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Introduktion
Gratulerar till ditt val

av

den avancerade och

kompakta videomobiltelefonen KU800 3G,
designad for att anvandas tillsammans med
den senaste digitala tekniken inom

Introdukin

mobilkommunikation.

Anvandarhandboken innehaller

information

om

viktig
anvandning och

hantering av telefonen.

Las all
information noggrant. Da lar du dig att
anvanda telefonen effektivt och undviker
att skada den pa grund av felaktig
anvandning. Alla forandringar och
modifieringar av telefonen som inte
uttryckligen godkanns i den har
anvandarhandboken kan leda till att
garantin for utrustningen blir ogiltig.

Anvandning av mobiltelefonvaskor med
magnetiska las tillsammans med telefoner
som
skjuts isar har orsakat problem som
till exempel forlorad natsignal och
telefoner som stanger av sig.

5

Sakerhet
igenom foljande information. Att inte ta
hansyn till denna sakerhetsinformation kan
vara olagligt eller medfora risk for skada.
Las

Sakerht

VARNING!
Satt inte pa mobilen pa platser dar det ar
forbjudet att anvanda den pa grund av
speciella foreskrifter. Anvand till exempel inte
mobilen pa sjukhus eftersom medicinsk
utrustning kan paverkas.
I vissa mobilnat ar inte nodsamtal
av

Mobiltelefoner ska
flygplan.
Anvand inte
bil.

en

alltid

vara

avstangda

i

mobilen

undvika att mobilen skadas.

handhallen mobil nar du kor

Anvand inte mobilen i narheten

av

bensinstationer, bransledepaer, kemiska

Alla radiosandare riskerar att stora elektronik
i narheten. Mobilen kan aven orsaka mindre

storningar av tv-apparater, radio, datorer,
osv.

fabriker eller nara platser dar
sprangningsarbeten pagar.

Gamla batterier ska kastas enligt gallande
lagstiftning och lokala foreskrifter.

For din egen sakerhets

skull, anvand endast

Ta inte isar mobilen eller batteriet.

batterier och laddare

originalfabrikat.

av

Ta inte i mobilen med vata hander nar den
laddas. Det kan orsaka elektriska stotar eller
allvarliga skador pa mobilen.
Forvara mobilen

pa ett sakert stalle utom
rackhall for barn. Den innehaller sma delar
som kan orsaka
kvavning.
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Var darfor aldrig helt beroende
for nodsamtal.
Anvand endast originaltillbehor for att

tillgangliga.

VARNING!

Sakerhetsinformation
igenom foljande information. Att inte ta
hansyn till denna sakerhetsinformation kan
vara
olagligt eller medfora risk for skada.
Las

enhet

en

Absorption

som

om

certifikat

(SAR)
FOR RADIOVAGOR

Den har mobila enheten ar

och

-mottagare.

en

radiosandare

Den ar utformad och tillverkad

for att inte overskrida den grans for exponering
av
radiofrekvensenergi (RF) som faststallts i
internationella krav (ICNIRP). De har
gransvardena ar en del av de omfattande
riktlinjer och faststallda tillatna RF-energinivaer
som galler for allmanheten. Riktlinjerna har
framtagits av oberoende vetenskapliga
organisationer genom en omfattande
utvardering av forskningsresultat under utvalda
tidsperioder. Riktlinjerna har en ordentlig
sakerhetsmarginal som ar utformad for att

garantera sakerheten for alla personer oavsett
alder och halsotillstand.

Specific
SAR-gransen i de
ar 2,0 W/kg*. SAR-

enligt standardmetoder dar
hogsta tillatna effektniva

enheten sander med

alla testade frekvensband.

bestams vid den

INTERNATIONELLA KRAV VID
EXPONERING

tester utfors

pa

ENHETEN UPPFYLLER

kallas

Rate eller SAR.

internationella kraven

Information

for mobila enheter

Exponeringsstandarden
anges i

hogsta

Aven

SAR

om

certifierade effektnivan

kan enhetens faktiska SAR-niva under drift

ligga langt

under maxvardet. Det beror

enheten ar utformad for att

pa

att

fungera pa flera
mycket

Sakerhtsinfom

effektnivaer och anvanda endast sa
kraft

som

behovs for att na mobilnatet.

Generellt kan

man

kraftnivan. Innan

att

saga

basstation du befinner
en

ju

narmare

en

lagre blir
telefonmodell slapps pa
dig,

desto

marknaden maste den testas och certifieras

enligt det europeiska R&TTE-direktivet. Ett
viktigt krav i det har direktivet ar skyddet av
anvandarens och andra personers sakerhet och
halsa. Det hogsta SAR-varde som uppmatts for

telefonen vid tester

av

anvandning vid

orat

var

0,418 W/kg.

uppfyller kraven for RF-exponering
anvandning vid orat och vid
anvandning minst 1,5 cm fran kroppen. Nar
Enheten

bade vid normal
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Sakerhetsinformation
du bar enheten i

en

vaska, baltesklamma eller

hallare ska dessa inte

Sakerhtsinfom

gjorda

vara

i metall och

produkten ska baras minst 1,5 cm fran
kroppen. For att du ska kunna overfora datafiler
eller meddelanden med enheten kravs en god
anslutning till natverket. Ibland kan
overforingen av datafiler eller meddelanden
fordrojas tills en sadan anslutning hittas. Folj
ovanstaende instruktioner

overforingen

ar klar. Det

om

*

mot

SAR-gransen

kroppen

hogsta
var

SAR-varde

]

som

eventuella variationer i

Information

om

matningarna. SARberoende pa olika landers

t.ex. tv- och

av

radioapparater

eller datorer.
]

natverksband.

Forvara inte telefonen i narheten

varmekallor
]

som

t

Lagg aldrig mobilen

i

spisar.

mikrovagsugn,
explodera.

en

eftersom batteriet kan
inte mobilen i

av

element eller

ex

golvet.

]

Tappa

]

Utsatt inte mobilen for mekaniska

vibrationer eller stotar.

SAR i olika lander hittar du i

produktinformationen pa www.lgmobile.com.
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(Eventuella
behorig

Anvand inte telefonen i narheten

elapparater,

per tio gram

rapporteringskrav och

av

anvands

allmanheten ar 2,0

varden kan variera

ska utforas

servicetekniker.)
]

0,802 W/kg.

for mobila enheter

Plocka inte isar telefonen.

reparationer

som

av

watt/kilogram (W/kg)
kroppsvavnad. Riktlinjerna
omfattar en ordentlig sakerhetsmarginal for att
ge allmanheten extra skydd och for att tacka
av

VARNING!
Anvand endast batterier, laddare och tillbehor
som ar
godkanda for anvandning med denna
telefon. Annars kan det handa att garantin inte
galler, dessutom kan det vara farligt.

avstand tills

uppmatts for telefonen vid tester

anvandning

Skotsel och underhall

]

Telefonholjets yta kan skadas
med plastfilm eller liknande.

om

den tacks

]

]

Rengor telefonens utsida med en torr trasa.
(Anvand inte losningsmedel som bensen,

samtalskvaliteten, samtidigt

thinner eller

nodvandigt, vilket innebar att
passningstid forkortas.

innebara att

alkohol.)

Utsatt inte mobilen for stora

mangder

rok

energiatgangen

som

blir

det kan

hogre

an

samtals- och

eller damm.
]

Forvara inte mobilen i narheten

kreditkort eller

informationen
]

Vassa foremal kan skada

Elektronisk

av

resebiljetter, den kan
pa magnetremsorna.

skada

elektronik i narheten.

displayen.

]

]

Utsatt inte mobilen for vatska eller fukt.

]

Anvand tillbehor, sasom horlurar, med
forsiktighet. Tillse att kablarna ar val

inkopplade.

Och ror inte vid antennen i

]

Var
t

ex

forsiktig

nar du anvander tillbehor

som

]

onodan.

inte telefonen

pa
sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan
paverkas. Placera aldrig telefonen i narheten
av en
pacemaker, till exempel i brostfickan.
Mobiltelefoner kan orsaka

Sakerhtsinfom

storningar pa

horapparater.

Telefonen kan aven orsaka mindre
osv.

Effektiv

anvandning

prestanda

och

langsta

batteridrifttid.
]

exempel

storningar pa tv-apparater, radio, datorer,

headset. Ror inte vid antennen i

For basta

Anvand till

vissa

onodan.
]

utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att stora

Hall inte i antennen nar du talar i telefonen.
Om du haller i den kan det

paverka

Trafiksakerhet
Kontrollera vilka regler som galler for
anvandning av mobil under bilkorning.
]

Anvand inte

en

handhallen telefon nar du

kor bil, anvand handsfree istallet.
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Sakerhetsinformation

Sakerhtsinfom

]

Agna all uppmarksamhet pa korningen.

nara oronen. Vi rekommenderar ocksa att

]

Anvand

ljudvolym vid
lagom niva.

handsfree-utrustning om

sadan

finns.
]

Stanna helst bilen nar du ska

ringa

]

Telefonens

kan

Om fordonet du kor ar utrustat med

far

ingen

airbag

monterad eller sladdlos

telefonutrustning vara i vagen for den. Det
kan resultera i allvarliga skador pa grund av

Anvand inte telefonen i narheten

sprangningsarbeten pagar. Folj
sakerhetsforeskrifter

Under

lyssning pa musik utomhus, se till
volymen ar tillrackligt lag sa att du ar
medveten om omgivningen. Detta galler
framforallt da du ar ute i trafiken och gar

Undvik horselskador
Horselskador kan

uppsta vid langvarig
lyssning med hog volym. Vi rekommenderar
att du inte slar pa och stanger av mobilen
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Anvand inte telefonen
eller i narheten

plats

dar

finns.

pa bensinstationer,

bensin eller

brandfarliga

eller forvara inte

brandfarliga

av

kemikalier.
]

Transportera

gaser, vatskor eller sprangamnen
tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

att

gatan.

som

av

de

Brandfarliga miljoer
]

funktionsfel.

over

en

Sprangningsarbeten

paverka delar av
elektroniken i bilen, till exempel bilstereo
eller sakerhetsutrustning.
radiovagor

pa

eller ta

emot ett samtal.
]

samtal och musik ar stalld

Nar du

flyger

Mobiltelefoner kan orsaka

storningar

flygplan.
]

Stang av
ombord.

din mobiltelefon innan du

gar

i

]

Anvand heller inte telefonen
utan tillstand fran

pa

marken

]

Anvand endast batterier och batteriladdare

fran LG. Laddare fran LG ar konstruerade

flygpersonalen.

for att maximera batteriets

Barn
Forvara telefonen

pa

ett sakert stalle utom

rackhall for sma barn. De smadelar

finns

som

pa telefonen kan, om de plockas loss, utgora
kvavningsrisk for barn.

Plocka inte isar batteriet eller kortslut det.

]

Se till att batteriets metallkontakter ar

]

]

Nodsamtal
mobilnat. Forsatt

dig darfor

inte i

tillga

Kontrollera vad

for att

som

ringa

i alla

Om batteriet inte har anvants under

en

]

Utsatt inte batteriladdaren for direkt

luftfuktighet,
]

och skotsel

Sakerhtsinfom

solljus

utrymmen med hog

t.ex. badrum.

Forvara inte batteriet

platser,

Laddning

bor det laddas for att ge full

och anvand den inte i

nodsamtal.

natoperatoren.

en

effekt.

med

galler

rena.

inte

Byt
prestandan
langre
tillracklig. Batteriet kan laddas hundratals
ganger innan det behover bytas ut.

langre period
tillgangliga

beroendesituation dar du endast har

telefonen att

ut batteriet nar

ar

en

Nodsamtal ar eventuellt inte

livslangd.

]

pa

varma

detta kan forsamra

eller kalla

prestandan.

av

batteriet
]

Du behover inte ladda

ur

batteriet helt

innan du laddar upp det. Till skillnad fran
andra batterier paverkas inte batteriets

prestanda.

11

KU800 oversikt
Mobilens delar

KU80oversikt

Oppen vy
Horlur
Intern kameralins

LCD-skarm

Overst: Signalstyrka,

]

batteriniva och olika
funktioner

Navigeringsknappar
] I

] Nederst:

Funktionsknappar

vilolage:
Profillista
Kontaktlista

Alfanumeriska

Meddelanden

] I

Kalender
] I menyer:

Navigerar

knappar

vilolage: Ange
du vill ringa Hall

nummer som

ned:

for internationella samtal.

menyerna.

for att ringa
rostbrevladecenter
till

for

snabbuppringning.
] I

redigeringslage: Ange

nummer
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och tecken.

Vanster funktionsknapp/ Hoger
funktionsknapp
Utfor funktionen

som

visas

langst

ner

pa

skarmen

KU80oversikt

Bekrafta
Anvands till att

valja

alternativ och bekrafta

atgarder

Raderingsknapp
]

Tar bort ett tecken for

Hall ned knappen
skrivit in.
]

om

varje knapptryckning.

du vill radera allt du

Anvand den har knappen till att
foregaende skarmbild.

aterga

till

Sandknapp
]
]

Ringer upp telefonnummer och besvarar samtal.
vilolage: Visar historik over samtal du gjort,
tagit emot och missat.
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KU800 oversikt
Vy

KU80oversikt

fran vanster

Vy

hoger

Headset/Laddare/

Kabelingang
Obs!
]

Kontrollera att telefonen ar

pa

och i

passningslage

innan du ansluter USB-

Avsluta

kabeln.

Sidoknappar
I vilolage (oppen): Justerar

Satta

]

Avsluta eller avvisa samtal.

knappljudet

]

I

]

]

vilolage (stangd):
Slar pa skarmbelysningen.

]

Pa menyn: Bladdra upp och

]

]

(hall ned)

Oppnar huvudmenyn.
Oppnar uppgiftshanteraren (lang
tryckning).

Under ett samtal: Justerar

Snabbknapp for
]

din horsel
ar den maximala volymen

skydda

3 nar telefonen ar

isarskjuten.
Plats for Micro SD minneskort

musik

Oppnar musikmenyn.
spelaren (nar

Obs!
For att

av

ner

horlursvolymen

]

pa/stanga

Menyknapp

]

14

fran

musiken

Gar till MP3-

spelas).

Vy

bakifran

Spegel
Hal for barrem

Frigoringssparr for
batteriet.

Tryck pa knappen

KU80oversikt

for

att ta loss batteriet.

Extern

kameralins
Batterikontakter

Blixt
SIM-

kortplats

Batteri
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Anvanda
] Telefonens
] Las

Anvadfuktiospr

"Viktigt

funktionsknapparna

knappar vid
om

luckan heter

funktionsknappar"

funktionsknappar.

innan du anvander

2. Du behover inte

trycka hart pa
funktionsknapparna for att de ska fungera

Viktigt om
funktionsknappar

normalt.

1. Var noga med att handerna ar

rena

produkten for stora
pafrestningar, eftersom knapparnas
Utsatt inte

och

torra.
-

Om du befinner
det

viktigt

dig

i

en

att du torkar

handerna och

fuktig miljo
av

funktionsknapparna.

fukten

sensorer

ar

pa

knapparna.

3.

Tryck pa onskad funktionsknapp med
fingerspetsen sa att du inte kommer at
funktionerna for de andra knapparna.

4. Om varken startskarmen eller

Bild pa
funktionsknap
par

funktionsknapparna lyser tands inte
startskarmen nar knapparna trycks in.
for att tanda startskarmen
Tryck pa
igen (funktionsknapparna fungerar inte
knappljuset ar avstangt).
5. Om luckan till

knapparna ar stangd och
funktionsknapparna ar pa
under samtalet, aktiveras knapplaset
automatiskt. (Mer information finns i
"Status for funktionsknapparna nar du
anvander mobiltelefonen".)
skyddet

Funktionsknappar

16

da kan skadas.

till

nar

6. Det kan handa att

telefonen i

funktionsknapparna

de ska

fungerar som

om

-

en

mobiltelefonvaska eller

om

av ett plastskydd. Det kan
funktionsknapparna inte
fungerar normalt om du trycker pa dem med

knapparna

oppnar luckan avaktiveras det automatiskt.)

inte

du forvarar

tacks

ocksa handa att
handskar

pa

-

handerna.

7. Lat inte metall eller andra ledande material
komma i kontakt med

funktionsknapparna,

eftersom det kan leda till fel.

Om du avaktiverar

skyddet till
funktionsknapparna, men inte trycker pa
nagon knapp inom en viss tid (3 sekunder)
aktiveras skyddet till funktionsknapparna igen.

Skyddet till funktionsknapparna

aktiveras

automatiskt vid samtal oberoende

Status for
nar du
anvander mobiltelefonen

funktionsknapparna

stangd (for att forhindra att du
kommer at funktionsknapparna av misstag nar
telefonen anvands eller under samtal)
aktiveras skyddet till funktionsknapparna
automatiskt. (Nu fungerar inte
funktionsknapparna nar du trycker pa dem)
Nar luckan ar

-

skyddet till
funktionsknapparna nar luckan ar stangd
trycker du tva ganger pa volymknappen.

2. Vid samtal
-

1. Nar luckan ar

Om du vill avaktivera

stangd

Nar luckan ar stangd aktiveras skyddet till
funktionsknapparna automatiskt. (Nar du

luckan ar
-

-

oppen eller stangd.

For att avaktivera

knapp

pa

om

forutom

Anvadfuktiospr

knapplaset, tryck valfri
.

Om du har avaktiverat

knapplaset och inte
trycker pa nagon knapp inom en viss
tidsperiod (3 sekunder), aktiveras skyddet
till funktionsknapparna igen.
Obs!
]

For att telefonen ska bli

mer

anvandarvanlig visas en bild med
funktioner for respektive
funktionsknapp pa startskarmen nar du
koper olika produkter.
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igang

Satta i SIM-kortet och
batteriet

Anmarkning
]

1. Satta i SIM-kortet
SIM-kortet innehaller ditt

information

om

SIM-kortet nar det hanteras. Folj de
instruktioner som medfoljer SIM-kortet.

pa

telefonnummer,

tjanster och

kontakter och

maste sattas in i telefonen.

Om SIM-kortet tas ut

ur

2. Satta i batteriet

telefonen blir den

(utom for nodsamtal) tills ett giltigt
satts i. Koppla alltid ur laddaren och

obrukbar
kort

andra tillbehor fran telefonen innan SIMkortet satts i och tas ut.

Skjut

in SIM-kortet i

SIM-korthallaren. Se till att SIM-kortet ar

ordentligt

isatt och att

kontaktytan i guld

ar

vand nedat. Om du vill ta ut SIM-kortet

trycker du det latt
motsatt riktning.

nedat och drar det i

For att satta i SIM-kortet

18

SIM-kortets metallkontakter ar omtaliga
och repas latt. Var speciellt uppmarksam

For att ta bort SIM-kortet

Skjut

batteriet

uppat tills

det sitter

pa plats.

Ta bort batteriet.
Sla

av

paslagen
Hall

(Om

telefonen ar

finns det risk for att forlora

telefonnummer och

och

Ladda batteriet

mobiltelefonen.

lagrade

meddelanden.)

Innan du ansluter laddaren till telefonen
maste du installera batteriet.

frigoringsknappen for batteriet nedtryckt
skjut batteriet nedat.

1. Med

pilen

Komaign

dig som bilden visar, skjuter
pa batteriladdaren i
den klickar pa plats.

mot

du in kontakten
mobilen tills

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett

natuttag.

Anmarkning
]

Anvand endast den laddare
medfoljde i forpackningen.

som
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igang

3. Nar batteriet ar fulladdat stannar

Komaign

staplarna

batteriindikatorn.

pa

4. Se till att batteriet ar fulladdat innan du

Koppla

anvander mobilen.

Anvand inte vald nar du satter i kontakten
eftersom detta kan skada mobilen eller
batteriladdaren.
Om du anvander batteriladdaren utomlands
sa maste du anvanda

en

tillhorande

kontaktadapter for ratt konfiguration.
Ta inte bor t batteriet eller SIM-kortet under

pagaende laddning.

VARNING!
ur stromsladden och laddaren vid
askvader for att undvika elektriska stotar eller
brand.

Dra

Se till att batteriet inte kommer i kontakt
vassa

foremal,

t.ex.

Det kan orsaka brand.

far inte ringa eller ta emot samtal nar
mobilen laddas, eftersom det kan orsaka
kortslutning och/eller elektriska stotar eller
brand.
Du

20

bort batteriladdaren fran mobilen

genom att trycka in kontaktens
sasom bilden visar.

VARNING!

med

bort
batteriladdaren

Koppla

sidoknappar

Sa har anvander du ett
microSD-minneskort

3. Satt i minneskortet i

kortplatsen.
vara
pa baksidan av
Tryck inte for hart pa
Om kortet inte gar latt in i

Guldkontakterna ska
minneskortet.
minneskortet.

kortplatsen

sa kanske du forsoker satta in

det at fel hall eller sa kanske det finns ett

frammande foremal i
4. Nar det ar isatt,

<MicroSD-minneskort>

kortplatsen.

tryck pa

Komaign

minneskortet tills

du hor ett klick, forst da sitter microSD<Sa har satter du i ett microSD-

kortet

ordentligt pa plats.

minneskort>
1.

Stang av telefonen.

Om du tar ut eller

satter i ett microSD-minneskort nar

telefonen ar

lagrade pa
2.

paslagen

kan filer

som

finns

kortet skadas.

Oppna plastluckan som skyddar platsen
for microSD-minneskortet.

5.

Stang plastluckan

6. For att ta ut minneskortet,

stang av
telefonen, oppna skyddsluckan och tryck

pa

microSD-kortet for att fa loss det. Dra

forsiktigt

ut minneskortet.
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i minneskortet for forsta

Observera:
]

Komaign

Undvik att anvanda minneskortet nar
batterinivan ar

]

lag.

Nar du skriver till

uppgiften ar

kortet,

Kortet passar bara

]

Undvik att

]

boja
kortplatsen.
Anvand

inga

pa

eller

tvinga

in kortet i

andra minneskort an microSD-

pa/av

Sla

pa telefonen

och att batteriet ar laddat.

FAT32, formatera da
med FAT16 igen.

om

microSD-kortet

begaran

pa

aktiverad, ange PIN-koden for
som

Efter

medfoljer
nagra

kortet.

sekunder

(Obs:

Se

registreras

du

mer

microSD.

Formatera minneskort
anvandningen

av

minneskortet

maste det formateras. Efter minneskortet ar

installerat, valj Meny Installningar
Telefoninstallningar Minnesstatus
Formatera externt minne, tryck sedan pa
>

>

22

79)

Tryck in och hall
paslagen. Om PIN-

natet.

Sla

.

ar

SIM-kortet
sidan

Se handboken for minneskortet for

Innan forsta

tills telefonen ar

ned

om

telefonen

Sla

Kontrollera att SIM-kortet sitter i telefonen

Om microSD-kortet har formaterats med

information

Under

ett satt i telefonen.

kort.
]

gangen.

diverse mappar for

vanta tills

slutford innan kortet tas ut.

]

formateringen skapas
olika datatyper.

>

>

Det har bor endast utforas nar du satter

Tryck

av

Det kan
av.

Sla

tiden.

telefonen

in och hall ned

droja
inte pa

en

tills telefonen slas

av.

stund innan telefonen slas

telefonen

igen

under den

Atkomstkoder
Du kan anvanda

PUK-kod

atkomstkoder,

som

beskrivs i

det har avsnittet, till att hindra att telefonen

obehoriga. Atkomstkoderna
PUK2) kan andras genom
funktionen Andra koder [Meny #.1.4.3].
anvands

(utom

av

PUK och

PIN-kod
PIN-koden

skyddar

till 8

(4

(Personal

siffror)

Identification

SIM-kortet mot otillaten

Number)
anvandning.

PIN-koden tillhandahalls normalt tillsammans
med SIM-kortet. Om du har aktiverat PIN-

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

PUK-koden

(4

(4

till 8

siffror)

PIN2-koden, som tillhandahalls med vissa
SIM-kort, kravs for atkomst till funktioner
som

Fast

nummer.

tillgangliga
dem.

om

Dessa funktioner ar bara

SIM-kortet ar

anpassat for

siffror)

(PIN Unblocking Key)

behover du

for att lasa upp en blockerad PIN-kod. PUKkoden medfoljer eventuellt SIM-kortet. Om

inte, kontakta din natoperators kundtjanst for
att fa koden. Om du

tappat bort koden
kontaktar du natoperatorens kundtjanst.

PUK2-kod

(4

PUK2-koden,

medfoljer vissa SIM-kort,

som

till 8

Komaign

siffror)

behover du for att lasa upp en blockerad
PIN2-kod. Om du tappat bort koden
kontaktar du

natoperatorens kundtjanst.

Sakerhetskod

siffror)
PIN2-kod

till 8

(4

till 8

Sakerhetskoden forhindrar otillaten

anvandning av

telefonen. Den

standardinstallda sakerhetskoden ar "0000".
Sakerhetskoden behover du for att radera alla

telefonposter och
fabriksinstallning.

aterstalla telefonen till
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Viloskarm

Skarminformation

Komaign

Viloskarmen visas nar du installerat ett

Skarmbilden

Inget

korrekt SIM och

SIM i

telefonen

Skarmstruktur

Den har skarmbilden visas nar det inte finns

Viloskarmen bestar

nagot

SIM i telefonen eller det installerade

SIM-kortet ar

ringa
att

ogiltigt.

Harifran kan du bara

stanga av telefonen. For
telefonen, tryck in och hall ned

nodsamtal eller

stanga

av

i

sekunder.

nagra

Om
om

inget

en

animering

hur du satter i ett SIM-kort. Om SIM-

animering om

av operatorens
indikatorer, datum och tid och en

namn,

bakgrundsbild. Du kan andra bakgrunden
menyn Skarminstallningar.

Nummerskarmen visas nar

SIM ar installerat visas

kortet i telefonen ar

telefonen.

i

Nummerskarm

Skarmstruktur

ogiltigt

visas

trycks

en

sifferknapp

ned i viloskarmen.

Skarmstruktur

en

att SIM-kortet ar last.

Nummerskarmen bestar

uppringda

nummer

och

av

statusindikatorer,

funktionsmeny.

Nodsamtal

Statusindikatorerna ar de

Vid den

viloskarmen. Du kan andra storlek och

hogra funktionsknappen star det
"Nodsamtal" pa skarmen. For att ringa ett
nodsamtal trycker du pa den hogra
funktionsknappen eller slar ditt nodnummer
med hjalp av sifferknapparna och tryck pa
for att ringa upp.
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slagit pa

samma som

pa

teckenfarg for uppringning i menyn
Skarminstallningar. Nar du slagit numret
ringer du upp genom att trycka pa
.

Upplasningsfunktion

Funktionsknappar
Funktionsknapparna

kan anvandas for flera

olika funktioner nar du slar ett

nummer.

den vanstra

kan du

funktionsknappen

videosamtal, skicka

Med

ringa

ett meddelande till

numret eller spara numret

som en

Kontakt.

Om du

trycker

en

bara mojligt att gora nodsamtal, lasa upp
telefonen och stanga av den. Som vanligt
kan du stanga av telefonen genom att trycka
och halla ned

i

nagra

popup-skarm

en

Andra koder). Om du

3.

>

>

4.

matar in

vara

last. Om ratt sakerhetskod

matas in lases telefonen upp och viloskarmen

visas. Om du har

mobillaset

pa

last nar du slar

sekunder.

stangt

av

telefonen med

kommer den fortfarande

pa

den

vara

igen.

Skarmstruktur

Losenord for

Skarmstrukturen for mobillasskarmen ar

Den har

for viloskarmen, forutom att
lasmeddelandet visas istallet for viloskarmen.

vissa forhallanden. Forhallandena kan du

densamma

som

samtalssparr

tjansten forhindrar

samtal under

andra i funktionen for

Du kan

Samtalssparr (#.
Installningar 5.Samtalsinstallningar 2.
Samtalssparr). Sparrlosenordet behovs nar
du anvander funktionen samtalssparr.

den

Losenordet far du

>

Nodsamtal

ringa nodsamtal genom att anvanda
hogra funktionsknappen. Precis som i
skarmbilden Inget SIM i telefonen sa kan bara
nodsamtal ringas upp.

Komaign

sakerhetskod kommer telefonen

felaktig

fortfarande

Nar Mobillas-funktionen ar aktiverad ar det

visas

du andra i menyn Andra koder (#.
Installningar > 1. Telefoninstallningar
Sakerhet

Telefonlasskarm

,

dar du uppmanas ange din sakerhetskod for
att lasa upp telefonen. Sakerhetskoden kan

kundtjanst

>

av

din

natoperators

nar du abonnerar

pa tjansten.
tjansten ar aktiverad kommer de
som ringer upp dig fa ett meddelande om att
samtalet inte kan kopplas fram pa grund av
samtalssparren.
Nar den har
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Anvandning
Ringa

Anvadnig

och ta emot

3.

Tryck pa

samtal
Ringa

for att

ett videosamtal

Ringa

ett rostsamtal

Videosamtal kan du

1.

telefonnummer inklusive riktnummer.

tackning.

Ange

en siffra genom att trycka pa
Radera alla siffror genom att trycka pa och
halla ned knappen

Radera

]

.

.

2.

Tryck pa

3.

Tryck pa

for att
eller

ringa

telefonen nar

du vill avsluta samtalet.

3G-tackning kommer

ringer upp har en 3G
sig i ett omrade med
samtalet

upprattas.

Du

kan aven besvara inkommande videosamtal.

Ring/besvara

ett videosamtal sa har:

Ange telefonnummer med knappsatsen
eller valj telefonnumret i nagon av listorna
Ringda samtal/Mottagna samtal.
]

Anmarkning

gora dar det finns 3G-

Om den du

videomobil och befinner

1.

upp.

skjut ihop

upp numret.

ringa

Angra feltryckningar genom att hastigt
vilket raderar
trycka pa knappen
den senaste knapptryckningen, eller
sa
tryck pa och hall ned knappen
raderas alla angivna siffror.
,

For att aktivera

]

ett

hogtalartelefonen under
touchknapparna och

samtal, aktivera

tryck pa
ett

Ringa

.

tidigare uppringt

2. Om du inte vill anvanda

1. I

vilolaget, tryck

for att visa de senast

inkomna, utgaende och missade samtalen.
2.

Valj

onskat
.
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hogtalartelefon,

kontrollera att du har anslutit headsetet.

samtal

nummer

med

hjalp

av

/

3. Starta videofunktionen genom att trycka
pa den vanstra funktionsknappet [Val] och

valj Ring videosamtal.

]

Du far

uppmaning om

en

program maste
videosamtalet.

stangas

Ring videosamtal for att ringa

att andra

innan du

ett

videosamtal.

ringer
4.

Tryck pa

nar du vill avsluta samtalet.

Anmarkning
Det tar ett

]

kopplas.

tag

beror ocksa

pa

Ringa

innan videosamtalet

Ha talamod.

Kopplingstiden

1.

hur snabbt samtalet

besvaras. Nar videosamtalet

kopplas

ser

du dina egna bilder pa skarmen, som
sedan ersatts av samtalspartens bild nar
samtalet besvarats.

4.
5.

Justera kamerapositionen vid behov.
eller

Tryck pa

skjut ihop

2.

3.

utlandssamtal

Tryck pa och hall ned knappen
prefixet for utlandssamtal. Symbolen
foregar internationella landskoder.
Ange landsnummer,

for

Anvadnig

"+"

riktnummer och

abonnentens

nummer.

Tryck pa

.

telefonen nar

Justera volymen

du vill avsluta samtalet.

Om du vill

Ringa

ett

rost-/videosamtal fran

Kontakter

justera volymen under samtalets
gang anvander du
pa telefonens vanstra
sida. I passningslaget kan du justera
knappljudet med hjalp av
.

Det ar latt att

har
1.

ringa nagon

du

vars nummer

sparat i Kontakter.

Tryck

Ta emot samtal

for att oppna kontaktlistan.

2. Bladdra till ratt kontakt.
3.

Tryck
Tryck pa

for att
vanster

ringa

Nar du far ett samtal

ringer telefonen
pa

och

den blinkande telefonikonen visas
ett rostsamtal.

funktionsknapp

och

valj

skarmen. Om det

nummer som

samtalet

kommer ifran kan identifieras visas
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Anvandning
telefonnumret

Anvadnig

(eller ett

namn om

numret

sparats i Kontakter).
1.

Skjut

isar telefonen for att besvara ett

]

Du kan

stanga

av

ringsignalen

vid

inkommande samtal genom att trycka pa
och halla in sidoknappen ned for volym.

inkommande samtal.

Obs!
]

Genvag

Avvisa ett inkommande samtal genom att
eller tva ganger pa hoger
trycka pa

funktionsknapp.
]

Om du satt Svara metod till

lurknapp (Meny #.5.0.4),

Tryck

]

Om

pa

oppna

Signalstyrka

.

Valfri

ar installt

svarslaget
pa
knapp, besvaras samtalet genom tryck
valfri
forutom
pa
knapp
.

2. Avsluta samtalet genom att
telefonen eller trycka pa

Aktivera Endast vibration genom att trycka
och halla ned
efter att du oppnat

telefonen.

kan du

besvara samtalet genom att
telefonen och sedan trycka

for att aktivera Endast

vibration

skjuta ihop
.

Du kan

se vilken
styrka din signal har pa
signalindikatorn (
) pa telefonens
skarm. Signalstyrkan kan variera, sarskilt inne
byggnader. Mottagningen kan forbattras om
du staller dig nara ett fonster.

Anmarkning
]

]

Du kan besvara ett samtal samtidigt
du anvander Kontakter eller andra

Skriva text

menyfunktioner.

Du kan skriva bokstaver och siffror med

Nar det

knappsatsen.

kompatibla headsetet ar anslutet
kan du aven svara genom att anvanda
knappen pa

headsetet. Avvisa ett

inkommande samtal genom att
.
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som

trycka pa

Nar du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver
meddelanden och personliga halsningar samt

antecknar handelser i kalendern maste du

i

skriva text.
Du kan skriva text

pa telefonen pa foljande

satt.

Valja textlage
1. Nar du befinner

dig i ett textfalt visas vilket
textlage som ar aktivt langst ned till hoger
pa displayen.

T9
Med T9 kan du skriva hela ord med bara
en

knapptryckning. Varje knapp
som

automatiskt

"gissar" vilket
gar betydligt
text i detta lage.

ABC mode
I

ABC-lage

skriver du

en

bokstav i

Anvadnig

en

ord du vill skriva. Det
snabbare att skriva

for att vaxla mellan T9Abc,

Tryck pa

T9abc, Abc, abc och 123.

har flera

bokstaver. Det du skriver jamfors med
ordlista

2.

taget

trycka en, tva, tre eller fyra
ganger pa en knapp tills ratt bokstav visas
pa displayen.
genom att

Anvanda

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
I

med viss sannolikhet vill skriva, med

utgangspunkt

i

en

ordlista

som

ar

inbyggd

i

telefonen. Allt eftersom fler tecken skrivs
andras ordet till den mest

troliga mojligheten

fran ordboken.

123

(sifferlage)

Du skriver in siffror med

1. Nar du anvander
en

knapptryckning per siffra. For att vaxla till
tills
123-lage i ett textfalt, tryck pa
123-laget visas.

T9-laget borjar du skriva
trycka pa knapparna
Tryck pa en knapp for varje

ett ord genom att

till

.

bokstav.
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Anvandning
]

Ordet andras allt eftersom fler bokstaver
skrivs in. Bortse fran vad det star

Anvadnig

pa

Anvand

skarmen tills du skrivit in hela ordet.
]

Om du skrivit hela ordet,

men

fortfarande

skarmen

ser

fel ord

pa

1.

alternativen.

Exempel (for
Tryck

ABC-laget
till

knapparna

nar du

skriver text.

en eller flera
trycker du pa knappen
ganger for att bladdra bland de andra

T9 installt

Anvanda

Tryck pa

knapp

som

motsvarar den

sa skrivs den forsta bokstaven

]

En

gang,

]

tva

ganger,

sa skrivs den andra

bokstaven

pa engelska)

for att skriva

den

bokstav du vill skriva.

]

och sa vidare.

inne.

Tryck pa
]

for andra till

gomd

2. For
.

Om det onskade ordet inte finns i listan
med alternativ kan det

laggas

till i ABC-

laget.
2. Skriv hela ordet forst och

och

som

beror

3. Avsluta

varje ord med ett blanksteg genom
trycka pa knappen
.

Ta bort bokstaver genom att trycka pa
nar du vill radera
Tryck in och hall ned
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en

gang pa

bokstav, tryck

Tryck pa radera
intryckt om du vill
som

pa feltryckning.

hela ord.

en

och hall

.

du kan

knapparna.

valja

.

.

knappen

radera allt du skrivit.

I tabellen nedan kan du lasa

redigera

radera sedan eventuella tecken

att

mellanslag, tryck

For att radera

om

de tecken

med de alfanumeriska

Bokstaver och tecken

Knapp

Versaler

Gemener
.

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

.

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

abc2aaaaaaæc

ABC2AAAAAAÆC

def3eeee

DEF3EEEE

ghi4iiii

GHI4IIII

jkl5￡

JKL5￡

mno6onooooøoe

MNO6ONOOOOØOE

pqrs7ß$

PQRS7ß$

TUV8UUUU

wxyz9

WXYZ9
0

Mellanslag,

skriva siffror i

textlage

123-laget kan du skriva siffror i ett SMS
(t.ex. ett telefonnummer). Tryck pa de
knappar som anger siffrorna som ska skrivas
I

Anvadnig

och andra sedan manuellt tillbaka till onskat

textlage.

Du kan snabbt vaxla mellan

()

trycka pa

och

.

Anvanda

symbollaget

Med

symbollaget kan du skriva ett antal
symboler och specialtecken. Valj Val Infoga
Symbol for att skriva en symbol. Valj onskad
symbol med hjalp av navigerings- och
sifferknapparna och tryck pa knappen
>

0

Anmarkning
]

-

bokstaver och siffror genom att
halla ned knappen

tuv8uuuu

Mellanslag,

123

>

.

Tecknen tillhorande

varje knapp och
deras inbordes ordning beror pa vilket
sprak som ar valt som Inmatningssatt.
Tabellen ovan visar teckenuppsattningen
for engelska.
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Oversikt
Du

Du kan ocksa

ga

i viloskarmen. Stall

4. Kamera

Spel och program

7.

9.1 Alla samtal

4.2 Videokamera

7.2 Kalender

9.2

7.3 Att

9.3

5.1

*

7.7 Varldstid

5.4

7.8 Rostmemo

Sparade sidor
Webbinstallningar

2.8

2.9

5.6
*

Spel
Ringsignaler

7.6 Enhetsomvandlare

Utkorg
E-post

8.2 Kontaktlista

5.9 Meddelande-

8.3

installningar

2.#

Lagg till

6. Mina filer
6.1 Bilder
6.2

3. Musik

Grupper

8.4 Kortnummer

Ljud

8.6
8.7

Eget nummer
Installningar

#.

Installningar
#.1
#.2
#.3

spelas
spar
Spellistor
Latigenkanning

6.4

och program
6.5 Bluetooth-data

3.2 Alla
3.3
*

3.4

Spel

6.6 Andra filer

6.7 Externt minne

3.5 Mer musik
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*

:

Visas endast

om

din

operator har stod for tjansten

Telefonnstallningar
Skarminstallningar
Java-installningar

#.4 Meddelande-

6.3 Videor
3.1 Nu

(om SAT
SIM)

av

ny

8.5 Servicenummer

Nyheter
Sport

inte stods

0. Videosamtal

8.1

5.8 Album

*

2.

SIM /Alarm

8. Kontakter

5.7 Mallar

2.0 Bilder

*

.

5.5 Skickade medd.

2.6 TV
2.7 Musik

9.4 Obesvarade

Anteckning

5.3 Utkast

Ange URL

Uppringda
Mottagna

7.5 Miniraknare

Skapa ny
Inkorg

5.2

*

*

7.4

gora

2.2

2.3 Bokmarken

*

9. Samtal

Hjalpredor

2.1 Startsida

2.5

post och tryck

7.1 Alarm

Java-installningar

2. Vodafone live!

2.4

onskad

4.1 Kamera

5. Meddelanden

*

dig pa

huvudmenyn till en undermeny genom att trycka pa sifferknappen for
enligt foljande. Huvudmenyn bestar av foljande toppmenyer och undermenyer.

1.2 TV
1.3

trycka

direkt fran

Underhallning
1.1

att

undermenyn.

motsvarande funktion
1.

menyfunktioner

oppnar en meny genom

for att oppna

Oversiktamnyfuo

av

#.5

#.6
#.7

installningar
Samtalsinstallningar
Kontaktinstallningar
Anslutningar

Underhallning [Meny 1]
Spel och

program

Du kan enkelt hamta

Meny

1.1

Namn

och andra program
fran den har menyn. Den har tva mappar som
standard, Spel och Nytta & Noje. Varje mapp
har

en

pa tjanst

Ange

fardig lank for att

skapa en mapp genom
funktionsknapp [Val].

hamta

spel

att

trycka pa

TV

IP-adress

Ange

eller

(t.ex.
Proxysever-port

Anslutningspunkt

1.2

Flytta

2.

Tryck

Lagga
1.

en

till

eller
en

ny

1.3

valj Aktivera

du vill aktivera.

fran

195. 115. 025.

Underhalnig

129)

Portdetaljer beror pa
anslutningssatt och tillhandahalls

listan. (Mer
lagga till eller
en
ny atkomstpunkt finns pa
100)

Valj atkomstpunkt
andra
sidan

2.

av

operator.

om

ur

att

Tryck pa hoger funktionsknapp [Klar]
att spara andringarna.

Andra eller ta bort en profil genom
Andra och Ta bort pa Val-menyn.

att

for

valja

Val-menyn.

profil

ny fran Val-menyn.
maste konfigureras.

Valj Lagg till
poster

Meny

profil
profilen

Gateway IP-adress,
av din
operator.

information

Genom den har menyn kommer du at mobilTV.

Java-installningar

WAP

tillhandahallen

vanster

Meny

markoren till

profilen.

Valj anslutningssatt ur listan.
(Standardvalet ar TCP med Proxy)

din

1.

for

namn

Anslutning

program. Observera att det kan medfora extra
kostnader att anvanda onlinetjanster. Du kan

Aktivera

ett

spel

Foljande
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Vodafone live!

[Meny 2]

Startsida

Vodafneliv!

Meny
webblasare och fa

Du kan starta

en

till Vodafones

webbtjanster.

]

2.1

tillgang

Du far ocksa direkt atkomst till Vodafone

live! om du trycker pa den hogra
funktionsknappen i vilolaget.

Ange
Ange
Du kan

sjalv

]

skriva in

(Meny 2.2.1)
en

URL-adress och fa

den tillhorande webbsidan.

Atgarderna

ny, Andra,
Markera/avmarkera eller Ta bort kan utforas
Favoriter. Ett flertal

Lagga till

en

lagrade

forkonfigurerade
som

URL-

favoriter.

ny favorit

1.

Tryck pa den hogra funktionsknappen
[Lagg t.].

2.

Ange

3.

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

titel och tillhorande URL-adress.

Ange en symbol genom att trycka pa
eller tryck pa hoger funktionsknapp
[Symbol] for att visa symboltabellen.

Oppna en sparad favorit
eller valj Oppna pa Val-menyn.
Tryck

Byt inmatningslage

Skicka favoriter till andra

genom att

trycka pa

.

Valj

Skicka

favoriten

Senaste sidor
Visar de senast besokta sidorna.

2.3

Oppna, Skicka, Lagg till
pa

2.2

Meny

Du kan spara dina favoriter eller oftast
besokta URL-adresser/sidor.

adresser finns

Meny

adress

tillgang till
]

URL

Bokmarken

pa Val-menyn.

som

Du kan skicka

ett Meddelande eller

E-post.

(Meny 2.2.2)
Ta bort

Valj

en

Ta bort

favorit

pa Val-menyn Du kan ta bort
pa samma gang genom att

flera favoriter

anvanda funktionen Markera/avmarkera.
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Sparade

sidor

Meny

Telefonen kan spara sidan som visas som
offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

Webbinstallningar
Du kan andra

installningarna

Meny

2.4
en

2.5

for hur

(Meny 2.5.1)
for att

Sakerhet

sakra datasessioner

upprattar

en

bor

rensas

Teckenvisning

(Meny 2.5.3)

Vodafneliv!

nagot av foljande:

valja lamplig profil.

for start

av

Da

webblasare.

(Meny 2.5.2)

engelska(ISO), engelska(LATIN),
unicode(USC2 BE), unicode(USC2 LE),
unicode(USC2 Auto), unicode(UTF-16
BE), unicode(UTF-16 LE), unicode(UTF-16
Auto), unicode(UTF-8).

Skrollning

(Meny 2.5.4)

Certifikat

Med den har funktionen kan du ange

lagrats en lista med rot/ca-certifikat
nodvandiga for WTLS/TLS sa finns den har.
Valj det certifikat som du vill visa.

bladdringshastigheten

Om det

innan

ny saker datasession.

Automatisk, engelska(ASCII),

Profil

profilen

rensa

Webblasarens standardteckentabell stalls till

och certifikat.

aktiveras

det har for att

(WTLS/TLS). Sessionsdata
du

webblasaren visar sidor och hanterar sakerhet

Tryck pa

Rensa session

Valj

rader

som

genom att
ska bladdras.

valja

antalet

Valj mellan Liten(1 rad), Medel(2 rader),
Stort(3 rader).
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Vodafone live!
Visa bild

(Meny 2.5.5)

Har kan du aktivera eller avaktivera

Vodafneliv!

visning av

bilder i webblasaren.

som

Om du aktiverar den har funktionen

fordrojs visning av bilder till dess
overforingen slutforts. Om du avaktiverar
den har funktionen hindras webblasaren
fran att hamta bilder fran servern, vilket gor

overforingen

servern.

cookies

Om du avaktiverar

lagras

i telefonen.

JavaScript
Valj

om

(Meny 2.5.8)

JavaScript

ska

vara

Pa eller Av.

Aterstall installningar
(Meny 2.5.6)

Om du aktiverar cachen sa kan du
visade sidor i telefonen. Nar
i cachen

en

gar det mycket

hamta sidan nar du
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overfors fran

snabbare.

Cache

sida.

(Meny 2.5.7)

lagra

den har funktionen kommer cookies inte att

Obs!

lagrats

Cookies
Om du aktiverar cookies kan du

senare

lagra

sida har
snabbare att

vill visa

samma

Valj

det har

om

till telefonens

(Meny 2.5.9)

du vill aterstalla webblasaren

standardinstallningar.

Musik
Nu

spelas

Meny

Den har menyn aktiveras nar ett

3.1

Mer musik
Ansluter till Vodafones

ljudspar

spelas.

[Meny 3]
Meny

portal

3.5

Musik

for

musiknerladdning.
Obs!

Alla

spar

Meny

3.2

minnet.

tjansteleverantor for

mer

information.

Spellistor

Meny

3.3

Du kan skapa dina egna spellistor genom
valja spar fran menyn under Alla spar.

att

Latigenkanning
Val

Det kan medfora extra kostnader att hamta

musik.
Kontakta din

Visar alla musikfiler i telefonen/externa

Meny

3.4

denna meny startar uppringning av
nummer for
latigenkanning. Kontakta din
av

tjansteleverantor for

mer

information.
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Kamera

[Meny 4]

Kamera

Kamera

Meny

4.1

Med det har programmet kan du ta stillbilder. Ta bilder i onskad storlek och anvand dem i
adressboken, startskarmen och andra mer generella andamal.
Nar du tagit en stillbild kan du skicka den som Meddelande, Vykort, E-post eller Bluetooth.
Visar de aktuella

kamerainstallningarna.
Du kan vaxla mellan den
interna och den externa

kameran med hoger
funktionsknapp.

Du kan vaxla mellan

stillbildskamera och
videokamera genom att

trycka pa

/

Val

Foto.

Byt

.

Tryck pa

1.

Tryck pa

funktionsknapp

]

Bladdra mellan

]

Markera onskat varde med

[OK]
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vanster

eller

valmenyerna

.

for att oppna

med

/

/

Val-menyn

och

for att ta

en

gora foljande installningar.

.

och bekrafta ditt val med vanster

funktionsknapp

bild.

Ga till

Mappen Bilder oppnas och visar
miniatyrbilder av de bilder som finns.
Titta pa bilderna genom att trycka
.

enlighet

Nattlage

1600x1200

( ), 1280x960
), 640x480 (
), 320x240
), Bakgrundsbild (
),
176x144 (
), Kontakt (
)
Superfin (
Standard

Blixt

),
)

(

Fin

(

Sla

pa/av kameralampan

med

En,

bilder

Tre( ),Sex( ),Nio( )
(Obs: Tillganglig multibild beror pa
storleken.)

Zoom

x1

(

),

x2

(

zoomniva beror
]

Ljusstyrka

) (Obs: Tillganglig
pa storleken.)

Zooma in med

med

Kamera

en

storleken
Timer

valja

en av

Pa.

9 rameffekter nar

bild.

i

(endast tillgangligt
Bakgrundsbild)

Fordroj kamerans utlosning.
Ingen, 3 sek., 5 sek., 10 sek.
visas nar sjalvutlosaren ar

"

"

aktiverad.

nar sokaren ar aktiv.

Multipla

Lagg pa
du tar

),

Av,Alltidpa( ),Nardutar( )
]

miljon.

Ta battre bilder nar det ar morkt
genom att

Rambild

(
(
Kvalitet

med

Lysrorsljus

nagon annan
Meddelande, Vykort, E-post eller

Bluetooth.
Storlek

Justera bakgrundstonen pa bilden i
Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga,

Du kan ocksa skicka den

markerade bilden till
via

Vitbalans

/

zooma

ut

Effekt

Ingen, Svart/Vitt, Negativ och Sepia

Ljud

Valj slutarljud

Minne

Valj onskat minne,
eller Ext. minne.

Spegel

Aktivera
att

Byt

om

0,5.

Ju hogre varde, desto ljusare skarm.
] Justera ljusstyrkan med
nar

antingen

speglingseffekten

Mobil

genom

Pa.

Vaxla mellan vilken kamera

som

ar

aktiv, den Interna eller den

nar sokaren ar aktiv.

Fran --2,0 till 2,0 i intervall

valja

for kameran.

Externa.

Forhandsgra

Normal, Helskarm

nska sti

sokaren ar aktiv.
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Kamera
2. Nar alla

Kamera

installningar ar fardiga, tryck pa hoger funktionsknapp [Stang].

3. Fokusera kameran
4.

Tryck pa

pa

det motiv du vill

fotografera

och

tryck

for att spara bilden. Den sparas i mappen Bilder

Du kan

.

som

ligger

under Mina filer.

pa direkten skicka bilden via Meddelande/Vykort/E-post/Bluetooth
pa hoger funktionsknapp [Skicka].
Obs!

Tryck
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for att

aterga

till

sokarlaget

utan att spara bilden.

genom att

trycka

Videokamera

Meny

Med det har

programmet kan du spela in en videosekvens. I den har menyn kan du spela
pa sparade videofiler. Nar en videosekvens har spelats in kan det skickas via
Meddelande, E-post eller Bluetooth.

4.2

upp

och titta

Kamera

Visar de aktuella

kamerainstallningarna.

Du kan vaxla mellan den
interna och den externa

kameran med hoger
funktionsknapp.
Du kan vaxla mellan

stillbildskamera och
videokamera genom att

trycka pa

/

Val

Rec.

Byt

.

Tryck

for att

spela

in

en

videosekvens..

1.

Tryck pa

vanster

funktionsknapp

]

Bladdra mellan

]

Markera onskat varde med
eller

valmenyerna

for att oppna

med

/

/

Val-menyn

och

gora foljande installningar.

.

och bekrafta ditt val med vanster

funktionsknapp [Valj]

.
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Kamera
Ga till

Kamera

Mappen Videor oppnas
miniatyrbilder av de
videosekvenser

som

och visar

pa videosekvenserna genom
Du kan ocksa skicka
trycka
det markerade klippet till nagon
annan via Meddelande, E-post
Size

Blixt

), 176x144 (
(
)
(
Superfin (
), Fin (
),
Standard ( )
Av, Alltid pa ( ), Vid
videoinspelning ( )
320x240

]

Sla

pa/av kameralampan

),

x1

(

),

x2

(

zoomniva beror
]

/

med

ut

om

skarm.

sokaren ar aktiv.

Pa.

Langd

Valj

onskad

inspelningstid.

onskat minne,

Valj

antingen

Mobil

eller Ext. minne.

zooma

Justera ljusstyrkan med

valja

Ingen, Svart/Vitt, Negativ och Sepia

60 min.

0,5. Ju hogre varde, desto ljusare
]

genom att

Effekt

Minne

nar sokaren ar aktiv.

Fran --2,0 till 2,0 i intervall

Ta battre bilder nar det ar morkt

1 min., 2 min., 5 min. och

) (Obs: Tillganglig
pa storleken.)

Zooma in med

med

Ljusstyrka

Lysrorsljus
Nattlage

Meddelande, 30 sek.,

nar sokaren ar aktiv.

Zoom

med

Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga,

.

128x96

Kvalitet

enlighet

miljon.

Titta
att

Justera bakgrundstonen pa
videosekvensen i

finns.

eller Bluetooth.
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Vitbalans

nar

Spegel
Ljud

Aktivera
att

valja

Valj

om

speglingseffekten

genom

Pa.

du vill

spela

in

ljudet

eller

inte.

Byt

Vaxla mellan vilken kamera

som

aktiv, den Interna eller den
Externa.

ar

2. Nar alla

installningar ar fardiga, tryck pa hoger funktionsknapp [Stang].

3. Fokusera kameran

for att stoppa
]

4.

Pausa

pa det du
inspelningen.

inspelningen

Tryck pa

vill

genom att

spela

in och

tryck

for att starta

inspelningen. Tryck

trycka hoger funktionsknapp [Paus].

for att spara videosekvensen. Den sparas i mappen Videor

som

ligger

Kamera

under

Mina filer.
Du kan pa direkten skicka videosekvenser via Meddelande/E-post/Bluetooth
trycka pa hoger funktionsknapp [Skicka].

genom att

Obs!

Tryck

for att

aterga

till

sokarlaget

utan att spara videosekvensen.
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Meddelanden
Skapa

Medlan

[Meny 5]

ny

Meny

Meddelande

(Meny 5.1.1)

Du kan skriva och

kombination

en

5.1

av

redigera

5.

Ljud: Infoga
sida)

6.

Spela

ljud.

1. Skriv in ditt meddelande i

Meddelandefaltet.

Val-menyer
]

Infoga:

Infoga

en

(En

lagrat

du kan ta

en

och

oppnas

laggs bilden
(En bild per

tryck

8. Mallar:

valja

Infoga
en

valda mallen

Infoga
sida)

en

videosekvens.

9.

oppnas

vilken kontakt

som

ska

en

fardig textmall.

mall, tryck

infogas

.

Efter

Den

till

Kopia: Valj

det har for att

infoga

ett

Cc.

in video:

Spela
Videoinspelarmodulen oppnas och du
kan spela in en videosekvens. Darefter
laggs videosekvensen till i
meddelandefonstret. (En sekvens per
sida)

finns

du vill skicka

meddelandefonstret.

(En

sekvens per

om

Kontaktlistan

.

att du valt

sida).
3. Videos:

Valj

namn

som

infogas.

och

bild. Darefter

till i meddelandefonstret.
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i Kontakter.

och du kan

2. Ta bild: Kameramodulen

ett

ett telefonnummer

Namn, Nummer eller Namn & Nummer

bild per

sida)

4.

ljud: Ljudinspelarmodulen
in ett ljud.
Darefter laggs ljudinspelningen till i
meddelandefonstret. (En ljudfil per
sida)

och/eller

foljande atgarder:

bild.

per

in

Kontaktdetaljer: Lagg till

7.

i Meddelandefaltet

Du kan utfora

1. Bilder:

ljudfil. (En ljudfil

oppnas och du kan spela

meddelanden med

text, bild, video och

en

0.

Amne:: Valj det har for

att

infoga

ett

amne.
.

Lagg till

infoga

ny sida: Valj det har for att
ny sida.

en

#.

]

Symbol: Infoga symboler. Tryck pa
efter att du tryckt pa
motsvarande sifferknappar.

Lagg till mottagare: Lagg till mottagare
fran Kontakter eller skriv in numret direkt.

]

Skicka:

]

Spara

Valj

som

utkast:

2.

som

Valj

Inmatningssatt: Valj

]

Lagg till: Sparar ett

Avbryt: Valj

]

3.

for att spara

for att

onskat

Avbryt: Valj

avbryta redigeringen.

Utkorgen
misslyckat.

Valj

Medlan

och far status

Vyko rt

(Meny 5.1.2)

tjanst ar inte tillganglig i alla land. Vanligen
kontakta din operator for mer information.)

(Obs:

Denna

1. Skriv in ett meddelande.

2.

Tryck pa den hogra funktionsknappen
[Infoga]. Du kan infoga sparade bilder eller

i Till-faltet

Lagg till mottagare: Lagg till mottagare
Skicka:

avbryta redigeringen.

det kvar i

nytaget kort.

3. Nar du

infogat en bild kommer formatet
Vykortformat.

att andras till

fran Kontakter eller skriv in numret direkt.
]

for att

Tryck pa den hogra funktionsknappen
[Skicka] for att skicka meddelandet.

ett

]

Sparar meddelandet

ordlistelage.

ord till ordlistan.

Tryck pa den hogra funktionsknappen
[Infoga]. Lagg till mottagare fran Kontakter
eller skriv in numret direkt. (Du kan ange
upp till 10 nummer)

Valmenyer

utkast:

utkast.

Meddelandet sparas automatiskt i mappen
Skickat. Om meddelandet inte skickas blir

utkast.

]

Spara som
som

for att skicka meddelandet.

meddelandet

]

]

i falten: Namn, Ytterligare info, Adress,
Postnummer, Postort och Land.

4.

Fyll

5.

Tryck pa den hogra funktionsknappen
[Skicka] for att skicka vykortet.

for att skicka meddelandet.
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Meddelanden
E-post

(Meny 5.1.3)

Innan du skickar eller tar emot

Medlan

du

skapa

e-post

e-postkonto. (Se sidorna
E-postkonto konfigureras.)

ett

for hur ett
1. Skriv in

maste

55-57

e-postadresserna till mottagarna
for att
Tryck

falten To, Cc och Bcc.
soka i Kontakter.

i

2.

Flytta

faltet

(Carbon copy).

Skriv in

e-postadressen

kan du utfora

e-postadresser

du skrivit in

en

]

Lagg till mottagare: Anvand den har
menyn for att infoga e-postadresser
sparade i Kontakter. (Visas bara i Valmenyn nar markoren star i To/Cc/Bcc-

falten.)
]

Skicka: Skickar

]

Spara

ytterligare ett falt dar du

kan skriva in en
adress till. Du kan ange upp till 20
mottagare i till To och Cc-falten och 10
mottagare i BCC-faltet.
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funktionsknappen [Val]
foljande funktioner.

Infoga: Anvand den har menyn for att
infoga specialtecken, mallar och
kontakter. Det ar ocksa mojligt att bifoga
multimediafiler (bilder, videor och ljud).

kan

e-postadress visas

flytta

]

till den du vill

anvandas for att skicka till mottagare (To),
kopia (Cc) och hemlig kopia (BCC). Nar

in

4. Med den vanstra

skicka en hemlig kopia av meddelandet till
i Bcc-faltet (Blind Carbon Copy).
Endast korrekta

Amnesfaltet och skriv

3. Skriv in meddelandetexten genom att
markoren till Meddelandefaltet.

Obs!
Skriv in e-postadressen till den du vill
skicka en kopia av meddelandet till i Cc-

markoren till

amnet.

som

e-postmeddelandet.

utkast: Anvand den har

menyn for att spara meddelandet
utkast.
]

som

Forhandsgranska: Forhandsgranska epostmeddelandet innan du skickar det.

]

bifogad: Bifogad fil visas. (Det har
tillgangligt nar det finns filer
bifogade.)

Visa

3. Om du far

avisering om ett MMS, valj
MMS-aviseringsskarmen. Filen
overfors och du kan titta pa den nar
meddelandet mottagits.

valet ar bara

]
]

Inmatningssatt: Valj
Lagg

t. ordlista:

onskat

Lagg

ordlistelage.

Med den vanstra

till nya ord till

du

ordlistan.
]

Hamta i

Ange prioritet for e-post: Valj
prioriteten for de e-postmeddelanden

du

Visa:

]

Svara:

Skapar ett

mottagare

]

Meny

meddelande.

Obs!

det.

sparade meddelanden. Valj ett
meddelande och tryck pa
for att visa

]

Ring videosamtal: Ring ett

]

Ta bort: Radera det markerade

videosamtal.

meddelandet.

meddelandet.

foregaende

push-

5.2

1. Du kan visa

meddelande genom att

av

Vidarebefordra: Vidarebefordra markerat

MMS (avisering) och WAP
meddelanden stods inte.

Inkorg

Medlan

meddelandet.

Avbryt: Avslutar e-postredigeraren.

fardigt ett epostmeddelande, tryck pa hoger
funktionsknapp [Skicka] for att skicka

kan

svarsmeddelande till

avsandaren eller till alla

5. Nar du skrivit

2. Du kan visa

funktionsknappen [Val]
Inkorgen.

funktioner i

Oppna det valda meddelandet.

]

skickar.
]

valja foljande

eller nasta

trycka pa

]

/

.

Skapa nytt

medd.: Skriv ett

meddelande eller ett

nytt

e-postmeddelande.
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Meddelanden
]

Markera/avmarkera: Radera
flera meddelanden

Medlan

]

ett eller

]

Ta bort: Raderar det markerade

]

Skapa nytt

meddelandet.

samtidigt.

Filtrera: Visar meddelanden

av

onskade

]

Kopiera:

SMS kan

kopieras

till telefonen

]

SMS kan

Flytta:

flyttas

mellan telefonen

]

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera

meddelandetyp,
det ar

ett eller flera

samtidigt.

Filtrera: Visar meddelanden

av

onskade

typer.

och SIM-kortet.
]

nytt

e-postmeddelande.

Markera/avmarkera: Radera
meddelanden

eller SIM-kortet.
]

medd.: Skriv ett

meddelande eller ett

typer.

datum och tid och

Meddelandeinfo.: Kontrollera

meddelandetyp,

var

ar

sparat.

Obs!

Utkorg

Kontrollera

Utkorgen

sparade e-postmeddelanden
E-post. [Meny 5.6].

i

datum och tid och

det

var

sparat.

ar

Meny
en

meddelanden

tillfallig lagringsplats

som

5.4

for

ska skickas. Meddelanden

misslyckas att skickas hamnar ocksa i
Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i
Utkorgen om e-postkontot inte ar korrekt
konfigurerat.
som

Utkast
Du kan visa

Meny
meddelanden.

5.3

sparade
Valj
tryck sedan pa knappen
for att redigera meddelandet.
Med den vanstra funktionsknappen [Val] kan
du utfora foljande funktioner.
meddelande och

]
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Andra: Andra meddelanden.

ett

1.

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

2. Med den vanstra
kan du utfora

funktionsknappen [Val]
foljande funktioner.

[Nar du vill

skicka / avvaktande

meddelanden
]

Skapa nytt

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera

meddelandetyp,

medd.: Skriv ett

meddelande eller ett
]

]

/

ar

nytt

datum och tid och

var

det

Meny

5.5

sparat.

e-postmeddelande.

Skickade

for

Avbryt: Avbryt sandning eller
avvaktande sandning
.

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera

meddelandetyp,
ar

datum och tid och

var

det

Skicka

om:

(Meddelanden/ Vykort/ E-post).

ett meddelande

som

Skicka markerat meddelande

Visa:

]

Svara:

Andra: Redigera

]

Ta bort: Radera det markerade

ett markerat meddelande.

]

medd.: Skriv ett

meddelande eller ett

Vidarebefordra: Vidarebefordra markerat

nytt

samtidigt.

ett eller flera

Ta bort: Radera det markerade

meddelandet.

]

Andra: Redigera

Skapa nytt

ett markerat meddelande.

medd.:

Oppna ett nytt

meddelande.

e-postmeddelande

Markera/avmarkera: Radera
meddelanden

]

]

meddelandet.

]

av

meddelande.

]

Skapa nytt

mottagare

meddelandet.

meddelande.

]

svarsmeddelande till

Skapar ett

avsandaren eller till alla

pa

Vidarebefordra: Vidarebefordra markerat

Oppna det valda meddelandet.

]

nytt.
]

Medlan

[Val]

sparat.

[For att skicka
misslyckats]
]

Visar skickade meddelanden

]

Spara

nummer:

Spara

avsandarens

nummer.
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Meddelanden
]

Markera/avmarkera: Radera
meddelanden

Medlan

]

ett eller flera

]

Filtrera: Visar meddelanden

av

onskade

Kopiera:

SMS kan

kopieras

till telefonen

eller SIM-kortet.
]

Flytta:

SMS kan

flyttas

pa det
postmeddelandet.

markerade

]

Svara alla: Svara till

samtliga mottagare.

]

Vidarebefordra: Vidarebefordrar det
markerade

mellan telefonen

Meddelandeinfo.: Kontrollera

meddelandetyp,
ar

e-postmeddelandet till

datum och tid och

var

det

sparat.

]

Hamta: Hamta nya

]

Ta bort: Radera

E-post

Meny

5.6

]

Skapa nytt

]

se

e-postkonto och tryck pa
mottagna e-postmeddelanden.

2. Med

hoger funktionsknapp hamtar du nya
e-postmeddelanden fran e-postservern for

]

medd.:

e-postlistan kan du anvanda den vanstra
funktionsknappen [Val] for foljande
funktioner.
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som

Skapa ett nytt
e-postmeddelande.

kontakt:

Spara

avsandarens

Markera/avmarkera: Anvand
funktionen markera/avmarkera for att

]

radera flera

poster.

Ange

last/olast: Ange

som

markerade

det valda kontot.
3. I

Spara

e-postmeddelanden.

adress i Kontakter.

e-postlista

1. Markera ett

for att

andra

e-postmeddelandet.

meddelande eller

Visa

e-

mottagare.

och SIM-kortet.
]

Oppna markerade e-

Svara: Svara

]

typer.
]

Visa:

postmeddelanden.

samtidigt.

om

det

e-postmeddelandet visas

som

last eller olast.
]

Meddelandeinfo.: Oversiktsinformation
om

meddelandet, inklusive storlek, typ,

datum och filnamn.

Visa ett

e-postmeddelande

1. Markera ett

de

av

mottagna
och

postmeddelandena

]

tryck pa knappen

postmeddelandet.
mottagna meddelandet

visas automatiskt

pa

skarmen.

3. Du kan bladdra till innehallet i

eller nasta

e-postmeddelande

medd.:

Skapa

]

Anvand:

]

Visa

]

Visa Till-adress: Visa

Oppna for att se innehallet i e2. Innehallet i det

Skapa nytt

ett

nytt

meddelande.

e-

Spara numret, e-postadressen
eller URL:en fran ett e-postmeddelande.
bilaga: Bifogad

mottagare och

foregaende
med

fil visas.

e-postadressen
kopierade mottagare

till

Medlan

(Cc).

/
]

Meddelandeinfo.: Oversiktsinformation

.

om

4. Nar du visar ett

anvanda

e-postmeddelande kan du
vanster funktionsknapp [Val] for

foljande

funktioner.

]

Svara: Svara

pa det
postmeddelandet.

markerade

]

Svara alla: Svara till

samtliga mottagare.

]

e-

Vidarebefordra: Vidarebefordrar det
markerade

e-postmeddelandet

till andra

mottagare.
]

Ta bort: Radera

]

Spara

som

e-postmeddelandet.

kontakt:

adress i Kontakter.

Spara

avsandarens

meddelandet, inklusive storlek, typ,

datum och filnamn.

Mallar

Meny

Textmall

(Meny 5.7.1)

Vanligt

5.7

forekommande fraser kan du

andra och radera med vanster

lagga till,
funktionsknapp

[Val].
Obs!
Beroende pa operator sparas anvandbara
fraser som standard.
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Meddelanden
Multimediemallar

Medlan

(Meny 5.7.2)

Skapa, andra och visa tillgangliga mallar nar
du skapar MMS. Fem typer av mallar
(Fodelsedag, Halsning, Semester, Tack, Forlat)
finns

som

Foljande

1. SMS-central: Skriv in adressen till din

textmeddelandecentral
2.

Leveransrapport:

Genom att aktivera den

har funktionen

du

ser

har kommit fram till

standard.

alternativ finns

3.

tillgangliga.

]

Lagg

till ny:

Skapa

en

]

Skriv MMS:

Skapa

ett MMS fran den valda

ditt meddelande

Med den har

nattjansten
lange ett textmeddelande
meddelandetjansten.

kan du ange hur

ny multimediamall.

mallen.

Giltighetstid:

om

mottagaren.

sparas
4.

av

Meddelandetyper: Text, Rost, Fax,
X.400, E-post

]

Visa: Visa den markerade mallen.

Normalt anvands

]

Andra: Andra den markerade mallen.

Du kan konvertera din text till andra

]

Ta bort: Radera den markerade mallen.

format. Kontakta natoperatoren om du vill
ha mer information om den har funktionen.

(Ej tillganglig for de

fem

standardmallarna)

5.

meddelandetypen

Text.

Teckenkodning: Auto/ Standardalfabet/
Unicode.

Meddelandeinstallningar
Meny

SMS

]

Auto(standard): Meddelanden med
enkelbytetecken kodas normalt med
Standardalfabet (GSM7). Meddelanden
med dubbelbytetecken (double-byte
character) kodas automatiskt i unicode
(UCS2).

]

Standardalfabet: Meddelanden med

5.8

(Meny 5.8.1)

Konfigurera installningar for
textmeddelanden.
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dubbelbytetecken kodas som enkelbyte.
Observera att dubbelbytetecken med

]

Leveransrapport: Valj

om

ett bekraftelsemeddelande

du vill

begara

av en

accenter eventuellt konverteras till

mottagare och

enkelbytetecken

bekraftelsemeddelande skickas till

utan accent.

Observera att du kanske

betalar for dubbelt sa
6. Skicka

manga

lang text som: Valj

meddelande

som

MMS

ett

]

tecken.

langt

flera SMS eller MMS.

]

Konfigurera installningar for MMS-

Tillat

rapport:

laskvitto fran

om

en

Begar rapport: Har bestams om
bekraftelse pa att meddelandet lasts
begaras for ett MMS.

3. Svaralternativ:

meddelanden.

Automatisk

du tillater att

Har bestams

mottagningsbekraftelse
begaran om sadan.

(Meny 5.8.2)

Hamtningslage: Du kan valja olika
hamtningslagen for ditt hemmanat och
du ar i ett annat nat (roaming). Valj

om

avsandare.

Unicode: Meddelanden kodas i

dubbelbyte.

1.

2.

Valj

om

du vill

Medlan

om

ska skickas

mottagaren och

ska

pa

begara
om

ett

du

tillater att laskvitton skickas till avsandare.
nar

du vill ta emot MMS

]

Begar svar: Har bestams om bekraftelse
pa att meddelande lasts ska begaras for
ett MMS.

automatiskt.

Valj Manuell kommer du bara
fa ett aviseringsmeddelande i inkorgen och
du kan sedan valja om du vill hamta ditt
MMS eller ej.
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Meddelanden
]

Medlan

Tillat

svar:

Har bestams

pa att meddelande
begaran om sadan.

om

bekraftelse

lasts ska skickas

pa

4. Prioritet: Du kan ange prioritet for
meddelandena (Lag, Normal eller Hog).
5.

Giltighetstid: Med den har menyn
konfigurera giltighetstiden for ett

kan du

meddelande nar du overfor ett MMS.
Meddelandet sparas endast pa
multimediaservern under den tidslangd
som

konfigurerats.

6. Bildvisn.tid: Nar du skriver ett
meddelande kan du med den har menyn
konfigurera hur lange varje sida ska visas.
7. Leveranstid: Bestammer nar meddelandet
ska levereras till

Multimediemedd.tjanst:

Med vanster

funktionsknapp [Val] kan du
en
profil.
Profilnamnet markerat med kryssruta ar
den profil som anvands. Visa och andra
innehallet i profilen genom att trycka pa
hoger funktionsknapp [Andra].
Redigeringsskarmen visas ocksa nar du
skapar en ny profil i Val-menyn.
aktivera, lagga till eller radera

Inneborden

av

varje post

]

Title: Profilens

]

MMSC URL:

]

MMS

beskrivs nedan.

namn.

Ange

Proxy: Ange

MMS-centralens URL.
adress for WAP-

gateway och portnummer.
]

Anslutning: Valj ett av anslutningslagena.
(TCP med Proxy, TCP utan Proxy, UDP)

]

Uppkopplingar: Ange atkomstpunktens
(se installningarna for WAPanslutning.)

passerats.

namn.
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Har staller du in

natverksinformation for att skicka MMS,
som till
exempel MMSC och WAP-gateway.

mottagaren. MMS-

centralen levererar meddelandet nar
leveranstiden

8.

Tryck pa hoger funktionsknapp [Klar] for
att spara andringar och slutfora MMSinstallningarna.
(Meny 5.8.3)

Konfigurera installningarna
1.

hamtningsfunktionen.
5. Inkludera meddelandet i Vidarebefordra

och Svara: Bestammer

E-post
och skicka

kostnader att anvanda den automatiska

det

for att ta emot

vidarebefordrar eller

e-post.

6.

Vodafone-post: Atkomst

till Vodafone

Mail.

(Obs: Denna tjanst ar inte tillganglig i alla land.
Vanligen kontakta din operator for mer information.)
2. Tillat svarsmeddelande: Har bestams

bekraftelse
ska skickas
3.

pa att e-postmeddelande
pa begaran om sadan.

om

4. Auto.

hamtning: Konfigurera Auto.
hamtning for att hamta e-post automatiskt

fran e-postservern for inkommande e-post.
Nar ett

nytt e-postmeddelande tagits
en ikon pa toppen av skarmen.

emot visas

Valj

automatiskt

hamtningsintervall

mellan

svarar

nar du

pa

det.

Medlan

prioritet for e-

postmeddelanden (Lag,
8.

du vill ha med

Signatur: Konfigurera en textsignatur som
kan laggas till i slutet av epostmeddelanden. Signaturen kan laggas
till automatiskt eller manuellt pa slutet av
ett e-postmeddelande nar det skickas.

7. Prioritet: Du kan ange

lasts

Begar e-postsvar: Har bestams om
bekraftelse pa att ett e-postmeddelande
lasts ska begaras.

om

mottagna meddelandet

Normal eller

Hog).

E-postkonto: Skapa eller konfigurera ett
e-postkonto, inklusive e-postserver och
anvandar-ID.

Andra

ett markerat

e-

postkonto genom att trycka pa hoger
funktionsknapp [Andra]. Valj det epostkonto som ska anvandas med
Med den vanstra funktionsknappen [Val]
kan du valja foljande funktioner
.

.

]

Lagga till ny: Skapa
postkonto.

ett

nytt

e-

Av, 15 minuter, 30 minuter och 1 timme.
Observera att det kan medfora extra
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Meddelanden
]

Andra: Andra det markerade

e-

SMTP

port

nr

postkontot.

Medlan

]

Aktivera: Aktiverar det markerade

epostkontot
]

for

mail.

utgaende

Ta bort: Raderar det markerade

Inkomm.

Ange e-postserverns portnummer

serverport

Normalt ar den inkommande

postserverns portnummer

e-

(POP3)

postkontot.

Skapa

ett

Ange e-postserverns portnummer
Normalt anvander SMTP port 25
(utgaende e-postserverns portnummer).

nytt e-postkonto

1.

Valj Lagga till ny pa
postkontoval.

2.

Foljande poster

menyn for

maste

maximal storlek

Ange

mott.storlek

som

E-postlada

Valj brevladetyp for inkommande epost, antingen POP3 eller IMAP4.

Spara pa

Valj

konfigureras.
server

pa e-post
Hogsta tillatna
mottagningsstorlek ar 1MB.
ska tas emot.

om

Anvandarnamn

Ange anvandarnamnet for epostkontot.

titel.

Losenord

Ange

losenordet for

e-postkontot..

E-postadress

Ange

losenordet for

e-postkontot.

servern

E-postadress
svar

Utgaende

Ange e-postadress
post.

for

utgaende

eller

ej

en

med

.

sparas alltid

en

Spara

Valj

utmeddelande

sparas.

var
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av

Nar

ar satt till IMAP4

kopia av
pa servern.

skickade meddelanden ska

(Nar inkorgstypen ar satt till
IMAP4). Nar inkorgstypen ar satt

till POP3 sparas alltid skickade mail
i mobilen.

Uppkopplingar
Ange

inkommande

e-postserver.

uppkoppling for att ansluta
Valj en konfigurerad
uppkoppling med
Valj

en

till Internet.

.

e-postserve

kopia

den inkommande

inkorgtypen

meddelandet

e-

pa

Ange utgaende e-postserver.

e-postserver
Inkomm.

du ska spara

meddelandena

Ange

(IMAP4).

Max.

e-

Titel

for

eller 143

e-

110

Auto.

hamtning

att slutfora

Valj om du vill aktivera automatisk
Bestam
hamtning eller ej med
hamtningsintervall genom att
anvanda automatisk hamtning
[Meny 5.9.3.4]. (se sidan 55)

autentisering

av e-

Medlan

Obs
Om du andrar inkorgstypen kommer
alla tidigare inkomna mail att raderas.

utgaende e-postserver
kraver autentisering eller ej med
Nar SMTP-autentisering ar
paslagen kan du skriva in

Ange

SMTP-

konfigurationen

postkontot.

.

om

.

anvandarnamn och losenord for

inloggningen pa

SMTP-servern.

Infotjanst
]

APOP-saker

Valj om du vill aktivera APOP-saker
inloggning eller ej. Nar
inkorgstypen ar satt till IMAP4 ar
alltid APOP saker-login satt till AV.

inlogg.

3.

Tryck hoger funktionsknapp [Klar] for att
slutfora konfigurationen av e-postkontot.

Andra

ett

du vill andra

listan

e-postkonto
pa
e-postkonton och tryck pa hoger
funktionsknapp [Andra].
med

2.

Andra onskade falt genom
markoren

uppat

mottagningen.
]

Kanaler:

Lagg till

eller andra kanaler.

]

Sprak: Valj sprak genom att trycka pa
Sedan visas informationstjanstmeddelandet
pa det sprak du valt.
.

Tjanstmeddelande

e-postkonto

1. Markera

(Meny 5.8.4)

Omradesinfo: Stall in status for

att

Konfigurera tjansten for
informationstjanster.

(Meny 5.8.5)
kvitto

pa

flytta

eller nerat.

3. Nar du ar

fardig med konfigurationen,
tryck pa hoger funktionsknapp [Klar] for
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Mina filer

[Meny 6]

Bilder

Minafler

-

Meny

6.1

-

tagna

Bilder och du kan
hantera dem. Det
markerade bilder
skicka flera filer

du

en

pa

samma

gang till

andra.

Visa: Visa den markerade bilden.

]

Skapa

]

Skicka meddedlande: Skicka den

ny mapp: Skapa
mapp som ar markerad.

en

markerade bilden via Meddelande,

Vykort,

E-post eller Bluetooth.
]

-

-

Flytta: Flytta

en annan

Kopiera: Kopiera filen
Andra

namn:

Andra

till

mapp.

en annan

namn

pa

Ta bort: Radera den markerade bilden.

Markera/avmarkera: Med funktionen
Markera/avmarkera kan du skicka, radera,

]

och

kopiera

pa

samma

gang.

Huvudskarm:

Valj en bild som skarmtema
(Vilolage, Utgaende samtal, Uppstartsbild,
Avstangningsbild).
Starta ett

Bildspel:

]

Sortera efter: Sortera filer efter namn,

]

eller
]

bildspel.

filtyp.

Listvy/Rutnatsvy:

Visa bilderna i

en

Listvy

Rutnatsvy.

Minnesstatus: Visa minnesstatus

eller externt
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flera filer

]

mapp.

bilden.

till

den markerade

]

datum eller

filen till

om

]

Filer
-

(upp

176X220 och

fil).

Info.: Visa information

flytta

ny mapp i den

en

bildfilen.

fil ar markerad visas

]

upplosning

maximalt 2MB stor
-

animerade GIF-filer och

foljande val nar
trycker pa vanster funktionsknapp [Val].

Nar

10 filer med

i mappen

lagras
skapa nya mappar for att
gar aven att spara

som

Skapa GIF-animering: Skapa

animerad GIF-fil med olika bilder

Standardbilder.
med kameran

bilden.

redigera

I mappen Bilder finns det fardiga lankar for
att hamta bilder fran Internet och

Bilder

Andra: Med den har funktionen kan du

minneskort).

(mobil

Ljud

Meny

6.2

]

Filer
-

I mappen Ljud finns det fardiga lankar for att
hamta ljud/musik fran Internet. Har finns aven

Standardljud och
Rostanteckningar. Har kan du hantera,
eller stalla in ljud och ringsignaler.

mappar med

-

skicka
-

Meny

6.3

Har kan du hantera eller skicka hamtade eller

tagna videosekvenser.

Foljande funktioner kan du utfora med
vanstra funktionsknappen [Val] i listan

Kopiera: Kopiera filen
Andra

namn:

Spela

Skapa

]

Skicka meddedlande: Skicka den

ny mapp:

Skapa

en

om

videofilen.

]

Markera/avmarkera: Med funktionen
Markera/avmarkera kan du skicka, radera,

flytta

och

kopiera

Ljudtema:

flera filer

Stall in ett

pa

ljudtema

samma

gang.

for

rostsamtal eller videosamtal.
]

Sortera efter: Sortera filer efter namn,
datum eller

]

den inte ar

skyddad av DRM (Digital Rights
Management).

namn.

med

ny mapp.

Minafler

den markerade

den

markerade videofilen via Meddelande, E-

post eller Bluetooth

om

Ta bort: Radera den markerade videofilen.

upp video.

]

upp:

Andra videofilens

]

]

Spela

i mobilminnet eller

Info.: Visa information

Videosekvenser.
]

filen till mobilminnet eller till

externa minnet.

-

Videos

Flytta: Flytta

det externa minnet.

filtyp.

Listvy/Rutnatsvy:

Visa videofilerna i

en

Listvy eller Rutnatsvy.
]

Minnesstatus: Visa minnesstatus

eller externt

(mobil

minneskort).
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Mina filer
Med

videospelaren

Videofiler visas

Minafler

markerar onskad

/
och

/

.

kan du visa videor.

miniatyrer i listan.
video med hjalp av

som

]

Du

/

Markera onskad video

tryck Spela

]

lagga

hoger funktionsknapp [Skicka]

upp eller pausa

meddelande, e-post eller Bluetooth.

Spela upp ar valt spelas videosekvensen
mediaspelaren. For att gora paus i
For att fortsatta
uppspelningen, tryck
uppspelningen, tryck pa
igen.
Nar

om

den inte ar

skyddad av DRM (Digital Rights
Management).

for att

till den markerade videofilen till ett

en

Skicka: Skicka videon via Meddelande, E-

post eller Bluetooth

upp for att visa

videosekvensen.
Anvand

Paus/Spela: Spela
uppspelning.

]

Ga till listan: Ga tillbaka till listan.

]

Ta bort: Radera den markerade videofilen.

]

Ljudtema:

upp i

Stall in ett

ljudtema

for

rostsamtal eller videosamtal.

.

For att gora en skarmdump, tryck pa hoger
funktionsknapp [Ta bild] nar uppspelningen
ar pausad.

uppspelningen i helskarm, tryck
hoger funktionsknapp under uppspelningen.

]

laget
]

For att visa

For att aterga till foregaende skarmstorlek,
tryck hoger funktionsknapp igen i
helskarmslaget.

Ta bild:

]

Repetera:

Spara det som visas pa den
pausade skarmen som en bildfil (endast
mojligt nar uppspelningen ar pausad).
Stall in val for

(Ingen/Aktuell
]

i

Ljud av/Ljud pa: Om volymen ar installd pa
mer an 0 stangs ljudet av och om volymen
ar installd pa 0 slas ljudet pa.

fil/Alla

upprepning

filer).

Flytta till
-
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visningsvinkel: Visa videoklippet
for bred visningsvinkel.

]

Vid

uppspelning av videoklipp i mediaspelaren
ar foljande alternativ tillgangliga:

Bred

Foregaende fil: Foregaende
spelas.

videofil

Nasta fil: Nasta videofil

-

]

spelas.

val beror

markerad. Till

Filinfo.: Kontrollera information for filen
som

pa vilken filtyp som
exempel, om det ar en bild
ar foljande funktioner tillgangliga.

Tillgangliga

spelas (Filnamn, Storlek, Datum, Typ,

]

Langd, Skydd).

ar

sa

Visa/Andra/Flytta/Kopiera/Radera/Andra
namn.

Spel och program

Meny

Du kan enkelt hamta spel och andra program
fran den har menyn. Den har tva mappar som
standard, Spel och Nytta & noje. Varje mapp

har

en

fardig

lank for att hamta

spel

Markera/avmarkera

]

Skicka fil via MMS, E-post eller Bluetooth
om den inte ar skyddad av DRM
(Digital

att

trycka pa

Bluetooth-data
Filer

med

Obs!

Det
inte

640x480

som

Vykort.

tillampligt, valj en bild som skarmtema
(Vilolage, Utgaende samtal, Startbild och
Avstangningsbild).

]

Om

]

Om

av

gar inte att kopiera eller flytta filer
ligger under Mina filer.

pa

]

6.5

Bluetooth sparas
inte att skapa

hjalp
i den har mappen. Det gar
undermappar i Bluetooth-mappen.
mottagna

Bildfiler med upplosning
hogre kan du skicka

eller

vanster

Meny

en

Rights Management).

eller

program. Observera att det kan medfora extra
kostnader att anvanda onlinetjanster. Du kan

skapa en mapp genom
funktionsknapp [Val].

eller alla filer.

]

6.4

Minafler

Om

tillampligt, starta eller ange ett bildspel
(normal eller helskarm och i vilken takt).
tillampligt, skapa

en

animerad GIF-fil

med olika bilder.
som

]

Sortera filerna efter namn, datum eller

filtillagg.
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Mina filer

Minafler

]

Minnesinfo.

]

Visa filinformation.

(mobil
minneskort).

eller externt

Andra filer
Ovriga filer forutom
och program

lagras

Meny

i den har mappen.

Externt minne
Om du

6.6

bilder, ljud, videor, spel

Meny

6.7

koper ett externt microSD minneskort
mangder innehall. Se

kan du hantera storre

avsnittet Sa har anvander du ett microSD-

minneskort for information

om

och tar

sidan

Hantera
samma
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minneskortet(se
innehall med hjalp

ur

satt

som

av

for mobilen.

hur du satter i

21-22).

menyerna

pa

Hjalpredor [Meny 7]
Alarm

Meny

7.1

onskat

lage

fran listan genom att

trycka pa

.

Om du staller in alarmet visas

meddelandefaltet. Alarmet

i

ljuder pa

5. for

den

for att stanga av
Tryck pa
alarmet. Tryck pa den hogra
funktionsknappen [Snooze] och valj hur langt
snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet tystnar
installda tiden.

och atertas efter den valda snooze-tiden. Du
kan stalla in upp till 5 alarm.
1.

Valj

onskat alarm

som

du vill stalla in i

Aktivera/Avbryt alarm: Aktivera eller
avbryt alarmet genom valen for att stalla
alarm eller valja alarmtid.
Ange

alarmtid:

Ange

4.

om

in

onskad alarmtid

telefonen ar installd

eller

oppna listan genom

alarmsignal

pa

/

med

att

trycka pa

Hjalpredo

.

6. Skriv

alarmnamn.

anteckning: Ange

7. Avvakta:

Ange

snooze-tiden for alarmet.

fardig med installningarna
trycker du pa hoger
funktionsknapp [Klar].

av

Obs!
Alarmet kommer att

genom att ange timme och minut. Valj
antingen "AM" eller "PM". De valen ar

synliga

gar av

alarmet

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

3.

vilken

ska lata nar alarmet

8. Nar du ar

alarmlistan. Om det inte finns

2.

Valj alarmsignal: Valj

som

att visa

ar

ringa

aven

om

mobilen

avslagen.

Kalender

Meny

Kalenderfunktioner och

7.2

sokningar

1. Kalenderinnehallet manadsvis.

tid med 12-timmarsformat.

Du kan visa kalenderns innehall manad for

Valj upprepningslage: Valj onskat
eller valj
/
upprepningslage med

och det inskrivna datumet ar markerat.

manad. Markoren star

pa

aktuellt datum
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Hjalpredor
planerats for datumet som
pa visas som en ikon. Tryck
for att visa foregaende ar och
pa
for att visa nasta ar, trycker du
kommer du till dagens datum.Tryck pa
for att visa foregaende manad och
for att visa nasta manad. Tryck pa
for att visa veckovy och tryck pa
for att se en manadsvy. Bladdra
mellan datum med hjalp av
/
Det

visar hela innehallet i det schema

som

markoren star

Hjalpredo

//.
2. Kalenderinnehallet per dag.
nar kalendern visas manadsvis
Tryck

for att visa kalenderinnehaller per dag
istallet. Anvand
for att bladdra
/

annan

kalendern till

en annan

telefon eller

en

med SMS

webbplats
(textmeddelande),
MMS (bildmeddelande), e-post eller
Bluetooth.

telefon eller

Lagga till

Detaljerad visning
Du kan anvanda ett
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webbplats

en

med SMS

i kalendern

Du kan

lagga till kalendernoteringar.
Konfigurera startdatum, slutdatum, starttid,
sluttid, innehall, typ
och
]

]

paminnelse

for

av
notering, repetition
varje kalenderpost.

Typer av kalendernoteringar: Mote,
Jubileum, Fodelsedag, Andra.
Val for aterkommande handelser:

Engang,

Varje dag, Varje vecka, Varje manad,
Varje ar, Anvandarinstalln.
]

Val for

paminnelse: Ingen alarm, I tid,

15 min innan, 30 min innan, 1 timme innan,
1

dag innan,

Radera

3

dagar innan,

1 vecka innan.

kalendernotering

1. Radera

tidigare kalendernoteringar

Du kan ta bort alla
3.

en

(textmeddelande), MMS
(bildmeddelande), e-post eller Bluetooth.

mellan datum. Kortfattade

kalendernoteringar visas med indikationer
pa om de ar aterkommande handelser och
om de har alarm kopplat till sig. Skicka

som

Skicka kalendern till

konfigurerats.

kalendernoteringar

som

redan har skett med den har funktionen.

detaljerat

schema

som

2. Ta bort alla

Lagg till

Med den har funktionen kan du ta bort allt

sparat kalenderinnehall.
Markera

Du kan markera

helgdagar i kalendern. Tryck pa
den vanstra funktionsknappen [Val] och valj Skriv
nu

i rott.

helgdagen trycker du pa
vanster funktionsknapp [Val] och valjer
Aterstall semester.

for

Paminnelser

ringer det med det
ljudet pa installd tid. Om
paminnelsetiden ar fore kalendernoteringens
starttid kan du stalla in alarmet pa en ny tid.

valda

Visa andra och

7.3

lagg till uppgifter. Uppgifter
tidsordning. Uppgifter visas pa olika
beroende pa om de ar slutforda eller

visas i
satt

Meny

detaljer om uppgiften genom att markera
uppgiften i uppgiftslistan och trycka pa
Du kan andra och radera uppgifter genom att
trycka pa vanster funktionsknapp [Val]. Du
kan ocksa ta bort flera, eller alla, jobb med
hjalp av funktionen Markera/avmarkera.
Visa

.

Om du stallt in alarmet

gora

uppgiftslistan. Skriv in datum,
beskrivning och prioritet for uppgiften.
Nar du skrivit in uppgiften, tryck pa hoger
funktionsknapp [Klar] for att spara.
Detaljerad visning och Andra

For att ta bort

Att

Hjalpredo

med

helgdagar

in semester. Valt datum visas

Lagg till en uppgift genom att trycka pa
hoger funktionsknapp [Lagg t.] i skarmen

Stall in

uppgiftsstatus

Uppgifter som ar slutforda visas som
genomstrukna under pagaende uppgifter i
uppgiftslistan. Du kan andra slutforda
uppgifter till pagaende genom att trycka pa
Val.

inte.
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Hjalpredor
Anteckning

Hjalpredo

7.4

Meny

Miniraknare

anteckningar kan du visa och hantera
sparade anteckningar och lagga till nya
anteckningar.

en raknare som kan addera,
subtrahera, multiplicera, dividera och som

dessutom klarar enklare matematiska

till

Lagg
anteckning
Lagg till ett konto genom att trycka pa den
hogra funktionsknappen [Lagg till]. Anvand
for att vaxla mellan siffror och sma eller

funktioner.
1.

Tryck pa vanster funktionsknapp
[Funktioner].

2.

Valj

stora bokstaver. Du kan ocksa anvanda

att

den och

innehallet i

66

inne

.

Skriv decimalkomma med

/
.

.

trycka pa hoger funktionsknapp [Ta bort].

sa tas
tryck pa
bort ett och ett i omvand ordning mot
matades in. Om du trycker och haller
sa tas alla tecken bort pa en gang.

berakningen ar slutford och resultatet
pa skarmen kan du omgaende trycka pa
en siffertangent for att borja en ny berakning,
aven om du inte tryckte pa hoger
funktionsknapp [Rensa]. Om du trycker pa en
symbol nar berakningen ar slutford och
resultatet visas pa skarmen sparas resultatet
till symbolen och finns kvar till nasta
berakning.
Nar

med

Markera/avmarkera och radera sedan genom
att

hur de

en

anteckning med hjalp av vanster
funktionsknapp [Val]. Aterga till skarmen
anteckningslistan genom att trycka pa
Valj flera eller alla anteckningar med

/

tecken

anteckning stall markoren pa
sa visas allt innehall.
tryck pa
en

onskad funktion.

Om du vill ta bort tecken,

en

Andra och radera

for

Skriv in siffror genom att anvanda
siffertangenterna och raknesatt med
,

Andra och radera anteckningar
For att visa

7.5

Det finns

Med

symboler. Spara och lagg till den aktuella
anteckningen till anteckningslistan genom
trycka pa hoger funktionsknapp [Klar].

Meny

visas

Enhetsomvandlare
Om du vill konvertera Valuta, Yta,

Temperatur, Volym

och

Hastighet

Meny

7.6

Langd, Vikt,
ska du

Yta

Valj

2.

Valj onskad
[Enhet].

3.

Ange

anvanda den har menyn.

Valuta

Valj

2.

Ange

3.

Ange

hjalp

av

for

kan du konvertera fran

en

valuta till

5.

Tryck [Aterst.] om
inmatningsfaltet.

rensa

inmatningsfaltet, tryck pa

inmatningsfaltet.
5. Ga

ur

ytmattsfunktionen

Langd
upp till 6 valutor.

du vill

rensa

6. Avsluta funktionen for

valutakurskonvertering genom
knappen [Tillbaka].

att

genom att

trycka

pa [Tillbaka].

en

annan.

pa

Hjalpredo

[Aterst.]. Markoren staller sig da i

[Kurs].

upp till 6 olika valutors vaxelkurser i
forhallande till SEK och tryck pa [Klar]. Nu

enhet att konvertera till med

standardenhet och visa det

4. Om du vill

vaxelkurs med

4. Du kan visa vardet

menyn Yta.

konverterade vardet.

(Meny 7.6.1)

menyn Valuta.

1.

(Meny 7.6.2)

1.

trycka pa

(Meny 7.6.3)

1.

Valj

2.

Valj onskad
[Enhet].

3.

Ange

Langd.

menyn

enhet att konvertera till med

standardenhet och visa det

konverterade vardet.
4. Om du vill

for

rensa

inmatningsfaltet, tryck pa

[Aterst.]. Markoren staller sig da i

inmatningsfaltet.
5. Avsluta funktionen for

genom att

langdkonvertering
trycka pa knappen for

[Tillbaka].
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Hjalpredor
Vikt

Hjalpredo

(Meny 7.6.4)

temperaturkonvertering genom
pa knappen for [Tillbaka]

menyn Vikt.

1.

Valj

2.

Valj onskad
[Enhet].

3.

Ange

enhet att konvertera till med

6. Mata in

negativa

rensa

Voly m

inmatningsfaltet, tryck pa

[Aterst.]. Markoren staller sig da i

inmatningsfaltet.
genom att

Valj

2.

Valj onskad
[Enhet].

viktkonvertering
trycka pa knappen for

3.

Ange

Volym

menyn

standardenhet och visa det

4. Om du vill

Temperatur
menyn

inmatningsfaltet, tryck pa

inmatningsfaltet.

Temperatur.

5. Avsluta funktionen for

genom att

volymkonvertering
trycka pa knappen for

[Tillbaka].

konverterade vardet.
rensa

[Aterst.].

Hastighet

inmatningsfaltet, tryck pa

Markoren staller

inmatningsfaltet.
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rensa

[Aterst.]. Markoren staller sig da i

standardenhet och visa det

4. Om du vill

for

for

(Meny 7.6.5)

2. Anvand upp- och nerpil for att stalla
markoren pa onskad enhet.

Ange

enhet att konvertera till med

konverterade vardet.

[Tillbaka].

3.

valja

(Meny 7.6.6)

1.

5. Avsluta funktionen for

Valj

varden genom att

trycka

standardenhet och visa det

4. Om du vill

1.

att

[-].

konverterade vardet.

for

5. Avsluta funktionen for

sig da

1.

Valj

2.

Valj onskad
[Enhet]

i

menyn

(Meny 7.6.7)

Hastighet.
enhet att konvertera till med

3.

Ange

standardenhet och visa det

]

konverterade vardet.
4. Om du vill

for

inmatningsfaltet, tryck pa

rensa

]

[Aterst.]. Markoren staller sig da i
]

5. Avsluta funktionen for

trycka

att

7.7

Meny
om

vad

Visa tiden for onskat land eller stad genom
att bladdra med
/
.

av

den

valja onskad stad som bas med hjalp
hogra funktionsknappen [Hem].

Rostmemo
1.

7.8

Meny

for

Tryck pa
funktionsknapp [Val]
att visa snabbmenyn innan du spelar in.
vanster

2. Markera onskat
och

tryck

.

menyval

med

Spela in: Valj den har menyn
borja spela in till en ny fil.
Mina filer:

/

mellan

om

du vill

Hjalpredo

Oppna

Rostanteckningar

Varldstidsfunktionen ger information
klockan ar i storre stader i varlden.

Du kan

]

3.

Varldstid

Langd: Valj inspelningslangd

mellan

MMS-storlek, 30 sek, eller 1 min.

inmatningsfaltet.
hastighetskonvertering genom
pa knappen for [Tillbaka].

Kvalitet: Valj inspelningskvalitet
Superfin, Fin and Normal.

mappen med
i Mina filer.

for att borja spela in. Nar en
Tryck pa
inspelning ar paborjad visas
inspelningstiden pa skarmen. Avbryt
inspelningen genom att trycka pa hoger
funktionsknapp [Avbryt].

4. Nar

inspelningen

ar avslutad

gar du

ur

Den inspelade
genom att trycka pa
filen sparas automatiskt i mappen
Rostanteckningar i Mina Filer.
.

5. Nar

ingen inspelning pagar startas
inspelning till en ny fil om du trycker pa
.

Nar

ingen inspelning pagar, tryck pa hoger
funktionsknapp [Skicka] for att skicka en
inspelad fil.
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Hjalpredor
Valj

mellan Meddelande,

Bluetooth med

Hjalpredo

tryck

hjalp

E-post

eller

/

av

8.

och

.

6.

Tryck pa vanster funktionsknapp for att
valja alternativ efter rostanteckningen.

7.

Valj onskad
pa.
]

Ta bort:

radera
]

]

en

meny med

/

Valj den har menyn
inspelad fil.

och

om

tryck

du vill

Spela in: Valj den har menyn for att
paborja en ny rostanteckning.
inspelade filen. Valj
E-post eller
och
/
hjalp av

Skicka: Skicka den

mellan Meddelande,
Bluetooth med

tryck
]

]
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.

Ljudtema: Anvand den inspelade filen
som Rostringsignal, Videoringsignal,
Uppstartssignal eller Avstangningsljud

Oppna mappen med
Rostanteckningar i Mina filer.
Mina filer:

.

Tryck hoger funktionsknapp om
stanga undermenyns fonster.

du vill

Kontakter
Lagg till

ny

Meny

8.1

lagga till ny kontaktinformation. Det
mojligt att ange namn, telefonnummer och
e-postadresser for en ny kontakt. Du kan
aven ange grupptillhorighet, inkludera en bild
eller avatar, ange en specific ringsignal och en
anteckning for kontakten. Andra tillgangliga

[Meny 8]

Grupper

Meny

8.3

Du kan

Anvand den har menyn

ar

gruppinformation (bade information sparade
i mobilen och pa SIM-kortet). I mobilminnet
finns 4 standardgrupper: Familj, Vanner,
Kollegor och Skolan. Du kan lagga till, andra
och ta bort grupper. Om en personlig
ringsignal for ett visst nummer inte valts
anvands den gruppsignal kontakten tillhor.

falt ar hemside-URL, hemadress,

foretagsnamn, jobbtitel

och

foretagsadress.

Kontaktlista

Meny

8.2

Har kan du soka i kontaktinformationen. Som

standard soker du

pa

namn.

Aktuell

sokmetod och resultat visas i Sokfonstret. Du
kan

ringa

ett telefonsamtal eller skicka ett

om

du vill hantera

Kortnummer

Meny

Kontaker

8.4

Med den har menyn kan du stalla in
kortnummer. Kortnummer konfigureras for

tangenterna 2-9.
kortnummer for

Du kan

en

meddelande till det markerade telefonnumret.

till 5 olika

En sokning i Kontakter kan goras baserat pa
telefonnummer, eller gruppinformation.

flera kortnummer.

nummer

lagga till
specifik kontakt

och

en

med upp
kontakt kan ha

Servicenummer

Meny

8.5

Visa listan med servicenummer, SDN

(Service
Dialling Numbers) tilldelade av din
tjansteleverantor (om det stods av SIMkortet). Bland dem finns nodsamtal,
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Kontakter

Kontaker

katalogsokningar och nummer till
rostbrevlador. Valj ett servicenummer och
tryck pa

Synkronisera

.

Eget

Denna

kontaktinformation mellan

Synkronisera
nummer

Meny

(Meny 8.7.3)

tjanst ar inte tillganglig i alla land. Vanligen
kontakta din operator for mer information.)

(Obs:

8.6

mobilen och

en server.

Med den har funktionen kan du visa

telefonnumret
nummer som

pa

SIM-kortet.

anvands

pa

Upp

till

Kopiera

fyra

SIM-kortet kan du

alla

(Meny 8.7.4)

Kopiera kontaktinformation fran
telefonminnet till SIM-kortet eller fran SIM-

spara.

kortet till telefonminnet.

Installningar

Meny

Visa kontakter fran

Valj
Valj

vilken kontaktinformation

kontaktinformation

SIM-kortet eller

bagge
standardinstallningen.

Visa

bild/figur

Avgor om

8.7

(Meny 8.7.1)
som

ska visas.

lagrad i mobilen, pa
tva. Alla ar

eller

Flytta

valda

poster

Flytta

alla

(Meny 8.7.5)

kontaktinformation fran telefonminnet

till SIM-kortet eller fran SIM-kortet till

telefonminnet.

Flytta

valda

poster eller

allihop.

(Meny 8.7.2)

du vill visa bild/avatar eller inte.

Rensa Kontakter

(Meny 8.7.6)

Radera all kontaktinformation. Radera all

kontaktinformation
SIM-kortet.
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Kopiera

allihop.

sparad

i mobilen och

pa

Samtal
Du kan bara

samtal

om

se

missade, mottagna och ringda

det anvanda telefonnatet har

funktioner for

Mottagna
over

(om

det ar

tillgangligt)

visas tillsammans med datumet och tiden da

samtalet

ringdes.

Meny 9.3

Med den har funktionen kan du visa

nummerpresentation.

Numret och namnet

[Meny 9]

mottagna samtal, ringa

ett

lista

Samtal

ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Du kan aven visa

Obesvarade

samtalstider.

Meny 9.4

Med den har funktionen kan du visa

Alla samtal

Meny 9.1

Med den har funktionen kan du visa
med missade,

en

samtal, skicka

en

lista

over missade

samtal, ringa

ett

en

lista

samtal, skicka

ett meddelande och spara numret i Kontakter.

mottagna och uppringda

samtal. Du kan

ringa

ett samtal eller skicka ett

meddelande till numret

som

du har markerat i

listan. Du kan ocksa spara numret i Kontakter.

Uppringda

Meny 9.2

Med den har funktionen kan du visa
med

ringda samtal, ringa

ett

en

lista

samtal, skicka

ett

meddelande och spara numret i Kontakter.
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SIM
SIM

[Meny *]

Beroende pa om ditt SIM stodjer SAT (SIM
Application Toolkit) supporttjanster eller ej
kan utseendet pa den har menyn (Meny )
variera.

Om ditt SIM

stodjer SAT-tjanster kommer den
namn
pa
operatorsspecifika tjanster lagrade pa SIMkortet, till exempel "Special". Om sa ar fallet,
har menyn innehalla

se

informationen

SIM-kort for

mer

som

levererades med ditt

information

om

hur dessa

tjanster anvands.
Om ditt SIM inte

stodjer SAT-tjanster

den har menyn vara Alarm.
Se sidan 63 for information

funktionen.
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om

kommer

Alarm-

Videosamtal
Med den har menyn kan du

ringa

ett

]

videosamtal.
1.

Ange

numret du vill

]

Sla numret

]

Valj

ringa

upp

pa foljande

]

]

hjalp
funktionsknapp [Kontakt.].

av

trycka pa

[Samtal].

Tryck hoger funktionsknapp
for att ringa videosamtalet.

for

[V-samt.]

(Nar
anslutet)

Bluetooth-

Videosamtl

Privatlage/Offentligt lage

]

Parkera/Aterga

]

Ta bild

]

Visa

nummer

]

Installningar

]

Avsluta samtal

Sok upp numret i samtalslistorna genom
att

2.

pa knappsatsen.

numret fran Kontakter med

vanster

Bluetooth/Lursamtal
headsetet ar

satt.

[Meny 0]

Inkommande videosamtal
Nar ett videosamtal tas emot visas

information

Under ett videosamtal
Nar du befinner

dig

i ett videosamtal visas

kontaktnamn, samtlaslangd, bild pa kontakt,

volymindikator, videokontrollpanel
egen bild pa skarmen.
Du kan

trycka pa

[Val].

vanster

]

och din

oppna foljande alternativmenyer

genom att

foljande

funktionsknapp

om

den

som

ringer

upp

pa

satt.

Bild/Animering: Visar bild-ID, bild vald
Kontakter eller standardanimering for

i

inkommande samtal.
]

Uppringarens namn och nummer: Visar
uppringarens nummer. Om numret finns
lagrat i Kontakter visas namnet pa
kontakten.

]

Mikrofon

]

Hogtalare pa/av

pa/av
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Videosamtal
Valda Bild-ID och

Videosamtl

animeringar anvands

i

foljande ordning: Kontakter, videofil for
Gruppringsignal och videofil anvand i Profil.
Aven ljud kan stallas

in for inkommande

videosamtal.

Ljudinstallningen anvands i
foljande ordning: Kontakter, Gruppringsignal
och Profil.
Besvara inkommande samtal genom att

pa

vanster

funktionstangent

Inkommande samtal kan

for

tystas genom

att

trycka hoger funktionsknapp [Tyst].

Det kan

tystas genom att halla inne
telefonens vanstra sida.

pa

aven

Nar ringsignalen ar tystad, tryck hoger
funktionsknapp [Privat] for att avvisa

samtalet.
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trycka

[OK].

Installningar [Meny #]
Telefoninstallningar Meny
Profil
Du kan

#.1

(Meny #.1.1)

valja ringsignal

eller vibration for

inkommande samtal och i

profilen stalla in
ljud
volym pa ringsignal, knappljud och
ljudeffekt. De profiler som finns ar [Normal],
[Tyst], [Endast vibration], [Utomhus],
[Headset], [Egna installn. 1], [Egna installn.
2] och [Egna installn. 3]. Valj en profil och
for att aktivera profilen. Nar du
tryck pa
tryckt pa vanster funktionsknapp [Val], valj
menyn Andra for profilerna [Normal],
[Utomhus], [Headset], [Egna installn. 1],
[Egna installn. 2] och [Egna installn. 3] om
du vill andra installningarna. Varje profil som
du valjer att andra har sin egen lista med
installningar.
och

Signaltyp
Med det har alternativet bestams hur
inkommande samtal aviseras.

Valj mellan
[Ringsignal], [Vibration], [Ringsignal &
vibration], [Ringer efter vibration], [Max
ringsignal och vibration].

Rostringsignal
Valj ringsignal

for inkommande rostsamtal.

Videoringsignal
Valj ringsignal

for inkommande videosamtal.

Volym
Stall in

Instal ingar

volymen pa ringsignalen.

Meddelandesignal
Du kan stalla in hur ofta videotelefonen ska

paminna dig om

ett

mottaget meddelande

tills du har last det.

Meddelandesignal
Du kan

valja

standardfiler

en

fil bland dina egna filer eller
spelas upp nar det kommer

som

ett meddelande till telefonen.

Knappljud
Du kan stalla in

du

knappljudet
trycker pa knapparna.

som

ska lata nar
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Installningar
Knappljudsvolym

Instal ingar

Valj avstangn-ljud
vilken fil

Du kan

Du kan

det

telefonen stangs

valja mellan 7 olika volymnivaer for
valda knappljudet.

Oppningsljud
ska avge nar du

Varningssignal
Du kan stalla in vilken

spelas

som

upp

som

ska

spelas

bekraftelsesignal som
bekraftelse pa atgarder i

Aven

om

upp nar

av.

Tid och datum

Valj vilket ljud telefonen
skjuter isar/ihop den.

ska

valja

(Meny #.1.2)

lokal tid automatiskt stalls in nar

telefonen

registreras pa

anvandare

konfigurera

natverket kan

tid och datum direkt i

den har menyn. Tiden som konfigureras
anvandaren ar giltig endast sa lange

telefonen ar

telefonen.

av

paslagen.

Tid

Uppstartssignal

1.

Du kan stalla in vilken effekt

upp nar telefonen slas

som

ska

pa.

valja

vilken fil

telefonen slas

2. Stall markoren

som

ska

spelas

pa

onskat

falt, Timmar,

am/pm med hjalp av
navigeringsknapparna. (Nar du valt
timmar som Tidformat)

upp nar

pa.

3.

Ange Timmar och

-

Minuter med

av.

som

ska

spelas

4.

Valj

tidformat med

5. Bladdra nerat for att

/

valja

.

hur

ska lata, t.ex. Av, Gokur eller
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12

siffertangenterna.

Du kan stalla in vilken effekt

stangs

tryck

Minuter eller

Avstangningsljud
nar telefonen

Tid fran listan Tid och datum och
.

Valj uppstartsljud
Du kan

Valj

spelas

timsignalen
Ringklocka.

6.

for att

Tryck hoger funktionsknapp [Klar]
stalla in angiven tid.

Datum
1.

2.
3.

Valj

Datum fran listan med Datum & tid

och

tryck pa

Valj

Manad och

/

Ar

Sakerhet

(Meny #.1.4)

Instal ingar

.

PIN-begaran

med

Nar det har ar valt till Pa blir du ombedd att

siffertangenterna.
4.

(Meny #.1.3)

.

datumformat med

Ange Dag,

Sprak

Valj sprak for skarmtexterna. Du kan valja
Automatic pa sprakmenyn for att visa det
sprak som stods av SIM-kortet.

for att

Tryck hoger funktionsknapp [Klar]
stalla in angivet datum.

sla din PIN-kod

varje gang du

slar

pa

telefonen.
Obs!

Auto. datum/tid

]

Nar den automatiska

uppdateras

uppdateringen

ar Pa

datum och tid automatiskt utifran

]

den aktuella tidszonen. Om Bekrafta forst ar
valt bekraftas tid och datum innan de

uppdateras

en

eller tva timmars

PIN-koden

antalet ganger du far skriva in
PUK-koden ar 10. (Obs: Om du anger

Hogsta

en

PUK-kod 10 ganger blockeras
SIM-kortet och maste ersattas.)

sommartid eller inte. Du kan stalla in
sommartid med

konfigurera

felaktig

du vill aktivera funktionen for

forskjutning.

foregaende steg.

Om en felaktig PIN-kod anges 3 ganger
blir PIN-koden ogiltig. Da maste du ange

pa nytt.
]

om

tillbaka till

PUK-koden for att

automatiskt.

Sommartid

Valj

i textfonstret for PIN-kod sa

Press

gar du

]

Om

begaran

om

PIN-kod inte kan

avaktiveras p.g.a. installningar fran din
operator kommer du inte kunna valja det
har menyalternativet.
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Installningar
Mobillas

Byta

Du kan lasa din telefon.

Instal ingar

Foljande fyra
tillgangliga.

lasfunktioner finns
Pa: Laser mobilen

Om SIM-kortet

varje gang den

byts

slas

pa.

utbytt.

Omedelbart: Laser mobilen omedelbart.

Ingen:

Valj PIN-kod
pa.

2.

Ange

nuvarande PIN-kod och

Ange

ny PIN-kod och

4.

Ange

den nya PIN-koden

]

PIN2, mobilens losenord

samtalssparr.

PIN-kod
en

Personal

Identification Number och anvands for att
forhindra
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obehorigt

anvandande.

startar

om

att koden ar

Andrad. Om

felaktig PIN-kod i steg 2
borjar proceduren om fran steg 2 och
en

antalet forsok du har kvar for att ange
korrekt PIN-kod har minskats med 1.
6.

forkortning for

tryck

5. Nar PIN-koden andrats visas ett

meddelande

Du kan andra PIN,

och

Om PIN-koden inte overensstammer med

du anger

och losenordet for

.

pa nytt

som slogs in forsta gangen
proceduren om fran steg 3.

Andra koder

PIN ar

tryck pa

den

For att lasa upp mobilen maste du ange din
sakerhetskod.

tryck pa

.

bekrafta ditt val.
]

Andra koder och tryck

3.

Avaktiverar lasfunktionen.

Du maste sla in din sakerhetskod for att

i listan

.

ut: Laser mobilen nar

telefonens SIM har blivit

PIN-kod

1.

Tryck
for att

i fonstret for att ange PIN-kod
till foregaende steg.

aterga

Sakerhetskod

Obs!
]

Sakerhetskoden anvands for att andra

Om du anger

en

ganger i foljd

i textfonstret for PIN-kod

felaktig

PIN-kod 3

blir PIN-koden ogiltig. Om det hander
maste du ange PUK-koden for att

konfigurera PIN-koden pa nytt. Hogsta
antalet ganger du far skriva in PUKkoden ar 10. (Obs: Om du anger en
felaktig PUK-kod 10 ganger blockeras
SIM-kortet och maste ersattas.)

en

forkortning

Hogsta

antalet

skriva in sakerhetskoden ar inte
skillnad fran PIN och PIN2.

Knapplas
Om du

valjer Av

ar

Instal ingar

funktionsknapparna
skjutits

aktiverade endast nar telefonen har

isar. Om du valjer Pa kan du aktivera
funktionsknapparna genom att trycka pa

pa

PIN2-kod
PIN2 ar

mobiltelefonens losenord.

ganger du far
begransat, till

vanster sida

pa telefonen.

for Personal

Identification Number 2 och anvands for att

Energispar

forhindra

Valj

obehorigt anvandande, precis

som

om

stromsparlaget

(Meny #.1.5)
ska

vara

pa

eller

ej.

med PIN-koden. Proceduren for att andra
PIN2 ar
Om

samma som

for att andra PIN-kod.

felaktig PIN2-kod anges 3 ganger blir
PIN2-koden ogiltig. Om det hander maste du
ange PUK2-koden for att konfigurera PIN2koden

pa nytt. Hogsta

antalet

skriva in PUK2-koden ar

ganger du far

samma som

PUK1, 10 ganger. Om PUK2 anges
10

Minnesstatus

en

ganger

blir PIN2-koden

ogiltig.

for

felaktigt

(Meny #.1.6)

Anvandarminne
Den har funktionen visar status for

pa mobiltelefonen. Eftersom
genomsoker hela filsystemet tar
nagra sekunder att genomfora.

anvandarminnet

funktionen
den
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Installningar
Aterstall installningar

Anv.tilldelat minne
Den har funktionen visar status for minnet

Instal ingar

tilldelat till anvandaren. Normalt innehaller
det SMS, Kontakter, Kalendern,

och

Uppgifter
Anteckningar. Det ger en klar bild over
utnyttjat varde jamfort med totalt varde for
varje post.
SIM-minne

da ange din sakerhetskod.
]

Mobilinnehall: Raderar allt
multimediainnehall.
Mobil

-

personlig info: Raderar personlig
som
exempelvis mottagna

information

meddelanden eller

SIM-kortet.

pa

minne

det har for att radera minnet. Du maste

e-post.

Externt minne

Standardinstallning

Den har funktionen visar status for

Valj

anvandarminne

det externa minneskortet.

pa

Den har funktionen visar forhallandet mellan
anvant och

ledigt

minne.

Formatera externt minne

Valj

det har for att radera det externa minnet.

Mobilinfo

(Meny #.1.7)

Den har funktionen visar telefonnumret
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Valj

]

Den har funktionen visar status for

anvandarminne

Aterstall

och

SIM-kortet, modell,

namn

mjukvaruversion pa

mobiltelefonen.

(Meny #.1.8)

pa

det har for att aterstalla telefonen till

dess

ursprungliga standardinstallningar.

maste da ange din sakerhetskod.

Du

Skarminstallningar
Pa den har menyn kan du

Meny

#.2

gora

skarmvisningsalternativen och
grafiska granssnitt personliga.

Uppstartsbild
Du kan

menyns

valja bilden
pa telefonen.

Du kan

pa

valja

(Meny #.2.1)

vilken skarmtema

som

]

pa

en

bild

som

ska visas

och

onskat

som

en.

genvagsikoner: Valj
visas eller ej.

Utg.

inget.

storlek och

valja

farg pa

med

upp ett

som

nummer.

.

Bakgrundsbelysning
Du kan stalla in

bilden

/

teckenstil,

tecknen nar du slar ett

genvagsikoner

samtal

Du kan

ringer

om

(Meny #.2.3)

Du kan stalla in vad du vill ha for

nummer

ska

Rutnat eller En

ska visas

skarmen: Kalender + Klocka, Kalender,

Visa

Instal ingar

(Meny #.2.2)

menyutseende,

Font

vilken information

Klocka, Dubbel klocka eller Visa
]

ska visas nar du

stanger av telefonen.

Valja

Bakgrundsbild: Valj
pa huvudskarmen.
Valj

som

Menyutseende

huvudskarmen.

Visa:

bilden

valja

ska visas

Vilolage
]

ska visas nar du slar

Avstangningsbild

Huvudskarm
Du kan

som

ska visas nar du

(Meny #.2.4)
for

tidsgransen
bakgrundsbelysningen och knappsatsen
for sig.
Valkomstmeddelande

var

(Meny #.2.5)

Efter att du valt Pa kan du skriva in ett
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Installningar
valkomstmeddelande.

Instal ingar

2.

Java-installningar
Aktivera
1.

2.

en

Meny

profil

Flytta

markoren till

profilen

Tryck

eller

Aktivera

Lagga till

en

ny

valj

du vill aktivera.

pa

poster
Namn

Anslutning

Ange

ett

namn

for

Meddelandeinstallningar
Meny

Portdetaljer beror pa
anslutningssatt och tillhandahalls

av

operator.

listan. (Mer
lagga till eller
andra en ny atkomstpunkt finns pa
sidan 99)
om

att

information

se

#.5

(Meny #.5.1)

pa samtalstyp.
Tryck vanster funktionsknapp [Val] och valj
antingen delvis eller fullstandig nollstallning.
Tryck aven pa vanster funktionsknapp
[Rensa] om du vill nollstalla en vald typ av
samtalstid. Nollstallning kraver att du anger
din sakerhetskod.

ur

Foljande
]

alternativ ar

tillgangliga:

Senaste samtal: Visar det senaste samtalet
i timmar/minuter/sekunder.

84

#.4

sidan 52.

Du kan visa samtalstid sorterat

Proxysever-port

information

detaljerad

Samtalslangd

Ange IP-adressen till din WAPgateway, den tillhandahalls av din
operator. (t.ex. 195. 115. 025. 129)

Valj atkomstpunkt

valja

SamtalsinstallningarMeny

profilen.

IP-adress

Anslutningspunkt

att

for

Foljande

Valj anslutningssatt ur listan.
(Standardvalet ar TCP med Proxy)

din

Andra och radera en profil genom
Andra och Radera fran menyn Val.

For

ny fran Val-menyn.
maste konfigureras.

pa tjanst

menyn Val.

profil

Valj Lagg till

1.

#.3

Tryck pa hoger funktionsknapp [Klar]
att spara andringarna.

]

Mottagna

samtal: Visar samtalstid for

mottagna samtal.
]

]

nar du inte befinner

samtalstid for

Videosamtal

Alla samtal: Visar total samtalstid.

Alla

utg. samtal

1. Nar du

Samtalssparr

av

begar
Samtalssparr och darefter
aktiveras sparrservicen for natet. Ett
meddelande och en animering om att
begaran utfors visas. Nar natet svarar visas
resultatet av atgarden.

Rost- och

Rostsamtal, Videosamtal

och Avakt. alla samt.
och Videosamtal har

sparra

Menyvalen Rostsamtal
foljande undermenyer.

Menyn Samtalssparr innehaller
undermenyerna Alla utgaende, Utg.
utlandssamtal, Utg. utl.samt. utom t. Sverige,

tryckt

telefonen

2.

Tryck pa menyn Val for att oppna menyn
for Utgaende samtal. Valj menyn Val med
funktionsknapparna fran lagsta menynivan.
Da visas

alla, Visa

Avaktivera, Aktivera, Avaktivera
status och Andra losenord. Valj

Alla ink. samtal och Inkommande utomlands.

Aktivera och skriv in ditt losenord for

Valet Alla

Sparrservice om du vill aktivera
sparrtjansten for natet.
Menyn Avaktivera tar bort sparrtjansten

utgaende sparrar alla utgaende
samtal, Utg. utlandssamtal sparrar samtal till
utlandet och Utg. utl.samt. utom t. Sverige
sparrar alla utgaende samtal utom samtal till
nummer inom Sverige. Alla ink. samtal avvisar

alla inkommande samtal och Inkommande
utomlands avvisar alla inkommande samtal

Instal ingar

losenordet for

(Meny #.5.2)

Det finns menyer for att
Videosamtal.

bestar

i ditt hemmanat.

Rostsamtal

Uppringda nr: Visar
utgaende samtal.

Menyerna

dig

efter att du skrivit in ditt losenord for

Sparrservice. Menyn Avaktivera alla tar
bort samtliga samtalssparrar for natet efter
att du skrivit in ditt losenord for
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Installningar
Visa status

Sparrservice. Menyn
kan

Instal ingar

se

den nuvarande

gor att du

konfiguration

for

Alla ink. samtal
1. Nar du

natet. Nar du

valjer Visa status visas ett
meddelande med en animering om att
telefonen begar status fran natverket och

satt

som

for

fungerar det pa
Utgaende samtal.

menyn Val och
samtal. Den fungerar pa

Menyn Andra losenord gor

menyn for

Utg.

att du kan

sparrtjanster.

utlandssamtal

1. Nar du
samma

tryckt pa
satt

som

for

2.

tryckt pa

sedan visas statusen nar natet har svarat.
andra losenordet for

2.

samma

Tryck pa

Tryck pa menyn Val for att oppna menyn
for Utgaende utlandssamtal. Den fungerar
pa samma satt som menyn for Utgaende

Inkommande

samma

satt

som

samtal.

Inkommande utomlands
1. Nar du

fungerar det pa
Utgaende samtal.

Utgaende

valj

samma

2.

tryckt pa
satt

som

for

fungerar det pa
Utgaende samtal.

menyn Val och valj Inkommande
utomlands. Den fungerar pa samma satt

Tryck pa

menyn for Utgaende
samtal.Autentisering med PIN-kod
som

kravs.

samtal.

Fast

Utg.utl.samt.utom t.Sverige
1. Nar du
samma

2.

tryckt pa
satt

som

for

menyn Val och valj Utgaende
utlandssamtal utom till Sverige. Den

Tryck pa

fungerar pa samma
Utgaende samtal.
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fungerar det pa
Utgaende samtal.

satt

som

menyn for

nummer

(Meny #.5.3)

]Pa/Av :Av:Valjomdu villaktiveraFDN

(Fixed

Dial

Numbers)

med PIN-kod kravs.

eller

ej. Autentisering

]

Fasta

Visa aktuell FDN-lista. Du

nummer:

lagga till eller radera fasta
uppringningsnummer. Autentisering med
kan andra,

PIN2-kod kravs

om

Konfigurationen
Informationen

anvands nar FDN

pa

SIM-kortet.

for Senaste samtal och Alla samtal.
2. Om du vill anvanda

funktionen, tryck pa

PIN2-koden.

begransar utgaende
3.

Valj

mellan Enhet eller Valuta in

samtalskostn. Beroende

Datavolym

(Meny #.5.4)

Du kan kontrollera

volym

data

overford via

skickad, mottagen och all

overforts.

(Datavolym
TE-anslutning ar exkluderad.)

som

Tryck vanster funktionsknapp [Val] och valj
antingen delvis eller fullstandig nollstallning.
Du kan aven anvanda hoger funktionsknapp
[Rensa] for att nollstalla onskad typ av volym.
Nollstallning kraver att du anger din
sakerhetskod.

och ange

hoger funktionsknapp [Rensa]

sparats pa SIM-kortet

samtal.

(Meny #.5.5)

1. Den har funktionen visar samtalskostnader

du vill andra i listan.

sparas

som

Samtalskostnader

pa

Ange

dina

installningar visas samtalskostnaden
samtalets gang (om SIM-kortet och
natverket stodjer AOC (Advice Of
Charge)).
4. I

Instal ingar

installningen Ange grans, valj

Pa

om

under

du

vill ange en kostnadsgrans. Det finns
menyer for vidarekoppling av Rost- och
Videosamtal.

Vidarekopplingar
Det finns menyer for
och Videosamtal.

Menyerna

bestar

av

(Meny #.5.6)

vidarekoppling av

Rost-

Rostsamtal, Videosamtal

och Avakt. alla samt.
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3. Nar listan med

Rostsamtal

tidigare vidarekopplingar
vidarekopplas samtalen till det
markerade numret. Valj ett nummer och
Under tiden som begaran
tryck
visas

Alla rostsamtal

Instal ingar

Vid

upptaget

behandlas

Inget svar

och

Inte antraffbar
1.

svarar

en

animation. Nar natet

visas resultatet

av

atgarden.

2. Nar

4.

av

natet visas ett meddelande

animation. Nar natet

resultatet

Menyvalet Avaktivera Vidarekopplingen
registrerad i natet tas bort. Under tiden
som
begaran behandlas av natet visas ett
meddelande och

en

av

svarar

visas

atgarden.

Menyn Val
Om du i menyn Alla rostsamtal valjer
menyn Val langst ner i listan visas valen

Avaktivera, Aktivera, Avaktivera alla och
Visa status.

vidarekoppling till ett nummer ar valt
En dialogruta visas dar du skriver in
numret som du vill vidarekoppla till. Skriv
in det telefonnummer du vill vidarekoppla
samtalen till och tryck pa
Under tiden
som
begaran behandlas av natet visas ett

Aktivera: Ga till menyn Installningar for att
aktivera vidarekoppling.

meddelande och

visas

svarar

en

animation. Nar natet

visas resultatet

av

atgarden.

Menyn Visa status visar dina
natverksinstallningar. Om du valjer den

har

menyn visas ett meddelande och en
animering om att begaran utfors. Sedan

natinstallningar/na

nar informationen

emot fran natverket.

Valjer du Status
funktionsknappen
Valjer du menyn
Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar
bort efter att du bekraftat ditt val. Valjer
tagits

i menyn for den hogra
far du samma resultat.

du menyn Avaktivera alla visas resultatet
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av

atgarden efter att meddelandet och
animeringen om att begaran utfors visats.
Menyvalet Rensa listan tar bort alla
nummer i listan med vidarekopplingar.

markerade numret.
behandlas
och

en

Videosamtal
4.

1.

Menyvalet Avaktivera
Vidarekopplingen som ar registrerad i
natet tas bort. Under tiden som begaran
behandlas
och

en

animation. Nar natet

resultatet
2. Nar

natet visas ett meddelande

av

av

visas

svarar

atgarden.

vidarekoppling till

ett

nummer

ar

valt
En

visas dar du skriver in

vidarekoppla till. Skriv
in det telefonnummer du vill vidarekoppla
samtalen till och tryck pa
Under tiden
som begaran behandlas av natet visas ett
numret

som

du vill

meddelande och
svarar

en

animation. Nar natet

visas resultatet

3. Nar listan med

av

atgarden.

tidigare vidarekopplingar
visas vidarekopplas samtalen till det

nummer

som

av

och

begaran

Instal ingar

natet visas ett meddelande
svarar

visas

atgarden.

Menyn Val
Om du i menyn Alla videosamtal valjer
menyn Val langst ner i listan visas valen

Avaktivera, Aktivera, Avaktivera alla, Visa
status och Rensa. Aktivera: Ga till menyn

Installningar (1-4 ovan) for att aktivera
vidarekoppling. Menyn Visa status visar
dina natverksinstallningar. Om du valjer
den har menyn visas ett meddelande och
en animering om att begaran utfors. Sedan
visas

dialogruta

av

ett

animation. Nar natet

resultatet
Alla videosamtal

Valj

Under tiden

tryck

natinstallningar/na

nar informationen

emot fran natverket.

Valjer du Status
funktionsknappen
Valjer du menyn
Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar
bort efter att du bekraftat ditt val. Valjer
tagits

i menyn for den hogra
far du samma resultat.

du menyn Avaktivera alla visas resultatet
atgarden efter att meddelandet och

av

animeringen om att begaran utfors visats.
Menyvalet Rensa listan tar bort alla
nummer i listan med vidarekopplingar.
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Vid
1.

Instal ingar

Inget svar

upptaget

Menyvalet Avaktivera
Den fungerar pa samma

1.
satt

som

menyn

for Alla rostsamtal.
2. Nar

satt

som

menyn

for Alla rostsamtal.

vidarekoppling till

ett

nummer

ar

valt
Den

Menyvalet Avaktivera
Den fungerar pa samma

2. Nar

vidarekoppling till

ett

nummer

ar

valt

fungerar pa

samma

satt

som

menyn

for Alla rostsamtal.
3. Nar listan med

tidigare
vidarekopplingar visas
Den fungerar pa samma satt

som

menyn

Alla rostsamtal.

satt

samma

som

menyn for

tidigare
vidarekopplingar visas
Den fungerar pa samma satt

som

menyn

for Alla rostsamtal.

4. Nar menyn Val ar vald
Aktiverar menyn Vid upptaget. Den
samma

fungerar pa

3. Nar listan med

for Alla rostsamtal.

fungerar pa

Den

Alla rostsamtal.

satt

som

menyn for

4. Nar menyn Val ar vald
Aktiverar menyn Vid ej svar. Den

fungerar

menyn for Alla
rostsamtal med undantag for att

pa

samma

satt

som

anvandare kan stalla in

Ange

vantetid i

fordrojningstiden
menylistan.

Inte antraffbar
1. Nar menyn Avaktivera ar vald
Den fungerar pa samma satt som menyn
for Alla rostsamtal.
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i

2. Nar

vidarekoppling till

ett

fungerar pa

satt

nummer

ar

]

valt
Den

tjansten
samma

som

menyn

om

att

begaran

visas resultatet

3. Nar listan med

tidigare
vidarekopplingar visas
Den fungerar pa samma satt

Samtal vantar. Nar du

visas ett meddelande och

post

for Alla rostsamtal.

som

menyn

for Alla rostsamtal.

lagga

valjer denna
en
animering

utfors. Nar natet
av

svarar

atgarden.

Rostmedd.
Du kan

4. Nar menyn Val ar vald
Aktiverar menyn Om utanfor
Den

Visa status: Visar natverkets status for

Instal ingar

(Meny #.5.8)

till eller andra

rostbrevladecenter.

tackning.
fungerar pa samma satt som menyn for

Alla rostsamtal.

Videosamtal

(Meny #.5.9)

Du kan stalla in vad skarmen ska visa nar du

Samtal vantar
]

(Meny #.5.7)

Aktivera: Aktiverar

tjansten Samtal vantar.
valjer denna post visas ett
meddelande och en animering om att
begaran utfors. Nar natet svarar visas
resultatet av atgarden.

ringer/tar emot

privat bild: Avgor om
privat bild eller inte.

]

Visa

]

Valj

Nar du

]

Avaktivera: Avaktiverar
vantar. Nar du

valjer

meddelande och

begaran

en

tjansten Samtal

denna

animering om

utfors. Nar natet

resultatet

av

post

visas ett

svarar

att

visas

-

]

bild:

Valj

Spegel: Valj
-

]

ett videosamtal.

vilken stillbild

for att aktivera

du vill visa

som

spegeleffekten.

Pa: Visar bilden

spegelvand

Av: Visar bilden

som

Storlek
som

pa

min bild:

ska visas.

vertikalt.

den ar.

Valj

vilken bildstorlek

ska visas.

atgarden.
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]

Position

pa

min bild:

Valj

var

du vill

placera

]

Instal ingar

Gemensamma installn. (Meny #.5.0)
Avvisa samtal
Du kan stalla in

2.

om

du vill avvisa samtal.

Valj Pa i menyn Avvisa for att aktivera
Avvisa samtal. Menyn Avvisa samtal visas.
Valj

onskade val for

avvisning av

samtal i

menyn.
Alla samtal: Avvisar alla samtal.

]

Kontakter: Avvisar kontakter fran

finns

samtal

som

sparade

]

nummer

Anges nat: Staller in
standardinstallningarna fran operatoren.
av

Pa:

Konfigurerar sa

att telefonen skickar ditt

telefonnummer nar du
]

Av:

Konfigurerar

ringer ett

samtal.

sa att telefonen inte skickar

ditt telefonnummer nar du

ringer ett

samtal.

Ateruppringning

]

som

Inget samtals-ID: Avvisa

Visa mitt
]

1.

for

inte visar nummerinformation.

din bild.

numren

Later dig stalla in funktionen for
ateruppringning nar ett samtal inte kopplats

fram.

i Kontakter.

]

Grupper: Ange

grupper att avvisa samtal
fran grupper i Kontakter.

Svara metod
Later

mellan

]

for Okanda: Avvisa samtal fran

for

for

som

inte finns i Kontakter.

nummer

dig stalla in hur du vill svara. Valj
Tryck pa skicka, for Skjut isar och
Valfri knapp.
Minut-ton

Avgor om

en

ljudsignal

minut under ett samtal.
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ska lata

en

gang varje

BT
]

svarslage

Handsfree: Besvara ett samtal genom att
anvanda ett Bluetooth-headset om det ar
anslutet.

]

Mobil:
du

Trycker du pa

svarar

mobilen nar

svara

Bluetooth-headsetet

Nar du

Blueto oth

(Meny #.7.1)

Bluetooth-anslutning
teknologi
som

ursprungligt

#.7

som

inbyggd Bluetooth tradlos
gor det mojligt att ansluta din

Instal ingar

telefon tradlost till andra Bluetooth-enheter

kan du tala i Bluetooth-

headsetet.
Det har ar det

Meny

Din telefon har

kan du tala i mobilen. Om du

trycker pa knappen pa
for att

pa

.

Anslutningar

valda svarssattet.

pratar kan du byta fran mobilen till

headsetet eller fran headsetet till mobilen.

till

exempel

en

handsfree, PC,

PDA eller

andra telefoner.
Du kan till

exempel

ha

en

konversation via ett

tradlost headset eller surfa

pa Internet
uppkopplad genom en mobiltelefon.
Du kan ocksa till exempel utbyta visitkort,
kalenderposter och bilder.

tradlost

Kontaktinstallningar
Meny
For

detaljerad
8.7)

information

se

sidan 72.

#.6

(Meny

Obs!
]

Vi rekommenderar att telefonen och

Bluetooth-enheten du vill uppratta
kommunikation emellan befinner sig
inom 10 meter fran varandra.

Anslutningen kan forbattras om det inte
star nagra fasta foremal mellan telefonen
och Bluetooth-enheten.
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1. Komma

Instal ingar

>

1.

igang

Obs!

#.

Installningar > 7. Anslutningar
Bluetooth > 1. Ihopparade enheter

Meny >

]

mobilen medfor det sakerhetsrisker for
mobilen.
Darfor rekommenderar vi att Bluetooth-

For att anvanda Bluetooth-funktioner maste

synligheten satts till Dold efter att
installningar och ihopparningar ar gjorda.

du forst sla Pa Bluetooth.
2.

Bluetooth-installningar

Meny
>

-

>

#.

Installningar
Anslutningar
> 2.
Installningar
[Pa]

den. I andra

fall,

Telefonens

synlighet: Stall
synlighet] pa [Visa for alla]

in

[Mobilens

sa andra

om

eller avvisa overforingen efter att du
verifierat sandaren.

Bluetooth: Om du vill anvanda Bluetooth

[Av].

Bluetooth,

det ar mellan ihopparade
enheter eller ej, kan du valja att ta emot
oavsett

7.

1. Bluetooth

lamna den
-

For inkommande filer via

>

maste du forst sla

Nar du anvander Bluetooth-enheten i

3.

Ihopparade

enheter

Ihopparning av enheter (Para ihop enheter)
ihopparade Bluetooth-

Om det redan finns
enheter.

enheter kan hitta telefonen nar de soker

efter

en

Bluetooth-enhet.

Valjer du [Dold]

kommer andra enheter inte hitta din telefon
nar de soker efter
-

Mobilens
ha for

Mobilens
nar

for
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namn:

namn

en

Bluetooth-enhet.

Skriv in vad din mobil ska

nar den hittas

namn

visas bara

[Mobilens synlighet]
alla].

av

pa

andra enheter.
andra enheter

ar installd

pa [Visa

Meny >

#.

Installningar > 7. Anslutningar
> 1.
Ihopparade enheter >

>1. Bluetooth

Val

>

Lagg till

ny

Om det inte finns

nagra ihopparade

Bluetooth-enheter:

Meny >
>

#.

Installningar > 7. Anslutningar
> 1.
Ihopparade enheter >

1. Bluetooth

Lagg till

Val
]

Bluetooth-enheter inom 10 meters

Lagga till ny: Med den har menyn kan
para ihop en ny Bluetooth-enhet med

rackvidd hittas.

du

3. Om

telefonen.
]

]

Ansluta/koppla fran

om

4.

enheten

1. Om du vill ansluta till den valda enheten

-

Koppla

stanga anslutningen till den

]

]

valjer

En

Tryck

Nar du har

<Ihopparning

enheter>

1. Om du vill soka efter

en

eller

Lagg

2. Pa skarmen visas meddelandet Soker

Instal ingar

av

losenord

siffror)

(med

maste

den andra enheten ange
ihopparning. Anvandaren

den andra enheten maste kanna till

losenordet i

forvag for att

bli

autentiserad.
<Ta bort enheter>
1.

ihop, tryck Lagg till

efter enheter.

av

Valj

en

enhet du vill

skarmen

Bluetooth-enhet

till ny.

fraga

dialogruta oppnas pa

losenordet for

av

en

pa nytt.

skapat ett

anvandaren

ner.

Ta bort: Med den har menyn kan du ta
bort den ihopparade Bluetooth-enheten.

att para

du vill soka

mellan 1 och 16

du alternativet

Ta bort alla: Med den har menyn kan du ta
bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.

inga

skarmen dar du far ange losenord.

du alternativet Anslut.

valda enheten

skarmen. Om

pa

Ihopparningsprocedur
-

2. Om du vill

Bluetooth-enheter hittas visas

lista

en

Bluetooth-enheter hittas far du

Tilldela kortnamn: Med den har menyn
kan du andra namn pa en ihopparad telefon.

valjer

nagra

de i

2.

Ihopparade

koppla

bort

pa

enheter.

enhet genom att trycka pa Ta bort
eller genom att trycka pa Val > Ta bort. Ta
bort alla ihopparade enheter genom att

Valj

valja

Val

>

Ta bort alla.
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<Overfora data med Bluetooth>

Instal ingar

Om

1. Om du vill overfora data fran din mobil till

Bluetooth-enhet, valj forst det

en annan

program dar informationen finns sparad.
Till exempel, om du vill skicka data fran
mappen Mina filer till en annan enhet,
Meny > 6. Mina filer > 1. Bilder /
2.

Ljud /

overfora

>

Skicka

>

>

Valj

part forsoker overfora data

[Anslutningsforfragan] pa skarmen. Om
du valjer [Ja] overfors data till telefonen.
Under dataoverforingen blinkar Bluetoothikonen.

<Mapp for Bluetooth-data>
Om du vill kontrollera

3. Videor/ 5. Bluetooth-data / 6.

Andra filer / 7. Externt minne

2.

valj

en annan

visas

data att

det genom att valja
Bluetooth-data.

mottagen data gor du

Meny

>

6. Mina filer

7.

Anslutningar >

>

5.

3. Bluetooth
4. Enhet

Overfora data

<Ansluta headset>
Senaste hittade enhet visas. Om

1)

onskad enhet inte finns med i listan,

valj

2) Valj

for

[Fler enheter].
pa

skarmen och

Installningar >

1. Anslut headsetet
avsnittet

tryck

pa.
Om den andra

3)

#.

1. Bluetooth

den enhet du vill overfora data till

bland enheterna

Meny >

pa det satt som
Ihopparning av enheter.

beskrivs i

2. Nar du vill anvanda headsetet

[Anslutningsforfragan]
uppgifterna.

valjer du
registrerade enheterna,
valjer sedan 3. Anslut.

headsetet bland de

parten valjer [Ja] pa

trycker pa

overfors
3.

Tryck pa

Val och

Val

om

du vill kontrollera att det

valda headsetet har anslutits korrekt. Om

<Ta emot data med Bluetooth>

det ar korrekt anslutet visas alternativet 3.
1.
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#.

Installningar 7. Anslutningar
Bluetooth 1. Ihopparade enheter

Meny

>

>

>

>

Koppla

bort. Om det inte ar anslutet visas

alternativet 3. Anslut.

<Ansluta
1.

over ett tradlost natverk.

Meny

handsfreeutrustning>
>

#.

Installningar

>

7.

Anslutningar

>

1. Bluetooth

1.

2. Anslut
som

Anslut

handsfreeutrustningen pa det satt
beskrivs i avsnittet Ihopparning av

3. Nar du vill anvanda

4.

Val

du vill kontrollera att den

Tryck pa
valda handsfreeutrustningen
om

har anslutits

korrekt. Om det ar korrekt anslutet visas
alternativet 3.

Koppla

bort. Om det inte

ar anslutet visas alternativet 3. Anslut.

servern

.

med den valda

serverprofilen. Den animerade
synkroniseringen visas medan
synkroniseringen pagar.

enheter.

handsfreeutrustningen
valjer du handsfreeutrustningen bland de
registrerade enheterna, trycker pa Val och
valjer sedan 3. Anslut.

Valj posten Anslut och tryck pa

2. Anslut till

Instal ingar

Listor

Valj

alternativet Listor och

du vill

om
tryck pa
forteckning over den senast
synkroniseringen.

se en

utforda

Serversynk.
1.

Center

Valj posten Serversynk.center och tryck pa
.

Synkronisering

(Meny #.7.2)

tjanst ar inte tillganglig i alla land. Vanligen
kontakta din operator for mer information.)

(Obs:

Denna

Om din

natverksoperator stodjer
synkroniseringstjanster kan du anvanda den
har funktionen for att synkronisera data i
telefonen med data pa en server som
exempelvis Kontakter, Kalender och Uppgifter

2. Med den har menyn kan du stalla in
profilen for en Synkroniseringsserver.
]

]

Profilnamn: Skriv in namnet for

profilen.

Vardadress: Kontakta din

tjansteleverantor.
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]

Proxy-IP-adress: Ange WAP-gateway
address och

Instal ingar

]

Ange ditt anvandar-ID
for synkroniseringsservern.
Losenord: Skriv in ditt losenord.

]

Kontakter:

om

du vill

dina Kontakter eller
Namn

pa

serverns

]

Valj

om

innebar att mobilen skriver over all

information i databasen

ej.

-

du vill

pa

informationen skickad fran
innebar att

serverns

Uppgifter: Valj om du vill synkronisera
dina Uppgifter eller ej.
Uppgiftsnamn:
serverns

]

Skriv in namnet

databas for

Synktyper: Valj typ

pa

Uppgifter.
synkronisering

av

nedan.
-

Normal

information

serverns

om

data

utbyter

som

andrats.

servern

Uppkopplingar: Valj
dataanslutningen.

Det

en

uppkoppling for

(Meny #.7.3)

Val

av

Valj

mellan Automatisk eller Manuell.

nat

Automatisk: Med den har funktionen soks

nattackning och registrering pa

natet

automatiskt. Den rekommenderas for basta
service och kvalitet.
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servern.

skriver over all

Nat

]

Mobilen och

en

information i databasen i mobilen.
]

]

Lagra igen

ersatta all data i maldatabasen med

din

databas for Kalendern.
]

servern.

databas till mobilen. Mobilen forvantas

synkronisera
pa

pa

Servern skickar all sin data fran

ej.

Kalender: Skriv in namnet

en

Servern forvantas

informationen skickad fran mobilen. Det

databas for Kontakter.

Kalender:

servern.

ersatta all data i maldatabasen med

synkronisera

kontakt: Skriv in namnet

Kalender eller
]

databas till

Anvandarnamn:

Valj

Backup
Mobilen skickar all information i

]

]

-

portnummer.

]

tillgangliga nat for
2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan
valja att registrera dig pa ett av dem.Om
registreringen pa natet misslyckas visas
listan med alla tillgangliga nat igen och du
kan valja att registrera dig pa nagot annat.
Manuell: Alla nuvarande

Forvald lista
Om nat soks automatiskt kan du
som

mellan
]

Natlage
Du kan stalla in vilken

av

sokas nar nat soks i menyn

nat

Valj

som

ska

]

UMTS: Soker endast nat

]

GSM 900/1800: Soker endast nat

stodjer

GSM 1900: Soker endast nat
GSM 1900-bandet.

nytt

lagrad

nat

Instal ingar

i

som

nat:

Ange nytt

Lagg till

ett

nytt

nat

genom att ange landskod (MCC) och
natets kod (MNC). Nar du skrivit in det,

3G.

tryck pa

som

stodjer GSM 900/1800-banden.
]

till ett

ett nat fran listan

Valj

valja

alternativ:

nat.

Automatisk: Soker alla anslutbara nat.
som

Sok:

till nat

telefonen.
-

]

foljande

Lagg till ny: Du kan lagga
med hjalp av foljande.
-

typ

lagga

du foredrar att ansluta till. Du kan

]

Andra:

Klar.

Du kan andra informationen for det

valda natet.

stodjer
]

Ta bort: Raderar det markerade natet.

]

Flytta

upp:

]

Flytta

ner:

Flyttar

markerat nat

Flyttar

markerat nat nerat.

uppat.

99

Installningar
Uppkopplingar

Instal ingar

(Meny #.7.4)

I den har menyn visas en lista over
anslutningspunkter. Du kan skapa nya

radera eller andra dem med

profiler,
hjalp av Val-

Du kan andra

foljande installningar genom
hoger funktionsknapp.

pa
anslutning

Uppkopplingens profilnamn.

Barare

Valj barare ur listan.
(Standard ar UMTS)

Autentisering

Valj barare
UMTS)

Anvandarnamn

att

Tryck pa

Certifikat for att visa information

om

certifikat.

Tryck pa

Rensa session for att ta bort
en

saker

datasession.

ur

listan.

Certificat
(Standard

Information tillhandahalls

ar

av

APN-namn for att fa

lagrats en lista med rot/ca-certifikat
nodvandiga for WTLS/TLS sa finns den har.
Valj det certifikat som du vill visa.
Om det

Rensa session

Information tillhandahalls

Valj

av

tjansteleverantoren.
APN

.

sessionsinformation fran

tjansteleverantoren.
Losenord

Da
Valj lamplig profil genom att trycka
aktiveras profilen for start av webblasare.

Sakerhet

nationella variationer.

Namn

(Meny #.7.5)

Profil

menyn. Daremot kan du inte radera eller
andra standardinstallningar anpassade till

anvanda

Webbinstallningar

det har for att

rensa

sakra datasessioner

(WTLS/TLS). Sessionsdata
tillgang

till

du

upprattar

en

bor

rensas

innan

ny saker datasession.

natverket. Information tillhandahalls
av

]
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Tryck pa Gjord
installningar.

tjansteleverantoren.

for att spara andrade

Teckenvisning
Webblasarens standardteckentabell stalls till

nagot av foljande.

]

Automatisk, Engelska(ASCII),

Cache

Engelska(ISO), Engelska(LATIN),
Unicode(USC2 BE), Unicode(USC2 LE),
Unicode(USC2 Auto), Unicode(UTF-16
BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16
Auto), Unicode(UTF-8).

Om du aktiverar cachen sa kan du
visade sidor i telefonen. Nar

lagrats

i cachen

en

gar det mycket

hamta sidan nar du

senare

Cookies
Om du aktiverar cookies kan du

rader

som

valja

antalet

Valj mellan Liten(1 rad), Medium(2 rader),
Stor(3 rader).

bilder eller inte under

lagra

cookies

Om du avaktiverar

den har funktionen kommer cookies inte att

lagras

i telefonen.

Pa/AV

Valj

det har for att aterstalla telefonen till

dess

Om du aktiverar den har funktionen

ursprungliga standardinstallningar.

fordrojs visning av bilder till dess
overforingen slutforts. Om du

Uppspelning:

avaktiverar den har funktionen hindras
webblasaren fran att hamta bilder fran

Du kan andra

servern, vilket
snabbare.

servern.

Aterstall installningar

Obs
]

overfors fran

som

Instal ingar

JavaScript

Visa bild

Valj om du vill visa
WAP-surfning.

samma

sida.

Med den har funktionen kan du ange
genom att
ska bladdras.

snabbare att

vill visa

Skrollning
bladdringshastigheten

lagra

sida har

gor overforingen

(Meny #.7.6)

natverksinstallningarna for
uppspelning av strommande innehall.
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Installningar
Fjarranslutning

Instal ingar
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Du kan anvanda din telefon med

(Meny #.7.7)

en
mangd
tillampningar for datoranslutningar och
datakommunikation. Valj USB eller Bluetooth
for dataanslutningen du vill anvanda.

Tillbehor
Det finns

en

mangd

tillbehor for din mobiltelefon.

Valj

dem

passar bast for dina

som

kommunikationsbehov.

Reseladdare

Kombinerad

Med den har laddaren

musikspelarkontroll

kan du ladda batteriet

Stereohorlurar

nar du ar

pa

handsfree, stereohorlur och

Tilbehor

resande

fot.

Standardbatteri

Kontroll: Svara- och

Avsluta-knapp,
musikspelarkontroll,
volymkontroll, Hold-knapp
Datakabel/CD
Anslut mobilen till

ansluter du kontrollens ande till
en

PC och overfor data
mellan dem.

och mikrofon.

Nar du har anslutit headsetet och kontrollen

pa telefonens hogra

horlursuttaget

sida.

Obs!
]

Anvand alltid akta LG-tillbehor.

]

Om du inte

upphora
]

att

gor det kan garantin

galla.

Tillbehoren kan skilja sig at mellan olika
regioner. Om du vill ha mer information
kontaktar du det regionala
serviceforetaget eller en representant

.
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Tekniska data
Allmant
Produktnamn: KU800

Teknisadt

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100
Nettovikt:

67.5g(utan batteri)

Temperaturgranser
Hogsta:
Lagsta:

104

+55°C
-10°C

Register
A

I

Alarm

63

Anteckning

66

Atkomstkoder

23

J

Att

65

Java-installning
JavaScript

gora

47

Inkorg

Register

33, 84
36, 101

B

Bakgrundsbelysning
B atteri

83

15, 103

Bluetooth

93

Bluetooth-data

61

K

Kalender

63

Kamera

38

Knappljud

77

Kortnummer

71

D

Datakabel

103

L

Ladda batteriet
E

Eget nummer
E-post
Enhetsomvandlare
Externt minne
Formatera minneskort

och skotsel

72

46, 50, 55

Laddning
Lagg till ny

Losenord for

19
av

batteriet 11
71

samtalssparr

25

67

62, 82
22
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Register
M

Register

P

Mallar

51

PIN2-kod

Meddelandesignal

77

PIN-begaran

79

Miniraknare

66

PIN-kod

23

Minnesstatus

81

Profil

MMS

53

PUK2-kod

23

Mobilinfo

82

PUK-kod

23

Mobillas

80

Mottagna

73

Multimediemallar

52

N
Nat

23, 81

35, 100

R

Rostmedd.

91

Rostmemo

69

Rostsamtal

88

98
S

O

Obesvarade

Sakerhet
73

23, 81

Samtalssparr

85

SAR

106

35, 79, 100

Sakerhetskod

7

Signalstyrka

28

SIM

74

SIM-minne

82

V

Skarminformation

24

Val

Skarminstallningar

83

Varldstid

69

Vidarekopplingar

87

Skarmstruktur
Skriva text

Snabbknapp
Spellistor
Sprak

for musik

Stereohorlurar
Svara metod

24, 25

av

28

Videos

14

Volym

nat

98

Register

59

68, 77

37
79
103

W

Webbinstallning

35, 100

92

U

Uppkopplingar
Uppringda

100
73
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