpp.
Laika iestatīšana ........................... 66. lpp.
i Signāls ieslēgts j Signāls izslēgts.
§Pauze§
Atkārto skaņas signālu pēc
5 minūtēm.

49

Piezīmes

§Izvēlne§KPlānotājsKPiezīmes
Izmantojiet tālruni kā piezīmju
grāmatiņu.

Jauns ieraksts

G
J

Izvēlieties <Jauns ier.>.
Ievadiet tekstu – ne
vairāk kā 50 rakstzīmes
(var izmantot iespēju T9
77. lpp.).

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Saglabāt

Saglabājiet ierakstu.

Teksta izvēlne
§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Saglabāt

Saglabājiet ierakstu.

Teksta
ievade
(77. lpp.)

Ieteicams T9: ieslēgt/
izslēgt T9 ievadi.
Ievades valoda: izvēlēties
teksta sastādīšanas
valodu.

Jauna riņda Ievadīt rindiņas
pārtraukumu.
Nodzēst
tekstu

Dzēst piezīmi.

Sūtīt

Nosūtīt ierakstu kā SMS
īsziņas tekstu.
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50
Ieraksta apskate

G

Izvēlieties ierakstu.

§Skatīt§

Atveriet piezīmi.

Piezīmju izvēlne
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§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Skatīt

Parādīt ierakstu.

Mainīt

Atvērt ierakstu mainīšanai.

Jauns ier.

Ievadīt jaunu piezīmi.

Dzēst

Dzēst ierakstu.

Dzēst visu

Pēc apstiprināšanas dzēst
visas piezīmes.

Konfidenciāls

Aizsargāt piezīmes
ierakstu ar tālruņa kodu
(12. lpp.).

Sūtīt

Nosūtīt ierakstu kā SMS
īsziņas tekstu.

Ietilpība

Parādīt ierakstu skaitu.

Piezīme
Nav ieteicams glabāt paroles u.tml. kodus
(PIN, TAN utt.) piezīmju formā.

Nokavētie atgādinājuma
signāli

§Izvēlne§KPlānotājsKNokavētie atgād.
Notikumi ar signālu, kurus esat
nokavējis, ir apskatāmi sarakstā.
Piezīme
Plānotājā ir vietas 50 tikšanos un
apsveikumu ierakstiem un 10 piezīmju
ierakstiem.

Balss komanda
Tālruņa funkcijas var startēt, pasakot
vārdu. Tālrunī (bet ne SIM kartē!) var
saglabāt līdz 20 balss ierakstiem
balss iezvanei (25. lpp.) vai balss
komandām.

§Izvēlne§KOrganizators
KBalss komanda
Tiek parādīts pieejamo funkciju
saraksts.

G

Izvēlieties funkciju.

§Ierakst.§

Nospiediet.

§Jā§

Apstipriniet izvēlēto
funkciju.

§Sākt§

Sāciet ierakstīšanu.

Atskan īss skaņas signāls. Tagad pasakiet komandu, kas atbilst funkcijai,
un atkārtojiet to pēc signāla, izpildot
ekrānā redzamos norādījumus.
Pīkstiens apstiprina ierakstu, kas tiek
saglabāts automātiski.
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Kalkulators

Lietošana

E

Turiet nospiestu. Sāciet
balss vadību (gaidīšanas
režīmā).

Pasakot komandu, funkcija tiek
izpildīta.
Piezīme
Apkārtēji trokšņi var pavājināt komandas
atpazīstamību.
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Balss komanda izvēlne

G

§Iespējas§

51

Izvēlieties vajadzīgo
ierakstu ar balss
komandu.
Atveriet izvēlni.

Atskaņo

Atskaņot ierakstam
atbilstošo balss ierakstu.

Jauns
ieraksts

Atkārtot balss ierakstīšanu
ierakstam.

Dzēst

Dzēst ierakstu.

Dzēst visu

Pēc apstiprinājuma dzēst
visus ierakstus.

§Izvēlne§KPlānotājsKKalkulators

J

Ievadiet skaitli
(ne vairāk kā 8 ciparus).
Funkcija “+” vai “-”.

Vai
§. =+ - * /§

J

#

Vairākas reizes nospiediet
vadības taustiņu pa labi.
Atkārtojiet to pašu ar
pārējiem skaitļiem.
Tiek parādīts rezultāts.

Kalkulatora funkcijas
§. =+ - * /§ Vairākas reizes nospiediet
vadības taustiņu pa labi:
.
Ievadīt decimālzīmi.
=
Rezultāts.
Saskaitīšana.
+
Atņemšana.
Reizināšana.
*
Dalīšana.
/
±
Pārslēgties no “+” uz “-” un
pretēji.
%
Pārvērst par procentiem.
Ï
Saglabāt displejā redzamo
skaitli.
Ð
Paņemt saglabāto skaitli no
atmiņas.
e
Kāpinātājs (ne vairāk kā divi
cipari).

*
0

Speciālie taustiņi:
Ievadīt decimālzīmi.
Saskaitīt (turiet nospiestu).
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Valūtas konvert.

Valūtas ievadīšana

Kalkulatora funkcijas
§§. =§§
Vairākas reizes nospiediet
vadības taustiņu pa labi.
.
Ievadīt decimālzīmi.
=
Kalkulatora rezultāts.
Ð
Paņemt saglabāto skaitli no
kalkulatora.

Ja vēl nav ievadīta neviena valūta,
nospiediet §Labi§, lai ievadītu pirmo.

Konvertēšana

§Izvēlne§KPlānotājs
KValūtas konvert.
Var aprēķināt valūtas kursus starp
trim valūtām.

Pretējā gadījumā:
§Iespējas§ Atveriet izvēlni.
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Jauns ier. Izvēlieties, pēc tam:
Tikai Eiropas valūtām:
§Saraksts§ Nospiediet un izvēlieties
1. Eiropas valūtu.
§Paņemt§

F

Apstipriniet.
Izvēlieties otru lauku.

§Saraksts§ Nospiediet un izvēlieties
2. Eiropas valūtu.

Aprēķinus var veikt jebkurai no
ievadīto valūtu kombinācijām.

G

§Paņemt§

J

#

Izvēlieties valūtu
kombināciju no saraksta.
Apstipriniet.
Ievadiet summu (ne
vairāk kā 12 ciparus).
Tiek parādīts rezultāts.
§Atkārtot§ Atkārtojiet
konvertēšanu ar citiem
datiem.

§Paņemt§

Apstipriniet.

Kalkulatora izvēlne

§Labi§

Apstipriniet.

§Iespējas§

Eiropas valūtām un/vai citām
valūtām:

Jauns ier.

Ievadīt divas jaunas
valūtas.

Ievadiet valūtu
apzīmējumus.

Mainīt

Mainīt abas valūtas.

Dzēst

Dzēst abas valūtas.

Dzēst visu

Dzēst visas valūtu
kombinācijas.

J
§Labi§

J

Apstipriniet.
Ievadiet valūtu kursus.
Saglabājiet, nospiežot
§Iespējas un §Labi§.

Atveriet izvēlni.
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Balss ziņa/Pastk.

Balss ziņa/
Pastk.

Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēju
piedāvā ārējo automātiskā
atbildētāja pakalpojumu. Šajā
pastkastē zvanītājs var jums atstāt
balss ziņu, ja:
• tālrunis ir izslēgts vai neatrodas
uztveršanas zonā;
• nevēlaties atbildēt;
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• runājat pa tālruni (un ja funkcija
Zvanu gaidīš. nav aktivizēta
64. lpp.).
Ja balss pasts neietilpst pakalpojumu
sniedzēja piedāvātajā standarta
pakalpojumu paketē, jums šis
pakalpojums ir jāreģistrē atsevišķi un
jāveic manuāli iestatījumi. Atkarībā
no pakalpojumu sniedzēja tālāk
aprakstītā procedūra var nedaudz
atšķirties.

Iestatījumi

L

Pakalpojumu sniedzējs izsniedz
divus tālruņa numurus:
Pastkastes tālruņa numurs
Uz šo numuru jāzvana, lai noklausītos
jums atstātās balss ziņas. Lai to
iestatītu:
§Izvēlne§KĪsziņasKBalss ziņa
Izvēlieties numuru tālruņu grāmatā
vai sastādiet/labojiet to un
apstipriniet ar §Labi§.
Zvanu pāradresācija
Zvani tiek pāradresēti uz šo tālruņa
numuru. Lai to iestatītu:

53

§Izvēlne§KPāradresēt
Kpiemēram, Neatbildētie
KIestatīt
Sastādiet pastkastes
J
tālruņa numuru.
§Labi§

Reģistrācija tīklā tiek
apstiprināta pēc dažām
sekundēm.

Papildinformāciju par zvanu
pāradresāciju skatiet 64. lpp.

Ziņu atskaņošana

L

Jauna balss ziņa displejā tiek
parādīta šādi:

\

Ikona un pīkstiens.

Vai

…

Par jaunu balss ziņu vēsta
teksta īsziņa.

Vai
Pienāk zvans ar automātisku
paziņojumu.
Piezvaniet uz savu automātiskā
atbildētāja pastkasti un noklausieties
balss ziņu(as).

1

Turiet nospiestu (ja
nepieciešams, pastkastes
numuru ievadiet tikai
vienreiz).
Apstipriniet ar §Labi§ vai
§Pastk.§ – atkarībā no
pakalpojumu sniedzēja.

Atrodoties ārpus mājas tīkla,
iespējams, jāzvana uz citu pastkastes
tālruņa numuru un, lai tai piekļūtu
pastkastei, jāievada parole.
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Šūnu apraides pakalpojumi

Atsevišķi pakalpojumu sniedzēji
Šūnu
piedāvā informācijas pakalpojumus
apraides
pakalpojumi (info kanālus). Ja saņemšanas
funkcija ir ieslēgta, jūs saņemat ziņas
par tēmām, kas aktivizētas sarakstā
Tēmu sar.
§Izvēlne§KĪsziņasKŠūnu apraide

Saņemšana

L

Šūnu apraides pakalpojumus var
aktivizēt un deaktivizēt. Ja tie ir
aktivizēti, samazinās tālruņa
gaidīšanas laiks.
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Las.jaunu inf.
Tiek parādītas visas nelasītās šūnu
apraides ziņas.

Tēmu sar.
Šo personīgo sarakstu varat
papildināt ar neierobežotu skaitu
tēmu no tēmu rādītāja (Tēmu
rādītājs). Ir iespējams iepriekš iestatīt
10 ierakstus un to kanālu numurus
(ID) un nosaukumus, ja tādi ir.
Jauna tēma
Izvēlieties Jauna tēma.
• Ja nav pieejams neviens tēmu
rādītājs (Tēmu rādītājs), ievadiet
tēmu un tās kanāla numuru un
apstipriniet ar §Labi§.
• Ja tēmu rādītājs jau ir saņemts,
izvēlieties tēmu un apstipriniet to,
nospiežot §Labi§.

Izvēle no saraksta
§Iespējas§

Atveriet saraksta izvēlni.

Ja sarakstā ir izvēlēta tēma, to var
apskatīt, aktivizēt, deaktivizēt,
rediģēt vai izdzēst.

Aut. parādīš.
Šūnu apraides ziņas tiek parādītas
gaidīšanas režīmā, garāki teksti tiek
ritināti automātiski. Šo rādījumu var
aktivizēt/deaktivizēt visām vai tikai
jaunajām ziņām.
Lai pārslēgtos uz “pilnas lapas skatu”:

#, pēc tam nospiediet §Sk. info§.
Tēmu rādītājs

L

Izvēlei tiek piedāvāts tēmu saraksts.
Ja saraksts netiek rādīts, kanālu
numuri (ID) ir jāievada manuāli
(Tēmu sar.). Papildinformāciju var
iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Apraid.valodas
Varat norādīt, vai vēlaties saņemt
šūnu apraides ziņas kādā noteiktā
valodā vai jebkurā valodā.
Displeja rādījumi
o, p Tēma ir aktivizēta/
deaktivizēta.
Par tēmu ir saņemtas jaunas
ziņas.
Jau izlasītās ziņas.

…
ƒ
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Profili
Profili

Izmantojot profilu, viena funkcija
nosaka vairākus iestatījumus.
• Tiek piedāvāti pieci profili ar
noklusējuma iestatījumiem, bet
tos var mainīt:
Parasta vide
Klusa vide
Autom. kompl.
Austiņas
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• Var izveidot arī divus personīgos
profilus (<Tukšs>).
• Īpašais profils Lidmaš. rež. nav
maināms (56. lpp.).
Ja tālruni izmanto vairāki lietotāji,
katrs var aktivizēt savus iestatījumus,
izvēloties personīgo profilu.

Aktivizēt

§Izvēlne§KProfili

§Paņemt§

Izvēlieties noklusēto
profilu vai personīgo
profilu.
Aktivizējiet profilu.

¾ Parasta vide
½ Klusa vide
¾ Skaļa vide
Iespējas

Iestatījumi
Lai izmainītu noklusēto profilu vai
izveidotu jaunu personīgo profilu:

G

Izvēlieties profilu.

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Mainīt iestat.
Izvēlieties.

Skaļa vide

G

55

Paņemt

½ Aktīvais profils.

Tie parādīts pieejamo funkciju
saraksts:
Zvana iestat. .................................61. lpp.
Skaļums ........................................62. lpp.
Zvanu filtrēšana ............................63. lpp.
Kluss brīdin. ..................................61. lpp.
Taustiņu toņi .................................63. lpp.
Info signāli ....................................63. lpp.
Apgaismojums ..............................61. lpp.
Lieli burti ........................................61. lpp.
Bitkaršu stils ..................................60. lpp.
Kad kāda no funkcijām ir iestatīta,
atkal tiek piedāvāta profilu izvēlne
un varat mainīt citus iestatījumus.
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Profili

56

Lidmaš. rež.

Profilu izvēlne
§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Mainīt iestat.

Mainīt profila
iestatījumus.

Kopēt no

Kopēt iestatījumus no
cita profila.

Pārdēvēt

Pārdēvēt personīgo
profilu.
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Autom. kompl.
Ja tiek izmantots oriģinālais Siemens
automašīnas komplekts (97. lpp.),
profils tiek aktivizēts automātiski,
tiklīdz tālrunis tiek ielikts turētājā
(76. lpp.).

Austiņas
Lietojot oriģinālās Siemens austiņas
(96. lpp.), profils tiek aktivizēts
automātiski, tiklīdz tiek pievienotas
austiņas (76. lpp.).

Visi signāli (tikšanos, modinātāja)
tiek izslēgti. Šo profilu nav iespējams
mainīt. Izvēloties šo profilu, pēc
brīdinājuma tālrunis tiek izslēgts.

Aktivizēt

G

§Paņemt§

Ritiniet līdz Lidmaš. rež.
Aktivizējiet profilu.
Uz drošības vaicājumu
jāatbild apstiprinoši.
Tālrunis automātiski
izslēdzas.

Parastā izmantošana
Atgriežoties parastās izmantošanas
režīmā pēc tālruņa ieslēgšanas, tiek
aktivizēts noklusējuma profils Parasta
vide.
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Mana izvēlne
Mana izvēlne §Izvēlne§KMana izvēlne
Izveidojiet savu izvēlni ar biežāk
lietotajām funkcijām, tālruņu
numuriem vai WAP lapām.
Sākotnēji ir iestatīts desmit pieejamo
ierakstu saraksts. Taču to pēc
vēlēšanās ir iespējams mainīt.
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Aktivizēt

G

Izvēlieties vajadzīgo
ierakstu.

§Paņemt§

Nospiediet.

Vai

A

Ja izvēlētais ieraksts ir
tālruņa numurs, to var
izsaukt ar zvanīšanas
taustiņu.

57

Mainīt iestat.
Jebkuru sākotnēji iestatīto ierakstu
(1–10) var aizstāt ar citu no Mana
izvēlne izvēles saraksta.

G

Izvēlieties vajadzīgo
ierakstu.

§Iespējas§

Nospiediet.

Mainīt iestat.
Izvēlieties.
§Iestatīt§

G
§Iestatīt§

Nospiediet.
Izvēlieties jauno ierakstu
no izvēles saraksta.
Nospiediet.

Ja kā jaunu ierakstu esat izvēlējies
tālruņa numuru vai izlases WAP lapu,
izvēlei tiek atvērta atbilstošā
programma.

Atjaunot visu
Pēc apstiprināšanas un tālruņa koda
ievadīšanas tiek iestatīti noklusētie
ieraksti.
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Ātrās
piekļuves
taustiņš

Ātrās piekļuves taustiņš

Vadības taustiņam (pa kreisi) un
ciparu taustiņiem 2–9 (ātrā numuru
sastādīšana) var ieprogrammēt
svarīgu tālruņa numuru vai funkciju.
Pēc tam tālruņa numuru var sastādīt
vai funkciju izsaukt, nospiežot tikai
vienu taustiņu.
Piezīme
Vadības taustiņu (pa kreisi), iespējams, jau
ir iestatījis pakalpojumu sniedzējs (piem.,
piekļuve “} SIM pakalpojumiem”).
Iespējams, ka šo taustiņam piešķirto
funkciju nevar mainīt.
Izvēles taustiņu dažkārt automātiski var
aizstāt ar ]/\, lai, piemēram, piekļūtu
jaunai īsziņai.
Pieejamie taustiņu piešķīrumi:
Internets (WAP) ............................ 37. lpp.
Spēles u.c. .................................... 40. lpp.
Signāli ........................................... 47. lpp.
Sveicieni........................................ 48. lpp.
Piezīmes ....................................... 49. lpp.
Modinātājs..................................... 47. lpp.
Jauna SMS ................................... 33. lpp.
Saņemtās (SMS)........................... 32. lpp.
Nosūtītās (SMS)............................ 32. lpp.
Ekrānsaudzētājs ........................... 60. lpp.

Vadības taustiņš
(pa kreisi)
Lai nodrošinātu ātru piekļuvi,
vadības taustiņam (pa kreisi) var
ieprogrammēt funkciju/numuru.

Maiņa
_
g
Pakalpojumu sniedzējs
01.10.2002
23:45
Internet

Izvēlne

§Internet§

Īsi nospiediet.

§Labot§

Ritiniet līdz programmai
sarakstā.

• Piešķiriet vadības taustiņam (pa
kreisi) jaunu programmu
(piemēram, J. īsziņa).
• Īpašs gadījums: Tālruņa numurs.
Tālruņu grāmatā izvēlieties vārdu
(piemēram, “Dace”), lai piešķirtu
to vadības taustiņam (pa kreisi).
§Paņemt§

Apstipriniet iestatījumu.

Lietošana
Šeit lietotais vārds “Dace” ir tikai
piemērs.
§Dace§

Turiet nospiestu.
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Ātrās piekļuves taustiņš
Ātrās numuru
sastādīšanas taustiņi
Ciparu taustiņus 2–9 var izmantot
kā ātrās numuru sastādīšanas
taustiņus. Par iespējamo taustiņu
piešķiri skatiet 58. lpp. Cipara 1
taustiņš ir rezervēts pastkastes
numuram (53. lpp.).

Maiņa
Gaidīšanas režīmā:
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J

§Iestatīt§
Vai
§J. īsziņa§

§Labot§

Nospiediet cipara taustiņu
(2–9). Ja taustiņš vēl nav
piešķirts:
Nospiediet.
Īsi nospiediet (ja
taustiņam, piemēram,
ir iestatīta funkcija
J. īsziņa).
Ritiniet līdz programmai
sarakstā.
Īpašs gadījums: Tālruņa
numurs. Tālruņu grāmatā
izvēlieties vārdu, ko
piešķirt taustiņam.
Īpašs gadījums:
Grāmatzīmes. Grāmatzīmju
sarakstā izvēlieties URL,
ko piešķirt taustiņam.

§Paņemt§

Apstipriniet iestatījumu.
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Lietošana
Izvēlieties saglabātu tālruņa numuru
vai startējiet saglabātu programmu
(piemēram, J. īsziņa).

3

Nospiediet.

§J. īsziņa§

Turiet nospiestu.

Gaidīšanas režīmā, piemēram:
Virs vadības taustiņa (pa labi) tiek
parādīts cipara 3 taustiņa
piešķīrums, piemēram:

3

Vai vienkārši
Turiet nospiestu.
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Iestatījumi

Iestatījumi

Displejs

§Izvēlne§KIestatījumiKDisplejs
Kizvēlieties funkciju

Ekrānsaudzētāja izvēlne
Aktivizēt

Aktivizēt ekrānsaudzētāju.

Stils

Analogs plkst. vai
Bitkarte/Animācija.

Animācija

Piešķirt ekrānsaudzētājam
Bitkarte/Animācija.
Ekrānsaudzētājs tiek
automātiski aktivizēts.

Ātrskats

Parādīt ekrānsaudzētāju.

Taimauts

Iestatīt laika periodu, pēc
kura tiek aktivizēts
ekrānsaudzētājs.

Drošība

Pārtraukt ar tālruņa kodu
aizsargātu
ekrānsaudzētāju.

Valoda
Iestatiet displeja tekstu valodu. Ja tā
ir iestatīta uz “automātiski”, tiek
izmantota jūsu vietējā pakalpojumu
sniedzēja lietotā valoda. Ja nejauši
iestatīta valoda, ko nesaprotat, varat
pārslēgties uz vietējā pakalpojumu
sniedzēja valodu, ievadot šādu
kombināciju:
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*#0000#A

Teksta ievade
Ieteicams T9
Ieslēdziet/izslēdziet inteliģento
teksta ievadi.

Logo (operatora logotips)
Izvēlieties attēlu.

Ievades valoda
Izvēlieties sastādāmās īsziņas
valodu. Valodas, kurās ir iespējams
izmantot T9, ir atzīmētas ar
simbolu T9.

Izvēlei tiek piedāvātas divas
animācijas, kas tiek rādītas,
piemēram, ievadot PIN kodu.

Ekrānsaudzētājs

Savs sveiciens

Pēc lietotāja iestatītā laika posma
displejā tiek parādīts
ekrānsaudzētāja attēls. Funkciju
pārtrauc ienākošs zvans vai jebkura
taustiņa nospiešana.
Ekrānsaudzētājus var saņemt un
saglabāt, arī izmantojot SMS/WAP.

Tālruni ieslēdzot, tiek parādīta nevis
animācija, bet jūsu sastādītais
sveiciens.

Bitkaršu stils

§Labot§

J

§Labi§

Ieslēdziet/izslēdziet.
Dzēsiet veco tekstu un
ievadiet jaunu sveicienu.
Apstipriniet izmaiņas.
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Iestatījumi
Lieli burti

Kluss brīdin.

Displejam varat izvēlēties vienu no
diviem piedāvātajiem burtu
lielumiem.

Ieslēdziet/izslēdziet kluso signālu
(papildus zvana signālam).

Apgaismojums

G

Varat ieslēgt un izslēgt (izslēdzot
paildzinās gaidīšanas laiks).

Kontrasts
Varat iestatīt displeja kontrastu.

G
© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\lv\Druck\C55_Setup.fm

61

Vairākas reizes nospiediet
vadības taustiņu uz
augšu/uz leju, lai iestatītu
displeja kontrastu.

Audio

§Izvēlne§KIestatījumiKAudio
Kizvēlieties funkciju
Atbilstoši savai gaumei varat iestatīt
skaņas signālus dažādām situācijām.

Zvana iestat.
Ieslēgt/Izslēgt
Ieslēdziet/izslēdziet visus
zvana signālus.
Iepīkstas

Saīsiniet zvana signālu
līdz īsam pīkstienam.

Piezīme
k
Norāde: pīkstiens.
j
Norāde: zvana signāls izslēgts.
Zvana signāla izslēgšana.............. 87. lpp.

§Paņemt§

G
§Paņemt§

Izvēlieties:
Izslēgt
Standarta
Helikopters
NLO
Šoks
Moskīts
Vilciens
Gaismas efek.
Nospiediet.
Iestatiet klusā signāla
veidu.
Apstipriniet.
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Iestatījumi

62
Kluss brīdin.

Zvana signāli

Lai jūs netraucētu zvana signāli,
varat tos aizstāt ar signālu bez
skaņas.

Īpašus zvana signālus var piešķirt šeit
norādītajiem zvanu veidiem/
funkcijām.

Piezīme
Pirms liekat tālruni pie auss, lūdzu,
pārliecinieties, vai esat pieņēmis zvanu.
Šādi jūs izvairīsities no dzirdes
bojājumiem, ko var izraisīt skaļš zvana
signāls!

G

Skaļums
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Skaļumu var iestatīt atsevišķi šāda
tipa zvaniem/funkcijām.

G

§Paņemt§

G

§Paņemt§

Izvēlieties:
Q zvani
Grupu zvani
Citi zvani
Signāli
Īsziņas
Šūnu apraide
Nospiediet.
Iestatiet skaļumu.
Apstipriniet.

Piezīme
Norāda pieaugošu skaļumu.
Ja tālrunim ir reģistrēti divi atsevišķi tālruņa
numuri, tiem var iestatīt dažādu skaļumu
(74. lpp.).

§Paņemt§

G
§Paņemt§

Izvēlieties:
Q zvani
Grupu zvani
Citi zvani
Signāli
Īsziņas
Šūnu apraide
Nospiediet.
Izvēlieties zvana signālu.
Apstipriniet.

Piezīme
Skaņas vadība .............................. 44. lpp.
Individuālus zvana signālus var saņemt,
izmantojot SMS īsziņas (31. lpp.) vai
lejupielādējot tos no WAP vai HTTP
(44. lpp.).
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Iestatījumi
Zvanu filtrēšana

L

Taustiņi

Skaņas signāls vai klusais signāls tiek
raidīts tikai tiem zvaniem, kuri
pienāk no tālruņu grāmatā
saglabātiem numuriem vai no
konkrētas grupas. Citi zvani tiek
vienīgi parādīti displejā.

§Izvēlne§KIestatījumiK Taustiņi
Kizvēlieties funkciju

Ja šos zvanus nepieņemat, tie tiek
pāradresēti uz pastkasti (ja tā ir
iestatīta; sk. 53. lpp.).

(izņemot

Piezīme

l
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Norāde:
ir aktivizēts zvanu filtrs.

Taustiņu toņi
Varat iestatīt akustisku taustiņu toni:
Klikšķis, Tonis vai Kluss.

Minūtes sign.
Sarunas laikā ik pēc minūtes atskan
pīkstiens, atgādinot par norunāto
laiku.

Info signāli
Iestatiet pakalpojumu un
brīdinājuma signālus:
Ieslēgt/Izslēgt
Ieslēdziet/izslēdziet
brīdinājuma signālus.
Paplašināts

Ja ieslēgts, pakalpojumu
signāli tiek raidīti
paplašinātam funkciju
klāstam.

Jebk. atbildei
Lai pieņemtu ienākošus zvanus, var
izmantot jebkuru taustiņu

B ).

Aut. taustiņsl.
Ja ir aktivizēts automātiskais
taustiņslēgs, tastatūra gaidīšanas
režīmā tiek automātiski bloķēta
vienu minūti pēc pēdējā taustiņa
nospiešanas. Šādi tiek novērsta
nejauša tālruņa lietošana. Taču jums
var piezvanīt un jūs varat piezvanīt
avārijas dienestiem.
Taustiņus var bloķēt un atbloķēt arī
šādi:

#

Turiet nospiestu.

Taustiņu toņi
Var iestatīt šāda veida akustiskos
taustiņu toņus:
Klikšķis, Tonis vai Kluss.
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Iestatījumi

Ierīce

§Izvēlne§KIestatījumiKIerīce
Kizvēlieties funkciju

Zvanu gaidīš.

Pāradresēšanas iestatīšana
Parastais pāradresēšanas nosacījums
ir šāds:

L

Ja esat reģistrējies šim
pakalpojumam, varat pārbaudīt,
vai tas ir iestatīts, un to aktivizēt
vai deaktivizēt (18. lpp.).
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Slēpt ID

L

Kad zvanāt, zvana adresāta tālruņa
displejā var tikt parādīts jūsu tālruņa
numurs (no pakalpojumu sniedzēja
atkarīgs pakalpojums).
Lai numurs netiktu uzrādīts, varat
aktivizēt režīmu “Slēpt ID”
nākamajam vai visiem turpmākajiem
zvaniem. Šīs funkcijas, iespējams,
īpaši jāreģistrē pie pakalpojumu
sniedzēja.

Neatbildētie zvani

G

(Ietver nosacījumus Nav
sasniedz., Nav atbildes,
Aizņemts; sk. tālāk.)
§Paņemt§
Iestatīt

J

Nospiediet.
Izvēlieties.
Ievadiet tālruņa numuru,
uz kuru jāpāradresē zvani
(ja tas vēl nav izdarīts).

vai

·
§Labi§

Pāradresēt
Varat iestatīt nosacījumus, kad
ienākošie zvani ir jāpāradresē uz
pastkasti vai citu tālruņa numuru.

L

Izvēlieties Neatbildētie.

Izvēlieties šo tālruņa
numuru tālruņu grāmatā
vai izmantojot §Pastk.§.
Apstipriniet. Pēc īsas
pauzes tīkls apstiprina
iestatījumu.

Visi zvani
Visi zvani tiek pāradresēti.

n

L

Gaidīšanas režīmā
displeja augšējā rindā ir
šāds simbols.
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Iestatījumi
Īp. pāradr.

L

Nav sasniedz.
Pāradresēšana, ja tālrunis ir izslēgts
vai atrodas ārpus uztveršanas zonas.
Nav atbildes
Zvans tiek pāradresēts pēc noteikta
laika (atkarīgs no tīkla). Šo laika
periodu var iestatīt līdz 30 sekundes
garu ar 5 sekunžu intervāliem.
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Aizņemts
Pāradresācija, ja jau notiek tālruņa
saruna. Ja ir ieslēgta Zvanu gaidīš.
(18. lpp.), sarunas laikā atskan zvana
gaidīšanas signāls.
Saņem faksu
L
Faksa zvani tiek pāradresēti uz
tālruņa numuru, kam pieslēgts faksa
aparāts.
Saņem datus
L
Datu zvani tiek pāradresēti uz
tālruņa numuram pieslēgtu datoru.

Statusa pārb.
Varat pārbaudīt visu nosacījumu
pašreizējo pāradresācijas statusu.

65

Pēc īsas pauzes tīkls pārraida un
parāda pašreizējo pāradresācijas
stāvokli.

p
o
s

Nosacījums iestatīts.
Nav iestatīts.
Norāda, ka statuss nav zināms (piemēram, jaunas
SIM kartes gadījumā).

Atcelt visu
Tiek atceltas visas aktivizētās
pāradresācijas.

L

Piezīme
Ievērojiet, ka pāradresācijas iestatījumus
uztur tīkls, nevis tālrunis (piemēram, ja
maināt SIM karti).
Nosacījuma pārbaude vai dzēšana
Vispirms izvēlieties nosacījumu.
§Paņemt§ Nospiediet.
Statusa pārb.
Izvēlieties.
vai
Dzēst

Izvēlieties.

Pāradresācijas atjaunošana
Pēdējais pāradresācijas iestatījums ir saglabāta atmiņā. Rīkojieties tāpat, kā iestatot
pāradresāciju. Tiek parādīts atmiņā saglabātais tālruņa numurs. Apstipriniet numuru.
Tālruņa numura maiņa
Rīkojieties tāpat, kā iestatot pāradresāciju.
Kad tiek parādīts atmiņā saglabātais
tālruņa numurs:
§Dzēst§
Nospiediet. Tālruņa numurs
tiek izdzēsts.
Ievadiet un apstipriniet jauno tālruņa
numuru.
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Iestatījumi

66
§Izvēlne§KIestatījumiKIerīce
Kizvēlieties funkciju

Rūpn. iestat.
Tālrunī tiek atjaunoti noklusētie
iestatījumi (rūpnīcas iestatījumi)
(neattiecas uz SIM kartes un tīkla
iestatījumiem).
Alternatīvā ievade gaidīšanas
režīmā:

*

#9999#A
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Tālr. identit.
Tiek parādīts tālruņa ID (IMEI). Šī
informācija var noderēt klientu
servisam.

Piezīme
Ja akumulators tiek izņemts uz laiku, kas
ilgāks par 30 sekundēm, pulkstenis
jāiestata no jauna.
Datuma iestatīšana:
DD:
Datums (2 cipari)
MM:
Mēnesis (2 cipari)
GGGG: Gads (4 cipari)

Laika joslas
Norādiet laika joslu, kurā pašlaik
atrodaties.

G

Izvēlieties vajadzīgo laika
joslu no saraksta.

§Paņemt§

Apstipriniet to.

Vai arī gaidīšanas režīmā ievadiet:

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

*

Skatīt

#06#

Pulkstenis

Parādīt izvēlēto laika joslu
kopā ar nosaukumu un
datumu.

§Izvēlne§KIestatījumiKPulkstenis
Kizvēlieties funkciju

Autom.laika j. Tīkls automātiski pārslēdz
laika joslu atbilstoši
L
vietējam laikam.

Datums/laiks

Vasaras laiks Ieslēgt/izslēgt vasaras
laiku. Saules simbols
norāda, ka ir aktivizēts
vasaras laiks.

Sākot lietot tālruni, ir jāiestata
pareizs pulkstenis.
§Labot§

J

Nospiediet.
Vispirms ievadiet datumu
(diena/mēnesis/gads),
pēc tam – laiku
(24 stundu formātā,
ieskaitot sekundes).

Datuma forma

Autom.laika j.

L

Ja šī funkcija ir aktivizēta, šķērsojot
laika joslas, tiek parādīts
piedāvājums pārregulēt pulksteni
uz jauno laika joslu (ja šo iespēju
piedāvā tīkls, kurā reģistrējaties).
DD.MM.GGGG vai MM/DD/GGGG.
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L

Aut. parādīš.

GPRS

Laika rādījumu gaidīšanas režīmā var
ieslēgt un izslēgt.

(General Packet Radio Service –
vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Budistu gads
Pārslēdzieties uz budistu kalendāru
(nav pieejams visos modeļos).

Aut. izslēgt
Tālrunis automātiski izslēdzas katru
dienu iestatītajā laikā.

GPRS ir jauna metode, kas ļauj ātrāk
pārraidīt datus mobilajos tīklos.
Izmantojot GPRS, interneta
pieslēgums var būt pastāvīgs, ja to
atļauj tīkla iespējas.
Taču daži pakalpojumu sniedzēji vēl
nenodrošina šo pakalpojumu.
§Jā§/§Nē§

Aktivizēšana:
§Laiks§
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J

§Labi§

Nospiediet.
Ievadiet laiku (24 stundu
formāts).
Apstipriniet.

Deaktivizēšana:
§Manuāli§

Nospiediet.

§Labi§

Apstipriniet.

Savienojamība

§Izvēlne§KIestatījumiKSavienojamība
Kizvēlieties funkciju

Aktivizējiet vai
deaktivizējiet GPRS
funkciju.

Displeja rādījumi:

«
ª
©

GPRS aktivizēts.
GPRS pieejams.
GPRS savienojums
aktivizēts.

GPRS info
Tiek parādīta savienojuma statusa
informācija.

Autentifikācija
§Labot§

Aktivizējiet šifrēto WAP
iezvani caur GPRS
(CHAP, ChallengeHanshake Authentication
Procedure –
izaicinājumrokspiediena
autentificēšanas
procedūra) vai
deaktivizējiet to (PAP,
Personal Authentication
Procedure – personiskā
autentificēšanas
procedūra).
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68
WAP profilu iestatījumi

Var iestatīt līdz 5 WAP profiliem
(ja pakalpojumu sniedzējs to nav
aizliedzis). Ieraksti ir atkarīgi no
pakalpojumu sniedzēja. Lai iestatītu
jaunu profilu:

G

Izvēlieties profilu.

§Labot§

Atveriet izvēlni.
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G

§Labot§

Izvēlieties profila
diapazonu un veiciet
iestatījumus vai norādiet
informāciju visos laukos
pēc kārtas.
Tiek parādīta ieraksta
kartīte.

Papildinformāciju varat iegūt no
pakalpojumu sniedzēja:
Profila
nos.:

Ievadiet/mainiet nosaukumu.

WAP
IP adrese: ievadiet IP adresi.
parametri
Ports: ievadiet porta numuru.
L
Mājas lapa: ievadiet
sākumlapu (37. lpp.), ja
pakalpojumu sniedzējs to nav
iestatījis.
Aizkav. laiks: laiks sekundēs,
pēc kura jāpārtrauc
savienojums, ja nekas vairs
netiek ievadīts un nenotiek
datu apmaiņa.

CSD iestatījumi
(Circuit
Switched
Data –
komutēto
ķēžu dati)

Iezvanes nr.: ievadiet
interneta pakalpojumu
sniedzēja numuru.
Zvana veids: izvēlieties ISDN
vai Analogais.
Pieteikš.vārds: ievadiet
lietotājvārdu.
Parole: ievadiet paroli (tiek
parādīta kā zvaigznītes).

GPRS iestatījumi
(General
Packet
Radio
Service –
vispārējais
pakešu
radiopakalpojums)

GPRS deaktivizēts: jā/nē.
(Pieejams tikai tad, ja ir
ieslēgta GPRS funkcija; sk.
67. lpp.)
APN: ievadiet pakalpojumu
sniedzēja adresi.
Pieteikš.vārds ievadiet
lietotājvārdu.
Parole: ievadiet paroli (tiek
parādīta kā zvaigznītes).

§Saglabāt§ Iestatījumi tiek saglabāti,
un tiek parādīts profilu
saraksts.
Aktivizējiet iestatīto WAP
profilu (39. lpp.).
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Iestatījumi
HTTP profilu iestatīšana
Var definēt līdz 5 profiliem
(iespējami pakalpojumu sniedzēja
noteikti ierobežojumi). Parasti
pakalpojumu sniedzējs jau ir
norādījis iestatījumus. Lai iestatītu
jaunu profilu:

G

Izvēlieties profilu.

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.

Mainīt iestat.
Izvēlieties un apstipriniet.
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G

§Labot§

Izvēlieties profila
diapazonu un veiciet
iestatījumus vai norādiet
informāciju visos laukos
pēc kārtas.
Tiek parādīta ieraksta
kartīte.

Papildinformāciju varat iegūt no
pakalpojumu sniedzēja:
HTTP
Aizkav. laiks: ievadiet laiku
parametri sekundēs, pēc kura jāpārtrauc
savienojums, ja vairs nenotiek
datu ievade vai apmaiņa.
Deaktiv. starpn.: jā/nē.
Starpniekserv.: ievadiet
hostdatora nosaukumu.
Starpniekports: ievadiet
porta numuru.
Starpn.pieteikš.: ievadiet
lietotājvārdu.
Starpn. parole: ievadiet
paroli.

69

CSD iestatījumi
(Circuit
Switched
Data –
komutēto
ķēžu dati)

Iezvanes nr.: ievadiet
interneta pakalpojumu
sniedzēja numuru.
Zvana veids: izvēlieties ISDN
vai Analogais.
Pieteikš.vārds ievadiet
lietotājvārdu.
Parole: ievadiet paroli (tiek
parādīta kā zvaigznītes).

GPRS iestatījumi
(General
Packet
Radio
Service –
vispārējais
pakešu
radiopakalpojums)

GPRS deaktivizēts: jā/nē.
(Pieejams tikai tad, ja ir
ieslēgta GPRS funkcija; sk.
67. lpp.)
APN: ievadiet pakalpojumu
sniedzēja adresi.
Pieteikš.vārds ievadiet
lietotājvārdu.
Parole: ievadiet paroli (tiek
parādīta kā zvaigznītes).
DNS1/DNS2: (nav obligāti)

§Saglabāt§ Iestatījumi tiek saglabāti,
un tiek parādīts profilu
saraksts.
Aktivizējiet iestatīto HTTP
profilu (42. lpp.).
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SMS profilu iestatīšana
§Izvēlne§KIestatījumiKSavienojamība
Kizvēlieties funkciju

Derīguma per.

Izvēlieties, cik ilgi
pakalpojumu centram ir
jāmēģina piegādāt īsziņu:
Manuāli, 1 stunda,
3 stundas, 6 stundas,
12 stundas, 1 diena,
1 nedēļa, Maksimums*.
*) Ilgākais periods, ko pieļauj
pakalpojumu sniedzējs.

Statusa
atskaite

Jūs saņemat apstiprinājumu,
ka nosūtīto īsziņu ir izdevies
vai nav izdevies piegādāt. Par
šo pakalpojumu var tikt
prasīta papildu maksa.

Tieša
atbilde

Ja ir aktivizēta funkcija Tiešā
atbilde, īsziņas adresāts savu
atbildi var sūtīt caur jūsu
pakalpojumu centru
(papildinformāciju saņemsit
no pakalpojumu sniedzēja).

SMS pa
GPRS

Ja šī funkcija ir aktivizēta,
SMS īsziņas tiek automātiski
nosūtītas pa GPRS (ja tas ir
pieejams).
Priekšnosacījums: GPRS
jābūt aktivizētam (67. lpp.).
Pārliecinieties, vai jūsu
pakalpojumu sniedzējs
piedāvā šo funkciju.

Var iestatīt ne vairāk kā 5 SMS profilus. Tie definē SMS pārraidīšanas
iezīmes. Sākotnējie iestatījumi ir
atkarīgi no ievietotās SIM kartes.
Lai iestatītu jaunu profilu:

G

Izvēlieties profilu.

§Iespējas§

Atveriet izvēlni.
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Mainīt iestat.
Izvēlieties un apstipriniet.
Pakalp.
centrs

Ievadiet vai mainiet
pakalpojumu sniedzēja
norādītos pakalpojumu centra
tālruņa numurus.

Adresāts Ievadiet standarta adresātu
šim pārraides profilam vai
izvēlieties to no tālruņu
grāmatas.
Īsziņas
veids

Manuāli
Katrai īsziņai tiek prasīts
norādīt tās veidu.
Stand. teksts
Parasta SMS īsziņa.
Fakss
Sūtīšana pa SMS.
E-pasts
Sūtīšana pa SMS.
Jauns
Iespējams, jāsaņem koda
numurs no pakalpojumu
sniedzēja.

L

L

L
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Faksa/datu režīms, izmantojot
datoru
§Izvēlne§KIestatījumiKSavienojamība
KFakss/dati
Kizvēlieties funkciju
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Ar tālrunim pieslēgtu datoru var sūtīt
un saņemt faksus un datus. Datorā
jābūt pieejamai atbilstošai datu un
faksa sakaru programmatūrai, un
tam jābūt savienotam ar tālruni.
Faksa un datu pakalpojumus
nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
Atkarībā no tīkla iespējami dažādi
faksa/datu saņemšanas varianti;
konsultējieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
§Labot§

Iestatiet vajadzīgo
režīmu.

Saņ.faksu/dat
L
Pakalpojumu sniedzējs izsniedz
tālruņa numuru zvanīšanai un
numuru faksam/datiem.
Par zvanu ziņo īpašs skaņas signāls,
un tālruņa displejā tiek parādīts
zvana veids (fakss vai dati).
Startējiet sakaru programmu datorā
faksa vai datu saņemšanai.

71

Sūtīt b./faksu

L

Iestatiet šo funkciju tālrunī pirms
datu sūtīšanas, lai varētu pārslēgties
no balss režīma uz faksa režīmu.
Savienojuma veidošanas gaitā uz
divām sekundēm ir pieejama šāda
funkcija:
§Balss/f.§

Pārslēdzieties uz režīmu
Sūtīt b./faksu; tagad varat
nosūtīt faksu.

Balss/fakss
(Tikai tad, ja nav pieejams speciāls
faksa vai datu numurs.)
Startējiet nepieciešamo datora
sakaru programmu un tālrunī
sarunas laikā aktivizējiet šo funkciju
(savienojumu pieņem dators).
Pārraidīšanas izbeigšana
Datu pārraidīšanu var beigt,
izmantojot datora programmu un/
vai nospiežot B.
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Iestatījumi

Drošība

§Izvēlne§KIestatījumiKDrošība
Kizvēlieties funkciju
Tālruni un SIM karti pret
nesankcionētu lietošanu aizsargā
vairāki drošības kodi.

Kodi
PIN vadība, Mainīt PIN, Mainīt PIN2,
Mainīt tālr. kodu; sk. 12. lpp.

Aukle
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(Tālruņa koda aizsardzība)
Var piezvanīt tikai uz vienu tālruņa
numuru. Turiet nospiestu vadības
taustiņu pa labi (20. lpp.).

Atļaut tikai Q
(PIN2/tālruņa koda aizsardzība)

L

Var sastādīt tikai tālruņu grāmatā
iekļautos tālruņu numurus, jauni
ieraksti nav iespējami. Ja ir ievadīti
tikai vietējie tālruņu kodi, attiecīgo
tālruņa numuru var manuāli
pievienot pirms zvanīšanas.
Atkarībā no tā, vai tālruņu grāmata
tiek glabāta SIM kartē vai tālrunī,
pirms izmaiņu veikšanas tiek
pieprasīts PIN2 vai tālruņa kods.

Tikai ,
(PIN2 aizsardzība)

L

Var sastādīt tikai SIM aizsargātus
tālruņu numurus no tālruņu
grāmatas. Ja ir ievadīti tikai vietējie
tālruņu kodi, attiecīgo tālruņa
numuru var manuāli pievienot pirms
zvanīšanas.

Tikai pēd. 10
(Tālruņa koda aizsardzība)

L

Var zvanīt tikai uz sastādīto zvanu
sarakstā (29. lpp.) iekļautajiem
numuriem. Šo sarakstu tieši šim
nolūkam var aizpildīt ar tālruņu
numuriem:
Vispirms izdzēsiet zvanu sarakstu,
pēc tam izveidojiet “jaunos
ierakstus”, izsaucot tālruņu numurus
un pārtraucot zvanu pirms
savienojuma izveides.

Tikai šai SIM
(Tālruņa koda aizsardzība)

L

Tālruni nav iespējams lietot ar citu
SIM karti.
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Liegumi

L

73

Statusa pārb.

Liegumi ierobežo SIM kartes
izmantošanu (atsevišķi pakalpojumu
sniedzēji nepiedāvā šo iespēju).
Nepieciešama četrciparu parole, ko
izsniedz pakalpojumu sniedzējs.
Iespējams, katrs liegums atsevišķi
jāreģistrē pie pakalpojumu
sniedzēja.

Pēc statusa pārbaudes var tikt
parādīta šāda informācija:

Visi zvanītie nr.
Tiek liegti visi izejošie zvani, izņemot
avārijas dienestu izsaukšanas
numuru 112 un 999.

Atcelt visu
Visi liegumi tiek noņemti. Šai
funkcijai ir nepieciešama
pakalpojumu sniedzēja izsniegtā
parole.

Zvan. starpt.
Var veikt zvanus tikai valsts iekšienē.
Iz.st.izņ.savus
Starptautiskie zvani nav atļauti. Taču
varat zvanīt no ārzemēm uz mītnes
zemi.
Visi saņemtie
Visi ienākošie zvani tiek liegti (līdzīgu
efektu var panākt, pāradresējot visus
zvanus uz pastkasti).
Viesabon.laikā
Jūs nesaņemat zvanus, ja atrodaties
ārpus mājas tīkla uztveršanas zonas.
Tādējādi jums nav jāmaksā par
ienākošajiem zvaniem.

p
o
s

Liegums iestatīts.
Liegums nav iestatīts.
Statuss nav zināms
(piemēram, ja ir jauna
SIM karte).
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Tīkls

Tīkla izvēle

§Izvēlne§KIestatījumiKTīkls
Kizvēlieties funkciju

Līnija

L

Šī funkcija tiek parādīta tikai tad, ja
to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
Tālrunī jābūt reģistrētiem diviem
dažādiem tālruņa numuriem.
Paņemt
Izvēlieties pašreiz lietojamo tālruņa
numuru.
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‘

Parāda pašreizējo tālruņa
numuru.

Piezīme
Tālruņa numuru iestatījumi ........... 81. lpp.
Bloķēt līniju
(Tālruņa koda aizsardzība)

Tiek atsākta tīkla meklēšana. Tas
noder gadījumā, ja uzturaties ārpus
sava mājas tīkla uztveršanas zonas
vai vēlaties reģistrēties citā tīklā.
Tīklu informācijas saraksts tiek
atjaunināts, ja ir iestatīts Aut.tīkla izv.

Aut.tīkla izv.
Aktivizēšana vai deaktivizēšana, sk.
arī “Tīkla izvēle” iepriekš. Ja aktivizēta
“automātiska tīkla izvēle”,
automātiski tiek izvēlēts nākamais
ieraksts no “ieteicamo tīklu” saraksta.
Pretējā gadījumā tīklu var izvēlēties
manuāli no pieejamo GSM tīklu
saraksta.

Tīkla operat.

Var atļaut lietot tikai vienu tālruņa
numuru.

Tiek parādīts saraksts ar visiem
zināmajiem GSM tīklu operatoriem
visā pasaulē un to pašreizējiem
kodiem.

Tīkla info

Ieteic. tīkls

Tiek parādīts pašlaik pieejamo GSM
tīklu saraksts.

²

Norāda aizliegtos
pakalpojumu sniedzējus
(atkarībā no SIM kartes).

Šeit var ievadīt vēlamos pakalpojumu
sniedzējus, ja atrodaties ārpus mājas
tīkla (piemēram, ja ir vairāki tīkli,
kuros ir atšķirīgas cenas).
Piezīme
Ja ieteicamā tīkla signāla stiprums tālruņa
ieslēgšanas brīdī nav pietiekams, tālruni
var reģistrēt citā tīklā. To var mainīt,
nākamreiz ieslēdzot tālruni vai manuāli
izvēloties citu tīklu.
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Iestatījumi
Tiek parādīts pakalpojumu sniedzējs:
§Saraksts§ Atveriet ieteicamo tīklu
sarakstu.
Jauna ieraksta veidošana:
• Izvēlieties tukšu rindiņu,
nospiediet §Ieraksts§, pēc tam
pakalpojumu sniedzēju sarakstā
izvēlieties citu ierakstu un
apstipriniet to.
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Ieraksta maiņa/dzēšana:
• Izvēlieties ierakstu, nospiediet
§Mainīt§, pēc tam izvēlieties citu
ierakstu pakalpojumu sniedzēju
sarakstā un apstipriniet to vai
nospiediet §Notīrīt§.
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Lietotāju gr.
L
§Izvēlne§KIestatījumiKTīkls
Kizvēlieties funkciju

Ja pakalpojumu sniedzējs to piedāvā,
šis pakalpojums ļauj veidot grupas.
Tās, piemēram, var piekļūt iekšējai
(uzņēmuma) informācijai vai
attiecībā uz tām ir spēkā citi tarifi.
Detalizētu informāciju var iegūt no
pakalpojumu sniedzēja.
Aktīva
Aktivizējiet/deaktivizējiet funkciju.
Lai lietotu tālruni kā parasti, lietotāju
grupai jābūt deaktivizētai (tālruņa
kods 12. lpp.).

L

Grupas izvēle
Varat izvēlēties vai pievienot grupas,
kas nav definētas kā “ieteicamās” (sk.
tālāk tekstā). Grupu kodu numurus
izsniedz pakalpojumu sniedzējs.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, atkārtota
piekļūšana tīklam notiek īsākā laikā
(saīsinās gaidīšanas laiks).

Zvanītie nr.
Papildus lietotāju grupas tīkla
vadībai var norādīt, vai izejošie zvani
atļauti arī ārpus grupas ietvariem. Ja
šī funkcija ir izslēgta, grupas
dalībnieki var sarunāties tikai savā
starpā.

Joslas izvēle

Izvēlieties GSM 900 vai GSM 1800.

Ātrā meklēš.

Ieteicamā gr.
Ja funkcija ir aktivizēta, var veikt
zvanus tikai šīs standarta lietotāju
grupas ietvaros (atkarībā no tīkla
konfigurācijas).
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Iestatījumi
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Piederumi

§Izvēlne§KIestatījumiKPiederumi
Kizvēlieties funkciju

Autom. kompl.
Ja tiek izmantots oriģinālais Siemens
automašīnas komplekts (97. lpp.),
profils tiek aktivizēts automātiski,
tiklīdz tālrunis tiek ielikts turētājā.
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Maināmie iestatījumi
Aut. atbildēt
(rūpnīcas iestatījums: izslēgts)
Zvani pēc dažām sekundēm tiek
pieņemti automātiski.

±
®

Norāde displejā.
Sarunas laikā var
pārslēgties no tālruņa uz
automašīnas komplektu
un pretēji.

Aut. izslēgt
(rūpnīcas iestatījums: 2 stundas)
Tālruni ar strāvu apgādā
automašīnas akumulators. Laiks
starp aizdedzes izslēgšanu un
tālruņa izslēgšanos ir regulējams.

Automātiskie iestatījumi:
• pastāvīgs apgaismojums: ieslēgts;
• automātiskais taustiņslēgs:
izslēgts;
• tālruņa akumulatora lādēšana;
• automātiska automašīnas
komplekta aktivizēšana, tālruni
ievietojot turētājā (56. lpp.).

Austiņas
Izmantojot oriģinālās Siemens
austiņas (96. lpp.), profils tiek
aktivizēts automātiski, tiklīdz tiek
pievienotas austiņas.
Maināmie iestatījumi
Aut. atbildēt
(rūpnīcas iestatījums: izslēgts)
Zvani tiek pieņemti automātiski pēc
dažām sekundēm (izņemot, ja
signāls ir izslēgts vai iestatīts uz
pīkstienu). Austiņām jābūt uzliktām.
Automātiskais iestatījums
Pieņemiet zvanu ar zvanīšanas
taustiņu vai PTT (Push-To-Talk –
nospiest, lai runātu) taustiņu, pat
ja taustiņi ir slēgti.
Automātiskā atbildēšana
Ja nepamanāt ienākošu zvanu, pastāv
risks, ka to dzirdēs citi.
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Teksta ievade, izmantojot T9
T9 atpazīst pareizo vārdu no dažādām
Teksta
nospiesto taustiņu kombinācijām,
ievade,
izmantojot T9 salīdzinot tās ar plašu vārdnīcu.

Iestatījumi

§Izvēlne§KIestatījumiKDisplejs
KTeksta ievade

T9 ieslēgšana, izslēgšana
Ieteicams T9
Izvēlieties.

p
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§Paņemt§

Aktivizējiet T9.
Apstipriniet.

™ displejā norāda,

vai, piemēram, ir ieslēgti
mazie vai lielie burti.

Ievades valodas izvēle
Izvēlieties īsziņas sastādīšanas
valodu.
Ievades valoda
Izvēlieties.
§Paņemt§

Apstipriniet; jaunā valoda
ir iestatīta.
Valodas, kurās ir
iespējams izmantot T9, ir
atzīmētas ar simbolu T9.

Vārdu rakstīšana,
izmantojot T9
Tā kā teksts displejā mainās pēc katra
taustiņa nospiešanas, ieteicams
pabeigt vārdu, neskatoties displejā.
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Spiediet taustiņus, kas apzīmē
attiecīgos burtus, tikai vienreiz.
Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu
“hotel”:

# Īsi nospiediet, lai iegūtu T9Abc ,
pēc tam

4 6 8 3 5

1

Nospiediet. Atstarpe
beidz vārdu.

Rakstot neizmantojiet burtus ar
diakritiskajām zīmēm
(piemēram, Ā), bet gan atbilstošos
standarta burtus (piemēram, A) –
pārējo paveiks T9.
Piezīme

0

Punkts. Pabeidz vārdu, ja seko
atstarpe. Vārdā darbojas kā
aizstājējzīme apostrofam/
defisei, piemēram, angļu
valodas vārdā
§provider.s§ = provider’s.
F Nospiediet vadības taustiņu uz
leju, lai pabeigtu vārdu.
Īsi nospiežot: pārslēdzieties
starp abc, Abc, T9abc, T9Abc
un 123. Statusa indikators
atrodas displeja augšējā
rindiņā.
Turot nospiestu: tiek parādīti
visi ievades režīmi.
Īsi nospiežot: ievadiet
speciālās rakstzīmes
(84. lpp.).
Turiet nospiestu, lai atvērtu
ievades izvēlni (82. lpp.).
Citu valodu T9 vārdnīcas ir atrodamas šeit:
www.my-siemens.com/t9

#

*
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Teksta ievade, izmantojot T9

T9 piedāvātie vārdi

Vārda labošana

Ja taustiņu kombinācijai (vārdam)
vārdnīcā atbilst vairāki vārdi,
vispirms tiek piedāvāts visvairāk
atbilstošais. Ja vajadzīgais vārds nav
atpazīts, iespējams, nākamais T9
piedāvājums ir pareizs.

Vārdi, kas uzrakstīti, izmantojot T9:

Vārdam jābūt §iezīmētam§. Pēc tam
nospiediet...

»
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»

Parādītais vārds tiek
nomainīts ar citu. Ja arī šis
nav vajadzīgais vārds,
nospiediet vēlreiz.
Turpiniet, līdz parādās
vajadzīgais vārds.

Ja vajadzīgā vārda vārdnīcā nav, to
var uzrakstīt bez T9 palīdzības.
™ SMS 1
Pēc 8 h būsim ___
Burtot

748

»

Lai vārdu pievienotu vārdnīcai:
§Burtot§

Izvēlieties.

Pēdējais piedāvājums tiek izdzēsts,
un vārdu var ievadīt bez T9
palīdzības. Nospiežot §Saglabāt§, vārds
tiek automātiski pievienots
vārdnīcai.

G
»
§Notīrīt§

Pārvietojieties no vārda uz
vārdu pa kreisi/pa labi, līdz
vajadzīgais vārds tiek
iezīmēts.
Vēlreiz izskatiet T9
piedāvājumus.
Izdzēsiet rakstzīmi pa
kreisi no kursora un skatiet
jaunu iespējamo vārdu.

Vārdi, kas nav uzrakstīti ar T9:

G
§Notīrīt§

J

Pārvietojieties pa vienai
rakstzīmei pa kreisi/pa
labi.
Izdzēsiet rakstzīmi pa
kreisi no kursora.
Rakstzīmes tiek ievadītas
kursora atrašanās vietā.

Piezīme
“T9 vārdā” atsevišķus burtus nevar mainīt,
pirms neizslēdzat T9. Parasti ērtāk ir
uzrakstīt vārdu no jauna.
T9® teksta ievade ir licencēta saskaņā ar vienu vai
vairākiem no šiem:
ASV pat. nr. 5, 818, 437, 5, 953, 541,
5, 187, 480, 5, 945, 928 un 6, 011, 554;
Kanādas pat. nr. 1,331,057;
Lielbritānijas pat. nr. 2238414B;
Honkongas standarta pat. nr. HK0940329;
Singapūras Republikas pat. nr. 51383;
Eiropas pat. nr. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
vēl citi patenti atrodas reģistrēšanas procesā visā
pasaulē.

C55 Tuna latviski, A31008-H5600-A39-3-8W19 (25. April 2003, 14:21)

Displeja simboli (izlase)
Displeja
simboli
(izlase)

Displeja indikatori

_ Signāla stiprums.
h
d

n

Notiek uzlāde.
Akumulatora līmenis.
Visi zvani tiek pāradresēti.

j Zvana signāls izslēgts.
k Tikai īss zvana signāls
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(pīkstiens).

l Zvana signāls tikai tad, ja
i
y

µ

zvanītāja numurs ir saglabāts
tālruņu grāmatā.
Brīdinājuma signāls ir iestatīts.
Ieslēgts modinātājs.
Ieslēgts taustiņslēgs.

Tālruņu numuri/vārdi:

¢ SIM kartē.
¡ SIM kartē (aizsargā PIN2)

v

²

p, o
Q

Tālruņa atmiņā.
Nav piekļuves tīklam.
Funkcija ir ieslēgta/izslēgta.
Tālr. grāmata.

ABC/ Norāda, vai aktivizēti lielie vai
Abc/abc mazie burti.

™ Teksta ievade ar T9.
« GPRS aktivizēts.
ª GPRS pieejams.
¦ WAP tiešsaiste.

Ë
Ì

®
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WAP tiešsaiste, izmantojot GPRS.
WAP nav tīkla.
Austiņu režīms.
Automašīnas komplekta skaļrunis.

œ Papildu klausules režīms.
³ Automašīnas komplekts aktīvs.
± Automātiskā atbilde ieslēgta.
Plānotāja simboli

u
w
{
|
t

Zīmīte.
Sapulce.
Zvanīt.
Dzimšanas diena.
Jubileja.
Svarīgs notikums.

Vadības taustiņš (pa kreisi/pa labi)

]
\

Saņemta ziņa.
Saņemts balss pasts.
Neatbildēts zvans.

—

–

T
}

Saņemts attēls.
Saņemta melodija/zvana signāls.
SIM atmiņa ir pilna.
SIM pakalpojumi.
Saglabāt tālruņu grāmatā.

· Atrast tālruņu grāmatā.
» T9 vārdu izvēle.
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Piezīmes no
A līdz Z

Piezīmes no A līdz Z

Akumulatora kvalitātes
deklarācija
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Mobilā tālruņa akumulatora ietilpība
zūd ar katru tā uzlādēšanas/
izlādēšanas reizi. Akumulatora
glabāšana pārāk augstā vai zemā
temperatūrā arī pakāpeniski
samazina ietilpību. Tādējādi mobilā
tālruņa darbības ilgums katrā
lietošanas ciklā ievērojami sarūk.
Neskatoties uz to, akumulators ir
veidots tā, lai to varētu pilnībā
uzlādēt un izlādēt vismaz sešus
mēnešus pēc tālruņa iegādes brīža.
Ja pēc šī sešu mēnešu perioda
akumulatora veiktspēja nozīmīgi
sarūk, ieteicams to nomainīt.
Iegādājieties tikai oriģinālos Siemens
akumulatorus.

Ar SIM karti saistītas problēmas
Esat ievietojis SIM karti, taču parādās
šāds paziņojums:
Ievietojiet SIM karti!
Pārliecinieties, vai karte ir ievietota
pareizi un vai tās kontakti ir tīri; ja
nepieciešams, noslaukiet tos ar
sausu drāniņu. Ja karte ir bojāta,
sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
Sk. arī “Jautājumi un atbildes”
89. lpp.

Atrašanās ārpus mājas tīkla
Ja atrodaties ārpus “mājas tīkla”,
tālrunis automātiski veido
savienojumu ar citu GSM tīklu
(74. lpp.).

Avārijas dienestu izsaukšanas
numurs (SOS)
Nospiežot vadības taustiņu §SOS§, var
piezvanīt avārijas dienestam jebkurā
tīklā bez SIM kartes un neievadot PIN
(dažās valstīs šāda iespēja nav
pieejama).
To drīkst izmantot tikai ārkārtas
situācijās!

Ātrā izvēlnes atvēršana
Visas izvēlņu funkcijas ir iekšēji
numurētas. Ievadot šos numurus
vienu pēc otra, funkciju var akivizēt
uzreiz.
Piemēram, lai sastādītu jaunu SMS
īsziņu:
§Izvēlne§

1
1

Nospiediet...
Lai iegūtu Īsziņas.
Lai iegūtu Jauna SMS.

Ja pakalpojumu sniedzējs izvēlņu
sistēmā piedāvā papildu funkcijas
(SIM pakalpojumus), numerācijas
secība var mainīties.
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Piezīmes no A līdz Z
Bez SIM kartes

Darbības laiki

Ieslēdzot tālruni bez SIM kartes,
dažas tālruņa funkcijas var izmantot.

Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošina 60–300 stundu gaidīšanas laika
vai 90–360 minūtes sarunu laika.
Šeit norādīti vidējie gaidīšanas/
sarunu laiki, kas atkarīgi no darbības
apstākļiem (skatiet tabulu):

§Izvēlne§

Nospiediet vadības
taustiņu (pa labi). Tiek
parādītas funkcijas.

§SOS§

Avārijas dienestu
izsaukšana, SOS.

Veiktā darbība

Laiks Gaidīšanas
(min.) laika
samazināšanās
par

Zvanīšana

1

CSD
(Circuit Switched Data — komutēto
ķēžu dati)
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Datu pārsūtīšana tiek veikta,
izmantojot datu savienojumu ar tīkla
operatora vai pakalpojumu sniedzēja
noklusējuma IP adresi. Šo
savienojumu var izmantot datu
apmaiņai (piemēram, lai piekļūtu
internetam vai lejupielādētu spēles
un programmas, kā arī izmantotu
WAP pakalpojumus).
Tā kā šis savienojums ir izveidots, lai
izmantotu pakalpojumus vai
lejupielādētu programmas no
interneta, maksa par to tiek
aprēķināta saskaņā ar tīkla operatora
vai pakalpojumu sniedzēja
noteiktajiem tarifiem.

30–60 min.

Displeja fona
1
apgaismojums*

30 min.

Tīkla
meklēšana

5–10 min.

1

* taustiņu izmantošana, spēles, plānotājs
utt.
Ja tālrunis atrodas karstumā,
gaidīšanas laiks ievērojami sarūk.
Nenovietojiet tālruni tiešā saules
gaismā vai uz apkures ierīces.

Divi tālruņa numuri

L

Katram tālruņa numuram var norādīt
atšķirīgus iestatījumus (piemēram,
melodiju, zvanu pāradresāciju u.c.).
Vispirms pārslēdzieties uz vajadzīgo
numuru.
Lai gaidīšanas režīmā pārslēgtu
tālruņa numurus/līnijas:

0

§1. līnija§

Nospiediet.
Nospiediet.
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Piezīmes no A līdz Z

EMS

HTTP

(Enhanced Messaging Service —
paplašinātais ziņapmaiņas
pakalpojums)

(Hypertext Transfer Protocol —
hiperteksta pārsūtīšanas protokols)

Papildus (formatētam) tekstam ar
EMS var nosūtīt arī:
• attēlus (bitkartes),
• skaņas,

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\lv\Druck\C55_A-Z.fm

• animācijas (4 attēlu virknes).
Iepriekš norādītos segmentus var
nosūtīt kopā vai atsevišķi SMS īsziņas
veidā. Izmantojot EMS, var nosūtīt
arī attēlus un skaņas (piemēram, kā
zvana signālus vai
ekrānsaudzētājus). Šādi var izveidot
ziņas, kuras ir garākas nekā viena
SMS īsziņa. Šādā gadījumā tiek
savienoti vairāki segmenti,
izveidojot vienu īsziņu.

GPRS

L

(General Packet Radio Service —
vispārējais pakešu
radiopakalpojums)

GPRS ir jauna metode, kas ļauj ātrāk
pārraidīt datus mobilajos tīklos. Ja
lietojat GPRS, varat izveidot
pastāvīgo interneta savienojumu, ja
to ļauj tīkla jauda.
Taču daži pakalpojumu sniedzēji vēl
nenodrošina šo pakalpojumu.

HTTP ir protokols, kas nodrošina datu
pārsūtīšanu internetā. Izmantojot
HTTP pieslēgumus, no interneta var
lejupielādēt programmas un spēles
(spēles un citas iespējas 40. lpp.), kā
arī zvana signālus (skaņu pārvaldība
44. lpp.) vairākām balsīm
(polifoniskos zvana signālus).
Informāciju par HTTP pieslēguma
konfigurēšanu, izmantojot HTTP
profilus, skatiet 69. lpp.

Ievades izvēlne
Teksta ievades laikā:

*

Turiet nospiestu. Tiek
parādīta ievades izvēlne:
Formāts
Atzīm. tekstu
Kopēt/Pievienot
Ievades valoda

T Īsziņu atmiņa ir pilna

Ja mirgo īsziņas simbols, SIM atmiņa
ir pilna. Vairs nevar saņemt nevienu
SMS īsziņu. Izdzēsiet vai saglabājiet
īsziņas (32. lpp.).
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Piezīmes no A līdz Z
JAD § un JAR ¦

Izmantojot Java™, veidojas trīs veidu
faili:
JAD fails (Java Descriptor)
Šajos failos ir informācija par
lietojumprogrammu (JAR failu) un
tās lejupielādes adresi. Aktivizējot
JAD failu, tiek izveidots pieslēgums
internetam un ielādēta izpildāma
lietojumprogramma.
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JAR fails (Java arhīvs)
Šajā failā iekļauta izpildāmā
lietojumprogramma. Aktivizējot JAR
failu, tiek startēta
lietojumprogramma.
Kombinētie faili
Šie faili rodas no JAR failu
ielādēšanas, izmantojot JAD failus.
Šādā gadījumā JAD fails tiek ievietots
JAR failā. Displeja ikona ir tāda pati
kā JAR failiem.
Izmantojot Java™, ir redzamas šādas
ikonas:
JAD fails
 JAR fails

§
¦
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Java™
Java™ sniedz iespēju mobilajā tālrunī
lietot daudzas spēles un
programmas. Šīs programmas var
lejupielādēt no interneta un instalēt
mobilajā tālrunī. Programmu var
startēt pēc instalēšanas. Lūdzu,
iepazīstieties ar katras programmas
lietošanas pamācību.
Siemens negarantē, ka
lejupielādētās un instalētās Java
programmas jūsu mobilajā tālrunī
darbosies bez problēmām (sk. arī
42. lpp.).

Numuru paplašināšana tālruņu
grāmatā
Ievadot tālruņa numuru tālruņu
grāmatā, ciparus var aizstāt ar
jautājuma zīmi “?”:

#

Turiet nospiestu.

Lai veiktu zvanu, šīs aizstājējzīmes ir
jānomaina ar cipariem.
Tālruņu grāmatā izvēlieties numuru,
uz kuru zvanīt:

A
J

A

Nospiediet.
Aizstājiet “?” ar cipariem.
Nospiediet, lai izsauktu
tālruņa numuru.
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Piezīmes no A līdz Z

Pakalpojumu numuri
Pakalpojumu sniedzēja piedāvātos
numurus var saglabāt tālruņu
grāmatā. Varat piezvanīt vietējiem
vai valsts informācijas dienestiem vai
arī izmantot pakalpojumu sniedzēja
pakalpojumus.

Pakalpojumu SMS
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Šī funkcija ļauj atvērt interneta adresi
(URL) tieši no saņemtās SMS īsziņas.
Pēc īsziņas izvēles URL tiek iezīmēts.
Nospiežot zvanīšanas taustiņu A,
tiek automātiski startēts WAP pārlūks
un tiek atvērta iezīmētā interneta
adrese.

Pāradresācijas iestatīšana
§Pāradr.§
Piemēram, zvans tiek pāradresēts uz
pastkasti, ja ir norādīts Aizņemts
(64. lpp.) un ir aktivizēta funkcija
Zvanu gaidīš. (64. lpp.).

Programmatūras versija
Lai gaidīšanas režīmā apskatītu
tālruņa programmatūras versiju,
ievadiet:

* # 0 6 #, pēc tam nospiediet §Info§.
Savi numuri
Informācijas nolūkā tālruņu grāmatā
var ievadīt “savus numurus”
(piemēram, faksa numuru). Šos
numurus var mainīt vai izdzēst, kā arī
nosūtīt SMS īsziņu veidā.

Signāla stiprums
_ Spēcīgs signāls.
^ Vājš signāls mazina

savienojuma kvalitāti, un
tas var pārtrūkt. Mainiet
savu atrašanās vietu.

SIM pakalpojumi (pēc
izvēles)

L

Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt
īpašas programmas, piemēram,
mobilo banku, akciju cenas u.c., kas
iekļautas SIM kartē.
Ja izmantojat šādu SIM karti, SIM
pakalpojumi tiek parādīti galvenās
izvēlnes sākumā vai tieši virs vadības
taustiņa (pa kreisi).

}

SIM pakalpojumu
simbols.

Ja ir pieejamas vairākas
lietojumprogrammas, tās tiek
norādītas izvēlnē “SIM pakalpojumi”.
§Izvēlne§KSIM pak.
Izvēlne “SIM pakalpojumi” nodrošina
iespēju pakalpojumu sniedzējam
papildināt lietotāja paketi. Plašāku
informāciju varat saņemt no
pakalpojumu sniedzēja.
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Piezīmes no A līdz Z
SMS statusa atskaite

Starptautiskie tālruņu kodi

Ja tālrunim neizdodas nosūtīt īsziņu
pakalpojumu centram, ir pieejama
atkārtošanas iespēja. Ja neizdodas
arī šis mēģinājums, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.

Daudzi starptautiskie tālruņu kodi
jau ir saglabāti tālrunī.
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Informācija īsziņa nosūtīta! norāda
tikai to, ka īsziņa ir nosūtīta uz
pakalpojumu centru, kas tagad
noteiktā laika intervālā mēģina to
piegādāt adresātam.

Gaidīšanas režīmā (0 nav
nepieciešama, ja numuru sastādāt
no tālruņu grāmatas):

0

Sk. arī “Derīgums” 70. lpp.

§+Izvēle§

Speciālo rakstzīmju ievadīšana

*
1)

"

_ ;

!

? ,

.

(

)

*

T9 valodu versijas

:

/

^ § Γ ∆ Θ Λ Ξ Π

Σ Φ Ψ Ω
1) pāriet uz nākamo rindiņu

G

§Paņemt§

Nospiediet.

’

¤ ¥ $ £ € & # \ @
[ ] { } % ~ < = >
|

Turiet nospiestu, līdz
displejā parādās “+”. Tas
aizstāj starptautiskā
tālruņu koda pirmos divus
ciparus.

Izvēlieties vajadzīgo valsti. Tiek
parādīts starptautiskais kods. Pēc
tam ievadiet vietējo numuru
(daudzās valstīs bez pirmā cipara) un
nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Īsi nospiediet. Tiek
parādīta rakstzīmju karte:

¿ ¡

+ -

85

Pārvietojieties līdz
rakstzīmei.
Izvēlieties rakstzīmi.

Ja vēlaties ielādēt vēl kādu citu
vārdnīcu (T9 valodas versiju), lai
rastu iespēju rakstīt SMS īsziņas citā
valodā, plašu vārdnīcu izvēli
lejupielādei no interneta, kā arī
attiecīgās instalēšanas piezīmes
varat atrast šeit:
www.my-siemens.com/t9
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Tālruņa numurs/URL SMS
īsziņās
Īsziņā §iezīmētos§ numurus var izsaukt
(nospiediet A) vai saglabāt tālruņu
grāmatā (21. lpp.). URL (interneta
adreses) un HTTP lejupielādei var
piekļūt tieši (nospiediet A).
Pārbaudiet WAP (39. lpp.) un HTTP
iestatījumus (41. lpp.)!
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Tālruņu numuru pierakstīšana
Ja sarunas laikā ievadāt numuru,
spiežot taustiņus, sarunas partneris
dzird, ka tiek ievadīti cipari. Kad
saruna ir pabeigta, numuru var
saglabāt vai izsaukt.

Vadības kodi (DTMF)
Vadības koda sūtīšana
Sarunas laikā varat ievadīt vadības
kodus (ciparus), lai attāli vadītu
automātisko atbildētāju. Šie cipari
tiek pārsūtīti tieši kā DTMF toņi
(vadības kodi). Skaņas ir dzirdamas
arī tad, ja mikrofons ir izslēgts.
; izv.§

Atveriet sarunas izvēlni.

Sūtīt DTMF toņus
Izvēlieties.

Tālruņu grāmatas lietošana
Saglabājiet tālruņu numurus un
vadības kodus (DTMF toņus) tālruņu
grāmatā tāpat kā parastus ierakstus.

J

0
J

0
J

Ievadiet tālruņa numuru.
Spiediet, līdz displejā
parādās “+” (pauze
savienojuma izveidē).
Ievadiet DTMF toņus
(ciparus).
Ja nepieciešams, ievadiet
vēl citas, trīs sekundes
garas pauzes, lai
nodrošinātu pareizu
apstrādi galamērķī.
Ievadiet vārdu.

§Saglabāt§ Nospiediet.
DTMF toņus (ciparus) var saglabāt arī
bez tālruņa numura un nosūtīt tos
sarunas laikā.
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Visu skaņu ieslēgšana/
izslēgšana
Visus signālus (arī zvana signālu)
gaidīšanas režīmā var izslēgt un
ieslēgt:

*

Turiet nospiestu.
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Displejā joprojām ir redzams zvana
simbols. Ja klusais brīdinājums ir bijis
ieslēgts, tas joprojām darbojas.
Audio iestatījumi netiek mainīti.
Tālruni izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot,
šīs funkcijas darbība tiek pārtraukta
(sk. arī 87. lpp.).

programmas, kā arī lietot tādus WAP
pakalpojumus kā jaunākās ziņas,
akciju kursus un citu informāciju.

WAP lietošana
Pirmie soļi
Varat iestatīt, kuras funkcijas tiek
rādītas pēc piekļuves internetam:

A

Atveriet pārlūka izvēlni.

Vēl...

Izvēlieties.

Iestatījumi Izvēlieties.
Sākt ar...

Izvēlieties, pēc tam
izvēlieties no saraksta:

Zvana signāla izslēgšana

Sākuma izvēlne

Lai izslēgtu zvana signālu tikai
pašreizējam zvanam/atgādinājumam
(izņemot, ja ir ieslēgta funkcija
“Atbilde ar jebkuru taustiņu”
63. lpp.):

Pārlūka izvēlne

*

Turiet nospiestu.

Displejā joprojām tiek rādīts zvana
simbols. Pieņemot vai atsakot zvanu
vai arī izslēdzot vai ieslēdzot tālruni,
šī funkcija tiek pārtraukta.

WAP
(Wireless Application Protocol —
bezvadu lietojumprogrammu
protokols)
Tehniskais standarts, kas veido
pamatu mobilo radiotīklu un
interneta savienojumiem. WAP ļauj
sērfot internetā, izmantojot mobilo
tālruni, lejupielādēt spēles un

87

Mājas lapa
Atsākt
Grāmatzīmes
Interneta adreses (URL) ievadīšana
Displejā jābūt redzamai WAP lapai
(tiešsaistē vai bezsaistē). Pēc tam:

A

Atveriet pārlūka izvēlni.

Iet uz URL Izvēlieties.

J

Ievadiet URL un
apstipriniet to. Tiek
izveidots savienojums.

Speciālās rakstzīmes lietošanai WAP:
Nospiediet vairākas reizes, lai
ievadītu:
. , ? !’ " 0 - ( ) @ / : _ + ~ &

0

C55 Tuna latviski, A31008-H5600-A39-3-8W19 (8. May 2003, 15:38)

Piezīmes no A līdz Z
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Grāmatzīmes (URL)
L
Tālrunī varat saglabāt interneta
adrešu (URL) izlasi (kas pieejama
bezsaistē vai tiešsaistē atkarībā no
pakalpojumu sniedzēja):

A

Saglabāšana:
Atveriet pārlūka izvēlni.

Grāmatzīmes
Izvēlieties.
Tiešsaiste (saglabāt):
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Piev. grāmatzīmi
Pašreizējā WAP adrese
tiek pievienota
grāmatzīmēm.
Bezsaiste (saglabāt):
(Tukšs)

Izvēlieties.

§Izvēlne§

Atveriet izvēlni.

§Labot§

Izvēlieties, ievadiet
nosaukumu/virsrakstu un
URL un apstipriniet.

§Saglabāt§ Nospiediet.

A

Lietošana:
Atveriet pārlūka izvēlni.

Grāmatzīmes
Izvēlieties.

G

§Iet uz§

Izvēlieties ierakstu.
Izvēlētais savienojums
tiek izveidots.

Mājas lapas maiņa
Mājas lapas adrese tiek ievadīta
(piekļuves) profilā (70. lpp.). To var
mainīt gaidīšanas režīmā (ja to atļauj
pakalpojumu sniedzējs):

§Izvēlne§KIestatījumi
KSavienojamība
KWAP profili
Izvēlieties profilu, piemēram:
e-komercija
§Labot§

Izvēlieties.
Tiek parādīta ieraksta
kartīte.

WAP parametri, pēc tam izvēlieties
Mājas lapa.

J

Ievadiet jauno adresi.
Pārejiet uz ieraksta
kartītes beigām.

§Saglabāt§ Nospiediet.
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Jautājumi un atbildes
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Jautājumi un Ja rodas jautājumi par šī tālruņa lietošanu, jebkurā laikā varat apmeklēt interneta vietu
atbildes
www.my-siemens.com/customercare. Turklāt šeit esam apkopojuši atbildes uz vairākiem
bieži uzdotiem jautājumiem.
Jautājums

Iespējamie cēloņi

Tālruni nevar
ieslēgt.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
nav turēts nospiests pietiekami ilgi. vismaz divas sekundes.

Iespējamais risinājums

Izlādējies akumulators.

Uzlādējiet akumulatoru. Pārbaudiet uzlādes
indikatora rādījumu displejā.

Akumulatora kontakti ir netīri.

Notīriet kontaktus.

Sk. arī tālāk pie “Uzlādes kļūda”.
Gaidīšanas
laiks ir pārāk
īss.

Bieži tiek lietots plānotājs un
spēlētas spēles.

Ja nepieciešams, ierobežojiet to lietošanu.

Ir ieslēgta ātrā meklēšana.

Izslēdziet ātrās meklēšanas režīmu (75. lpp.).
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Ir ieslēgts displeja apgaismojums. Izslēdziet displeja apgaismojumu (61. lpp.).
Nejauša taustiņu nospiešana
(apgaismojums!).
Uzlādes kļūda Akumulators ir pilnībā izlādējies.
(netiek rādīta
uzlādes ikona).

SIM kļūda.

Aktivizējiet taustiņslēgu (63. lpp.).
1. Pievienojiet lādētāja kabeli.
2. Nogaidiet, un 2 stundu laikā parādīsies uzlādes
ikona.
3. Uzlādējiet akumulatoru kā parasti.

Temperatūra neatbilst
ieteicamajam diapazonam:
5 °C – 40 °C

Pārliecinieties, vai apkārtnes temperatūra atbilst
prasībām, nedaudz pagaidiet un pēc tam veiciet
uzlādēšanu vēlreiz.

Kontaktu problēma.

Pārbaudiet strāvas padevi un tās savienojumu ar
tālruni. Pārbaudiet akumulatora un tālruņa kontaktus;
ja nepieciešams, notīriet tos, pēc tam vēlreiz
ievietojiet akumulatoru.

Nav strāvas padeves.

Izmantojiet citu strāvas kontaktligzdu, pārbaudiet
strāvas padevi.

Nepareizs lādētājs.

Izmantojiet tikai oriģinālos Siemens piederumus.

Akumulatora defekts.

Nomainiet akumulatoru.

SIM karte nav pareizi ievietota.

Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi (6. lpp.).

SIM kartes kontakti ir netīri.

Notīriet SIM karti ar sausu drāniņu.

SIM karte ar nepareizu
spriegumu.

Izmantojiet tikai 3 V SIM karti.

SIM karte ir bojāta (piemēram,
ielauzta).

Pārbaudiet iespējamos bojājumus. Atdodiet SIM karti
atpakaļ pakalpojumu sniedzējam.
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Jautājumi un atbildes

Jautājums

Iespējamie cēloņi

Iespējamais risinājums

Nav savienojuma
ar tīklu.

Vājš signāls.

Pārvietojieties uz kādu augstāku vietu, pie loga vai ārā
no ēkas.
Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja pārklājuma karti.

Ārpus GSM uztveršanas
zonas.
SIM karte nav derīga.
Jaunais tīkls nav atļauts.
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Tālrunim zūd
savienojums ar
tīklu.
Zvani nav
iespējami.

Nav iespējamas
atsevišķas tālruņa
funkcijas.
Nav iespējams veikt
ierakstus tālruņu
grāmatā.
Nedarbojas balss
pasts.
Mirgo SMS (īsziņa)
T.
Nevar iestatīt
funkciju.

Ir iestatīta otrā līnija.
Ir ievietota cita SIM karte.
Sasniegts izmaksu limits.
Kredīts ir iztērēts.
Ir iestatīti zvanu
ierobežojumi.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Mēģiniet veikt manuālu tīkla izvēli vai izvēlieties citu
tīklu (74. lpp.).
Pārbaudiet liegumus (73. lpp.).
Mēģiniet vēlreiz pēc brīža.
Automātiski notiek savienošanās ar citu pakalpojumu
sniedzēju (74. lpp.). Tālruņa izslēgšana un
ieslēgšana, iespējams, paātrinās šo procesu.
Iestatiet 1. līniju ‘ (74. lpp.).
Pārbaudiet, vai nav iestatīti citi ierobežojumi.
Atjaunojiet limitu, izmantojot PIN2 (30. lpp.).
Papildiniet kredītu.
Iespējams, pakalpojumu sniedzējs ir iestatījis
liegumus. Pārbaudiet liegumus (73. lpp.).

Tālruņu grāmata ir pilna.

Izdzēsiet dažus tālruņu grāmatas ierakstus (23. lpp.).

Nav iestatīta zvanu
pāradresācija uz pastkasti.
SMS atmiņa ir pilna.

Iestatiet zvanu pāradresāciju uz pastkasti (64. lpp.).

Ir iestatīts tīkla liegums.
Tīkla pārslodze.
Pārāk vājš signāls.

Funkciju nenodrošina
pakalpojumu sniedzējs vai
arī tā ir jāreģistrē.
Atmiņas problēmas Tālruņa atmiņa pilna.
saistībā ar spēlēm
un citām izklaides
iespējām, zvana
signāliem, attēliem,
SMS arhīvu.
Nav piekļuves
Nav aktivizēts profils, profila
WAP, nav
iestatījumi ir nepareizi/
iespējama HTTP
nepilnīgi.
lejupielāde.

Lai atbrīvotu vietu, izdzēsiet (32. lpp.) vai saglabājiet
īsziņas (SMS) arhīvā (33. lpp.).
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ja nepieciešams, izdzēsiet failus.

Aktivizējiet WAP profilu (39. lpp.), pārbaudiet
iestatījumus (68. lpp.) un aktivizējiet HTTP profilu
(42. lpp.), pārbaudiet iestatījumus (69. lpp.). Ja
nepieciešams, konsultējieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
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Jautājumi un atbildes
Jautājums

Iespējamie cēloņi

Iespējamais risinājums

Nevar nosūtīt īsziņu.

Daži pakalpojumu sniedzēji
nenodrošina šo pakalpojumu.

Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja
piedāvājumu.

Nav iestatīts pakalpojumu centra
tālruņa numurs vai tas nav pareizs.

Iestatiet pakalpojumu centru (70. lpp.).

SIM kartes līgumā šis pakalpojums
nav paredzēts.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu centra pārslodze.

Atkārtojiet īsziņas sūtīšanu.

Adresāta tālrunis nav saderīgs.

Pārbaudiet.

91

EMS attēli un skaņas Adresāta tālrunī netiek nodrošināts
netiek rādītas adresāta EMS standarts.
tālrunī.
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Nevar piekļūt
internetam.

Iestatīts nepareizs WAP profils vai
arī tā iestatījumi nav pareizi vai ir
nepilnīgi.

PIN kļūda/PIN2 kļūda. Trīs reizes nepareizi ievadīts kods.

Tālruņa koda kļūda.

Trīs reizes nepareizi ievadīts kods.

Pārbaudiet iestatījumus, ja nepieciešams,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Atbilstoši norādījumiem ievadiet PUK
(MASTER PIN) kodu, kas izsniegts kopā ar
SIM karti. Ja PUK (MASTER PIN) kods ir
pazudis, sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
Sazinieties ar Siemens servisu (92. lpp.).

Pakalpojumu
Šis pakalpojums nav atļauts.
sniedzēja koda kļūda.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Par maz vai par daudz Iespējams, funkcijas pievienojis vai
elementu izvēlnēs.
noņēmis pakalpojumu sniedzējs,
izmantojot SIM karti.

Pārbaudiet izmantotā pakalpojumu
sniedzēja piedāvājumu.

Faksa pakalpojumi nav Nepareizi iestatījumi datorā.
iespējami.
Šis pakalpojums nav atļauts.
Nedarbojas izmaksu
skaitītājs.

Netiek pārraidīts izmaksu pulsa
signāls.

Pārbaudiet iestatījumus (71. lpp.).
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Bojājums
Spēcīgs trieciens.

Izņemiet akumulatoru un SIM karti un pēc tam ievietojiet tos atpakaļ. Neizjauciet tālruni!

Tālrunis nokļuvis
mitrumā.

Izņemiet akumulatoru un SIM karti. Nekavējoties nosusiniet ar drāniņu, bet
nekarsējiet! Rūpīgi nosusiniet savienojuma kontaktus. Novietojiet tālruni vertikāli
gaisa plūsmā. Neizjauciet tālruni!

Rūpnīcas noklusēto iestatījumu atjaunošana (66. lpp.):

* #9999#A

C55 Tuna latviski, A31008-H5600-A39-3-8W19 (8. May 2003, 15:38)

92

Klientu apkalpošana
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Klientu
Mēs piedāvājam ātrus un individuālus
apkalpošana risinājumus! Pastāv vairākas iespējas:
Mūsu tiešsaistes atbalsts internetā:
www.my-siemens.com/customercare
Mūs var sasniegt jebkurā laikā un jebkurā
vietā. Jums tiek nodrošināts 24 stundu
atbalsts visos ar mūsu produktiem saistītos
jautājumos. Šeit atradīsit interaktīvu kļūmju
atrašanas sistēmu, atbildes uz bieži
uzdotiem jautājumiem, kā arī lietotāja
rokasgrāmatas un pašreizējos
programmatūras jauninājumus lejupielādei.
Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes var
atrast arī šīs lietotāja rokasgrāmatas
nodaļā “Jautājumi un atbildes” 89. lpp.
Dažās valstīs, kur preces neizplata pilnvaroti
izplatītāji, remonta un nomaiņas pakalpojumi
nav iespējami.

Ja tālrunis ir jāremontē, lūdzu, sazinieties ar
kādu no servisa centriem:

Abudabi.............................................0 26 42 38 00
Apvienotie Arābu Emirāti ..................0 43 31 95 78
Argentīna .....................................0 80 08 88 98 78
ASV..............................................1 88 87 77 02 11
Austrālija .........................................13 00 66 53 66
Austrija............................................05 17 07 50 04
Bahreina .................................................. 40 42 34
Bangladeša.......................................0 17 52 74 47
Beļģija ...............................................0 78 15 22 21
Bolīvija ..............................................0 21 21 41 14
Bosnija-Hercegovina.........................0 33 27 66 49
Brazīlija ........................................0 80 07 07 12 48
Bruneja ................................................02 43 08 01
Bulgārija...............................................02 73 94 88
Čehija..............................................02 33 03 27 27
Dānija...................................................35 25 86 00
Dienvidāfrika ...................................08 60 10 11 57
Dubaja ..............................................0 43 96 64 33
Ēģipte................................................0 23 33 41 11
Filipīnas ............................................0 27 57 11 18
Francija ...........................................01 56 38 42 00
Grieķija.........................................0 80 11 11 11 16
Honkonga ............................................28 61 11 18
Horvātija............................................0 16 10 53 81
Igaunija ................................................06 30 47 97
Indija ........................................01 13 73 85 89 - 98
Indonēzija ....................................0 21 46 82 60 81
Islande ...................................................5 11 30 00
Itālija ...............................................02 24 36 44 00
Īrija ..................................................18 50 77 72 77
Jaunzēlande ...................................08 00 27 43 63
Jordānija ...........................................0 64 39 86 42
Kambodža............................................12 80 05 00
Kanāda ........................................1 88 87 77 02 11
Katara ..................................................04 32 20 10
Kenija.....................................................2 72 37 17
Kotdivuāra............................................21 35 02 35
Krievija .........................................8 80 02 00 10 10
Kuveita...................................................2 45 41 78
Ķīna .............................................0 21 50 31 81 49
Latvija ....................................................7 50 11 18
Libāna ..................................................01 44 30 43
Lielbritānija...................................0 87 05 33 44 11
Lietuva ..............................................8 52 74 20 10
Lībija ...............................................02 13 50 28 82
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Klientu apkalpošana
Luksemburga.......................................43 84 33 99
Maķedonija ..........................................02 13 14 84
Malaizija..........................................03 21 63 11 18
Malta..................................... 00 35 32 14 94 06 32
Maroka.................................................22 66 92 09
Maurīcija ................................................2 11 62 13
Meksika......................................01 80 07 11 00 03
Nigērija..............................................0 14 50 05 00
Nīderlande ...................................0 90 03 33 31 00
Norvēģija..............................................22 70 84 00
Omāna......................................................79 10 12
Pakistāna........................................02 15 66 22 00
Paragvaja..........................................8 00 10 20 04
Polija...............................................08 01 30 00 30
Portugāle ..........................................8 08 20 15 21
Rumānija.........................................02 12 04 60 00
Saūda Arābija ...................................0 22 26 00 43
Serbija.............................................01 13 22 84 85
Singapūra ............................................62 27 11 18
Slovākija .........................................02 59 68 22 66
Slovēnija ...........................................0 14 74 63 36
Somija.............................................09 22 94 37 00
Spānija .............................................9 02 11 50 61
Šveice.............................................08 48 21 20 00
Taivāna...........................................02 23 96 10 06
Taizeme............................................0 22 68 11 18
Tunisija ................................................71 86 19 02
Turcija..........................................0 21 65 79 71 00
Ukraina ........................................8 80 05 01 00 00
Ungārija ..........................................06 14 71 24 44
Vācija...........................................0 18 05 33 32 26
Vjetnama..............................................45 63 22 44
Zimbabve.............................................04 36 94 24
Zviedrija ............................................0 87 50 99 11
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Piezīme
Zvanot uz klientu servisu, jums būs
nepieciešams iegādes čeks un tālruņa
identitātes numurs (IMEI; lai tas tiktu
parādīts, nospiediet #06#),
programmatūras versija (lai apskatītu,
nospiediet #06# un pēc tam §Info§) un jūsu
Siemens servisa klienta numurs (ja tāds ir).

*

*
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Lietošana un apkope

Lietošana un Tālrunis ir projektēts un izstrādāts ar
lielu rūpību un uzmanību un prasa
apkope
arī rūpīgu apiešanos. Tālāk minētie
ieteikumi palīdzēs nodrošināt
tālruņa kalpošanu vēl daudzus
gadus.
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• Sargiet tālruni no mitruma un
drēgnuma! Nokrišņi, mitrums un
šķidrumi satur minerālus, kuri
izraisa elektronisko shēmu
koroziju. Taču, ja tālrunis tiek
samitrināts, nekavējoties
atvienojiet to no strāvas padeves
un izņemiet akumulatoru!
• Nelietojiet un neglabājiet tālruni
putekļainās un netīrās vietās. Tas
var sabojāt tālruņa kustīgās
detaļas.
• Neglabājiet tālruni karstumā.
Augsta temperatūra saīsina
elektronisko ierīču kalpošanas
laiku, bojā akumulatorus un var
deformēt vai izkausēt atsevišķas
plastmasas detaļas.
• Neglabājiet tālruni aukstumā.
Tālrunim atkal sasilstot (līdz
normālai darbības temperatūrai),
tālruņa iekšpusē var kondensēties
mitrums, kas var sabojāt
elektronisko shēmu plates.
• Nenometiet, neatsitiet un
nekratiet tālruni. Nesaudzīgi
rīkojoties, var sabojāt iekšējās
shēmu plates!
• Tālruņa tīrīšanai nedrīkst izmantot
spēcīgus ķīmiskos un mazgāšanas
līdzekļus!

Minētie ieteikumi attiecas gan uz
tālruni, gan akumulatoru, lādētāju
un pārējiem piederumiem. Ja kāda
no šīm sastāvdaļām nedarbojas
pareizi, nododiet to tuvākajā
kvalificēta servisa centrā. Tā
darbinieki jums palīdzēs un
nepieciešamības gadījumā
saremontēs ierīci.
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Tehniskie parametri/apkope
Tehniskie
parametri/
apkope

Atbilstības deklarācija
Ar šo Siemens Information and
Communication mobile paziņo, ka
šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītais tālrunis atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EC (R&TTE) pamatprasībām un citiem atbilstīgiem
šīs direktīvas norādījumiem.
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Šī atbilstības deklarācija (Declaration
of Conformity, DoC) ir parakstīta. Ja
jums nepieciešama deklarācijas
oriģināla kopija, lūdzu, zvaniet uz
Siemens karsto tālruni.
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Tālruņa ID
Tālruņa vai SIM kartes pazaudēšanas
gadījumā būs nepieciešama šāda
informācija. Ierakstiet to šeit.
SIM kartes numurs (norādīts uz kartes):
..............................................................
Tālruņa 15 ciparu sērijas numurs
(norādīts zem akumulatora):
..............................................................
Pakalpojumu sniedzēja klientu
apkalpošanas dienesta numurs:
..............................................................
Tālruņa pazaudēšana

Tehniskie dati
GSM klase
Frekvenču
diapazons:
GSM klase:
Frekvenču
diapazons:
Svars:
Izmēri:
Litija jonu
akumulators:
Darbības
temperatūra:
Gaidīšanas laiks:
Sarunu laiks:
SIM karte:
SAR:

4 (2 vati)
880–960 MHz
1 (1 vats)
1710–1880 MHz
80 g
100,7x43,9x20,8 mm
(69 cm3)
700 mAh
-10 °C – 55 °C
60–300 h
90–360 min.
3,0 V
0,49 W/kg *

* Tas attiecas uz tālruni kopā ar virsējo un
apakšējo vāciņu un tastatūru, kas ietilpst
tālruņa komplektācijā.

Ja pazaudējat tālruni vai SIM karti,
nekavējoties sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju, lai novērstu ļaunprātīgu tālruņa
izmantošanu.
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Piederumi

Piederumi

Pamatpiedāvājums
Litija jonu akumulators (700 mAh)
L36880-N5601-A100
Rezerves akumulators.
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Ceļojuma lādētājs
L36880-N5601-A104 (Eiropai)
L36880-N5601-A105 (Lielbritānijai)
Ceļojuma lādētājs ar paplašinātu ievades
sprieguma jaudu 100–240 V.
Galda lādētājs
L36880-N5601-A101
Galda lādētājs ļauj ērti uzlādēt mobilo tālruni
un rezerves akumulatoru.
Austiņas PTT
L36880-N5601-A108
Austiņas ar PTT pogu, kas ļauj ieslēgt balss
atpazīšanas funkciju, kā arī pieņemt un beigt
zvanus.
Pārnēsāšanas komplekts
L36880-N5601-A119
Tajā ietilpst jostas turētājs un stiprinātājs,
lai mobilo tālruni neuzkrītoši piestiprinātu
pie apģērba vai somas iekšpusē.
CLIPit™ vāciņi
Maināmus virsējos un apakšējos vāciņus
var iegādāties specializētajos veikalos.
Apmeklējiet Siemens veikalu internetā.

Somiņas
Vairāku veidu somiņas var iegādāties
specializētajos veikalos. Apmeklējiet mūsu
tiešsaistes veikalu:
Oriģinālie Siemens piederumi
www.siemens.com/
mobilestore

Dati/programmas
Datu kabelis RS232
L36880-N5601-A110
Mobilā tālruņa savienošanai ar personālā
datora seriālo portu RS232.
Datu kabelis USB
L36880-N5601-A111
Mobilā tālruņa savienošanai ar personālā
datora USB portu. Ar ielādes funkciju.
Sinhronizācijas pakotne
L36880-N5601-A103
Galda statīvs mobilajam tālrunim. Ļauj veikt
datu pārsūtīšanu un vienlaikus uzlādē tālruni
no mājas elektrotīkla. Pakotnē ietilpst galda
statīvs, datu kabelis RS232 un Y adapteris.
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Piederumi
Piederumi tālruņa
lietošanai automašīnā
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Automašīnas lādētājs
L36880-N5601-A106
Lādētājs, kas pievienojams cigarešu
aizdedzinātāja ligzdai automašīnā.
Portatīvais automašīnas komplekts
L36880-N5601-A109
Brīvroku komplekts ar iebūvētu skaļruni,
mikrofonu un automātiskā atbildētāja
funkciju. Tas ir vienkārši jāiesprauž cigarešu
aizdedzinātāja ligzdā. Ideāli piemērots
situācijām, kad tiek izmantotas vairākas
automašīnas.
Automašīnas turētājs
L36880-N5601-A116
Turētājs bez antenas porta.
Automašīnas turētāja antena
L36880-N5601-A117
Automašīnas turētājs, kuram var pievienot
āra antenu. Lieliski sader ar austiņām PTT
vai portatīvo automašīnas komplektu.
Automašīnas pamatkomplekts
L36880-N5601-A118
Ļauj runāt pa tālruni brīvroku režīmā un
vienlaikus automašīnā uzlādē tālruni. Tajā
ietilpst automašīnas lādētājs, austiņas PTT
un Y adapteris.
Automašīnas komplekts “Comfort”
L36880-N5701-A100
Brīvroku komplekts ar pirmklasīgu
ciparzvanu kvalitāti un maksimāli ērtu
lietojumu. Ietver visas uzstādīšanai
nepieciešamās sastāvdaļas. Atsevišķu
antenu var iegādāties pie specializēta dīlera.
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Profesionālais automašīnas komplekts
“Voice II”
L36880-N5701-A101 (vācu)
L36880-N5701-A102 (angļu)
L36880-N5701-A103 (franču)
Brīvroku komplekts, kas piedāvā balss
atpazīšanas funkciju; ietilpība – vairāk nekā
150 vārdu. Elektronikas kastīte ar
pieslēgvietu faksu un e-pasta pārraidei,
izmantojot piezīmjdatoru. Ietver visas
uzstādīšanai nepieciešamās sastāvdaļas.
Atsevišķu antenu var iegādāties pie
specializēta dīlera.
Papildinājums automašīnas komplektam
“Comfort” un “Voice I”
L36880-N5701-A104
Turētājs, kas papildina automašīnas
brīvroku komplektu “Comfort” un “Voice I”.
Papildinājums automašīnas komplektam
“Voice II”
L36880-N5701-A105
Turētājs, kas papildina automašīnas
brīvroku komplektu “Voice II”.
Papildu piederumi automašīnu
komplektiem
Automašīnas klausule... L36880-N3015-A123
VDA adaptera kabelis. .. L36880-N4001-A121
Automašīnas datu
adapteris....................... L36880-N5701-A108
Poga “Push To Talk”..... L36880-N4501-A135
Preces var iegādāties specializētajos
veikalos. Apmeklējiet mūsu interneta
veikalu:
Oriģinālie Siemens piederumi
www.siemens.com/
mobilestore
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SAR

SAR

INFORMĀCIJA PAR RF IETEKMI /ĪPAŠĀS
ABSORBCIJAS KOEFICIENTU (SAR)
ŠIS MOBILAIS TĀLRUNIS ATBILST
IEROBEŽOJUMIEM, KAS PAREDZĒTI
PERSONU VESELĪBAS AIZSARDZĪBAI
PRET ELEKTROMAGNĒTISKO LAUKU
IETEKMI.
Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un
ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības
ierobežojumus, ko nosaka
Starptautiskās komisijas aizsardzībai
pret nejonizējošo radiāciju
(International Commission on NonIonizing Radiation Protection –
ICNIRP) noteikumi. Šie ierobežojumi
ir visaptverošu sabiedrības
aizsardzības vadlīniju daļa un nosaka
iedzīvotājiem pieļaujamos RF
enerģijas līmeņus. Noteikumus ir
apstiprinājušas neatkarīgas
zinātniskas organizācijas, veicot
periodisku un vispusīgu zinātnisko
pētījumu novērtējumu*.
Ierobežojumi paredz ievērojamu
drošības rezervi, lai garantētu
drošību visiem cilvēkiem neatkarīgi
no vecuma un veselības stāvokļa.
Mobilo tālruņu ietekmes
ierobežojuma norādīšanai tiek
izmantota mērvienība, ko sauc par
īpašās absorbcijas koeficientu
(Specific Absorption Rate vai SAR).
Starptautiskajos noteikumos
norādītais SAR ierobežojums ir
2 W/kg**. SAR testēšana tiek veikta
visās frekvenču joslās, izmantojot
standarta darbības pozīcijas un

tālrunim raidot ar tā augstāko jaudu.
Reālais SAR līmenis tālruņa darbības
laikā parasti ir zemāks par maksimālo
vērtību. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir
paredzēts darbam vairākos jaudas
līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz
jaudas, cik nepieciešams tīkla
sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk bāzes
stacijai atrodaties, jo zemāka ir
jaudas izvade.
Augstākā SAR vērtība šim tālruņa
modelim, testējot to pozīcijā pie
auss, ir 0,49 W/kg***.
SAR informācija ir atrodama arī
www.my-siemens.com
Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas
dažādu tālruņu dažādiem SAR
līmeņiem un dažādām pozīcijām,
tās visas atbilst starptautiskajām
drošas RF ietekmes prasībām.
* Pasaules Veselības organizācija
(WHO, CH-1211 Geneva 27,
Switzerland) ir konstatējusi, ka
pašreizējā zinātniskā informācija
neliecina par īpašu drošības
pasākumu nepieciešamību, lietojot
mobilos tālruņus.
Plašāka informācija:
www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org,
www.my-siemens.com
** uz 10 g audu.
***SAR vērtības var atšķirties
atkarībā no vietējām prasībām un
frekvenču joslām. Informāciju par
prasībām dažādos reģionos var
atrast www.my-siemens.com
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