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H

Kassering

av

din

gamla apparat
symbolen med en overkryssad soptunna pa hjul
regleras av European Directive 2002/96/EC.

1. Nar den har
den

2. Alla elektriska och elektroniska

hushallsavfall,

produkter

sitter

pa

en

produkt

innebar det att

bor kasseras via andra

helst via for andamalet avsedda

vagar an de som finns for
uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna

utser.

gamla apparat pa ratt satt sa
miljon och manniskors halsa.

3. Om du kasserar din
konsekvenser for
4. Mer

detaljerad

information

renhallningsverket

om

kassering

eller den butik dar du

din

bidrar du till att forhindra

gamla apparat
kopte produkten.
av

kan far

av

negativa

kommunen,

BEGRANSAD GARANTI
LG Electronics garanterar den ursprunglige koparen (slutanvandaren) att produkten och de
medfoljande tillbehoren ar fria fran material- och tillverkningsfel i enlighet med foljande villkor och
bestammelser:

1.

FOLJANDE TACKS

HAR

GARANTIN:

(1)

begransade garantin for mobiltelefonen ar giltig i 12 (tolv) manader fran
inkopsdatumet (galler inte batteriet dar Garantiperioden ar 6 manader).

(2)

Den

(3)

Under

(4)

Den har

Den

begransade garantin galler

(5)

vid overlatelse endast tillsammans med

och med

ursprungskvitto.

garantiperioden kan LG eller nagon officiellt utnamnd servicerepresentant utfora
reparationsarbete pa eller byta ut defekta produkter eller delar efter eget gottfinnande. En
reparerad eller ersatt produkt far inte forlangd eller fornyad garantiperiod.
officiell

2.

AV DEN

begransade garantin galler
aterforsaljare i Sverige.

For att kunna

utnyttja den
originalfakturan/-kvittot.

FOLJANDE TACKS

har

for den kund/slutanvandare

som

har

kopt produkten

begransade garantin maste koparen (slutanvandaren)

INTE AV DEN

spara

GARANTIN:

(1)

Defekter eller skador

(2)

uppkommit till foljd av onormal anvandning, onormala forhallanden,
felaktig forvaring, obehoriga ingrepp, obehorig reparation, forsummelse, missbruk, olycka,
andring, felaktig installation, utlost sakring, mat eller dryck, force majeur, skador vid leverans
eller att produkten utsatts for fukt eller vata.

(3)

Om antennen

Defekter eller skador

tillverkningsfel.

bryts

som

uppkommit

till

HAR

av en

foljd

av

felaktig anvandning.

som

av

eller skadas, annat an

om

det sker direkt till

foljd

av

material- eller

till

(5)

aterforsaljare

Produkter
det att

som

ska

sjalv sta

for kostnaden for transport eller leverans
eller officiellt utnamnt servicecenter.

(4) Koparen (slutanvandaren)

tas emot for

produktgarantin

har

reparation
lopt ut.

av

aterforsaljare

produkten

eller auktoriserat servicecenter efter

(6)

Produkter dar serienumret har

(7)

garantireparation tacks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjanst eller nagon annan
servicerepresentant om produktens pastadda defekt eller funktionsfel inom den giltiga
begransade garantiperioden.

(8)

Skador

tagits

bort eller

av

gjorts olasligt.

En

som

uppstar

(9) Vanligt slitage
(10)

Produkter

till

som

foljd

Produkter

som

foljd

av

av

normal

anvants i

(11) Konsumtionsvaror,
(12)

till

t.ex.

anvandning

tillbehor

som

inte

godkants

av

LG.

anvandning.

miljoforhallanden

som

bryter

mot de rekommenderade vardena.

sakringar.

utsatts for oauktoriserat

operatorslasfunktionen.

av

borttagande

eller

avaktivering

av

Gratulerar till

kopet

av

Anvandarhandbocker kan

mobilen LG U8360

ganska
talamodsprovande, eller hur? Av den anledningen
har vi gjort den har sa enkel som mojligt
vara

U8360
Anvandarhandbok

Handboken ger dig vagledning pa tva omraden.
Forst ges en beskrivning av hur du ska anvanda din nya LG U8360, och med hjalp av den kommer du snart att
kunna mobilen utan och innan. Darefter presenteras det breda urval av tjanster som tillhandahalls av 3, sa att
du kan

passar dig bast.
Om du bara vill ladda mobilen sa fort

valja

de

som

daremot vill veta

mer om

vad du kan

mojligt och borja anvanda den ska du naturligtvis gora
gora med hjalp av 3 sa finns informationen har.
som

det. Om du

och
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Las de har enkla
att inte

folja

riktlinjerna.

for saker och effektiv

Observera att det kan

vara

farligt

och

olagligt

foreskrifterna. Narmare information finns i denna anvandarhandbok.

anvandning

och

Nodtjanster
A

Lat inte batteriet komma i direktkontakt med

eluttag
A

A

A

sakerhetsatgarder

Gor

eller

cigarettandaruttag

inga hal

Tappa

A

i batteriet med

vassa

rengor
foremal

eller

Nar batteriet ar

uttjant kasserar du det
miljoforeskrifterna. Kasta

med

batteriet bland

Nedsank inte i vatten

A

Ta inte isar eller modifiera batteriet

i

A

inte

A

Sluta anvanda batteriet

Pappforpackningen
inte langre behovs

du

ihag

att

eller

pa

viktiga

av

huden.

Om du far lackande vatskor i

skoljer

nagot

ogonen

eller

pa

du noga med rent vatten och

kontaktar lakare

Hogtalaren kan bli varm vid normal
anvandning. Mobilen kan bli varm nar
laddas

som

mobilen

om

mobilen

batteriet

enlighet

kan atervinnas nar den

gora sakerhetskopior

av

huden

10

Kom

batterier. Om ett batteri mot formodan skulle
till att inte fa

torr eller

maste skickas tillbaka for service.

I

lackaget i ogonen

A

Spara pappforpackningen

Anvand inte skadade eller deformerade

se

en

inga kemiska
slipande rengoringsmedel. De kan skada

Flygsakerhet

lacka bor du

A

mobilen. Anvand inte

upptacker
onormal varme, lukt, missfargning,
deformering eller nagot annat onormalt vid
anvandning, laddning eller lagring
om

eller antistatisk trasa nar du

levereras i. Den bor anvandas

A
A

fuktig

mobilen

hushallssoporna.

A

en

statiskt laddad trasa. Anvand

inte mobilen eller utsatt den for stotar

enlighet

Anvand

av

alla

data i mobilen

med CAA-foreskrifter maste du

mobilen nar du befinner

dig

i ett

stanga
flygplan.

Signaler fran mobiltelefoner kan stora
flygplansutrustning. Folj alltid
flygplanspersonalens instruktioner

Nodtjanster

av

dig i omraden
far anvandas. Folj de

mobilen nar du befinner

dar mobiltelefoner inte
instruktioner
bruket

av

som

ges

vardinstitutioner for

av

A

A

mobiltelefoner i deras lokaler

av

uppmanas
till

stanga

exempel

av

skyltar dar du
tvavags radioapparater,
ser

A

Stanna vid

forordningar

for bruket

ringer

vagkanten pa

upp eller

sprangamnen.

Lat inte barn leka med mobilen, laddaren eller

en

av

av

fordon

saker

innan

plats

svarar.

Du far inte stanna i

om

A
A

och

for att ta emot ett

vid bensinstationer, nara

kemikalier och

Folj lagar

du

mobilen nar du

ordentlig kontroll over ditt
Koncentrera dig helt pa korningen

mobiltelefon vid framforande

Allman sakerhet
Stang

Du maste alltid ha
fordon.

A

A

sakerhetsatgarder

Trafiksakerhet

Sjukhussakerhet
Stang

och

det

Stang

uppstar

av

vagrenen pa en motorvag
samtal eller ringa upp, utom

en

nodsituation

mobilen nar du befinner

bensinstation, aven

om

dig

vid

en

du inte tankar bilen

batterier.
A
A

Anvand inte mobilen

pa platser

dar det

pagar
A

En del medicinsk elektronisk

horapparater
om

och

apparatur,

pacemaker,

kan

mobiler anvands i narheten

av

uppmaningar pa varningsskyltar,
tillverkares rekommendationer.

som

eller

Elektroniska

fordonssystem

som

lasningsfria

bromsar, farthallare och

paverkas
dem.

lattantandliga

amnen nara mobilen

explosiva

sprangning.
A

Forvara eller bar inte

bransleinsprutningssystem paverkas
inte av radiosandning

Folj

normalt

samt
A

Tillverkare

dig

om

av

sadan utrustning kan informera

den ar

Kontakta

skyddad mot radiosandningar.
forsaljaren och sla inte pa mobilen

forran den har kontrollerats

av

kvalificerade

installatorer

11

Nodtjanster

och

Fordon utrustade med

airbag

sakerhetsatgarder
Effektiv

airbag blases upp med stor kraft. Placera
inga foremal som till exempel fast eller portabel
tradlos utrustning i omradet ovanfor airbagen
eller i omradet dar airbagen utloses. Om tradlos
utrustning i fordonet ar felaktigt installerad och
airbagen blases upp kan det leda till allvarliga
En

Mobilen har

prestanda

en

antenn. For att

med

tacker over den interna antennen

forbruka

mer

Mobilen ar

nodvandigt.
passningstid

kablar och tillbehor,

LG, kan det

godkants
gora mobilens garanti ogiltig, samt paverka
mobilens funktion negativt.
av

Mobilen, batteri och laddare innehaller inga delar

sjalv

kan reparera. Vi

pa

LG

rekommenderar att LG U8360-mobilen far
service och repareras vid ett LG-auktoriserat
servicecenter

svag radiosandare och

energi (radiovagor) i
radiofrekvensbandet (RF). Systemet
samtalet (natverket) styr ocksa med

som

ut

styr

vilken

mobilen sander.
Narmare information finns i denna
anvandarhandbok.

Service
anvandaren

Det forkortar

och tar emot

A

som

att

-mottagare. Nar du slar pa den skickar den

utrustning fran

inte tillverkats eller

en

tvingas

strom an

Radiofrekvensenergi

som

paverkas

samtalskvaliteten och mobilen kan

Utrustning fran
tredjepartsleverantor
som

bor du

inte tacka over antennen med handen. Om du

samtals- och

tredjepartsleverantor

uppna optimala

lagsta stromforbrukning

skador.

Om du anvander

12

anvandning

styrka

Nodtjanster
for

Exponering

per tio

radiovagor
A

Information

om

Absorption

Rate

A

Denna mobil

av

radiovagor

och

Specific

Det

(10)

hogsta

som avser

sakerhetsatgarder

gram vavnad
SAR-vardet for den har

mobilmodellen

(SAR)

och

som

testats

anvandning

av

DASY3 och

vid orat ar 0.883

W/kg

(10g)

modellen U8360 har

utformats sa att den

uppfyller tillampliga
sakerhetsforeskrifter ifraga om exponering
radiovagor. Foreskrifterna grundar sig pa
vetenskapliga riktlinjer som innehaller
sakerhetsmarginaler utformade sa att de

A

for

tillforsakrar alla manniskor, oavsett alder och

SAR-gransvardet

som

rekommenderas

av

Institute of Electrical and Electronics

Engineers (IEEE) ar 1,6 W/kg per ett (1) gram
vavnad (galler till exempel i USA, Canada,
Australien och Taiwan).

halsa, sakerhet under anvandning
A

I

riktlinjerna

anvands

for

exponering

matenhet

en

Absorption Rate,
utfors med

mobilen sander

A

kallas

Specific

forkortat SAR. SAR-tester

pa hogsta tillatna

niva

pa

alla

anvands

som

Vissa skillnader kan
LG-mobilers

foreligga mellan olika
SAR-nivaer, men de har alla

utformats sa att de
for
A

radiovagor

standardiserad metod, dar

en

frekvensband

som

for

exponering

for

SAR-gransvardet

foljer tillampliga riktlinjer

radiovagor
som

rekommenderas

av

Internationella kommissionen for

skydd mot
icke-joniserande stralning (ICNIRP) ar 2W/kg

13

Borja

anvanda mobilen

Anvanda batteriet, laddaren och SIM-kortet
Satta i batteriet
oppningen pa baksidan
satt pa batteriholjet.

For forst in batteriets underdel i
hor ett klick fran

sparren

och

2

1

14

av

mobilen.

Tryck

sedan ned batteriet tills du

Borja

anvanda mobilen

Ta ut batteriet
Sla

(Om mobilen ar paslagen finns en risk att de telefonnummer och meddelanden som
sparats gar forlorade.) Tryck pa sparrarna 1, och oppna batteriholjet 2. Ta sedan ut batteriet.
av

mobilen.

1

1

2

2

15

anvanda mobilen

Borja

Det kommer att ta

en

stund

ladda upp batteriet till den

(max. 30 min.)
lagsta niva som

att

kravs

for att du ska kunna anvanda mobilen. Nar den
lilla skarmen

lyser

rod

gar

det inte att satta

2. Anslut laddaren till ett
Anvand endast den

vanligt vagguttag.
laddare som medfoljer

mobilen.

pa

mobilen. Den lilla skarmen slacks nar batteriet
laddats upp till

lagsta niva

for

anvandning.

Obs!
Det

gar

att

ringa

videosamtal nar laddaren ar

ansluten.
Om batterinivan ar

lagre

an 10 % kan det dock

handa att batteriet laddas

ur

under ett

videosamtal trots att laddaren ar ansluten.

Ladda batteriet
Anvanda laddaren

som

medfoljer

mobilen:

1. Nar batteriet ar isatt i mobilen ansluts sladden

fran laddaren till mobilens undersida.
Kontrollera att

pilen pa

vand mot framsidan

16

av

sladdkontakten ar
mobilen.

Obs!
Pressa inte i kontakten med vald eftersom det
kan skada mobilen och/eller laddaren.

anvanda mobilen

Borja
Koppla

ur

laddaren

Om batteriet inte laddas helt:

fardigladdad ska laddaren
kopplas fran vagguttaget och mobilen. Tryck

Sla

Nar mobilen ar

de

gra

flikarna

du drar ut den

pa
ur

bada sidor

av

in

kontakten nar

mobilen.

pa

och

batteriet

av

mobilen och forsok att ladda

igen.

Ta loss och satt tillbaka batteriet och forsok att
ladda batteriet

igen.

Batteriinformation och
batteriet
1. Anvand inte ett batteri

hantering

som

inte ar

av

godkant

eftersom mobilen och batteriet da kan ta
skada och batteriet riskerar att
2. Batteriet behover inte

medfoljande

batteriet ska laddas helt innan

3. Anvand endast laddare
for

du anvander det. Ta inte ut batteriet eller
SIM-kortet under

helt urladdat innan

det laddas.

Obs!
Det

vara

explodera.

anvandning

med

som

just

godkants

av

LG

den mobilmodell du

har, eftersom laddarna utformats for att ge sa

pagaende laddning.

lang batterilivslangd

som

mojligt.

4. Ta inte isar eller kortslut batteriet.
Nar mobilen laddas indikeras det i
teckenfonstret. "Laddar" eller "Batteriet fullt"

5. Hall batteriets

visas.

6.

metallkontaktytor

rena.

Byt ut batteriet nar det inte langre fungerar pa
godtagbart satt. Batteriet kan laddas flera
hundra ganger innan det byts ut.
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Borja

7. Ladda batteriet

lang period,

det inte anvants under

om

en

sa blir batteriets livslangd

maximal.

och anvand den inte heller i

solljus
fuktiga miljoer

badrum.

9. Batteriets

forkortas

livslangd

hoga

eller

om

batteriet

laga

temperaturer.
10. Batteriets

livslangd varierar med olika
anvandning och miljoforhallanden.

4. Nar du anger

bakgrunden

ar

lagrad

en

bakgrund

som

i det externa minnet direkt till

skarmen, utan forst kopiera den till mobilens
minne.
5. Nar du anvander bilder eller foton

lagrade i det externa minnet som
huvudbakgrund maste du stanga

som

ar

av

strommen innan du tar bort det externa

anvandning av webblasare och
dataoverforingstillbehor paverkar ocksa
batteriets livslangd och samtals- och
passningstid.

minnet.

1. Se till att

stanga

av

strommen innan du tar

bort batteriet nar mobilen eller det externa
minnet anvands.

lyssnar pa musik
lagrade i det externa

2. Ta inte bort minnet nar du
eller visar bilder
minnet.

som

ar

16)

till den inaktiva

Langvarigt paslagen bakgrundsbelysning,

Information om det externa minnet och
hur du hanterar det

18

FAT

(FAT12,

och inte med FAT32.

skarmen bor du inte ange

utsatts for extremt

11.

med datorn. Det externa minnet kan endast
anvandas med FAT-format

8. Utsatt inte batteriladdaren for direkt

som

3. Formatera med FAT-format nar du formaterar

Borja
Satta i SIM-kortet

Obs!

SIM-kortet innehaller ditt mobilnummer,

Nar du tar ut SIM-kortet

information

om

och kontakter och maste

tjanster

anvanda mobilen

skjuter

du det mot

mobilens ovansida och tar ut den

ur

hallaren.

sattas i mobilen.
Om SIM-kortet tas ut
obrukbar tills ett
ur

giltigt

ur

mobilen blir den

kort satts i.

Koppla

alltid

laddaren och andra tillbehor fran telefonen

innan SIM-kortet satts i och tas ut.
SIM-kortet far bara anvandas i mobiler
aktiverade for

3-tjanster.

i andra mobiler kan de fa

ens

ar

Om SIM-kortet anvands

betydande

skador. Du

riskerar ocksa att inte kunna anvanda
mobil

som

USIM

en

sadan

for nodsamtal.

Obs!

USIM

Innan du satter i kortet kontrollerar du att
mobilen ar

avstangd

och tar ut batteriet.

omtaliga och
repas latt. Var speciellt uppmarksam pa
SIM-kortet nar det hanteras och satts pa plats.
SIM-kortets metallkontakter ar

Folj

de instruktioner

som

medfoljer

SIM-kortet.
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Sa
Lar

fungerar

dig

om

LG U8360

funktionerna.

Hogtalare
Hoger
Skarm

funktionsfalt

Har visas ett antal meddelanden.

Vanster funktionsfalt
Har visas ett antal meddelanden.

Vanster

funktionsknapp

Aktiverar de meddelanden
visas

pa

som

skarmen i den vanstra
funktionsfaltet.

Sandknapp
Trestjarnan

Oppnar webblasaren
tjanster.

och 3s

En hel varld

av

kommunikation, information och

underhallning.

4-vags navigeringsknapp
Hoger funktionsknapp
Aktiverar de meddelanden

pa skarmen
OK-knapp

for videosamtal

Alfanumeriska

20

knappar

hogra

Knappen

Avsluta

Pa/Av

Menyknapp
Tryck pa knappen
menysidan.

visas

funktionsfaltet.

/ Mikrofon

Raderingsknapp

Mikrofon

Sandknapp

i den

som

for att visa

Sa fungerar LG U8360

Antenn

Hal for barrem

Kamera

Blixt

Batterilas

Batteriholje

Liten
skarm

SIM-kortplats

Batteri- kontakter

Kabelingang/
Batteriladdaringang

Mikrofon
Batteri
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Sa

fungerar

LG U8360

Mobilens startskarm
Mobilens skarm ar

uppdelad

i tre falt: ett ikonfalt, ett mittenfalt med startskarm och ett meddelandefalt.

Falten beskrivs nedan:

Ikonfaltet

atgarder

I ikonfaltet visas de
och

signalstyrka.

anvandning.

som

utfors och aktuell batteri-

Denna information visas under all

I tabellen

pa

nasta sida ges

en

kort

forklaring

av

ikonerna och deras funktioner.

Startskarmen
I mittenfaltet finns startskarmen,

valjer.

som

visar den bild

som

du

Nar mobilen anvands visas har alla funktioner och

tjanster

som

du anvander.

Meddelandefaltet
Meddelandefaltet visar funktionsfalten. De aktiverar du
genom att
falt.
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trycka

ned

funktionsknappen

under

respektive

Sa fungerar LG U8360
Information

skarmen

pa

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner

Ikoner

pa

som

visas

pa

mobilens skarm.

skarmen

Ikon

Ikon

Beskrivning
Batteriniva

-

anger hur

mycket energi

batteriet. Ju fler streck

batterienergi

som

som

syns, desto

finns i

mer

finns kvar.
-

anger att alternativet

Vidarekoppling

har valts.
-

anger att alternativet Avvisa samtal

har valts.
anger att du har fatt ett

-

rostmeddelande.

MMS

GPRS

indikerar

-

--

om

du ar inom 3s nat.

indikerar att du har lamnat 3s nat och har

endast

-

Tyst

-

-

bluetooth-anslutningen

anger att

anger att

Endast vibration

pa

eller

annat nat.

nytt Push-

ar aktiverad.

nytt bluetooth-meddelande.

profilen

Normal ar aktiverad.

profilen Tyst
-

indikerar

ar aktiverad.

om

vibrationsfunktionen ar

av.

GSM-nat

Utomhus

GSM-tackning.

anger att ett

anger att du

anger att larmfunktionen ar aktiv.

Headset

indikerar att du endast har

-

Visar att du har ett

GPRS-tackning. Nar du befinner dig
utomlands byter mobilen till ett annat nat (2G/3G).
--

utanfor

meddelande finns att lasa.

Normal

anger att du har fatt ett MMS.

3G-nat

Anvandning av annat nat (roaming)
genom en tjanst anvander dig av ett

Alarm

anger att du har fatt ett SMS.

dig

mobiltelefonnatet.

Visar att

Rostmeddelande

-

anger att du befinner

-

Push-meddelande

Avvisa samtal

SMS

Ingen nattackning

-

Vidarekoppling

-

Beskrivning

anger att

-

-

anger att

profilen
profilen

Headset ar aktiverad.
utomhus ar aktiverad.
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Sa

LG U8360

fungerar

Anvandning

av

mobilens

knappar

(1) Menyknappen
Med den har

knappen atergar

huvudmenyn fran

(8)

(10)

(2)

(3)

(5)
(9)

(7)
(6)

(4)

(1)

(6)
du till

Avsluta

Den har

alla skarmbilder.

knappen

anvands for att

avsluta samtal och

(7)

Anvand

Den har

nar du vill ha snabb

stanga

program.

Radera

(2) Navigeringsknappen
knappen

(Pa/Av)

knappen

har tva funktioner. Du

atkomst till mobilfunktioner.

anvander den nar du vill

(3) OK-knappen

tidigare skarmbild och nar du ar i
textinmatningslage fungerar den som
raderingsknapp.

Med

knappen i mitten kan du valja
objekt pa skarmen. Nar du har forflyttat
dig till ratt objekt valjer du det genom
att trycka pa OK. Den har funktionen
kan anvandas

pa

de flesta skarmbilder.

aterga

(8) Funktionsknapparna
Den vanstra och den

funktionsknappen
meddelanden

som

till

en

,

hogra

aktiverar de
visas i

(4) Trestjarnan

funktionsfalten direkt ovanfor

Den har

knapparna. Meddelandena andras i
enlighet med innehallet i skarmbilden.

hel varld

knappen

leder till

Idag Pa 3,

en

av

kommunikationsmojligheter,
information och

(9)

underhallning.

(lang knapptryckning) Forsok
registrera pa 3-natverket.

Videosamtal

For att

att

ringa

och besvara videosamtal.

(10) Bakat
(5)

Skicka

Med den har

Med den har

knappen

besvara rostsamtal.
24

kan du

ringa

och

foregaende

knappen atergar

skarmbild.

du till

Sa fungerar LG U8360
Sa har

fungerar knapparna

Knappar pa

sidan

av

nar mobilen ar i

mobilen

Knapp for video/kamera
(kort tryckning) Videokamera
(lang tryckning) Kamera

(lang tryckning)
(aktiveras

Navigeringsknapp
Upp

:

Snabbmeny

Ner

:

Kontakter

Hoger

:

(kort tryckning) Menyn Meddelanden
(lang knapptryckning) Skriv
meddelande

Blixt

endast nar luckan ar

vilolage

Vanster

stangd)

:

(kort tryckning) Profiler
(lang tryckning) Vibrationslaget

Tangenttonens volym

Samtalslistor
TILLBAKA: Tillbaka till

foregaende

skarmbild.
C

:

1. Tillbaka till

foregaende

skarmbild.
2. I

textinmatningslage fungerar
den som raderingsknapp.

Extraknappar
Videosamtal: Videosamtalslistor

Trestjarnan: Anslutning

till

Idag

Pa3

Meny: (kort tryckning)
Huvudmeny (lang
tryckning) Historik for
fleruppgiftskorning
25

Allmanna funktioner
PIN-kod

(4

Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen och att

PIN-koden

(Personal

batteriet ar laddat.

skyddar

Sla

pa

Tryck pa
ar

mobilen

och hall ned

tills mobilen

knappen

paslagen.

Ange

PIN-koden for SIM-kortet

som

medfoljer

kortet.
Efter

nagra

sekunder

registreras

du

pa

natet.

Det kan

droja

Sla inte

pa

en

ned

knappen

tills mobilen

PIN-begaran kommer du att tillfragas om
PIN-koden varje gang du slar pa mobilen. Nar
PIN-begaran ar avaktiverad ansluter mobilen
direkt till natet utan PIN-koden.

(4

mobilen

igen

av.

Anvand de har beskrivna koderna for att undvika

koderna(forutom

av

tillhandahalls med vissa

Dessa funktioner ar bara

nummer.

tillgangliga

som

om

SIM-kortet ar

anpassat for dem.

PUK-kod

(4

till 8

PUK-koden

(PIN Unblocking Key)

att lasa upp

en

siffror)
behover du for

blockerad PIN-kod. Koden far du

via 3s Kundservice.

din mobil. Du kan andra

PUK- och

att anvanda funktionen

som

siffror)

under denna tid.

Koder
otillaten anvandning

till 8

SIM-kort, kravs for atkomst till funktioner
Fast

stund innan mobilen slas

Number)
otillaten anvandning.

med SIM-kortet. Om du har aktiverat

PIN2-koden,

Tryck pa och hall
ar avslagen.

Identification

PIN-koden tillhandahalls normalt tillsammans

mobilen

av

siffror)

SIM-kortet mot

PIN2-kod

Sla

till 8

PUK2-koder) genom
Andra kod [Meny 3.4.3].

PUK2-kod

(4

till 8

siffror)

PUK2-koden behover du for att lasa upp

en

blockerad PIN2-kod. Kontakta 3s Kundservice.
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Allmanna funktioner

Sakerhetskod

(4

till 8

siffror)

Sakerhetskoden forhindrar otillaten
av

anvandning

mobilen. Den forinstallda sakerhetskoden ar

"0000". Sakerhetskoden behover du for att ta
bort alla

telefonposter
fabriksinstallning.

Losenord for

och aterstalla mobilen till

samtalssparr

Sparrlosenordet behovs nar du anvander
funktionen samtalssparr. Losenordet erhalls fran
3s Kundservice nar du abonnerar

pa

den har

funktionen.

Ringa

Ange mobilnummer med knappsatsen eller
valj mobilnummer i nagon av listorna Ringda
samtal/Mottagna samtal.

och ta emot samtal
Obs!

Se till att du berattar for den andra personen att
du tanker

spela

in ett rostsamtal.

Ringa

och ta emot videosamtal

Du kan

ringa/ta

3G-mobil

om

emot ett videosamtal

den andra

3G-mobil och befinner

Ring

1.

pa

trycka pa

en

inom 3G-natet.

ett videosamtal sa har:

att kort

vilket raderar den senaste
knappen
knapptryckningen, eller tryck pa och hall ned
sa raderas alla angivna siffror.
knappen

parten ocksa har

sig

Angra feltryckningar genom

en

2. Om du inte vill anvanda den

hogtalaren

inbyggda

ska du kontrollera att du har

anslutit headset med mikrofon.
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Allmanna funktioner
Obs!

Obs!

Det tar ett

tag innan videosamtalet kopplas. Ha

talamod. Kopplingstiden beror ocksa

pa

hur

Om du vill aktivera

hogtalaren under ett samtal
i minst 2-3 sekunder.
pa knappen

trycker

du

Ringa

ett rost-/videosamtal

snabbt samtalet besvaras. Nar videosamtalet

kopplas

ser

du din egen bild

sedan ersatts

av

pa skarmen,

samtalspartens

som

Kontakter

bild nar

samtalet besvarats.

3. Justera
4.

ringa nagon vars nummer du har
sparat i Kontakter. Tryck navigeringsknappen
Det ar latt att

kamerapositionen

Tryck pa knappen

vid behov.

Avsluta eller fall

nedat sa visas kontaktlistan.

tryck pa
Om du vill ringa ett rostsamtal
knappen
Om du vill ringa ett
trycker du pa knappen
videosamtal trycker du pa knappen
Nar du
vill avsluta samtalet trycker du pa knappen
Bladdra till ratt kontakt och

ihop

mobilen nar du vill avsluta samtalet.

Ringa

ett rost-/videosamtal

1. Kontrollera att mobilen ar
2.

Ange

.

paslagen.

telefonnummer inklusive riktnummer.

a Radera

siffra med

knappen
Radera alla siffror som angivits genom
trycka pa och halla ned knappen
en

Ringa
1.

.

att

Tryck pa knappen
rostsamtal. Tryck pa knappen

nar du vill

ringa
4.

Tryck pa knappen

ihop

prefix,

sa

vilket ar tva nollor i

Sverige.

nar du vill
2.

eller fall

Tryck pa och hall ned knappen
infogas det internationella prefixet.
internationellt

ett

ett videosamtal.

nar du vill avsluta samtalet.
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ringa

utlandssamtal

Plustecknet, "+", kan ersattas med

.

3.

fran

Ange landsnummer,
abonnentens

mobilen
3.

riktnummer och

nummer.

Tryck pa knappen

.

Allmanna funktioner

Justera

volymen

a Om

justera volymen under samtalets gang
anvander du knapparna pa sidan av mobilen.
Om mobilen ar i vilolage med luckan oppen kan
du justera knappljudet med sidoknapparna.

paslaget

Om du vill

Nar du far ett samtal

ringer

telefonikonen blinkar

pa

mobilen och

skarmen. Om det

ett

(eller
sparats i Kontakter).

namn om

oppna

mobilen.

2. Avsluta samtalet genom att falla
eller

ar

kan du besvara samtalet

trycka pa knappen

mobilen

ihop

.

Du kan besvara ett samtal
anvander Kontakter eller

samtidigt som du
andra menyfunktioner.

trycka pa knappen
Om menyalternativet Tryck pa valfri knapp
har stallts in pa knappen
besvarar du
samtal genom att trycka pa valfri knapp,
utom knappen
och

Signalstyrka
Om du ar inomhus kan

1. Besvara samtalet genom att falla upp luckan

om

du staller

vilken

.

.

(

Obs!

dig

mottagningen

forbattras

nara ett fonster. Du kan

styrka din signal
) pa skarmen.

har

se

pa signalindikatorn

Skriva text
Du kan skriva bokstaver och siffror med

knappsatsen.

Nar du t.ex. sparar

namn

i

Kontakter, skriver meddelanden och personliga

a Du kan avvisa ett inkommande samtal genom

trycka pa

och halla ned

sidoknapparna pa
vanster sida av mobilen utan att oppna
mobilen (se sid. 119). Om mobilen ar oppen
eller
trycker du tva ganger pa knappen
den hogra funktionsknappen.
att

oppning

samtalet kommer ifran redan finns i

minnet visas telefonnumret
numret

genom att

,

Vid

Obs!

Ta emot samtal

nummer som

menyalternativet

halsningar

samt antecknar handelser i Kalendern

maste du skriva text.
Du kan skriva text

pa

mobilen

pa foljande

satt:
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Allmanna funktioner
Andra textinmatningslage
1. Nar du ar i ett falt dar det
kan du
ovre

se en

hogra

hornet

2. Du andrar
ned

indikator for

lage
knappen

Anvanda

av

gar

a Om du skrivit hela

att skriva tecken

textinmatningslage

skarmen.

trycka pa och halla
Tillgangliga lagen visas.

genom att

T9-laget

T9-laget, som innebar textinmatning med
igenkanning, kan du enkelt skriva ord med ett
minimalt antal knapptryckningar. Nar du trycker
pa en knapp visas de tecken som du med viss
sannolikhet vill skriva, med
som

ar

inbyggd

utgangspunkt

som

enligt

i

en

i mobilen. I takt med att

du skriver fler tecken andras ordet
ett annat,

som

visas till

ordlistan ar det for tillfallet

mest sannolika ordet.

1. Nar du anvander
ord
till

T9-laget borjar du skriva ett
genom att trycka pa knapparna
Tryck pa en knapp for varje bokstav.
.

a Ordet andras allteftersom fler bokstaver

tillkommer. Bortse fran vad
skarmen tills du
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ser

en

skarmen

eller flera

men

trycker

du

fortfarande

ser

pa knappen

sa visas de andra

ganger

alternativen.

Exempel
sa att ordet "inne"

Tryck pa
skrivs.

I

ordlista

i

pa

fel ord

ordet,

som

star

ratt ord i sin fulla

pa
langd.

Tryck pa knappen

for andra alternativ.

a Om det onskade ordet inte finns i listan med

alternativ kan det

till i

laggas

2. Skriv hela ordet forst och
sedan eventuella tecken

ABC-laget.

redigera

som

och radera

pa

beror

feltryckning.
3. Avsluta

varje ord med
trycka pa knappen

Radera

en

Tryck pa

bokstav med

och hall ned

radera hela ord.

ett

blanksteg

genom att

.

knappen
knappen

.

nar du vill

Allmanna funktioner

Anvanda
Anvand

Anvanda

ABC-laget
till

knapparna

nar du skriver

text.

1.

Tryck pa
som

a

den

som

anger den bokstav

du vill skriva:

Med

symbollaget kan du skriva
symboler och specialtecken.

ett antal

symbol genom att trycka pa knappen
[Symbol] eller
Valj onskad symbol med
hjalp av navigeringsknappen och knappsatsen
och tryck pa knappen
Skriv

en

.

sa skrivs den forsta bokstaven

gang,

en

knapp

symbollaget

.

a

tva

ganger,

a och

2.

sa skrivs den andra bokstaven

sa vidare

Infoga ett blanksteg genom att trycka en gang
Radera en bokstav med
pa knappen
knappen
Tryck och hall ned knappen
sa

rensas

Anvanda

skarmen

pa

123-lage (siffror)

I

123-laget kan du skriva
ett telefonnummer).
Tryck pa

de

tecken.

knappar

siffror i ett SMS

som

anger siffrorna

(t.ex.

som

ska skrivas och andra sedan manuellt tillbaka till
onskat

textlage.
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Allmanna funktioner
Obs!

Teckentabell

Funktionsregler
Anvand

vid

inmatning

av

text i

abc-lage.

nar du skriver bokstaver,

knappsatsen
siffror, symboler och andra tecken i abc-laget.
Tryck pa samma knapp flera ganger sa visas
tillgangliga tecken allteftersom.
Om

ingen knapp trycks

anses

pa

tva sekunder

det markerade tecknet bekraftat och

markoren
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ned

flyttas

till nasta

position.

I tabellen nedan kan du lasa
du kan

med

valja

de tecken

om

knapparna.

Tecken i den

Knapp

ordning

de visas

Gemener

.

,?!' "1-()@/:_

pa

skarmen

Versaler

@:/.
1

som

@:/.
.

,?!' "1-()@/:_

2

abc2aaaaaaæc

ABC2AAAAAAÆC

3

def3eeee

DEF3EEEE

4

ghi4iiii

GHI4IIII

5

jkl5￡

JKL5￡

6

mno6onooooøœ

MNO6ONOOOOØŒ

7

pqrs7ß$

PQRS7ß$

8

tuv8uuuu

TUV8UUUU

9

wxyz9

WXYZ9

0

space 0

space 0

Menyschema
Pa mobilen finns

en

uppsattning

funktioner

som

du kan anvanda for att anpassa mobilen efter
dina behov. Funktionerna finns i menyer och

undermenyer och oppnas med de tva
funktionsknappar som markerats som vanster
och hoger funktionsknapp
funktionsknapp

I

undermeny kan du visa och
andra installningarna for en viss funktion.
Funktionsknapparnas funktion varierar med
program och tjanster. Texten pa skarmens
understa rad alldeles ovanfor varje knapp anger
den funktion som knappen for tillfallet har.
varje

meny och

.

Tryck pa den vanstra
funktionsknappen nar du
oppna tillgangliga media.

vill

Tryck pa den hogra
funktionsknappen nar
vill oppna Planet 3.

du
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Menyschema
1. Skarm

2. Profiler

3.

Installningar

(se sid. 40)

(se sid. 44)

(se sid. 48)

1.1 Skarmtema

2.1 Normal

3.1 Datum och tid

1.1.1

Vilolage

1.1.2

Utg.

3.1.1 Tid
3.1.2 Datum

1.1.3 Aktivera

2.4 Headset

3.1.3 Auto. datum/tid

1.1.4

2.5 Utomhus

3.1.4 Sommartid

Stang

av

1.2.1

Vilolage

1.2.2

Utg.

samtal

Menyutseende

1.4 Font
1.5

Tyst

2.3 Endast vibration

samtal

1.2 Skarmtema liten skarm

1.3

2.2

2.6

Egna

installn. 1

3.2 Nat

2.7

Egna

installn. 2

3.2.1 Val

2.8

Egna

installn. 3

3.2.2 Forvalda

3.3

Uppkopplingar
3.4.1

1.6 Schema for mobilen

PIN-begaran

3.4.2 Mobillas

1.6.1 Normal

1.7 Valkomstmedd.

nat

3.4 Sakerhet

Bakgrundsbelysning

1.6.2 Disko

av

3.4.3

3.5

Andra koder

Sprak

3.6 Minnesstatus
3.7 Mobilinfo
3.8
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Aterst.

installn.

3.8.1

Aterstall

3.8.2

Standardinstallning

minne

Menyschema

4. Webblasare

5. Meddelanden

6. Mina saker

(se sid. 54)

(se sid. 60)

(se sid. 74)

4.1 Hem

5.1 Skriv meddelande

6.1 Bilder

4.2 Favoriter
4.3

Sparade

sidor

4.4 Ga till webbadress
4.4.1

Ange

adress

4.4.2 Senaste sidor

4.5 Sakerhetscertif.

4.6

5.1.1 SMS

6.2 Videor

5.1.2 MMS

6.3

Ljud

5.1.3

6.4

Program

E-post

5.2

Inkorg

6.5 Externt minne

5.3

E-post

6.6

5.4 Utkast

4.5.1 Certifikat

5.5

4.5.2 Rensa session

5.6 Skickat

Installningar
4.6.1 Profiler

Spellista

Utkorgen

5.7 Mallar

5.8

Installningar

7. Multimedia

(se sid. 82)

4.6.2

Teckenvisning

5.8.1 SMS

7.1 Videokamera

4.6.3

Skrollning

5.8.2 MMS

7.2 Kamera

4.6.4 Visa bild

5.8.3

7.3

Rostanteckningar

4.6.5 Cache

5.8.4 Videomeddelande

7.4

Installningar

4.6.6 Cookies

5.8.5 Rostbrevlada

7.4.1 Videokamera

4.6.7 Tom cacheminne

5.8.6

Expresslank

7.4.2 Kamera

4.6.8 Ta bort cookie

5.8.7

Infotjanst

7.4.3

E-post

Rostanteckningar

7.4.4 Minnesstatus
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Menyschema
8. Kontakter

9.

0.

Program

(se sid. 86)

(se sid. 90)

(se sid. 102)

8.1

5.1 Mina

0.1

Lagg

till ny

8.2 Sok

applikationer

8.3

Snabbuppringning

8.4

Grupp

5.3

8.6

Eget

8.7

Installningar

Installningar

8.7.4

Flytta

0.3.1 Bluetooth

Serversynk.

0.5 Varldstid

bild/Figur

Kopiera

Anslutning

0.4 Raknare

0.6 Enhetskonv.

8.7.1 Visa information

8.7.3

0.3

0.3.2

nummer

8.7.2 Visa

Snabbmenyer

0.2 Alarm

5.2 Anslut

8.5 Servicenummer

alla

alla

8.7.5 Rensa Kontakter

*. Kalender

(se sid. 94)
*.1 Kalender
*.2

Att-gora

*.3

Anteckning

*.4 Privat

anteckning

*.5 Hitta datum
*.6 Nedrakn. t.
*.7

dag

Installningar
*.7.1 Kalender
*.7.2 Minnesinfo.
*.7.3 Ta bort alla

36

Verktyg

Menyschema

#. Samtalsinstalln.

(se sid. 112)

#.8 Samtal vantar

#.1 Videosamtal

#.8.1 Aktiverad

#.2 Samtalslistor

#.8.2 Avaktivera

#.2.1 Missade samtal
#.2.2

Mottagna

samtal

#.2.3

Uppringda

nr

#.2.4 Alla samtal

#.3

Samtalslangd

#.8.3 Visa status

#.9

Installningar
#.9.1 Avvisa samtal
#.9.2 Visa mitt
#.9.3 Aut.

nummer

ateruppring.

#.4 Samtalskostnader

#.9.4

#.5

#.9.5 Minut-ton

Vidarekoppl.

Svarslage

#.5.1 Rostsamtal
#.5.2 Videosamtal
#.5.3 Alla faxsamtal

#.6

Samtalssparr
#.6.1 Rostsamtal
#.6.2 Videosamtal
#.6.3 Avakt. alla samt.

#.7 Fast

nummer
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Skarm
I den har menyn kan du stalla in

skarmvisningsalternativ,

t.ex.

Skarmtema liten skarm

visningsalternativ

och teman.

Du kan
med

Skarmtema

valja bakgrund
hjalp av teman.

for den framre skarmen

Vilolage

Du kan stalla in olika teman for

bakgrunden.

Du kan

valja
vilolage.

en

skarmbakgrund

som

visas i

Vilolage
Du kan

valja
vilolage.

en

skarmbakgrund

som

visas i

Utg.

Du kan
du

Utg.
du

valja
ringer ett

skarmbakgrund som visas nar
samtal. Installningen galler bade
en

rost- och videosamtal.

Aktivera
Du kan stalla in
nar du slar

Stang

pa
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en

skarmbakgrund

som

visas

som

visas

mobilen.

av

Du kan stalla in
nar du

valja
ringer ett

skarmbakgrund som visas nar
samtal. Installningen galler bade

en

rost- och videosamtal.

samtal

Du kan

samtal

stanger

en
av

skarmbakgrund
mobilen.

Skarm

Menyutseende
Du kan stalla in

Post

menyutseendet

till

Bagstil

Forvalt varde
Av

eller

5 sek.

Rutnatsstil.

10 sek.
15 sek.

Skarmvisningstid

Font

1 min.

Du kan stalla in teckenstorlek och
siffror

30 sek.

som

visas

pa

en

farg pa

de

2 min.
3 min

inaktiv skarm nar du slar

ett mobilnummer for att

Pa

ringa.

Av
5 sek.

Bakgrundsbelysning
Anvand denna meny for att
anvanda

valja om mobilen
bakgrundsbelysning eller inte.

10 sek.

ska

L. skarm visn.tid

15 sek.
30 sek.
1 min.
2 min.
3 min
Av
5 sek.

Knappar visningstid

10 sek.
15 sek.
20 sek.

Pa
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Skarm
Schema for mobilen
Du kan andra

farg pa

menyn,

funktionsknappsomradet,

titelfaltomradet och

markoren

Valkomstmedd.
Du kan stalla in meddelandet
mobilen slas
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pa.

som

visas nar

Profiler
Du kan stalla in rost-video,

knappljudseffekt,
luckoppningsljud, ljudeffekter, aktivering,
avstangning och volym. Ringsignalstypen kan
anvandas med MP3, .3gp, AAC, MIDI, WAV och
AMR.
De

profiler

kan anvandas ar Normal,

Tyst,
Endast vibration, Headset, Utomhus, Egna
installn. 1, Egna installn. 2. och Egna installn. 3.
sa
Valj onskad profil och tryck pa knappen
aktiveras profilen. I menyerna Normal, Tyst,
som

Endast vibration, Headset och Utomhus finns

ingen valmeny.

Nar markoren stalls

pa

en

profil
a

visas motsvarande meny i funktionsrutan.

valjer menyn Visa/Andra kan
installningarna i profilen eller andra
installningarna.

Om du

Menyn
a

Profiler har

du visa

ringsignal
a

du Rost

som

Ringsignal

video

valjer

du

ringsignal

vid

inkommande videosamtal.

valjer

du hur

inkommande samtal aviseras. Du kan

a

valja

Ringsignal, Vibration, Ringsignal
vibration, Ringer efter vibration, Ringer
gang och Tyst.
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valjer

vid inkommande samtal.

Med det har alternativet

Signaltyp

bland

rost

Med det har alternativet

foljande undermenyer:

Med det har alternativet

Ringsignal

&
en

Volym
Med det har alternativet stalls

ringsignalvolymen

in for inkommande samtal.

Profiler

a

Meddelandesignal

a

Med det har alternativet

meddelandesignal

som

valjer

du vilken

Med det har alternativet

ska horas nar du far

ett meddelande. Du kan

lagen: Ingen,

En

Paslagningston

valja ett av foljande
gang, Varje minut, Varannan

som

a

horas nar du slar

a

meddelandesignal som
ett nytt meddelande.
a

som

Meddelandesignal
valjer

du vilken

a

som

ska horas nar du

valjer
trycker

nar du slar

pa

horas nar du

telefonen.

ton

Avstangningsfil
Med det har alternativet kan du

ned

melodi

en

vilken

valjer du vilken
stanger av mobilen.

du vilket

ljud
knapp.

valja

Avstangningston

som

Knappljud

spelas

Med det har alternativet

ska horas nar du far

Med det har alternativet

mobilen.

Paslagningsfil
melodi

Med det har alternativet

pa

du vilken ton

Med det har alternativet kan du

minut, Var 5:e min eller Var 10:e min.
a

valjer

som

spelas

nar du

valja vilken
stanger av

telefonen.
a

Knappljudsvolym
Med det har

menyalternativet
volymen pa knappljudet.
a

valja

kan du

valja

Luckoppningston
Med det har

a

kan du

melodi

som

stangs

av.

menyalternativet

hors nar telefonen satts

pa

en

eller

Varningssignal
Med det har alternativet
ska

vara

pa

eller

valjer

du

om

varningar

av.
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Installningar
Datum och tid
Du kan andra hur tid och datum visas, liksom

sjalva tiden och datumet
installningsmenyn Tid.

med

hjalp

av

Tid
1.

Valj Tid-posten i installningslistan
tryck pa knappen

Mobil och

.

2.

Ange

3.

Valj tidsformat med
navigeringsknapp.

4.

aktuell tid med

Tryck pa knappen

knappsatsen.

vanster och

hoger
Obs!

for att spara tiden.

Kontrollera att du har stallt in ratt datum och tid

sa att alla 3s tjanster fungerar korrekt.

Datum
1.

Auto. datum/tid

Valj Datum-posten i installningslistan
och tryck pa knappen

Mobil

.

2.

Ange

datumet med

3.

Valj datumformatet
navigeringsknapp.

4.

Tryck pa knappen
datumet.
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uppdateras

for att spara

uppdateringen

stalls till Pa

datum och tid automatiskt utifran

den aktuella tidszonen. Om du har valt Bekrafta

knappsatsen.
med vanster och

Nar den automatiska

kommer datum och tid att bekraftas innan de

hoger

uppdateras.

Installningar
Sommartid
Med den har funktionen aktiveras Sommartid.
Om Sommartid stalls till Pa innebar det att
sommartid
tiden till

borjar galla genast (om den aktuella
exempel ar 04:53 ar sommartiden

05:53).

Nat
Val

av

nat

a Automatisk

Med den har funktionen soks nat och

registrering pa

I den har menyn visas

natet automatiskt.

Valj pa knappen
finns i Anslutningar.

a Manuell

Med den har funktionen kan du soka i listan
over nat och ange vilket nat du vill

Uppkopplingar

registrera

dig pa.

a Namn

en

lista over

[Andra].

pa anslutning:

Anslutningar.
Foljande poster

Profilnamn

a Barare: UMTS/CSD/GPRS
a Anvandarnamn: Anvandarnamn

Forvalda
Du kan

a Losenord: Losenord

valja

spara dem

att visa forvalda listor for att sedan

pa

forvalda listor.

SIM-kortet samt andra i aktuella

a APN: APN-information

Ring 3s Kundservice
installningarna.

om

natoperatoren

for att andra
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Installningar
Tryck pa knappen

Sakerhet

PIN-kod sa
Du kan aktivera

en

PIN-kod. Nar den aktiverats

visas ett fonster dar du ska ange PIN-koden

varje gang du slar pa mobilen, vilket forebygger
att obehoriga anvander mobilen.

i

konfigureringsstatus

2.

Valj PIN-begaran
pa knappen
Konfigurera

i menyn Sakerhet och

tryck

obehorig anvandning

pa

sakerhetskoden

om

den har

posten

som

Pa eller Av.

PIN-kod att

en

nar mobilen slas

Ange den
knappen

Du kan

valja

menyn i

Pa, Om
Ingen.

en

Obs!
en

felaktig

PIN-kod 3

ganger

i

10 forsok att ange PUK-koden.

felaktig

PUK-kod anges 10

kan inte alla funktioner

pa

ganger

mobilen anvandas.

Be i detta fall 3s Kundservice att lasa upp
mobilen.
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samtalssparren.

.

PIN-koden ska aterstallas.

Om

byts

Andra koder

tryck pa

foljd i textfonstret for PIN-kod blir PIN-koden
ogiltig. Da maste de ange PUK-koden for att

max.

SIM-kortet

Du kan andra PIN, PIN2, sakerhetskoden till

pa.

aktuella PIN-koden och

4. Om du anger

5. Du har

mobilen.

du har stallt in mobillaset i

mobilen och losenordet till
3.

av

mobilen ombeds du att ange

ut, Omedelbart och

.

Om den ar Pa kommer

begaras

foregaende steg.

laget "Pa".

statusfaltet.
1.

du till

Du kan anvanda sakerhetskod nar du vill

Nar du slar

Du kan kontrollera aktuell

atergar

Mobillas

undvika

PIN-begaran

Tillbaka i textfonstret for

Om du andrar koden och sedan

glommer

den

maste du kontakta inkopsstallet, dar mobilen
kan lasas upp eller kodproblemet losas.
a PIN/PIN2-kod

Med den har menyn kan du andra PIN- eller
PIN2-kod.

Installningar
1.

2.

3.

Valj Andra koder
pa knappen
Valj PIN eller
knappen
Ange
en

i listan Sakerhet och

tryck

.

PIN2-kod och

tryck pa

.

ratt PIN- eller PIN2-kod och sedan

ny PIN- eller PIN2-kod. Om

felaktig

en

PIN-kod anges 3

ganger

ogiltig. Da maste

du ange PUK- eller

blir PIN-koden

PUK2-koden for att kunna aterstalla
PIN-koden.
4. Om

en

felaktig

PUK-kod anges 10

kan inte alla funktioner

pa

ganger

mobilen

Minnesstatus

anvandas. Be i detta fall 3s Kundservice att
I den har menyn visas

lasa upp mobilen.

i

mobilen och SIM-kortet. Du kan fa information

a Sakerhetskod

mangden minne som anvands av Kontakter,
Kalender, Att-gora-anteckningar, privata
anteckningar och SMS- och
om

Med den har menyn kan du andra koden

pa

mobilen. Antalet forsok att ange ratt
sakerhetskod ar inte

minnesanvandningen

begransat

som

for PIN-

MMS-meddelanden.

och PIN2-koden.

Sprak
Med den har funktionen kan du stalla in vilket

sprak

som

ska anvandas

pa

mobilen.
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Installningar
Gemens. minne
Den har funktionen visar status for
anvandarminnet

pa

mobilen.

Tilldelat minne
Den har funktionen visar hur
ar

tillgangligt

mycket

minne

som

for anvandaren.

SIM-minne
Den har funktionen visar status for
anvandarminne

pa

SIM-kortet.

Externt minne
Den har funktionen visar status for det externa
minneskortet

Mobilinfo
Den har menyn anvands till att visa

programversionsinformation.

Aterst.

installn.

Med den har funktionen kan du aterstalla

fabriksinstallningar.
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Webblasare
3 ger

dig en hel varld av kommunikationsmojligheter, information och underhallningstjanster. Du kan fraga efter vagen i stora stader,
lasa de senaste nyheterna, folja utvecklingen i

I

Allsvenskan och

"Framat".

Oppna

en

hel del annat.

webblasaren i

vilolaget
knappen

och halla ned

genom att

trycka

a

Tillbaka: Du

a

Framat: Du

Hem i

Valj
knappen

Internet-menyn

och

tryck

pa

sedan

Valj pa

visas webblasarfunktionen

Sida A

>

Sida B

>

Sida C

>

Sida D funktionen "Bakat" i menyn,

3. Pa Sida C,

valjer "Bakat" i menyn
flyttas du till Sida B. Om du valjer "Framat"
menyn flyttar du tillbaka till Sida D igen.

.

Om du vill

uppdatera aktuell sida trycker
hoger funktionsknapp [Uppdatera].

du

pa
a

Hem: Du

gar tillbaka

till den forsta

hemsidan.
Aktuell sida laddas

a

Uppdatera:

a

Favoriter: Du kan

listan

som

om

lagga

igen.

till eller spara den

sparats under Favoriter.

Installningar: Du kan stalla in saker som
ar kopplade till webblasaren t.ex. Tom
cacheminne, Sessionsinfo, Ta bort
cookie, etc.

du

Ga till webbadress: Anslut till
webbadressen efter att ha

andringar.

aktuella sidan i favoritlistan, eller visa

54

sida.

vilket for anvandaren tillbaka till Sida C.

Hem

a

Navigeringssida

sida.

Sida D

.

2.

a

atergar till foregaende

foljande exempel

1.

atergar till foregaende

gjort

i

Webblasare

Favoriter
Med den har funktionen kan du spara och andra

webbplatser

som

du ofta besoker.

Anslut
Med den har funktionen far du atkomst till
markerad

webbplats.

Skicka meddelande
Vald favorit

(webbadress)

kan skickas via SMS

eller MMS.

Lagg
En ny

Ta bort
Den markerade favoriten raderas.

till ny

webbplats laggs

till i listan med favoriter.

Sparade
Andra
Du kan andra och spara

Sparar
namn

och adress

pa

en

sidan

sidor
pa

skarmen

som en

fil off-line. Max

20 sidor kan sparas.

markerad favorit.

Ga till webbadress
Markera/avmarkera
Anslut till webbadressen efter att ha
Anvands for att markera eller avmarkera vald

gjort

andringar.

webbplats.
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Webblasare
Sakerhetscertif.
a Certifikat

En lista med

tillgangliga

certifikat visas.

a Rensa session

Tillater De

stenge sikkerhetsforbindelsen.

Installningar
Profiler

Valj profiler genom att trycka pa
som oppnar webblasaren.

-knappen

Visa bild

Ange

om

du vill visa bilder medan du bladdrar.

Teckenvisning
Valj teckenuppsattning fran foljande lista:

Obs!

Automatisk, Engelska (ASCII), Engelska (ISO),

Om du aktiverar den har funktionen kan

Engelska (LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF8).

WAP-sidor med bilder

overforingen
snabbare

om

slutforts.

fordrojas

tills

Overforingen gar

Visa bild ar avaktiverat.

Cache

Skrollning
Har kan du bestamma
och

valja

mellan 1

skrollningshastigheten

rad, 2 rader och 3 rader.

Ange om du vill spara de WAP-sidor (pa
natverket) som du har visat. Om du aktiverar
den har funktionen kan du soka igenom den
visade WAP-sidan snabbt i cache-minnet.
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Webblasare

Cookies

Ange om du vill spara cookie-filer som
mottagits fran WAP-sidan. Om du avaktiverar
den har funktionen hamnar inga cookie-filer i din
telefon.

Tom cacheminne
Med den har funktionen raderas data

som

sparats i cacheminnet.
Ta bort cookie
Alla data

som

sparats i cookie-minnet raderas.

Val

trycker pa den vanstra funktionsknappen
[Val] visas en snabbmeny med foljande
Nar du

Direktuppspelning(Streaming)
Webblasaren har

direktuppspelningsmojligheter.
Direktuppspelningen av video startar

automatiskt fran webblasaren

om

tjansteleverantoren tillhandahaller

alternativ.
1.

Ljud pa/av: stanger av/slar pa ljudet tillfalligt

2. Videostorl.:
detta.

video)

eller

video med

Kontroll

av

1.

knappen:

-

3. Innehallsinformation

direktuppspelning
Vaxla mellan att

spela

upp

och att pausa.
2.

Normal/Landskap (for normal
Normal/Zoom/Landskap (for
liten storlek)

:

Visar information
for tillfallet

om

det innehall

som

finns

pa uppselningsservern

Knappen ljud pa/av: stanger av/slar pa ljudet
tillfalligt.
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Webblasare
Normal

uppspelning

Normal

uppspelning ar mycket likt
direktuppspelning, men nedladdningen
innan uppspelning.
Kontroll
Om

av

sker

uppspelning

uppspelningen

inte ar direkt visar den

mobila terminalen VCR-kontrollen och den
aktuella

speltiden.

1.

-knappen:

:

Vaxla mellan

Spela

upp och

Paus.
2.

Hoger-knappen/Vanster-knappen : Med
har knappen kan du ga framat/bakat

den

ANar

foljande exempel visas funktionerna
uppspelningsmenyn "FF/REW"

for

trycker pa knappen FF/REW under
uppspelning pausas videon av den mobila
du

terminalen.

tryck pa knappen

FF/REW visar

den mobila terminalen omedelbart den nya
tiden samt
kan
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slapps upp paborjar
uppspelningen med

den nya tiden.

I

Avid fortsatt

FF/REW

den mobila terminalen

snabbare.

Aom

knappen

forloppsindikatorn. (anvandaren
valja ny tid med knappen FF/REW)

3.

Knappen ljud pa/av
ljudet tillfallig

Val-menyn

ar

:

stanger

samma som

av/satter

pa

direktuppspelning.

Meddelanden
Skriv meddelande
SMS

Tryck navigeringsknappen at hoger sa visas
menyn Meddelanden. Valj Skriv meddelande,
och valj sedan SMS.
Du kan skriva och andra ett meddelande med
upp till 160 tecken. Du kan skriva och andra upp
till 10
1.

sammankopplade

Ange mottagare fran

meddelanden.
listan Skickat

meddelande eller Kontakter genom att

pa

den vanstra

trycka
funktionsknappen [Val]/[Sok i

Kontakter].

Skapa

2. Ett

nytt fonster oppnas nar du ska skriva
meddelandet, dar du skriver och andrar.

trycka pa vanster funktionsknapp
[Alternativ]/[Infoga] eller pa
ange mallar

Genom att

och aven telefonnummer, genom Kontakter.
Genom att anvanda den

funktionsknappen langst
symboler.

hogra
ned kan du skriva

3. Nar meddelandet har skickats sparas det
automatiskt i

Utkorgen. Om meddelandet inte
har skickats ligger det kvar i Utkorgen med
statusen misslyckat.
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MMS
ett MMS

Valj Meddelanden i den oversta menyn eller
tryck navigeringsknappen at hoger sa visas
menyn Meddelanden. Valj Skriv meddelande i
menyn och sedan MMS for att skapa ett MMS.
Du kan helt enkelt skicka

en

bild med

bifogar fran
fran multimediamenyn.
meddelandet

som

du

ditt album eller

Meddelanden

8. Du kan spara meddelandet i Utkast genom

MMS
1. Du kan
2.

skapa

ett MMS.

[Val]

Valj MMS, i menyn
tryck pa knappen

3. Du kan

att anvanda den vanstra

redigera

MMS genom att

Skriv meddelande, och

Flytta

ett meddelande

av

typen

trycka navigeringsknappen

markoren till faltet Till och ange

vem

du

pa knappen

.

Skicka

senare

i listan

meddelandet

en

trycker

Du kan skicka

valja

Skicka

mall och

valjer genom att trycka pa
funktionsknappen [Val].
du

en

smiley

att

du
a

visas och du kan

som

nar meddelandet

valja foljande

Infoga:

Du kan

mallar,

namn

funktionsknappen
skapas.

funktionsknappen [Val]

kan

funktioner.

infoga bilder, video, ljud,

eller telefonnummer

a Skicka: Der

den
a

skapade MMS:et
tidpunkt du anger.

Spara
sparas

6. Du kan

att anvanda den vanstra

i

valja Spara

som

sparats i kontakterna.

den vanstra

7. Du kan spara meddelandet i Utkast genom

eller

granska meddelandet genom
valja Forhandsgranska i listan som visas.

som

lagga till, ta bort eller redigera varje
genom att flytta markeringen till textfaltet.

nu

Utkast. Du kan

10. Med den vanstra

markoren till faltet Titel och ange Titel.

Du kan anvanda

[Val]

fardigt

spara meddelandet genom att

e-postadress. Du kan soka kontakter med
hjalp av den vanstra funktionsknappen [Val].
Om du anger en mottagare visas ytterligare
ett falt dar du kan lagga till fler mottagare.

bild

meddelandet.

meddelandet genom att

mottagare med mobilnummer eller

Flytta

9. Nar du har skrivit
du

vill skicka meddelandet till. Du kan ange

5.

skapar

.

nedat.
4.

nar du

funktionsknappen

a

i Utkast: Det
som

skapade

skickas vid

MMS:et

utkast.

Forhandsgranska:

Det

skapade

MMS:et

visas innan det skickas.
a Visa

bilaga:

Visa fillistan med

bilagor.
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a Bildvisn.tid:

Andra bildvisningstiden

for

bild.

varje

a Ta bort: Den

filen eller bilden tas

bifogade

bort i den valda bilden
a Ordlista:
a

Valj ordlistelage.

Lagg till ordlista: Den
laggs till i ordlistan

Visa MMS i
1. Du kan

skrivna

Forhandsgranska

forhandsgranska

strangen

och Utkast

ett MMS

som

du har
Visa MMS i

skapat.
2. Om meddelandet ar for
visas

pa

langt

for att kunna

skarmen kan du bladdra

igenom

3.

4. Om
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ljud-

eller videofil

visas

pa

langt

for att kunna

skarmen kan du bladdra

igenom

meddelandet genom att fora

navigeringsknappen uppat

du vill

bifogas till ett MMS
aktiverar du Ljud-funktionen genom att trycka
pa den hogra funktionsknappen [Ljud].
en

Utkorgen

2. Om meddelandet ar for

och nedat.

Tryck pa knappen
gora paus
under uppspelning av meddelandet och
sedan pa knappen
nar du vill fortsatta
spela upp meddelandet.
om

och

1. Nar du markerar ett MMS sa visas innehallet.

meddelandet genom att fora

navigeringsknappen uppat

Inkorg

3.

och nedat.

om du vill gora paus
Tryck pa knappen
under uppspelning av meddelandet och
sedan pa knappen
nar du vill fortsatta
spela upp meddelandet.

4. Om

en

ljud-

aktiverar du

eller videofil

bifogas

till ett MMS

Ljud av-funktionen genom att
trycka pa den hogra funktionsknappen [Ljud
av]. Tryck pa den hogra funktionsknappen

Meddelanden

[Ljud pa]

for att avaktivera funktionen

Nar ett MMS innehaller

en

Ljud

av.

a

webbadress kan

Spara bifogad

fil: Fillistan med

bilagor

sparas.

du ansluta till

webbplatsen.
Om du vill avbryta anslutningen tryck pa
-knappen och for navigationsknappen
upp eller

ner.

Skarmen visar

a Skriv meddelande: Du kan

"Link"

hoger funktionsknapp. Nar du
har knappen eller haller knappen
kan du ansluta till webbplatsen eller
spelas upp.

a Anvand: Extraherar det

den

intryckt
se

ett

nytt

meddelande.

pa
trycker pa den

nu

skapa

som

e-postadress

telefonnummer,

eller den webbadress

finns i meddelandetexten.

filen
a Ta bort: Det markerade meddelandet

raderas.

5. Markera onskat meddelande genom att

trycka navigeringsknappen at
hoger.
6. Svara

pa

vanster eller

Ljud av/Ljud pa:

Under

MMS-meddelanden

meddelandet genom att

knappen

a

ljud/video ar
tillgangligt.

trycka pa

uppspelning

som

alternativet

av

innehaller

Ljud av/Ljud pa

.

a

7. Med den vanstra
du

valja foljande

a

Paus/Spela

funktionsknappen [Val]

kan

Ga till startsidan: Visar information

om

det

markerade meddelandet.

funktioner.

upp: Pausa eller

spela

upp

det valda meddelandet.
a Svara: Ett

svar

skapas

till det markerade

meddelandet.
a Vidarebefordra: Markerat meddelande

vidarebefordras.
a

Spara

som

kontakt: Telefonnumret sparas

i Kontakter.
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E-post
Innan du kan skicka

konfigurera

Andra
1.

ett

e-post maste du

e-postkonto.

meddelande

Valj E-post

i menyn Skriv meddelande.

2. Du kan ange upp till 20 adresser i falten Till
och Cc och upp till 10 adresser i faltet Bcc.

Tips
Ange @, genom att valja den hogra
funktionsknappen [Symbol] och trycka pa
knappsatsen.

3. Skriv amnet for meddelandet
i faltet

som

9

pa

ska skickas

Amne.

4. Skriv innehallet i meddelandet

som

ska

skickas i faltet Meddelande.
5.

Ange

upp till 4 filer

6. Nar du har skrivit
du

pa knappen

meddelandet till

bakgrunden.
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som

fardigt
.

i faltet

Bifoga.

meddelandet

trycker

bifogas

Du kan skicka

utkorgen sa

att det skickas i

Meddelanden

Inkorg
1. Du kan visa

sparade meddelanden. Valj
meddelande och tryck sedan pa
for att visa meddelandet.
knappen

ett

2. Du kan bladdra mellan meddelanden genom
att anvanda vanster och

hoger

navigationsknapp.
3. Visa ett MMS genom att

valja

Hamta i

meddelandeskarmbilden. Meddelandet
hamtas och visas nar
4. Med den vanstra
du

valja foljande

a Svara: Ett

hamtningen

borjar

ar slutford.

funktionsknappen [Val]

kan

a Markera/avmarkera: Du kan markera eller

funktioner.

svar

skapas

avmarkera valt meddelande.

till det markerade

a Ta bort: Det markerade meddelandet

meddelandet.

raderas.

a Vidarebefordra: Du kan vidarebefordra ett

a

markerat meddelande.
a

meddelande.

meddelande.
a

Spara

som

Du kan

kopiera

ett markerat

meddelande.

a Visa: Du kan visa ett markerat

a Skriv meddelande: Du kan skriva ett

Kopiera:

Flytta:

Du kan

flytta

ett markerat

meddelande.

nytt

a Meddelandeinfo.: Visar information

om

det markerade meddelandet.

kontakt: Du kan spara

avsandarens adress i dina kontakter.
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Visa bluetooth-meddelanden i

popup-fonstret

och i

inkorgen

spela upp ljud- och bildmeddelanden
har tagit emot via bluetooth.

7. Du kan anvanda

som

du

du vill

bluetooth-meddelande i

pa OK-knappen

Valj ett
inkorgen

och

tryck

mottagna

Valj

Ja i

bluetooth-meddelandet.
och nasta

inkorgen om du anvander
navigeringsknapparna at vanster och hoger
nar du visar bluetooth-meddelanden via

inkorgen.

om

foregaende

och nasta

Visa

(mitten)

om

du

bild i helskarm.

spela

upp

valja foljande

knappen Spela (mitten)
ljud- eller videofiler.

om

funktionsknappen [Val]

kan

funktioner.

Kopiera t Kalender/Kontakter:
kopiera vCalendar- och

Du kan

Spara bifogad fil:
ljud och videofiler i
anvandning.

Du kan spara bilder,
telefonen for vidare

a Skriv meddelande: Du kan skriva ett

nytt

text-/MMS-/e-postmeddelande.

bluetooth-vCalendar- och

du visar det senast

-vCard-meddelanden via SMS och

mottagna bluetooth-meddelandet via
popupfonstret for bluetooth-meddelande.
6. Du kan anvanda
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knappen

a Vidarebefordra: Du kan vidarebefordra

5. Du kan inte visa

bladdra

synliga

kontakter.
a

meddelande i

meddelande

utanfor det

om

mottagna

foregaende

ligger

vCard-meddelanden till din kalender/dina

for bluetooth-meddelande

du vill visa det senast

4. Du kan visa

du
a

bluetooth-meddelanden direkt.

en

9. Med den vanstra

for att visa det.

3. Du kan visa dina senast

popupfonstret

vill visa

8. Du kan anvanda

sparade

bluetooth-meddelanden.

som

faltet.

for meddelanden

1. Du kan visa vCalendar, vCard, bilder och

2. Du kan visa

meddelandet

uppat

upp/ned-knappen

eller nedat och

se

om

du vill

innehall i

e-post.

a Ta bort: Du kan ta bort det

bluetooth-meddelande
tillfallet.

som

du visar for

Meddelanden

E-post
1.

Valj E-post.

2.

Valj 3post

i Server-listan for att hamta

meddelanden.
3. For att hamta nya meddelanden i skarmbilden
for

du Hamta, sa

e-posthuvuden valjer

hamtas den nya listan over

e-postmeddelanden.
4.

Valj

onskat meddelande i

hamtas

e-postinnehallet

e-postlistan sa

fran

servern.
-

Med den vanstra

valja foljande

funktionsknappen [Val]

kan du

funktioner.

E-postadress: Visa hogst
e-postadresser som finns

10
med i

meddelandetexten. Du kan skicka ett
a Svara: Du kan

svara

pa

ett markerat

meddelande eller spara det

meddelande.

kontakt efter valt

a Vidarebefordra: Du kan vidarebefordra

det markerade meddelandet.
a

Spara

som

Nummer:

10

finns med i

ga

URL-adressen eller spara den

till
som

ett

bokmarke.

nytt

e-post.

a Visa

bilaga:

Visar listan over

bifogade

filer.

a Visa Till-adress: Visar information i falten

a Anvand
-

som

hogst

meddelandetexten. Du kan

avsandarens adress i dina kontakter.
a Skriv meddelande: Du kan skriva ett

nummer.

Webbadress: Visa
URL-adresser

kontakt: Du kan spara

meddelande via SMS, MMS eller

-

som en

Sparar

telefonnumret

som

Till/Kopia/Hemlig kopia.

finns i texten i meddelandet.
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a Ta bort: Det markerade meddelandet

Utkorgen

raderas.

Utkorgen
a Meddelandeinfo.: Visar information

om

det markerade meddelandet.

ar

en

meddelanden
Skicka

flyttas

meddelanden

-

som

ska skickas

tillfallig lagringsplats

som

for

ska skickas. Nar du

meddelandet till

utkorgen

trycker pa
och

skickas sedan darifran. Om meddelandet inte kan
skickas fran

Utkast

tva forsok

1. Du kan

redigera sparade meddelanden. Valj
ett meddelande och tryck sedan pa
for att redigera meddelandet.
knappen

2. Med den vanstra
du
a

valja foljande
Andra:

utkorgen gors ett nytt forsok. Efter
gors inga mer automatiska forsok att

funktionsknappen [Val]

kan

skicka meddelandet. For att du ska kunna skicka
ett meddelande

misslyckats tva ganger

har

maste du antingen trycka

pa

Skicka i menyn

Alternativ, eller helt enkelt stanga
telefonen

funktioner.

som

igen,

av

och satta

pa

vilket leder till att meddelandet

skickas automatiskt.
Du kan

redigera

ett markerat

Fel: Det maximala antalet forsok har overskridits.

meddelande.

Det
a Skicka: Du kan skicka ett markerat

gick

inte att skicka meddelandet. Om du

forsokte skicka ett

meddelande.
a Skriv meddelande: Du kan skriva ett

och kontrollerar att

nytt

oppnar du meddelandet
sandningsalternativen ar

sms

korrekt installda.

meddelande.
a Markera/avmarkera: Du kan markera eller

avmarkera valt meddelande.

1. Du kan

redigera sparade meddelanden. Valj
ett meddelande och tryck sedan pa
for att redigera meddelandet.
knappen

a Ta bort: Du kan radera ett markerat

meddelande.
a Meddelandeinfo.: Visar information

det markerade meddelandet.
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Skickat

om

Meddelanden

2. Du kan bladdra mellan meddelanden genom
att anvanda vanster och

hoger

Du kan

lagga till,
meningar.

navigationsknapp
3. Med den vanstra
du

valja foljande

Mallar

funktionsknappen [Val]

andra och ta bort ofta anvanda

kan

funktioner.

a Vidarebefordra: Du kan vidarebefordra ett

markerat meddelandet.
a Visa: Du kan visa ett markerat

meddelande.
a

Andra:

Du kan

redigera

ett markerat

meddelande.
a Skriv meddelande: Du kan skriva ett

nytt

meddelande.
a

Spara

adress: Du kan spara avsandarens

adress i dina kontakter.
a Markera/avmarkera: Du kan markera eller

avmarkera valt meddelande.
a Ta bort: Det markerade meddelandet

raderas.
a Meddelandeinfo.: Visar information

om

det markerade meddelandet.
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Leveransrapport

Installningar

Med den har menyn kan du

valja om du vill
begara mottagningsbekraftelse fran mottagaren
och om du ska tillata att en leveransrapport

SMS
a

Leveransrapport
Gor det

skickas till
-

Nar funktionen ar aktiverad

far du via natet information

om

meddelandet har skickats eller

huruvida

for

dig

att skicka dem till

begaras

for ett

om en

ska skickas

pa begaran

om

Svaralternativ

valja

om

du vill

begara bekraftelse pa att ett meddelande lasts
av mottagaren samt om du ska tillata att en

gateway for SMS ar forladdat i

mobilen och ska inte andras. Om du

av

bekraftelse
en

pa

ett last meddelande skickas till

avsandare.

raderar eller andrar det kontaktar du
-

3s Kundservice sa far du

hjalp.

MMS

Valj MMS i menyn Installningar nar du
konfigurerar alternativ som avser MMS.
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Tillat rapport: Har valjer du

Med den har menyn kan du

a SMS-central

misstag

bekraftelse

om en

sadan.

att bestamma hur

mottagaren.

Numret till

du

ej.

dina SMS ska sparas i SMS-centralen

gors

valjer

att meddelande lasts ska

leveransrapport

mojligt

medan forsok

Har

MMS.

Giltighetstid

lange

Begar rapport:

pa
-

Gor det

avsandare.

aktivera eller avaktivera

mojligt att
rapportfunktionen.

a

en

Begar

svar:

Har

valjs

om

meddelande lasts ska
-

Tillat

svar:

Har

valjs

bekraftelse

begaras

om

att

for ett MMS.

bekraftelse

meddelande lasts ska skickas vid

sadan.

pa

pa

att

begaran

om

Meddelanden

Auto.

Du kan

hamtning

Med den har menyn kan du ange

om

med

du vill

lagga till eller redigera profilen
undantag for standardprofilen.

for MMS,

hamta MMS-meddelanden automatiskt nar du

E-post

far dem.

Med den har menyn kan du

Giltighetstid

bort

Med den har menyn kan du konfigurera
giltighetstiden for ett meddelande nar du overfor
ett MMS. Meddelandet sparas endast

MMS-servern under den

tidslangd

pa

konfigurera

lange varje

sida ska

vis:

2.

Lagg till ett konto genom att trycka pa
hogra funktionsknappen [Lagg till].

3.

Ange uppgifter Anvandarnamn, Losenord,
E-postadress, E-postadress for svara.

4.

Avslutningsvis kan du verifiera genom att
trycka pa den hogra funktionsknappen
[Autent.].

visas.
Meddelandestorlek
Nar du skriver ett MMS kan du med den har
menyn konfigurera maxstorleken
meddelandet.

e-postkonto pa foljande

med en inaktiv
Tryck pa knappen
skarm och valj Meddelanden/Installningar
/E-post.

Nar du skriver ett meddelande kan du med den
hur

ett

1.

konfigurerats.

har menyn

andra och ta

e-postkonton.

Skapa

som

Bildvisningstid

skapa,

,

den

pa
Nar du har

konton kan du hamta

MMS-central

Gateway-uppgifter for MMS har laddats i
mobilen i forvag och ska inte andras. Om du
misstag andrar eller tar bort dessa kontakter
3s Kundservice sa far du hjalp.

angett uppgifterna for dina andra
post fran de kontona

genom att hamta fran Brevlada.
av

du

Hamta ett
1.

e-postmeddelande pa foljande

Valj vilken e-postserver
E-post.

vis:

du vill hamta ifran i
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2.

3.

4.

med

Valj e-postmeddelande
navigeringsknappen.
Tryck pa
[Hamta].

den

hjalp

av

hogra funktionsknappen

Tryck pa knappen

WAP-tjansteleverantor om du vill veta var
tjansten finns och hur du kan abonnera pa

den.

Infotjanst
Informationstjanstmeddelanden

ar

textmeddelanden

av

.

natoperatoren

Videomeddelande

som

sands ut

till anvandare

av

GSM-telefoner.

Meddelandena innehaller allman information
Har kan du stalla in

installningar for
videomeddelanden om operatoren stoder denna
funktion. Kontrollera vilka tjanster natoperatoren
erbjuder sa kan du stalla in telefonen darefter.

Rostbrevlada
Har kan du stalla in

installningar for att hamta
rostmeddelanden om operatoren tillhandahaller
den funktionen. Kontrollera vilka tjanster
operatoren erbjuder sa kan du stalla in mobilen
darefter.

Expresslank
Expresslank fran foretag som
tillhandahaller WAP-tjanster. Med Expresslank
far du till exempel nyhetsrubriker och eventuellt
Du kan bestalla

ett textmeddelande eller

WAP-tjanst.
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en

Kontakta din

lank till

en

om

exempelvis vader, trafik, taxi, apotek eller
aktiekurser. Varje typ av information har ett eget
nummer som

du kan fa fran din

tjansteleverantor. Nar du fatt ett
tjanstemeddelande talar ett popupmeddelande
om att ett nytt meddelande mottagits eller sa
visas tjanstemeddelandet direkt.

Mina saker
Bilder
Med det har
Bildfilerna

programmet kan du visa stillbilder.

som

sparats i telefonen visas

miniatyrbilder. Valj

onskad bild sa visas

som
en

forstorad bild.

Obs!

Andra

Det kan handa att funktioner i

bild inte

fungerar pa grund av stora bildstorlekar eller att
det inte finns tillrackligt med utrymme i
telefonens interna resurser. Exempelvis fungerar
inte Rotera for bilder

som

ar storre an 640

x

-

480.

a Visa: Du kan visa den valda bilden.

Ny

mapp: Du kan

skapa

en

ny mapp.

markerade bilden med MMS,

e-post eller via

bluetooth.

-

Andra:

pa

bilden kan

Med den har funktionen kan du

redigera

bilden.

Information: Visa information

om

den

markerade bildfilen.
a Ta bort: Den markerade bilden raderas.
a Markera/avmarkera: Du kan markera eller

a Skarmtema huvudskarm: Du kan

filen till

Kopiera: Kopiera

en annan

filen till

mapp.

en annan

mapp.

som

valja

en

bild

skarmtema.

a Skarmtema liten skarm: Du kan
som

74

Namnet

avmarkera den valda filen.

a Filer

Flytta: Flytta

-

-

a Skicka meddelande: Du kan skicka den

-

namn:

andras.

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande visningsposter (i 1. Bildlistan).

a

Andra

skarmtema.

valja

en

bild

Mina saker

a

Bildspel:

Starta ett

bildspel.

a

Bildspel:

Starta ett

bildspel.

a Sortera efter: Sortera bilderna.
a

Listvy:

Du kan stalla in

a Minnesstatus: Aktuell

Videor

visningssattet.

Det har

minnesanvandning

programmet spelar videofiler (.3gp eller
onskad videofil.

MPEG4-filer). Valj

visas.

Videospelaren erbjuder foljande
Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande visningsposter (i 2. Bildvisare).
a

Ga till kamera: Kameraprogrammet, med
vilket stillbilder kan tas,

oppnas.

Det finns tva

alternativ.

lagen:

ljud av/ljud pa

1)

Status:

2)

Status: paus

a Skicka meddelande: Den markerade bilden

kan

bifogas

till ett meddelande

som

skickas.

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter (vid 1. Ljud pa).

a Filer
a Skicka meddelande: Du kan skicka den
-

-

Andra

bild: Du kan andra bilden.

Filinfo.: Information

om

markerade videon via MMS,
Bluetooth.

den markerade

bildfilen visas.

a Ta bort: Den markerade videofilen raderas.

a Ta bort: Den markerade bilden raderas.
a Zoom: Du kan

zooma

in i bilden och ut

a Filinfo.: Information

a

a Skarmtema huvudskarm: Du kan

en

bild

skarmtema.

a Skarmtema liten skarm: Du kan
som

valja

skarmtema.

valja

en

om

den markerade

videofilen visas.

ur

bilden.

som

e-post eller

bild

Ljudtema: Du kan ange en videofil som
ljudtema. (ringsignal rost och ringsignal
video).

a Videostorl.: Du kan visa den valda videon i

lagena

Normal och

Landskap.
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Mina saker
a

Ljud av/Ljud pa: Ljudet slas pa/av tillfalligt.

a

Repetera:

a

Foregaende

Videofilen upprepas.

Foregaende

fil:

a Nasta fil: Nasta videofil

videofil

spelas.

spelas

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande visningsposter (vid 2. Paus).
a Skicka meddelande: Du kan skicka den

markerade videon via MMS

e-post eller

Bluetooth.
a Ta bort: Den markerade videofilen raderas.
a Filinfo.: Information

om

den markerade

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter
a

videofilen visas.
a

Ljudtema: Du kan valja en ljudfil som
ljudtema (ringsignal rost och ringsignal
video).

a

Spela upp: Du forflyttas till
kameraprogrammet dar du
Ny

mapp: Du kan

skapa

kan ta stillbilder.

en

a Skicka meddelande: Du kan

ny mapp.

bifoga

den

markerade videofilen till ett meddelande och
a Videostorl.: Du kan visa den valda videon i

lagena

Normal och

a Ta bild: Tar
a
a

en

fil:

a Nasta fil: Nasta videofil
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videofil

spelas

innehallet inte ar

a Filer

upprepas.

Foregaende

om

skyddat.

bild fran videofilen.

Repetera: Ljudfilen

Foregaende

Landskap.

skicka meddelandet

-

spelas.

Flytta:
mapp.

Du kan

flytta

vald fil till

en annan

Mina saker

-

-

Kopiera:

Du kan

annan

mapp.

Andra

namn:

kopiera

vald fil till

Du kan andra

en

pa

namn

vald

fil.
-

Information: Visar information

om

vald fil.

a Ta bort: Den markerade videofilen raderas.
a Markera/avmarkera: Du kan markera eller

avmarkera den valda filen.
a

Ljudtema: Du kan valja en ljudfil som
ljudtema (ringsignal rost och ringsignal
video).

Det finns tva

lagen: 1)

Status:

ljud pa

2)

Status:

ljud

a Sortera efter: Videofilerna sorteras.
a

Listvy/Rutnatsvy:
visningen.

och

av.

Har kan du stalla in

a Minnesstatus: Aktuell

minnesanvandning

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter (vid 1. Ljud pa).
a Skicka meddelande: Du kan skicka den

visas.

markerade

ljudfilen

med MMS,

e-post eller

via bluetooth.

Ljud

a Ta bort: Den markerade videofilen raderas.

Med det har
AAC-filer

listlaget

programmet kan MP3, MIDI och

spelas

som

Valj
ljudfiler.

upp.

visar

onskad

ljudfil

alternativ finns under Mina

Foljande
ljudspelaren.

a Filinfo.: Information

i

ljudfilen
ljud

i

a

om

den markerade

visas.

Ljudtema: Du kan valja en ljudfil som
ljudtema (ringsignal rost, ringsignal video,
Meddelandesignal, Aktivera, Stang av)
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Mina saker
a
a
a

Ljud

av:

Ljudet slas

Repetera: Ljudfilen

av

a Skicka meddelande: Du kan skicka den

tillfalligt.

markerade
upprepas.

meny med

-knappen

uppfalld, men inte
-knappen.

-knappen

Om du tar emot ett samtal eller ett alarm

avbryts musiken och aterupptas senare.
signaler, t.ex. meddelandesignalen,
luckoppningstonen, knappljudet och
varningssignalen spelas aldrig upp nar
bakgrundsmusiken ar pa.
a
a

Equalizer:

Du kan stalla in

Foregaende

fil:

a Ta bort: Den markerade videofilen raderas.
a Filinfo.: Information

ljudfilen

en annan

nar telefonen ar

med

e-post eller

via bluetooth.

Bakgrundsmusik: Om funktionen ar aktiverad
gar det att lyssna pa musik i bakgrunden
utan headset aven om telefonen ar hopfalld.
Musiken hors aven nar du vaxlar till

med MMS,

ljudfilen

sa

Andra

equalizern.

Foregaende ljudfil spelas

upp.

den markerade

visas.

a

Ljudtema: Du kan valja en ljudfil som
ljudtema (ringsignal rost, ringsignal video,
Meddelandesignal, Aktivera, Stang av)

a

Ljud pa: Ljudet slas pa tillfalligt.

a

Repetera: Ljudfilen

a

Bakgrundsmusik: Om funktionen ar aktiverad
gar det att lyssna pa musik i bakgrunden
utan headset aven om telefonen ar hopfalld.

eller

gar

om

upprepas.

Musiken hors aven nar du vaxlar till
meny med

-knappen

uppfalld, men inte
-knappen.

med

en annan

nar telefonen ar

-knappen

Om du tar emot ett samtal eller ett alarm
a Nasta fil: Nasta

ljudfil spelas

upp.

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande visningsposter (vid 2. Ljud av).
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avbryts musiken och aterupptas senare.
signaler, t.ex. meddelandesignalen,
luckoppningstonen, knappljudet och
varningssignalen spelas aldrig upp nar
bakgrundsmusiken ar pa.

eller

gar

sa

Andra

Mina saker

Du kan stalla in

a

Equalizer:

a

Foregaende

equalizern.

ljudfil spelas.

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter
Spela

upp: Den markerade

ljudfilen spelas

upp.
a

Ny

mapp: Du kan

skapa

en

markerade bilden med MMS,

e-post eller via

bluetooth.
a Filer

-

-

Flytta: Flytta

filen till

Kopiera: Kopiera
Andra

namn:

en annan

filen till

Namnet

mapp.

en annan

pa

mapp.

bilden kan

andras.
-

Bakgrundsmusik: Om funktionen ar aktiverad
gar det att lyssna pa musik i bakgrunden
utan headset aven om telefonen ar hopfalld.
Musiken hors aven nar du vaxlar till
meny med

-knappen

uppfalld, men inte
-knappen.

med

en annan

nar telefonen ar

-knappen

eller

Om du tar emot ett samtal eller ett alarm

avbryts musiken och aterupptas senare.
signaler, t.ex. meddelandesignalen,
luckoppningstonen, knappljudet och
varningssignalen spelas aldrig upp nar
bakgrundsmusiken ar pa.

gar

sa

Andra

a Sortera efter: Sortera

ljudfilerna.

a Minnesstatus: Aktuell

minnesanvandning

visas.

Information: Information
markerade

a

ny mapp.

a Skicka meddelande: Du kan skicka den

-

Ljudtema: Du kan valja en ljudfil som
ljudtema (ringsignal rost, ringsignal video, sla
pa och stanga av).

Foregaende ljudfil spelas.

fil:

a Nasta fil: Nasta

a

a

ljudfilen

om

den

visas.

a Ta bort: Den markerade bilden raderas.
a Markera/avmarkera: Du kan markera eller

avmarkera den valda filen.
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Mina saker
a Ta bort alla: Alla

Program
pa

sidan 90.
a

Repetera: Valj
styrknappen.

a

Andra

Externt minne
Om du har installerat multimedieminneskortet

pa kortplatsen

i telefonen kan du spara bilder,

videoklipp pa

och

minneskortet. Du kan

kontrollera aktuell status for det externa minnet i
menyn Minnesstatus.

Spellista
Med det har alternativet kan du visa
over

en

lista

sparade ljudfiler.

Du kan

lagga

till

telefonen och

pa

ljudfiler

som

finns

sparade

i

minneskortet.

trycker pa den vanstra
funktionsknappen [Val] visas en snabbmeny
med foljande alternativ.
Nar du

upp: Den markerade

a

Spela

a

Lagg

a

Andra:

till ny:

Lagg

till

en

ljudfilen spelas

ny fil fran

upp.

ljudlistan.

Du kan andra den markerade filen.

a Ta bort: Den markerade filen raderas.
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i listan tas

bort.

Mer information finns

ljud

sparade ljudfiler

filen.

namn:

ett

repetitionslage

Andra

namn

pa

med

den markerade

7.Multimedia

Multimedia
Videokamera
Med det har

programmet kan du spela in

videosekvens. Du kan

upp och titta

spela

sparade videofiler med den
ett videoklipp har spelats in
MMS eller E-post.

en

pa

har funktionen. Nar
kan det skickas

som

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter:
a Kvalitet: Har bestams kvaliteten

pa

videoklippet.
a Blixt: Har

valjer

du

om

blixt ska anvandas eller

a Minne: Har staller du in minnet.

inte.
a Zoom: Har staller du in
a

Ljusstyrka:

zoomningsgraden.

Har staller du in

ljusstyrkan.

Anvanda menyn Knapp for
video/kamera med hopfalld
telefon

a Vitbal.: Har staller du in vitbalansen.
a

Nattlage:

Har staller du in

Tryck

2.

Valj

onskad meny med

och

tryck

nattlaget.

a Effekt: Har staller du in vilken effekt

anvandas i

1.

som

ska

videoklippet.
3. I
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a

Langd: Anger langd.

a

Ljud: Anger vilket ljud som ska
spelar in med videokameran.

in

kameraknappen lange.

sedan

kameralaget

pa det
trycker sedan pa

fokuserar du

du vill fota och
horas nar du

kameraknappen.
automatiskt.

sidoknapparna
pa kameraknappen.

Bilden sparas

motiv

Multimedia

videokameralaget fokuserar du pa det
motiv du vill spela in och avslutar sedan
inspelningen genom att trycka pa
kameraknappen. Du kan spara den
inspelade filmen genom att trycka pa
kameraknappen en gang till.
I

Kamera
Med det har
kan ta

en

programmet kan du

ta stillbilder. Du

bild i onskad storlek och anvanda den

i Kontakter och for andra andamal. Nar du
en

tagit

a

Ljusstyrka:

Har staller du in

ljusstyrkan.

stillbild kan du skicka den med
a Vitbal.: Har staller du in vitbalansen.

E-post. Tryck pa den vanstra
funktionsknappen [Val] sa visas foljande
menyposter:
MMS eller

a Storlek: Har
a Kvalitet: Har
a Blixt: Har

valjer
valjer

valjer

du

du bildens storlek.

om

blixt ska anvandas eller

Har staller du in

a Effekt: Har

valjer

nattlaget.

fordrojningstiden.

du vilken effekt

som

ska

anvandas i bilden.
a

Ljud:

Har bestams vilket

nar utlosaren

Multipla bilder: Har valjer du om
multipelbildsfotografering ska aktiveras.

a Zoom: Har staller du in

Nattlage:

a Timer: Har bestams

du bildkvalitet.

inte.
a

a

trycks

ljud

som

ska horas

ned.

a Minne: Har staller du in minnet.

zoomningsgraden.
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Multimedia
Obs!
Nar du tar

Installningar
en

bild i

nagon

av

storlekarna 1280

Videokamera

x960, 640x480, 320x240, 160x120 och
176x146 sa kan du

bada sidor

av

tillagda ytan pa
och jamfora med den

den

se

skarmen

forhandsvisade bilden.

Mer information finns

pa

sidan 82.

pa

sidan 83.

Kamera
Mer information finns

Rostanteckningar
Med den har funktionen kan du

in

spela

en

rostanteckning. Du kan spela in
rostanteckningar pa upp till 60 sekunder.
Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter:
a Kvalitet: Har bestams kvaliteten

pa

rostinspelningen.
a

Spela in: Har kan
rostinspelning.

a Mina saker: Visa

rostinspelningar.

84

du

en

spela

in

lista over

en

ny

Rostanteckningar
Har kan du stalla in

langd och kvalitet for
rostinspelningar med navigeringsknappen
vanster/hoger.
Minnesstatus
Mer information finns

pa

sidan 51.

Kontakter
Med den har menyn kan du spara och hantera
kontaktadresser. Med funktionen Kontakter kan
du

lagga till nya adresser och soka bland
sparade adresser pa namn, mobilnummer
gruppinformation.

Lagg

och

till ny

I den har menyn kan du

lagga

till

en

ny

kontaktadress. Du kan ange kontaktadress med
namn,

mobilnummer, e-postadresser,

gruppinformationsposter, anteckning, adress
hemsida, ringsignal och figur eller bild (foto).

till
visas aktuell sokfunktion och resultat for

Du maste

valja minne i Mobil eller SIM-kort
genom att trycka navigeringsknappen at vanster
och hoger.

sokkriteriet.

Pa skarmen visas

en

bild eller

figur

som

sparats

tillsammans med den markerade
kontaktadressen. Du kan andra

kan

kontaktadresser.
men

anvands vid

Vanligtvis

utfors

sokningen pa

det finns ocksa funktioner

sokning pa

som

kontaktadresser och

pa

Snabbuppringning

grupper. Med sokfunktionen for kontaktadresser

I den har menyn kan du stalla in

sokningen pa mobilnummer eller
e-postadress och med gruppsokfunktionen gors
sokningen pa gruppinformation. I sokfonstret

snabbuppringningsnummer.

utfors

eller skicka ett

meddelande till det markerade mobilnumret.

Med den har menyn kan du soka bland dina
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[Val] sa att ingen bild
ocksa ringa ett mobilsamtal

menyn

Sok

namn,

installningen i
eller figur visas. Du

nummer

mellan 3 och 9

som

snabbuppringningsnummer.

Du kan

valja

ett

blir
Du kan stalla in

Kontakter

snabbuppringningsnummer
nummer som

ingar

innebar att flera
finns for

en

i

for alla de 7

kontaktadress, vilket

en

snabbuppringningsnummer

kontakt.

Grupp
I den har menyn kan du hantera

gruppinformation. Fyra grupper ar forvalda:
vanner, familj, kollegor och skola. Du kan andra
och ta bort grupper. Du kan ocksa stalla in
bild och

ringsignal

du far ett samtal fran
och

galler

som

ingen ringsignal

en

for

en

en

grupp. Nar

kontakt inom gruppen

stallts in for den enskilda

kontakten hors gruppens

ringsignal

de

nummer som

ringa

ett samtal till

Eget

visningssattet

for

foljande poster:

3s Kundservice

trycka pa knappen
Kundservice, 3-svar, etc.)

onskade numret och
3s

till information.

Med den har funktionen kan du stalla in

tillhandahaller genom att flytta markoren till det

(T.ex.

lagga

Installningar

Med den har menyn kan du
av

mobilnumret i SIM-kortet. Du kan inte andra eller

istallet.

Servicenummer
ett

i

nummer

Visa information
Mobil

+

SIM-kort/Mobil/SIM

Visa

bild/Figur

Pa/Av

Med den har funktionen kan du visa
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Kontakter
Kopiera

alla

Med den har menyn kan du

kopiera

all

information fran SIM-kortet, t.ex. namn,
mobilnummer

o.s.v.

dubbla

av

poster

ett

till mobilen och tvartom. Om
namn

kopieringen skapas ocksa

skapas
dubbla

under

uppsattningar

information.

kopiera posten fran
mobilminnet till SIM-kortet (alla data kommer
inte att kopieras).

AMobil till SIM: Du kan

ASIM till Mobil: Du kan

kopiera posten fran

SIM-kortet till mobilminnet.

Rensa Kontakter
Med den har menyn raderas kontaktinformation.

Flytta

alla

Du kan ta bort kontaktadresser

Med den har menyn kan du

flytta

all information

fran SIM-kortet, t.ex. namn, mobilnummer
till mobilen och tvartom. Denna funktion

sig fran atgarden Kopiera

skiljer

alla eftersom

informationen endast sparas
AMobil till SIM: Du kan

o.s.v.

pa malplatsen.

flytta posten fran

mobilminnet till SIM.
ASIM till mobil: Du kan
mobilminnet.
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flytta posten fran

SIM till

som

mobilminnet och aven ta bort de

sparats pa SIM-kortet.

sparats i

nummer som

Program
Java kan anvandas

pa

den har mobilen, vilket

innebar att du kan soka program bland 3s
eller hamta dem och kora dem

tjanster

Den har menyn anvander du for att komma

pa

direkt till

mobilen.
kan hamtas fran

Spel
kan

ga

spelsidan pa

3s

portal.

Du

till den sidan genom att anvanda

knappen

.

laddar 3s

Knappen

Anslut
spelhamtningssidan, dar du kan bladdra
och valja spel som ska hamtas. Detta ar mojligt
eftersom webblasaren startas med spelportalens
webbadress. Denna webbadress anges under

portal.

Valj spelikonen pa huvudsidan (den sidan visas
nar du valjer fliken bredvid Idag Pa 3, dvs
Innehall Pa 3). Pa spelsidan kan du visa
spellistan och valja och hamta spel. Du kan aven
komma till spelsidan via
programhamtningsmenyn.
Obs!

Installningar

--

Java Portal URL.

Som standard finns

installningen pa spelsidan

i

3-portalen (den kan aven vara tom om
operatoren inte har specificerat webbadressen).
Du andrar standardinstallningarna genom att
andra spelportalens webbadress under
Installningar.

Installningar

Observera att

hamtning

av

spel vanligtvis

medfor

extra kostnader.

Den har menyn anvands till

portalwebbplats

konfigurering

av en

for Java Internet att ansluta till,

sa att program kan hamtas. Om den har menyn

Mina

applikationer

markeras visas

Med den har menyn soker du och kor hamtade
program, t.ex.
visas

en

mobilen.
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spel. Valj

Mina

lista med program

applikationer sa

som

hamtats till

en

lista med for tillfallet

portalwebbplatser for Java Internet
tillfallet konfigurerade posten.
Den forsta skarmbilden
listan med

poster

om

sparade

och den for

Installningar: Har visas
det finns sparade poster.

Program
1. Markera

en

post genom

att

navigeringsknappen uppat

trycka
eller nedat.

2.

Tryck pa knappen
markerade tjansten.

3.

Tryck pa den vanstra funktionsknappen
[Val] sa visas en meny.

for att aktivera den

@

Tryck pa den vanstra funktionsknappen [Val] sa
visas foljande menyposter:
a Aktiverad: Den markerade
a

Lagg

a Visa:

till ny: En ny

posten aktiveras.

post laggs till.

Innehallet i den markerade posten visas.
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Kalender
Kalender

Hantering

manadsschema

av

1.

Valj

Kalender i den oversta menyn.

2.

Valj

Kalender och

3.

Manadsvyn

tryck pa knappen

visas.

4. Forst visas markoren
i

enlighet

.

med

pa

det aktuella datumet

installningarna pa

mobilen.

5. Du kan

flytta datummarkoren till onskat stalle
genom att trycka navigeringsknappen uppat,
nedat, at vanster och hoger.

6. Pa ett datum dar

sparad, arsdag

en

eller

finns

schemapost
fodelsedag har sparats

2.

Ange

onskat datum med

3.

Ange

onskad tid med

4.

Ange

amnet.

5.

Valj repetitionstypen genom att trycka
navigeringsknappen at vanster och hoger.

6.

Valj alarmtypen genom
navigeringsknappen at

knappsatsen.

knappsatsen.

visas motsvarande ikoner och antalet

schemaposter langst

ner

till vanster

pa

skarmen.

Lagga
1.

Valj

till

en

schemapost

ny

den vanstra

funktionsknappen [Val]

i

manadsschemahantering,
menyn och tryck pa

7.

skarmbilden med

valj Lagg till ny i
Du kan ocksa valja den hogra
knappen
funktionsknappen [Lagg till] i skarmbilden

att

trycka

vanster och

Valj anvandarinstallningstypen
trycka styrknappen at vanster
onskad

genom att
eller

hoger.

8.

Ange

9.

Valj giltighetstypen genom att trycka
styrknappen at vanster eller hoger.

langd

med

hoger.

sifferknapparna.

.

med
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manadsschemahantering.

Kalender

10.

Ange giltighetstiden

11.

Tryck pa knappen
nya schemaposten.

Ta bort
1.

Valj

en

med

sifferknapparna.

for att spara den

schemapost

den vanstra

funktionsknappen [Val]

i

manadsschemahantering,
tryck pa knappen

skarmbilden med

valj
2.

Ta bort och

Menyer

.

med Ta bort

foreg.,

Ta bort flera och

Ta bort alla visas.
3.

Valj

Ta bort

foreg.

for att ta bort alla

tryck pa knappen
schemaposter fore dagens
och

datum.
4.

Valj

att radera alla

Stalla in
1.

Valj

tryck pa knappen
schemaposter.

Ta bort alla och

for

3.

Valj ledighetstyp, tryck pa knappen
stall in ledigheten.

4. Det datum
har

som

motsvarar den

ledighet

och

du

angett visas med rott i skarmen for

hantering

av

manadsscheman.

ledighet

den vanstra

funktionsknappen [Val]

i

manadsschemahantering,
semester och tryck pa

skarmbilden med

valj Skriv in
knappen
konfigurering
2.

for att visa ett fonster for
av

ledighet.

Ledighetstyper som kan anvandas ar Pa
dagen, Varje vecka, Varje manad, Varje ar
och Flervalsalternativ.
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Kalender
Soka

Valj

schemapost

en

den vanstra

funktionsknappen [Val]

i

manadsschemahantering, valj
for att visa
tryck sedan pa knappen

skarmbilden med
Sok och

skarmbilden for

sokning

1.

Ange

amnet for

2.

Valj

3.

Tryck pa knappen

vilken

schemaposter.

schemaposten

schematyp

4. Om det finns

av

som

du soker.

ska sokas.

.

schemaposter

som

overensstammer med sokkriterierna visas

posterna. Om inga schemaposter
overensstammer med sokkriterierna visas
meddelandet Stammer

Flytta
1.

Valj

markoren till ett
den vanstra

specifikt

datum

funktionsknappen [Val]

skarmbilden med

valj Ga

med schema.

ej

till datum

i

manadsschemahantering,
och tryck pa knappen

for att visa ett Ga till datum-fonster.
2.

Ange onskat
knappen

datum du vill

se

och

tryck pa

.

3. Datummarkoren i skarmbilden med

manadsschemahantering flyttas
angivna
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datumet.

till det

Kalender

Att-gora
Kontroll

av

Att-gora

1.

Valj

Kalender i den oversta menyn.

2.

Valj posten Att-gora
knappen

och

tryck pa

.

3. Den

sparade Att-gora-listan

Lagga

till poster i

visas.

Att-gora

1. Nar du vill

lagga till en post i Att-gora valjer du
Lagg till med hjalp av den vanstra
funktionsknappen i frageskarmen for Att-gora
eller valjer den hogra funktionsknappen [Lagg
till].

2.

3.

Ange datum, anteckningar
du lagger till en post.
Tryck pa

och

nar

prioritet

Fardig/Inte

1. Om du vill ange

2.

hogra funktionsknappen [Klar]
att-gora-posten.

Valj Gjord med hjalp av den vanstra
funktionsknappen [Val] sa att ett streck
over schemaposten, vilket markerar att
fardig.
Andra fran Gjord

genom att

valja

Inte

dras
den ar

gjord.

att-gora-post

1. Markera den

post

som

du vill ta bort fran

Att-gora-listan och tryck pa Ta bort med den
vanstra funktionsknappen [Val] sa tas posten
bort.

en

i listan.

3.

Ta bort

Att-gora

post i den sparade
Att-gora-listan som fardig markerar du posten

den

for att spara

annu i

Markera/avmarkera
1. Du kan markera eller avmarkera den

post/de

poster du onskar i listan.
2. Med det har alternativet kan du radera
markerade

poster.
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Kalender
Detaljinformation

Att-gora

om

Visa

detaljerad information genom att valja den
onskade posten i Att-gora-listan och trycka pa
sa visas en skarmbild med
knappen
detaljinformation om posten.
,

Anteckning
Kontroll

av

Anteckning

1.

Valj

Kalender i den oversta menyn.

2.

Valj posten Anteckning
knappen

och

tryck pa

Gor

anteckning privat/normal

.

3. Den

Lagg
1.

1. Markera onskad

sparade anteckningslistan
till

Lagg

till

visas.
2.

anteckning
anteckning

genom att

valja Lagg
till ny med den vanstra funktionsknappen [Val]
i skarmbilden Anteckning eller valj den hogra
funktionsknappen [Lagg t.].
en

2. Skriv innehallet i den

anteckning

som

sparas.
3.
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privat

Tryck pa knappen
anteckningen.

for att spara

ska

i listan

anteckning som ska goras
med sparade anteckningar.

Valj Flytta till Privata med hjalp av knappen
[Val] sa blir anteckningen privat. Om en
anteckning ar privat visas en lasikon.

3. For att lasa upp,

Val-menyn.

Valj "Flytta

till

anteckningar"

i

Kalender

Ta bort
1.

anteckning

Valj onskad post som ska tas bort fran
anteckningslistan och sedan Ta bort med
vanstra funktionsknappen [Val], sa tas
anteckningen bort.

Privat

den

anteckning

1.

Valj

Kalender i den oversta menyn.

2.

Valj posten
knappen

Privat

anteckning

och

tryck pa

.

3. Om du vill visa eller ta bort
stallts in

som

anteckningen
privat anteckning maste du

ange den sakerhetskod

som

2.

som

stallts in i

mobilen.

a

Valj posten Nedrakn.
knappen OK.

3. Den

sparade

Lagga

till

t.

dag

nedrakn. t.

poster i Nedrakn.

och

tryck pa

dag-listan
t.

visas.

dag

1. Nar du vill

lagga till en post i Nedrakn. t.
dag valjer du Lagg till ny med hjalp av den
vanstra funktionsknappen [Val] pa
frageskarmen Nedrakn. t. dag. Du kan
ocksa valja den hogra funktionsknappen
[Lagg t.].

Hitta datum
Med funktionen Hitta datum visas antalet

aterstaende dagar nar den andrar dag.

Nedrakn. t.
a

dag

Fraga

om

1.

Kalender i den oversta menyn.

Valj

nedrakn. t.

2.

Ange datum och anteckningar
lagger till en post.

3.

Tryck pa den hogra funktionsknappen
[Klar] for att spara posten.

dag

nar du
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Kalender
a Markera/avmarkera

1. Du kan markera eller avmarkera den

post/de poster

du onskar i listan.

2. Med det har alternativet kan du radera
markerade

poster.

a Ta bort Nedrakn. t.

Markera den

post

dag

som

du vill ta bort fran

dag-listan och tryck pa Ta bort
med den vanstra funktionsknappen [Val] sa
tas posten bort.
Nedrakn. t.

Ta bort alla

Installningar

Du kan ta bort alla

sparade poster,

da ange sakerhetskoden.

Kalender
Du kan andra

standardvisningen i kalendern
och den veckovisa starttiden. Tryck pa den
hogra funktionsknappen [Klar] for att spara
installningarna i telefonen.
Minnesinfo.
Har kan du visas minnesstatus for

organiserara-menyn.
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varje

del

av

men

maste

Verktyg
Snabbmenyer
Med

snabbmenyer

kan du

favoriter till den lista

skapar

en

som

lagga

redan finns. Nar du

egen meny kan du fa atkomst till

onskad funktion snabbt med
genom att

till dina egna

en

inaktiv skarm

trycka styrknappen uppat. Ga

till

onskad meny direkt genom att markera den i

Favoriter-menyn

uppat
a

a

och for

navigeringsknappen

och nedat.

Lagg till ny: Tryck pa den hogra
funktionsknappen [Lagg t.] i [Tom]-listan. Valj
Lagg till ny i menyn och spara den onskade
menyposten.

Oppna: Tryck pa

den vanstra

till vald meny.

Andra: Tryck pa

[Andra]

eller den

den

hogra funktionsknappen
vanstra funktionsknappen
menyposter som lagts till.

[Val] i listan med
Valj Andra i menyn sa
sparad menypost.

kan du andra

Tryck pa den vanstra
funktionsknappen [Val] i listan
menyposter som lagts till. Valj

en

sparad

menypost.

Tryck pa den vanstra
funktionsknappen [Val] i listan med
menyposter som lagts till. Valj Ta bort alla i
menyn sa kan du ta bort snabbmenyposterna
6 till 0.

Tryck pa den vanstra
funktionsknappen [Val] i listan med
menyposter som lagts till.

a Visa info.:

Valj

a Ta bort:

102

en

a Ta bort alla:

funktionsknappen [Val] eller mittenknappen i
listan med menyposter. Om du vill ga direkt

a

menyn sa kan du ta bort

Visa info. i menyn sa kan du visa

informationen
med
Ta bort i

som

lagts

om

den

till finns.

plats

dar

menyposten

Verktyg
Alarm
Med alarmfunktionen kan du stalla in flera olika
alarm. Du kan ocksa stalla in

repetitionsintervall
a

Valj

och

tidpunkt,
alarmljud.

onskat alarm

som

du vill stalla in i

alarmlistan. Om det inte finns

nagot

alarm

trycker du pa den hogra funktionsknappen
[Lagg t.], sa kan du stalla in ett alarm.
a Stall in

med
a

Ange

alarm/Avbryt: Valj tidsinstallningslage
navigeringsknappen.
alarmtid:

Ange

onskad alarmtid genom

att ange timme och minut.

Alarmfunktionen

a

Valj repetitionslage: Valj onskat
repetitionslage med navigeringsknappen.

a

Valj signal: Valj

vilken

signal

Obs!

som

stangs

fungerar

inte

om

mobilen

av.

ska

anvandas for alarmet med

navigeringsknappen.
a Skriv

anteckning: Ange

Nar du har stallt in alarmet

sa sparas
knappen
alarminstallningen.

alarmnamn.

trycker

du

pa

den andrade
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Verktyg
1.

Anslutning
Bluetooth

2. Om du vill

Ihopparade

enheten

enheter

Valj Ihopparade

enheter med

som

ALagga
1.

till

ar

en

Valj Lagg

ihopparade

Med

OK-knappen.

den har funktionen kan du visa
enheter

en

lista over alla

med din telefon.

till ny

om

du vill soka efter
befinner

som

sig

en

3. Alla sokta enheter visas i

en

du

lista over

OK-knappen

pa
Valj

Ja

om

du vill ta bort den markerade

ATa bort alla enheter.

och ange

Valj

AAnsluta/koppla fran

Ja

om

du vill ta bort alla enheter

pa

listan.

kortnamn

Tryck pa OK-knappen om
den ihopparade enheten.
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ar

enheten.

losenordet.

AAnge

som

ATa bort enheter

menyposter.
enhet med

Det har alternativet visas nar den enhet

?

rackhall.

sokningen trycker
hoger funktionsknapp [Avbryt].

Obs!

Bluetooth-profilerna ar profilerna Headset,
Handsfree, Fjarranslutning, Objektpush och
Seriell port.
Anvand ett headset som uppfyller handsfreeoch headsetprofilautentiseringen

inom

2. Om du vill avsluta

stanga anslutningen till den valda
valjer du alternativet Koppla ner.

ansluten till telefonen ar ett headset.

ny enhet

enhet att ansluta,

Valj

Valj Anslut om du vill aktivera
bluetooth-anslutningen.

du vill

enheten

dopa

om

Installningar
Med den har menyn kan du stalla in
bluetooth.

profilen

for

Verktyg
AAnge/Avbryt
Sla

pa

och

bluetooth

av

bluetooth med

navigeringsknappen vanster/hoger.
ATelefonens
1. Om du

synlig

synlighet:

valjer Synlig

for andra bluetooth-enheter.

2. Om du

valjer Dold visas
ihopparade enheter.

for

AAnge

for alla blir din telefon

din telefon endast

namn

Du kan andra mobilens namn, sa

som

det

Den animerade

synkroniseringen
synkroniseringen pagar.

visas for andra bluetooth-enheter.

Serversynk.

Register

Med funktionen Server
i mobilen och data

pa

kontaktadresser och

synk. synkroniseras

en

data

server, t.ex.

schemaposter,

via ett

Anslut

Valj

sedan

i menyn

synk.
pa knappen

Valj posten
Anslut till

Anslut och

servern

Verktyg

och

Central for

tryck

serversynk.

Med den har menyn kan du stalla in

.

tryck pa knappen

med den valda

Valj en Server synk.-post i menyn Verktyg och
tryck sedan pa knappen
Valj posten
sa visas ett
Register och tryck pa knappen
register over den senaste synkroniseringen som
gjorts.
.

tradlost natverk.

Server

visas medan

en
.

serverprofilen.

profilen

for

Synkroniseringsserver.

ALagga

till

en

ny

profil
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Verktyg
1.

Tryck pa den vanstra funktionsknappen
[Val] i skarmbilden Installningar och valj
Lagg till ny om du vill lagga till en ny profil.

2.

Valj

och ange Profilnamn, Vardadress,

Anvandarnamn, Losenord, Kontakter,
Namn

pa kontakt, Kalender, Att-gora,

Att-goratitel
3.

2.

key

to

save

the

profiler

Tryck pa den vanstra funktionsknappen
[Val] och valj Ta bort.
Valj

AAndra

Ja sa tas den markerade
en

profilen

bort.

profil

en

som

Du kan

infoga ett decimaltecken
trycka pa knappen

.

genom att

.

trycker pa knappen
sekventiellt i omvand ordning.
Nar du

en server

den

subtrahera, multiplicera och dividera. Du kan

knappsatsen och funktioner
genom att trycka navigeringsknappen uppat,
nedat, at vanster och hoger.

ska andras.

serverprofil som ska synkroniseras
skarmbilden Installningar och tryck pa
knappen

Valj

Med raknarfunktionen kan du addera,

skriva siffror med

Tryck pa den vanstra funktionsknappen
[Val], valj Andra och andra den markerade
profilen.

AValja
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Raknare

profil

1. Markera
2.

Anslutningspunkt.

Tryck pa knappen
new profile.

ATa bort
1.

och

i

,

raderas tecken

Verktyg
Varldstid
Varldstidsfunktionen ger tidsinformation

om

storre stader i varlden.
1. Du kan visa tid for onskat land eller stad
genom att anvanda

navigeringsknappen
hogra funktionsknappen [Lista].

den

2. Du kan
av

valja

onskad stad

den vanstra

eller

bas med

hjalp
funktionsknappen [Ange].
som

Enhetskonv.
Med den har funktionen kan du konvertera
valfria matt till den enhet du vill. Det finns

typer

av

enheter

som

3.

standardenheten

om

du vill visa det

konverterade vardet.

sju

kan konverteras: valuta,

Ange

4. Du kan visa vardet i hemlandets valutaenhet i
Inhemsk genom att ange standardenhet i

yta, langd, vikt, temperatur, volym och hastighet

Utlandsk.

Obs!

5.

Du kan

infoga ett decimaltecken
trycka pa knappen

genom att

.

Valuta
1.

Valj

menyn Valuta.

2.

Ange en valutakurs med hoger
funktionsknapp [Kurs].

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.

sedan markoren i

6. Avsluta funktionen for
genom att

valutakurskonvertering
trycka pa knappen
.
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Verktyg
Yta
1.

Valj

2.

Valj onskad
knappen

3.

menyn Yta.

Ange

enhet att konvertera med den

[Enhet].

standardenheten

om

du vill visa det

konverterade vardet.
4.

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.
5. Avsluta funktionen for
att

sedan markoren i

ytkonvertering

trycka pa knappen

genom

genom att

.

1.

Valj

2.

Valj onskad
knappen

menyn

Ange

Langd.
enhet att konvertera med den

1.

Valj

2.

Valj onskad
knappen

[Enhet].

standardenheten

om

du vill visa det

3.

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.
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.

menyn Vikt.

Ange

enhet att konvertera med den

[Enhet].

standardenheten

om

du vill visa det

konverterade vardet.

konverterade vardet.
4.

langdkonvertering
trycka pa knappen

Vikt

Langd

3.

5. Avsluta funktionen for

sedan markoren i

4.

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.

sedan markoren i

Verktyg
5. Avsluta funktionen for
att

viktkonvertering

trycka pa knappen

genom

.

Temperatur
1.

Valj

2.

Ange

Temperatur.

menyn

standardenheten

om

du vill visa det

konverterade vardet.
3.

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.

sedan markoren i
5. Avsluta funktionen for

4. Avsluta funktionen for
genom att

temperaturkonvertering
trycka pa knappen

2.

Valj

Hastighet

menyn

Valj onskad
knappen

1.

Valj

2.

Valj onskad
knappen

Ange

menyn

Hastighet.

Volym.
enhet att konvertera med den

enhet att konvertera med den

[Enhet].

[Enhet].
3.

3.

.

.

Volym
1.

genom att

volymkonvertering
trycka pa knappen

standardenheten

om

du vill visa det

Ange

standardenheten

om

du vill visa det

konverterade vardet.

konverterade vardet.
4.
4.

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.

sedan markoren i

Tryck pa

den vanstra

[Aterst.],

sa

rensas

funktionsknappen

det aktuella

textskrivningsfaltet. Stall
textinskrivningsfaltet.

sedan markoren i
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Verktyg
5. Avsluta funktionen for
genom att

110

hastighetskonvertering
trycka pa knappen
.

#.Samtalsinstalln.

Samtalsinstalln.
Videosamtal
Storlek

pa

min bild

Med den har menyn kan du stalla in storleken

pa

din egen bild till Stor, Medium eller Liten.

Position min bild
Med den har menyn kan du stalla in att din bild

placeras

Dolj

nere

till

hoger

eller

min bild

Med den har menyn kan du

Byt

till vanster.

nere

dolja

din bild.

a Du kan visa

missade, mottagna och ringda

samtal samt

uppgifter for alla samtal. I varje
samtalspostmeny finns foljande funktioner:

ut bild

Pa den har menyn kan du byta ut din bild mot

a Du kan

numret

en annan.

ringa ett rost- eller
i samtalsposten.

a Du kan spara numret i

videosamtal till

samtalsposten

i

Kontakter.

Samtalslistor

a Du kan skicka ett meddelande till numret i

Du kan

oppna
pa knappen

samtalslistorna genom att

ikoner visar vilka

registrerats
nasta sida).

eller

typer

i listan

(las

Olika

knappen
av

samtal

om

trycka

samtalsposten.

.

nyligen
ikonbeskrivningar pa
som

a Du kan visa narmare information

samtalsposter, exempelvis datum,
samtalstid.
a Du kan
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om

rensa

alla

samtalsposter.

tid och

Samtalsinstalln.

Missade samtal

Missat videosamtal

Med den har funktionen kan du visa
missade samtal,

ringa

ett

poster over

Avvisa videosamtal

samtal, skicka ett

Mottaget

meddelande och spara numret i Kontakter.

Ringt

Mottagna

samtal

rostsamtal

rostsamtal

Missat rostsamtal

Med den har funktionen kan du visa

mottagna samtal, ringa

ett

poster over

Avvisa, Koppla bort

samtal, skicka ett

meddelande och spara numret i Kontakter.

Samtalslangd
Uppringda

nr

Med den har funktionen kan du visa

ringda

nummer,

samtalslangd for olika typer. Aterstall med
hjalp av den hogra funktionsknappen [Aterst.].
En sakerhetskod kommer att begaras.

Visar

ringa

ett

poster over

samtal, skicka ett

meddelande och spara numret.

Senaste samtal
Alla samtal

Visar det senaste

Med den har menyn kan du visa alla

poster over

ringda

samtalet i

timmar/minuter/sekunder.

missade, mottagna och ringda samtal. Du kan

ringa

ett samtal eller skicka ett meddelande till

numret

som

du har markerat i

posterna. Du kan

ocksa spara numret i Kontakter.

Mottaget
Ringt

videosamtal

videosamtal

Mottagna
Visar

samtal

langden pa mottagna

Uppringda
Visar

samtal.

nr

langden pa ringda

samtal.
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Alla samtal
Visar

langden pa

alla samtal.

Vidarekoppl.
I den har menyn kan du stalla in
som

kopplar

inkommande samtal vidare till ett

nummer som

1.

vidarekoppling,

du anger.

Tryck pa knappen

nar skarmen ar

inaktiv.
2.

Tryck navigeringsknappen nedat sa att
Samtalsinstalln. visas. Tryck darefter pa
Vidarekoppling.

Rostsamtal

Vidarekopplar alla
utan undantag.

nar mobilen ar
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inkommande rostsamtal

upptaget

Vidarekopplar

ej

svar

Vidarekopplar
ingen svarar.

inkommande rostsamtal nar

a Om utanfor tackn.

a Alla rostsamtal

a Vid

a Vid

alla inkommande rostsamtal

upptagen.

Vidarekopplar inkommande rostsamtal nar
mobilen ar avstangd eller befinner sig utanfor
tackning.

Samtalsinstalln.

Videosamtal
Du kan

vidarekoppla

3-mobiler

som

videosamtal till andra

tar emot videosamtal.

a Alla videosamtal

Vidarekopplar alla
utan undantag.
a Vid

upptaget

Vidarekopplar
nar mobilen ar
a Vid

inkommande videosamtal

ej

alla inkommande videosamtal

upptagen.

svar

Vidarekopplar
ingen svarar.
a Om utanfor

inkommande videosamtal nar

tackning

Vidarekopplar inkommande videosamtal nar
mobilen ar avstangd eller befinner sig utanfor
tackning.
Alla faxsamtal

Vidarekopplar

faxsamtal utan

undantag.
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Samtalssparr
Med

Samtalssparr kan du begransa vilka samtal
som kan ringas och besvaras med mobilen. Du
behover losenordet for samtalssparr for att
kunna anvanda funktionen. Losenordet erhaller
du fran 3s Kundservice.

Rostsamtal

Foljande
a Alla

alternativ ar

tillgangliga:

utg. samtal: Inga samtal kan ringas.

a

Utg. utlandssamt:
ringas.

a

Utg.

Utlandssamtal kan inte

utl.samt. utom t

utomlands ar det

Sverige:
bara mojligt

Nar du ar
att

ringa

till

nummer

i landet och hemlandet, dar din

operator

finns.

a Alla ink. samtal:

Inga

samtal kan tas emot.

a Inkom. samt. utomlands:

Inga

samtal kan tas

Utg. utlandssamt.:
ringas.

a

Utg.

Utlandssamtal kan inte

utl.samt. utom t

utomlands ar det

Sverige:
bara mojligt

Nar du ar
att

ringa

i landet och hemlandet, dar din

operator

finns.

a Alla ink. samtal:

Inga

samtal kan tas emot.

a Inkom. samt. utomlands:

Inga

samtal kan tas

emot nar mobilen anvands utanfor din

operators omrade.

operators omrade.

Foljande
a Alla

Avakt. alla samt.

alternativ ar

utg.

samtal:

till

nummer

emot nar mobilen anvands utanfor din

Videosamtal
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a

tillgangliga:

Inga

samtal kan

Alla

ringas.

Alla

installningar for samtalssparrar avaktiveras.
samtal kan ringas och tas emot som vanligt.

Samtalsinstalln.

Fast

nummer

Du kan

angivna

se

till att det endast

nummer.

gar

att

ringa

Informationen sparas

till vissa

pa

SIM-kortet. Du maste verifiera med din
PIN2-kod.

Pa: Aktiverar Fast

a

nummer.

a Av: Avaktiverar Fast

nummer.

a Nummerlista: Du kan visa och

over fasta

redigera

listan

nummer.

i

kategorierna Oregistrerad,
Grupper.

Samtal vantar
Du far ett meddelande
under ett

pagaende

om

ett vantande samtal

samtal.

Valj

Aktivera for att

Avaktivera for att avaktivera

installningen

Aktiverar eller avaktiverar Avvisa samtal
Samtal

a

vantar i natet eller Visa status, for att kontrollera
om

z

Avvisa samtal

den

Alla samtal
Om du

om

om

listan

kategori av nummer som ska
avvisas. Du kan valja nagon av foljande
kategorier:

Installningar

samtal ska avvisas eller

Ignorera
Valj

funktionen ar aktiverad eller inte.

Pa den har menyn kan du stalla in

Pa/Av

a Avvisa

aktivera funktionen Samtal vantar i natet,

Kontakter eller

alla

valjer

den har

kategorin

avvisas alla

samtal

du vill avvisa samtal
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z

Kontakter
Om du

valjer

samtal fran

den har

kategorin

nummer som

avvisas alla

finns i listan med

kontakter.
z

z

Grupper
Om du

valjer

samtal

som

den har

kategorin

hor till de grupper du

valjer.

Oregistrerad
Om du

valjer den har kategorin
oregistrerade samtal.
a

avvisas alla

avvisas alla

Ignorera

Visa mitt
grupp

Med den har

Om du har valt alternativet
samtal

som

grupp/de

valja

ska avvisas

grupper

En lista over
kan

som

tillgangliga

Grupper for
kan du valja den

nattjansten

mobilnummer ska visas

kan du stalla in att ditt

(Pa)

doljas (Av) for
den person du ringer till. Valj Anges av nat om
du vill aterstalla mobilen till den installning som

ska avvisas har.

grupper visas har. Du

eller

avtalats med 3s Kundservice.

att avvisa upp till tre grupper.

Tryck pa
hogra funktionsknappen [Klar]
du har konfigurerat avvisningen av samtal, sa
sparas andringarna. Du kommer da tillbaka till
den

foregaende
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nummer

meny.

nar

Aut.

ateruppring.

Med den har menyn kan du stalla in Automatisk

ateruppringning
besvarats.

nar ett samtal inte har

Samtalsinstalln.

Svarslage
Med den har funktionen kan du
svara

nar du vill

i telefonen.

a Endast

lurknapp:

Du kan besvara samtal

genom att endast
a Valfri

knapp:

forutom

knappen

oppning:

trycka pa knappen

.

Du besvarar ett inkommande

samtal genom att

a Vid

valja

trycka pa

valfri

knapp,

.

Med det har alternativet kan du

besvara ett samtal genom att falla upp
luckan.

Minut-ton
Med den har funktionen hors
efter att

uppkoppling

en

ton

varje

minut

skett.
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Felsokning
nagot

av

de

pa i anvandning

av

mobilen beskrivs i det

Kontrollera
stott

om

har avsnittet innan du

ringer

problem

som

du

3s Kundservice.

F PVarfor Varfor ett eko nar

anslutning upprattas

mot vissa mobiler i ett visst omrade?

S Detta kallas for ett ekofenomen och intraffar

anslutningsvolymen ar for hog eller av
speciella egenskaper (halvelektronisk
mobilvaxel) i utrustningen i andra anden.
om

F Hur visar

jag

listan med

utgaende samtal,

inkommande samtal och missade samtal?
S

Tryck pa knappen

.

F Varfor blir mobilen varm?
F Varfor

hors det

avbryts anslutningen/varfor
ingenting via anslutningen i vissa omraden?

S Nar frekvensen ar

omrade kan

ostadig inom ett
anslutningen avbrytas

det handa att

dig

man

inte hor

visst
eller sa kan

S Mobilen kan bli
under

lang

varm om

ett samtal

pagar

tid eller nar du

spelar spel eller om
Internet anvands under en langre tid. Det har
paverkar inte produktens livslangd eller
funktionsduglighet.

nagonting. Forflytta

till ett annat omrade och forsok

igen.

F Varfor hors

ingen ringsignal,

det enda

som

hander ar att skarmen blinkar?
F Varfor slas inte skarmen
S Ta ut batteriet och sla

pa?

pa

satt tillbaka batteriet. Om
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vara

installd

pa nagot

mobilen efter att ha

"Endast vibration" eller

ingen forandring

eller "Utomhus" i menyn Profiler.

marks ska du ladda batteriet fullt och forsoka

igen.

S Mobilen kan

"Tyst". Valj

av

lagena

"Normal"

Felsokning
F Varfor racker
med

batteriladdningen
vilolaget?

allt kortare tid

F

Jag

kan inte hitta

laskod,

PIN- eller PUK-kod.

Vilken ar min PIN-kod?
S Den forinstallda laskoden ar "0000". Om du

S Batteriet slits ut. Med tiden racker

batteriladdningen allt kortare tid. Nar batteriet
racker ungefar halften sa lang tid som det
gjorde nar det var nytt ar det dags att kopa ett
nytt batteri.

glommer

bort eller blir

av

med laskoden

kontaktar du
av.

Om du

forsaljaren som du kopte mobilen
glommer bort eller blir av med en

PIN- eller PUK-kod, eller

om

du inte fatt

nagon

sadan kod, kontakter du 3s Kundservice.
F Varfor tar batteriet slut sa snabbt under normal
F Vad hander med mobilen

anvandning?

pa anvandningsmiljon,

S Det beror

samtal eller svag

ett stort antal

det innebar
F Varfor slas

inget

nummer

nar

den

tappas i

marken?
S Mobilen kan

signal.

om

stangas av eller startas om, men
inte nodvandigtvis att den har

skadats.

jag ringer

en

post

i Kontakter?
S Kontrollera att numret

sparats pa ratt satt

genom att anvanda funktionen Kontakter.

Spara

F

Nagon

S

Ar

om

det

som

din mobil

minst tre

om

det ar

ringer mig

paslagen(

sekunder)?

nodvandigt.

kommer inte fram?

nedtryck

Anvander du ratt

mobilnat? Har du eventuellt stallt in

samtalssparr

under

en

for inkommande samtal?
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Tillbehor
Laddare
Med den har
i

adaptern

Europa, Australien,

Det tar tre och

en

Europa
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laddar du batteriet. Den kan anvandas i

Storbritannien och

eluttag

med 100-240 volt och 50/60 Hz

Hongkong.

halv timme att ladda ett helt tomt batteri.

Australien

Storbritannien och

Hongkong

Tillbehor

Headset

USB-kabel

Headset ansluts till

Med den har kabeln

mobilen sa att den kan

ansluter du mobilen till

anvandas utan att du

en

Barrem

Batteri

dator.

behover anvanda
handerna. Horlurar,
mikrofon och
svars-

integrerad

och

avslutningsknapp.

125

Ordlista
2G

AMR

generationens system for tradlos
kommunikation. 2G-systemet hanterar enklare
rostt janster och paketdatatjanster med lag
hastighet. 2G syftar pa GSM i Europa och CDMA

Adaptive

Andra

i Amerik

a.

Multirate codec.

Talkodningsteknik
som utvecklades av ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) for
GSM. AMR hanterar 8 kodningshastigheter (fran
4,75 till 12, 2 Kbps) for att ge basta
samtalskvalitet under olika

3G

radiokanalsforhallanden.

Tredje generationens system

for tradlos

kommunikation. 3G ar nasta

generations system

fo

r

tradlos kommunikation och har utvecklats

Att hamta
Att hamta innebar att

overfor filer fran ett

utifran andra generationens system for tradlos

datasystem

till ett annat. Nar

kom munikation.

overfor

vanligtvis

3G-system

hanterar

kommunikation i realtid och

paketdatatjanster
med hog hastigh et. 3G syftar pa UMTS som har
utvecklats baserat pa GSM i Europa.

Atkomstpunkten

ar

man

datasystem

man

hamtar filer

filer fran ett storre

till ett mindre.

Java

programmeringssprak som skapar program
som kan anvandas pa alla maskinvarusystem
Ett

Atkomstpunkt
punkt via vilken
anvandare kan ansluta sig till ett natve rk for att
pa sa satt kunna anvanda sig av
natverkstjansterna, som egen uppkoppling och
VAN-t janster via Internet.
en

oavsett

storlek, utan att andringar maste goras.

Java har marknadsforts och
for webben, bade for

anpassats sarskilt

offentliga webbplatser och
Intranat. Nar ett Java-program anvands pa en
webbsida kallas det for Java-applet. Nar det
anvands pa en mobilmobil eller personsokare
kallas det MIDlet.
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man

Ordlista

Line Identification Services

ocksa innehalla stillbilder, rost- eller ljudklipp och

(Inkommande-ID)

i framtiden aven

Med denna

tjanst

kan abonnenter

ringer och dessutom blockera
som ringer till mobilen.

som

mobilnummer

en

digitala musikdata.
(Music Instrument Digital

En

att utvaxla data mellan

dator och ett musikinstrument.

MMS

mobilmobiler och

som

som

anvands

Motion Picture
videostandard

pa

standardiserats

Forum och 3rd Generation

av

WAP

Partnership Program

(3GPP). For anvandarna paminner MMS om
Short Message Service (SMS). MMS innebar
automatisk, omedelbar overforing av ett innehall
som anvandaren skapat fran en mobil till en
annan.

Adressen

som

meddelandet overfors till

ar forst och framst mobilnummer och trafiken

gar

mellan olika. MMS kan ocksa skickas till

e-postadresser,

Picture

MPEG4

(Multimedia Message Service)

meddelandetjanst

Experts Group Layer-3 Audio. Ett
filformat som anvands for att ge hog lju dkvalitet
som kan jamforas med kvaliteten hos en
cd-skiva. MP3 ar en digital ljudstandard som
utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts
Group) och anvands mest for att hantera digitala
lj udfiler.
Moving

anvands for att spara

Ursprungligen var MIDI
Interface) ett protokoll for

presentationer.

MP3

Interface. Ett filformat

Digital

och

se vem som

MIDI
Musical Instrument

videoklipp

vilket innebar att meddelanden

Experts Group
som

utvecklats

4. En
av

digital
MPEG (Mo ving

Picture

Experts Group). Med MPEG4 kan du
komprimera videodata for att lattare kunna ov
erfora och spara en stor videofil. MPEG4 lampar
sig framfor allt i mobila miljoer.
Multimedia
Multimedia ar ett

samlingsbegrepp

olika mediedata,

som

for

en

mangd

teckenstra ngar, bild-, tal-

dag syftar multimedia pa
erbjuds via multimedia.

och videodata. I

tjanster

som

ocksa kan skickas med e-post. Utover
textinnehallet i SMS kan MMS-meddelanden
127

Ordlista
SMTP

Flerpartssamtal
Mojligheten att uppratta ett
med hogst fem deltagare.

konferenssamtal

Simple Mail Transfer Protocol. Ett protokoll for
overforing av e-postmeddelanden mellan datorer
via Internet. SMTP definierar formatet

Roaming

kontrollmeddelanden mellan datorer samt inte

Anvandning

av

mobilen nar du befinner

utanfor ditt hemomrade

SDN

(Service

Mobilnummer

Dial

som

(nar

du

av

till

e-post.

speciella

Kundservice och

ar

tjanst som gor att
anvandaren kan lyssna pa musik/ljud eller titta pa
video utan att forst behova hamta en hel ljudStreaming

en

ny

typ

av

eller videofil. Pa sa vis kan innehallsl everantoren
leverera

ljud-

eller videodata, t.ex.

nyheter

eller

film, via natverket i realtid pa anva ndarnas

SOS-tjanster.

(Subscriber

raktionen mellan dem for att skicka

Streaming

Number)

tillhandahalls

katalogforfragningar,

dig

reser).

natoperatoren och som ger atkomst
tjanster, som t.ex. rostbrevlada,

SIM

pa

forfragan.
Identification

Module)

Ett kort med ett
behovs for

chip dar all information som
anvandning av mobilen finns (nat-

Sync

och minnesinformation, liksom abonnentens

personuppgifter). SIM-kortet satts fast i en
fordjupning pa baksidan av mobilen och skyddas
av
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batteriet.

Sync betyder synkronisering av PIM-data
(Personal Information Management), som
kontaktinformation, kalender, att-gora och
anteckningar, med hjalp av en dator eller en
extern

server.

Ordlista

UMTS

Rostbrevlada

Universal Mobile

Datoriserad mobilsvarare

Telephony System. UMTS
syftar pa asynkron tradlos 3G-teknik fran WC
DMA

som

har utvecklats baserat

pa GSM,

den

tradlosa 2G-tekniken.

som

automatiskt

besvarar samtal nar du inte kan svara,
upp

en

halsning

och

spelar

spelar

in meddelanden

som

lamnas.

USB
Universal Serial Bus. Ett
som

ger snabb och

granssnitt av buss-typ
flexibel anslutning mell an

olika enheter och

en

dator.

SIM

operator och innehaller
autentiseringsdata och uppgifter om
tjanstegraden for operatoren samt
anvandarspecifika uppgifter.
SIM levereras

av en

Videosamtal
En

kommunikationstjanst med hjalp av vilken
anvandare har mojlighet att se per sonen de talar
med via en datakanal pa 64 Kbps. Videosamtal i
realtid ar en ny typ av tjanst so m levereras via
WCDMA, ett system for tradlos kommunikation
som

har utvecklats baserat

pa

G SM- och

GPRS-teknik.
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