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Kassering av den gamla mobilen
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt
innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som
hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av kommunen,
renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.
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Säkerhet
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara
farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.
Närmare information finns i denna
användarhandbok.

Varning!
• Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda
i flygplan.
• Håll inte mobilen i handen när du kör bil.
• Använd inte mobilen i närheten av
bensinstationer, bränsledepåer, kemiska
fabriker eller sprängplatser.
• För säkerhets skull bör du ENDAST
använda rekommenderade ORIGINALbatterier och -laddare.
• Ta inte i mobilen med våta händer när den
laddas. Det kan orsaka elektriska stötar
eller allvarliga skador på mobilen.
• Förvara mobilen på ett säkert ställe utom
räckhåll för små barn. De smådelar som
finns på mobilen kan, om de plockas loss,
utgöra en kvävningsrisk för barn.

Säkerhet
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VARNING!
• Stäng av mobilen i alla områden där det
krävs. Du bör till exempel inte använda
mobilen på sjukhus eftersom den kan
störa känslig medicinsk utrustning.
• Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga
i alla mobilnät. Undvik därför situationer
där du endast har mobilen att tillgå för att
ringa nödsamtal.
• Använd bara originaltillbehör, annars kan
mobilen ta skada.
• All utrustning som sänder ut radiovågor
kan störa annan elektronik i närheten.
Mindre störningar kan märkas på tv, radio,
datorer och liknande utrustning.
• Batterier ska omhändertas i enlighet med
gällande lagar och regler.
• Ta inte isär mobilen eller batteriet.

Riktlinjer för säker och effektiv
användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara
farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

telefonmodellen som testats av DASY4
och som avser användning vid örat är
0.562 W/kg (10g).
v SAR-uppgifter för boende i länder/
regioner som har antagit det SARgränsvärde som rekommenderas av IEEE
(Institute of Electrical and Electronics
Engineers), vilket är 1.31 W/kg i
medelvärde per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av
produkten
Varning!
Använd endast batterier, laddare och
tillbehör som är godkända för att användas
med just denna telefonmodell. Om andra
typer används kan tillstånd och garantier
som avser mobilen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara farligt.
v Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad

tekniker utföra nödvändiga reparationer.
v Använd inte mobilen i närheten av

elektriska apparater som tv, radio och
dator.
v Håll mobilen borta från värmekällor som

element och spis.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Information om radiovågor och Specific
Absorption Rate (SAR)
Telefonmodellen KF310 är utformad så att
den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter
i fråga om exponering för radiovågor.
Föreskrifterna grundar sig på
vetenskapliga riktlinjer som innehåller
säkerhetsmarginaler utformade så att de
tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder
och hälsa, säkerhet under användning.
v I riktlinjerna för exponering för
radiovågor används en mätenhet
som kallas Specific Absorption Rate,
förkortat SAR. SAR-tester utförs med
standardiserade metoder där mobilen
sänder på högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.
v Vissa skillnader kan föreligga mellan olika
LG-telefoners SAR-nivåer, men de har
alla utformats så att de följer tillämpliga
riktlinjer för exponering för radiovågor.
v Det SAR-gränsvärde som
rekommenderas av Internationella
kommissionen för skydd mot ickejoniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg
i genomsnitt per 10 gram vävnad.

v Det högsta SAR-värdet för den här
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Riktlinjer för säker och effektiv användning

Riktlinjer för säker och effektiv användning
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v Tappa den inte i marken.
v Utsätt inte mobilen för vibrationer eller

v Peka inte på skärmen med vassa föremål

stötar.
v Stäng av mobilen i alla områden där det
krävs. Du bör till exempel inte använda
mobilen på sjukhus eftersom den kan
störa känslig medicinsk utrustning.
v Ta inte i mobilen med våta händer när
den laddas. Det kan orsaka elektriska
stötar och allvarliga skador på mobilen.
v Ladda inte mobilen nära lättantändliga
material eftersom mobilen kan bli varm
och orsaka eldsvåda.
v Rengör mobilens utsida med en torr
trasa (använd inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol).
v Låt inte mobilen ligga på ett mjukt
underlag när du laddar den.
v Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat
utrymme.
v Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller
stora mängder damm.
v Förvara inte mobilen nära kreditkort
eller biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.

v Håll mobilen borta från vätska och fukt.
v Använd alla tillbehör, till exempel

eftersom det kan skada mobilen.

handsfree, med försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.

Användning av mobilen
Elektroniska apparater
Alla telefoner kan utsättas för störningar
som kan påverka funktionsdugligheten.
v Använd inte mobilen i närheten av
medicinsk utrustning utan att först ha
begärt tillstånd. Förvara inte mobilen
utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
v Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
v Mindre störningar kan märkas på tv,
radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Undvik hörselskador

Kontrollera vilka lagar och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller i de
områden du befinner dig i.
v Håll inte i mobilen medan du kör.
v Ägna all uppmärksamhet på körningen.
v Använd handsfree-utrustning om sådan
finns.
v Stanna vid vägkanten innan du ringer
upp eller svarar om körförhållandena gör
det möjligt.
v Radiovågorna från mobilen kan påverka
vissa elektroniska system i fordonet
såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
v Om du kör ett fordon som är utrustat
med airbag får ingen monterad eller
sladdlös telefonutrustning vara i vägen
för den. Det kan göra att airbagen inte
fungerar eller resultera i allvarliga skador
på grund av funktionsfel.
v Om du lyssnar på musik när du är ute
och går är det viktigt att volymen inte är
för hög så att du hör vad som händer i
din omgivning. Detta är speciellt viktigt i
närheten av vägar.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts
för höga ljud under långa tidsperioder.
Vi rekommenderar att du inte slår på
och stänger av mobilen nära öronen. Vi
rekommenderar också att ljudvolym vid
samtal och musik är ställd på en lagom
nivå.

Sprängningsområde.

Brandfarliga ångor
v Använd inte mobilen vid tankstationer.
v Använd den inte i närheten av bränsle

eller kemikalier.
v Förvara inte lättantändlig gas, vätska

eller sprängämnen på samma ställe i
bilen där du förvarar mobiltelefonen och
dess tillbehör.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Använd inte mobilen i områden där
sprängning sker. Följ restriktioner,
förordningar och bestämmelser.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
I flygplan

Nödsamtal

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i
flygplan.
v Stäng av mobilen före ombordstigning
på flygplan.
v Använd den inte heller medan planet
står stilla utan personalens tillstånd.

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i
alla mobilnät. Undvik därför situationer där
du endast har mobilen att tillgå för att ringa
nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med
nätoperatören.

Barn
Riktlinjer för säker och effektiv användning
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Förvara mobilen på ett säkert ställe utom
räckhåll för små barn. De smådelar som
finns på mobilen kan, om de plockas loss,
utgöra en kvävningsrisk för barn.

Batteriinformation och
skötsel
v Batteriet behöver inte laddas ur helt

miljöer. Det kan försämra batteriets
prestanda.
v Om batteriet ersätts med fel batterityp
kan det resultera i en explosion.
v Kassera förbrukade batterier i enlighet
med tillverkarens instruktioner. Lämna in
batterierna för återanvändning om det
är möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.
v Om du behöver byta batteri kan du
vända dig till närmaste auktoriserade
LG Electronics-serviceställe eller
-återförsäljare för hjälp.
v Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget
när telefonen är fulladdad så drar inte
laddaren ström i onödan.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

innan du laddar upp det. Till skillnad
från andra batterier har det här ingen
minneseffekt som kan försämra batteriets
prestanda.
v Använd enbart LG:s batterier och
laddare. LG:s laddare är konstruerade för
att maximera batteriets livslängd.
v Ta inte isär eller kortslut batteriet.
v Håll batteriets poler rena.
v Byt ut batteriet när det inte längre
fungerar på godtagbart sätt. Batteriet
kan laddas upp flera hundra gånger
innan det behöver bytas ut.
v Ladda batteriet om det inte har använts
under en längre tid. Det ger bättre
prestanda.
v Utsätt inte batteriladdaren för direkt
solljus. Använd den inte heller i fuktiga
miljöer som badrum.

v Förvara inte batteriet i varma eller kalla
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KF310: Funktioner
Mobilens delar
Öppen vy
Högtalare
Inåtriktad kamera
Navigeringsknappar
v I viloläge:
l Fönstret Profiler
r Skriv textmeddelande
u Snabbmeny
d Kantakter

LCD-skärm
v Överst: Ikoner som visar
signalstyrka, batterinivå
samt en del andra
funktioner.
v Nederst: Funktionsknappar

v I menyer: Navigerar

mellan menyerna.
OK-knapp
(Bekräfta)

KF310: Funktioner
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Tangenten för
fleruppgiftskörning

Snabbknapp för kamera
Alfanumeriska knappar
v I viloläge: Ange numret som
du vill ringa
Tryck och håll ned:
0för internationella
samtal.
1för att ringa
röstbrevlådecenter.
2till9 för
kortnummer.
v I redigeringsläge: Ange
nummer och tecken.

Vänster funktionsknapp/Höger
funktionsknapp
Utför funktionen som visas längst ner på
skärmen
Knappen Avsluta samtal
v Avsluta ett samtal.
v Gå tillbaka till viloläget genom att trycka
på den här knappen när du aktiverar
menyn.
Raderingsknapp
Ta bort en bokstav eller gå tillbaka till
föregående meny.

KF310: Funktioner

Sändknapp
v Ringer upp telefonnummer och besvarar
samtal.
v I viloläge: Visar historik över samtal du
ringt, tagit emot och missat.
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KF310: Funktioner
Vy från höger

Vy från vänster

Hål för bärrem
Kontakt för headset/
laddare/datakabel

MicroSD-kortplats

Sidoknappar

KF310: Funktioner
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Vy bakifrån

Batterilucka

Utåtriktad
kamera
Batteriet
SIM-kortplats

KF310: Funktioner
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Komma igång
Sätta i SIM-kortet och
batteriet
1. Sätta i SIM-kortet
SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer,
information om tjänster och kontakter
och måste sättas i inuti mobilen. Om SIMkortet tas ut ur mobilen blir den obrukbar
(utom för nödsamtal) tills ett giltigt kort
sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra
tillbehör från mobilen innan SIM-kortet
sätts i och tas ut. Skjut in SIM-kortet i
SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är
ordentligt isatt och att kontaktytan i guld
är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet
trycker du det lätt nedåt och drar det i
motsatt riktning.

Komma igång
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För att sätta i SIM-kortet

För att ta bort SIM-kortet

Obs!
v SIM-kortets metallkontakter är

ömtåliga och repas lätt. Var speciellt
uppmärksam på SIM-kortet när det
hanteras. Följ de instruktioner som
medföljer SIM-kortet.
v Ta ur batteriet och sätt därefter i SIMkortet.

2. Sätta i batteriet
Skjut batteriet uppåt och tryck så att
batteriet hamnar rätt.

3. Ta bort batteriet.
Slå av mobilmobilen. (Om mobilen
är påslagen finns det risk för att
förlora lagrade telefonnummer och
meddelanden.)
När batteriluckan är borttagen, ta
försiktigt ur batteriet från dess plats.

Komma igång
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Komma igång

Ladda batteriet
Innan du ansluter laddaren till mobilen
måste du sätta i batteriet.

Obs!
v Använd endast den laddare som

medföljde i förpackningen.

3. De rörliga staplarna i batteriikonen
stannar när batteriet är fulladdat.
4. Kontrollera att batteriet är fulladdat
innan du använder mobilen första
gången.

VARNING!
1. Med pilen riktad mot dig (enligt
illustrationen) sätter du in laddarens
kontakt i uttaget på mobilens högra sida
tills den fästs med ett klick.
2. Anslut den andra änden av laddaren till
eluttaget.

• Pressa inte i kontakten. Det kan skada
mobilen eller laddaren.
• Om du använder batteriladdaren
utomlands så måste du använda en
tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under
pågående laddning.

Varning!
Komma igång
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• Dra ur strömsladden och laddaren vid
åskväder för att undvika elektriska stötar
eller brand.
• Se till att batteriet inte kommer i kontakt
med vassa föremål som exempelvis
djurtänder eller naglar. Det kan orsaka
brand.

Koppla ur laddaren
Ta bort laddaren från mobilen enligt
nedanstående diagram.

Så här använder du ett
microSD-minneskort

3. Sätt in minneskortet i kortplatsen.
Guldkontakterna ska vara på baksidan
av minneskortet. Tryck inte för hårt på
minneskortet. Om kortet inte går lätt in i
kortplatsen så kanske du försöker sätta in
det åt fel håll eller så kanske det finns ett
främmande föremål i kortplatsen.
4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills
du hör ett klick, först då sitter microSDkortet ordentligt på plats.

Komma igång

<MicroSD-minneskort>
<Så här sätter du i ett microSDminneskort>

1. Stäng av mobilen. Om du tar ut eller
sätter i ett microSD-minneskort när
mobilen är påslagen kan filer som finns
lagrade på kortet skadas.
2. Lyft på plastskyddet över microSDminneskortet.
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Komma igång
Se handboken för minneskortet för mer
information om microSD.

Formatera minneskort

Komma igång
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5. Sätt tillbaka plastskyddet.
6. För att ta ut minneskortet, stäng av
mobilen, öppna skyddsluckan och tryck
på microSD-kortet för att få loss det. Dra
försiktigt ut minneskortet.
Obs!
v Undvik att använda minneskortet när
batterinivån är låg.
v När du skriver till kortet ska du vänta
tills uppgiften är slutförd innan du tar ur
kortet.
v Kortet passar bara på ett sätt i mobilen.
v Undvik att böja eller tvinga in kortet i
kortplatsen.
v Använd inga andra minneskort än
microSD-kort.
v Om microSD-kortet har formaterats till
FAT32, formatera microSD-kortet till
FAT16 igen.

Innan första användningen av
minneskortet måste det formateras. Sätt i
minneskortet, välj Meny → Inställningar
→ Minneshanteraren → Externt minne,
och tryck sedan på L.
Det här bör endast utföras när du sätter
i minneskortet för första gången. Under
formateringen skapas diverse mappar för
olika datatyper.

Slå på/av mobilen
Slå på mobilen
Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen
och att batteriet är laddat. Tryck ned e
tills mobilen är påslagen. Ange SIM-kortets
PIN-kod (som kom tillsammans med kortet)
om PIN-begäran är aktiverad.
Efter några sekunder registreras du på
nätet.

Slå av mobilen
Tryck ned e tills mobilen slås av. Det kan
dröja en stund innan mobilen stängs av. Slå
inte på mobilen igen under den tiden.

Nödsamtal
När du är utanför täckning eller inte har
något SIM-kort i din mobil, det är i alla
fall möjligt att göra nödsamtal genom
att trycka höger funktionsknapp eller slå
nödnumret.

Komma igång
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Allmänna funktioner
Ringa och ta emot samtal
Ringa ett röstsamtal
1. Ange telefonnummer inklusive
riktnummer.
v Ta bort en siffra genom att trycka på
c.
För att ta bort alla siffror håll ned
c-knappen.
2. Tryck på s för att ringa ett samtal.
3. Tryck e eller fäll ihop mobilen för att
avsluta samtalet.

Obs!
v Aktivera högtalarmobilen under

ett samtal genom att aktivera
funktionsknapparna och trycka på
O.

Allmänna funktioner
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Ringa ett tidigare uppringt
samtal
1. I viloläge kan du trycka på s för att
se de senast inkomna, utgående och
missade samtalen.
2. Välj önskat nummer med hjälp av
d-/u-knapparna.
3. Tryck s för att ringa upp numret.

Ringa ett videosamtal
Du kan ringa och ta emot videosamtal när
både du och din kontakt har 3G-täckning.
Ring/besvara ett videosamtal så här:
1. Ange telefonnummer med knappsatsen
eller välj telefonnumret i någon av
listorna Ringda samtal/Mottagna samtal.
v Ångra feltryckningar genom att kort
trycka på c för att radera den sista
knapptryckningen, eller genom att
trycka och hålla ned c för att radera
alla angivna siffror.
2. Om du inte vill använda högtalartelefon,
kontrollera att du har anslutit headsetet.
3. Starta videofunktionen genom att trycka
på den vänstra funktionsknappen [Val]
och välj Ring videosamtal.
v Du får en uppmaning om att andra
program måste stängas innan du
ringer videosamtalet.

Obs!
v Det tar ett tag innan videosamtalet

kopplas. Ha tålamod. Kopplingstiden
beror också på hur snabbt samtalet
besvaras. När videosamtalet kopplas
ser du din egen bild på skärmen, som
sedan ersätts av samtalspartens bild
när samtalet besvarats.

4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på e eller fäll ihop mobilen för
att avsluta samtalet.

Ringa ett röst-/videosamtal från
Kontakter
Det är lätt att ringa någon vars nummer du
har sparat i Kontakter.
1. Tryck d för att öppna kontaktlistan.
2. Bläddra till rätt kontakt.
3. Tryck s för att ringa ett röstsamtal.
Tryck på vänster funktionsknapp och
välj Ring videosamtal för att ringa ett
videosamtal.
4. Tryck på e för att avsluta samtalet.

Ringa utlandssamtal

När du får ett samtal ringer mobilen och
den blinkande telefonikonen visas på
skärmen. Om det nummer som samtalet
kommer ifrån kan identifieras visas
telefonnumret (eller ett namn om numret
sparats i Kontakter).
1. Skjut isär mobilen för att besvara ett
inkommande samtal

Obs!
v Avvisa ett inkommande samtal

genom att antingen trycka på e
eller genom att trycka två gånger på
höger funktionsknapp.
v Om du ställer in Svarsläge till Tryck
lurknapp (meny 2.0.4), kan du
besvara samtalet genom att trycka på
s efter du har öppnat luckan.
v Om svarsläget är inställt på Valfri
knapp, besvaras samtalet genom
tryck på valfri knapp förutom e.

Allmänna funktioner

1. Tryck på och håll ned 0 för prefixet
för utlandssamtal. Symbolen ”+” föregår
internationella landskoder.
2. Ange landsnummer, riktnummer och
abonnentens nummer.
3. Tryck s .

Ta emot samtal
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Allmänna funktioner
2. Avsluta samtalet genom att skjuta ihop
mobilen eller trycka på e.

Obs!
v Du kan besvara ett samtal samtidigt

som du använder Kontakter eller
andra menyfunktioner.
v När det kompatibla headsetet är
anslutet kan du svara både genom
att använda knappen på headsetet
och med mobilens knappar. Avvisa
ett inkommande samtal genom att
trycka på e.
v Du kan stänga av ringsignalen vid
inkommande samtal genom att trycka
ner höger funktionsknapp.

Genväg för att aktivera
vibreringsläge
Allmänna funktioner
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Aktivera Endast vibration-läget genom att
hålla * nedtryckt efter att du öppnat
mobilen.

Signalstyrka
Du kan se vilken styrka din signal har på
signalindikatorn på mobilens display.
Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i
byggnader. Mottagningen kan förbättras
om du ställer dig nära ett fönster.

Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror med
knappsatsen.
När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver
meddelanden och personliga hälsningar
samt antecknar händelser i kalendern
måste du skriva text.

Ändra textinmatningsläge
1. När du har ett fält där det går att skriva
tecken kan du se en indikator för
textinmatningsläge i LCD-skärmens övre
högra hörn.
2. Om T9-läget är på kan du ändra
inmatningsläget till T9Abc, T9ABC, 123,
T9abc genom att trycka på # . Är T9läget avstängt, kan inmatningsläget
ändras till Abc, ABC, 123, abc.

Använda T9-läget
I T9-läget, som innebär textinmatning med
igenkänning, kan du enkelt skriva ord med
ett minimalt antal knapptryckningar. När
du trycker på en knapp visas de tecken
som du med viss sannolikhet vill skriva,
med utgångspunkt i en ordlista som är
inbyggd i mobilen. Allt eftersom fler tecken
skrivs ändras ordet till den mest troliga
möjligheten från ordboken.

Använda ABC-läget
Använd sifferknapparna 2 till 9 för
att skriva in din text.
1. Tryck på den knapp som är märkt med
den bokstav du vill skriva in:
v En gång för den första bokstaven.
v Två gånger för den andra bokstaven.
v Och så vidare.
2. För att infoga ett mellanrum trycker
du en gång på 0. Ta bort bokstäver
genom att trycka på c .

Använda 123-läget (siffror)
I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS
(t.ex. ett telefonnummer). Tryck på de
knappar som anger siffrorna som ska
skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka
till önskat textläge.

Använda symbolläget
Allmänna funktioner

Med symbolläget kan du skriva ett antal
symboler och specialtecken. Infoga
symboler genom att välja Alternativ →
Infoga → Symbol. Välj önskad symbol med
hjälp av styrknappen och sifferknapparna
och tryck sedan O .

25

Översikt av menyfunktioner
Du öppnar en meny genom att trycka O på viloskärmen. Markera önskat objekt och
tryck O för att öppna undermenyn.
Du kan också gå direkt från huvudmenyn till en undermeny genom att trycka på
sifferknappen för motsvarande funktion enligt följande. Huvudmenyn består av följande
toppmenyer och undermenyer.

1. Spel & program

3. Kalender

5. Meddelanden

1.1 Mina applikationer

3.1 Kalendar

5.1 Skapa nytt medd.

1.2 Inställningar

3.2 Att göra

5.2 Inkorg

3.3 Anteckning

5.3 E-post

3.4 Privat anteckning

5.4 Utkast

2.1 Ring videosamtal

3.5 Hitta datum

5.5 Utkorg

2.2 Samtalslistor

3.6 Inställningar

5.6 Skickat

2. Samtalsinställn.

Översikt av menyfunktioner
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2.3 Samtalslängd

5.7 Mina mappar

2.4 Datavolym
2.5 Samtalskostnader

4. Multimedia

2.6 Vidarekoppl.

4.1 Kamera

2.7 Samtalsspärr

4.2 Videokamera

2.8 Fasta nummer

4.3 Musik

2.9 Samtal väntar

4.4 Röstmemo

2.0 Allmänna inst.
2.* Videosamtalsinst

5.8 Mallar
5.9 Smiley
5.0 Inställningar

6. Mina saker

9. Verktyg

0. Anslutningar

6.1 Mina bilder

9.1 Snabbmeny

0.1 Bluetooth

6.2 Mina ljud

9.2 Alarm

0.2 Server-synk.

6.3 Mina videor

9.3 Miniräknare

0.3 USB-anslutningsläge

6.4 Mina applikationer

9.4 Tidtagarur

6.5 Övrigt

9.5 Enhetsomvandlare

6.6 Mitt minneskort

9.6 Världstid
9.7 STK

#. Inställningar
#.1 Profil
#.2 Mobil

7. Yahoo

#.3. Skärm
#.4 Tid och datum

8. Kontakter
8.2 Sök
8.3 Kortnummer
8.4 Grupper
8.5 Servicenummer
8.6 Eget nummer
8.7 Mitt visitkort
8.8 Inställningar

#.5 Nät

*.1 Hem

#.6 Internetprofiler

*.2 Ange adress

#.7 Anslutningspunkter

*.3 Bokmärken

#.8 Paketdataanslutning

*.4 RSS-läsare

#.9 Säkerhet

*.5 Sparade sidor

#.0 Minneshanterare

*.6 Historik

#.* Streaming-inställningar

*.7 Inställningar

#.# Återst. inställn.

Översikt av menyfunktioner

8.1 Lägg till nytt

*. Webbläsare
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Spel & program [Meny 1]
Mina applikationer
Meny 1.1
Du kan enkelt hämta spel och andra
program från den här menyn. Kan ha
två mappar, eller Spel och Program.
Standardmappen kan vara beroende av
operatör/land. Varje mapp har en färdig
länk för att hämta spel eller program.
Observera att det kan medföra extra
kostnader att använda onlinetjänster. Du
kan skapa en mapp genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val].

Inställningar

Meny 1.2

- Profil: Du kan se en profil och lägga till en
ny profil.
- Certifikatlista: Se certifikatlistan för att
använda Javaprogram

Spel & program
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Samtalsinställn. [Meny 2]
Ring videosamtal

Meny 2.1

Med den här menyn kan du ringa ett
videosamtal. Mer information finns på
sidorna 22 och 23.

Samtalslistor

Meny 2.2

Alla samtal (Meny 2.2.1)
Med den här funktionen kan du visa en lista
med missade, mottagna och uppringda
samtal. Du kan ringa ett samtal eller
skicka ett meddelande till numret som du
har markerat i listan. Du kan också spara
numret i Kontakter.

Uppringda (Meny 2.2.2)
Med den här funktionen kan du visa en
lista över ringda nummer, ringa ett samtal,
skicka ett meddelande och spara numret i
Kontakter.

Mottagna (Meny 2.2.3)

Missade samtal (Meny 2.2.4)
Med den här funktionen kan du visa en
lista över missade samtal, ringa ett samtal,
skicka ett meddelande och spara numret i
Kontakter.

Meny 2.3

Du kan visa samtalstid sorterat på
samtalstyp. Tryck vänster funktionsknapp
[Val] och välj antingen delvis eller
fullständig nollställning. Nollställning
kräver att du anger din säkerhetskod.

Datavolym

Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen
och all volym data som överförts. Tryck
på vänster funktionstangent för att välja
fullständig nollställning, eller nollställning
av den valda volymtypen.
Nollställning kräver att du anger din
säkerhetskod.

Samtalskostnader

Meny 2.5

1. Den här funktionen visar
samtalskostnader för Senaste samtal och
Alla samtal.
2. Gör ändringar genom att trycka på
mittknappen [Ändra] och ange PIN2koden.
3. Välj mellan Enhet eller Valuta i Ange
samtalskostnader. Beroende på dina
inställningar, ditt SIM-kort och din
operatör, visas samtalskostnaden under
samtalets gång.

Samtalsinställn.

Med den här funktionen kan du visa en lista
över mottagna samtal, ringa ett samtal,
skicka ett meddelande och spara numret i
Kontakter.

Samtalslängd
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Samtalsinställn.
4. I inställningen Ange gräns, välj På om
du vill ange en kostnadsgräns. När
en kostnadsgräns är bestämd och
samtalskostnaden når gränsen kommer
det inte vara möjligt att ringa upp samtal.

Vidarekoppl.

Samtalsinställn.
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Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av
Röst- och Videosamtal.
1. När det inte finns några
vidarekopplingar
Du kan mata in numret för
vidarekoppling av ett samtal direkt eller
söka efter det i telefonboken. Om du
trycker på [Vidarekoppla], så skickar
mobilen begäran till operatören när
numret har matats in. Under tiden som
begäran behandlas av nätet visas ett
meddelande och en animation.
2. När vidarekopplingar redan är angivna
Visa en lista över angivna
vidarekopplingar. Under tiden som
begäran behandlas av nätet visas ett
meddelande och en animation.
3. Alternativmeny
Om du efter du aktiverat menyn Alla
röstsamtal väljer menyn Val längst
ner i listan visas menyerna Avaktivera,
Avaktivera alla, Visa status och Rensa
listan.
Menyn Visa status visar dina
nätinställningar. Om du väljer den
här menyn, visas ett meddelande och

en animering om att begäran utförs.
Därefter visas nätinställningarna när
informationen tas emot från nätet.
Väljer du menyn Avaktivera tas samtliga
vidarekopplingar bort efter att du
bekräftat ditt val. Menyvalet Rensa
listan tar bort alla nummer i listan med
vidarekopplingar.

Samtalspärr

Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och
Videosamtal.
Menyerna består av Röstsamtal,
Videosamtal och Avakt. alla samt.
Menyvalen Röstsamtal och Videosamtal har
följande undermenyer.
Menyn Samtalsspärr innehåller
undermenyerna Alla utgående, Utg.
utlandssamtal, Utg. utl.samt. utom t.
Sverige, Alla ink. samtal och Inkommande
utomlands.
Väljer du Alla utgående så spärras alla
utgående samtal, väljer du Utgående
utlandssamtal spärras samtal till utlandet
och väljer du Utgående utlandssamtal utom
till Sverige spärras alla utgående samtal
utom samtal till nummer inom Sverige. Alla
ink. samtal avvisar alla inkommande samtal
och Inkommande utomlands avvisar alla
inkommande samtal när du inte befinner
dig i ditt hemmanät.

Röst- och Videosamtal

Fasta nummer

Meny 2.8

v Slå på/Stäng av

- PÅ: Välj om du vill aktivera FDN
(fasta uppringningsnummer) eller ej.
Autentisering med PIN2-kod krävs.
- AV: Välj om du vill aktivera FDN
(fasta uppringningsnummer) eller ej.
Autentisering med PIN2-kod krävs.
v Fasta nummer: Visar fasta nummer. Du
kan ändra, lägga till eller radera fasta
uppringningsnummer. Autentisering
med PIN2-kod krävs om du vill göra
ändringar, lägga till eller ta bort nummer
i listan. Konfigurationen sparas på SIMkortet. Informationen som sparats på
SIM-kortet används när FDN begränsar
utgående samtal.

Samtal väntar

Meny 2.9

Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du
väljer denna post visas ett meddelande och
en animering om att begäran utförs När
nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

Allmänna inst.

Meny 2.0

Avvisa samtal
Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.

Samtalsinställn.

1. För att aktivera spärrtjänst, tryck ok
O och skriv sedan in lösenordet för
samtalsspärren. Mobilen skickar en
begäran om att nätet ska aktivera
spärrtjänsten och mottar sedan resultatet
av aktiveringen. När resultatet kommer
från nätet visas det.
2. Tryck på menyn Val för att öppna menyn
för Utgående samtal. Välj menyn Val
med funktionsknapparna från lägsta
menynivån. Då visas Avaktivera,
Avaktivera alla, Visa status och Ändra
lösenord. På menyn Avaktivera kan du
ta bort spärrtjänsten genom att skriva in
ditt lösenord för Spärrservice. På menyn
Avaktivera alla kan du ta bort samtliga
samtalsspärrar för nätet genom att skriva
in ditt lösenord för Spärrservice.
Menyn Visa status gör att du kan se den
nuvarande konfiguration för nätet. När
du väljer Visa status visas ett meddelande
med en animering om att mobilen begär
status från nätet och sedan visas statusen
när nätet har svarat. Menyn Ändra lösenord
gör att du kan ändra lösenordet för
spärrtjänster.
Avaktivera alla
Du kan välja att avaktivera alla eller att inte
göra det.
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Samtalsinställn.
Visa mitt nummer

Spara nytt nummer

v Anges av nät: Konfigurerar mobilen med

På en meny kan du spara telefonnummer
när du avslutar ett samtal om
telefonnumret inte sparas i en telefonbok.

operatörens standardinställningar.
v På: Ditt telefonnummer skickas när du
ringer ett samtal.
v Av: Ditt telefonnummer skickas inte när
du ringer ett samtal.

Luckstäng.inst.
När luckan är stängd kan du ange om
samtalet är avslutat eller inte.

Återuppringning
Låter dig ställa in funktionen för
återuppringning när ett samtal inte
kopplats fram.

Svara metod
Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj
mellan Tryck lurknapp, Skjut upp och
Valfri knapp.

Minut-ton
Avgör om en ljudsignal ska låta en gång
varje minut under ett samtal.

Svarsläge Bluetooth
v Handsfree: Besvara ett samtal genom att

Samtalsinställn.
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använda ett Bluetooth-headset om det
är anslutet.
v Mobil: Om du trycker på s för att
svara kan du tala i luren. Om du trycker
på knappen på Bluetooth-headsetet
för att svara kan du tala i Bluetoothheadsetet. Det här är det ursprungligt
valda svarssättet. När du pratar kan du
byta från mobilen till headsetet eller från
headsetet till mobilen.

Videosamtalsinst.

Meny 2.*

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när
du ringer/tar emot ett videosamtal.
v Använd privat bild: Bestäm om en privat
bild ska visas eller inte.
v Välj privat bild: Välj vilken stillbild som
ska visas.
v Spegel: Välj det här alternativet för att
aktivera spegeleffekten.
- På: Visar bilden spegelvänd.
- Av: Visar bilden som den är.

Kalender [Meny 3]
Kalendern

Meny 3.1

Kalenderfunktioner och
sökningar
1. Kalenderinnehållet månadsvis.
Kontrollera kalenderns innehåll månad
för månad. När du går in på den här
menyn står markören på dagens datum.
Det som planerats för datumet som
markören står på visas som en grå ruta.
Tryck på snabbtangenten 1 för att
visa föregående år och på 3 för att
visa nästa år. Genom att trycka på 5
visas dagens datum. Tryck på 7 eller
* för att visa föregående månad, och
9 eller # för att visa nästa månad.
Bläddra mellan datum med hjälp av
u / d/l/ r.
2. Detaljerad visning
Du kan använda ett detaljerat schema
som visar hela innehållet i det schema
som konfigurerats.

Lägga till ny händelse

Med den här funktionen kan du ta bort allt
sparat kalenderinnehåll.

Markera helgdagar
Du kan markera helgdagar i kalendern.
Tryck på den vänstra funktionsknappen
[Val] och välj Skriv in semester. Valt datum
visas nu i rött.
Ta bort helgdagen genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val] och välja
Rensa semester.

Påminnelser
Om du ställt in alarmet ringer det
med det valda ljudet på inställd
tid. Om påminnelsetiden är före
kalendernoteringens starttid kan du ställa
in alarmet på en ny tid.

Att göra

Meny 3.2

Visa ändra och lägg till uppgifter. Uppgifter
visas i tidsordning. Uppgifter visas på olika
sätt beroende på om de är slutförda eller
inte.

Anteckning

Meny 3.3

Med anteckningar kan du visa och hantera
sparade anteckningar och lägga till nya
anteckningar.

Kalender

Du kan lägga till en händelse. Konfigurera
startdatum, slutdatum, starttid, sluttid,
innehåll, typ av schema, repetition och
påminnelse för varje schemapost.

Ta bort alla scheman
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Kalender
Privat anteckning

Meny 3.4

Du kan skriva en privat anteckning om
du vill skydda informationen. Ange en
säkerhetskod för att få använda den här
menyn.

Hitta datum

Meny 3.5

Skicka alla data i din kalender och/eller att
göra-lista från din mobil till andra telefoner
med Bluetooth.

Säkerhetskopiera kalender och
Att göra-uppgifter (Meny 3.6.3)

Du kan ange namn och datum för t.ex.
födelsedagar. Du kan kontrollera hur
många dagar det är kvar till en viss
händelse eller hur många dagar som gått
sen en händelse.

Du kan säkerhetskopiera filer i kalendern
eller att göra-listan som finns sparade i
mobilen när du sätter in ett externt minne.

Inställningar

Du kan återställa säkerhetskopieringsfiler
för kalender eller aktiviteter när du sätter in
ett externt minne.

Meny 3.6

Kalendern (Meny 3.6.1)

Kalender
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Skicka alla kalendrar och att
göra via Bluetooth (Meny 3.6.2)

Ange inställningar för visning av
kalendern.
v Standardvy: Du kan ange standardvy för
kalendern: månadsvy, veckovy
v Starttid veckovis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12
v Veckan börjar på: Du kan ange en dag
som standarddag för att inleda veckan,
söndag, måndag osv.

Återställ kalender och Att
göra-uppgifter (Meny 3.6.4)

Minnesinfo. (Meny 3.6.5)
Du kan visa information om tillgängligt
minne för Kalendern, Uppgifter,
Anteckningar och Privata anteckningar.

Nollställ alla (Meny 3.6.6)
Du kan ta bort alla data från Kalendern,
Uppgifter, Anteckningar och Privata
anteckningar.

Multimedia [Meny 4]
Kamera

Meny 4.1

Med det här programmet kan du ta
stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och
använd dem i adressboken, startskärmen
och andra mer generella ändamål. När
bilden är tagen kan den skickas som
meddelande, e-post eller via Bluetooth/via
meddelande, e-post eller Bluetooth.
1. Tryck på vänster funktionsknapp för att
öppna Val-menyn och göra följande
inställningar.
v Bläddra mellan valmenyerna med
l/r.
v Välj önskat värde med u/d och
bekräfta valet med O.

Meny

Beskrivning

Gå till

Mappen Bilder öppnas och visar
miniatyrbilder av de bilder som
finns.
Titta på bilderna genom att trycka
O. Du kan också skicka den
markerade bilden till någon annan
som meddelande, e-post, eller via
Bluetooth.

Storlek

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Bakgrundsbild, 176x144,
Kontakter

Kvalitet

Superfin, Fin, Standard

Bildserie

En, Tre, Sex, Nio (Obs: bildstorleken
avgör bildseriens längd.)

Ljusstyrka

Från –2,0 till 2,0 i intervall om 0,5.
Ju högre värde, desto ljusare skärm.

Vitbalans

Justera bakgrundstonen på bilden i
enlighet med miljön. Auto, Dagsljus,
Molnigt, Belyst, Inomhus

Nattläge

Ta bättre bilder när det är mörkt
genom att välja På.

Multimedia
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Multimedia

Multimedia
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Meny

Beskrivning

Rambild

Lägg på en av 10 rameffekter när
du tar en bild. (endast tillgängligt i
storleken Bakgrundsbild)

Timer

Fördröj kamerans utlösning Ingen,
3 sek, 5 sek, 10 sek.
visas när självutlösaren är
aktiverad.

Effekt

Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia

Ljud

Välj slutarljud för kameran.

Minne

Välj vilket minne du vill använda,
antingen mobilens minne eller det
externa minnet.

Spegel

Aktivera speglingseffekten genom
att välja På.

Växla
kamera

Du kan ställa in kameran för
aktivering av antingen den interna
eller den externa kameran.

Förh.gr.
skärm

Välj mellan att förhandsgranska i
helbildsläge eller i helskärmsläge.

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på
höger funktionsknapp [Stäng].
3. Rikta kameran mot det du vill fota och
ställ in fokus. Tryck sedan på O för att
ta bilden.

4. Spara bilden genom att trycka på O.
Den sparas i mappen Bilder som ligger
under Mina filer.

Obs!
v Tryck på den högra funktionsknappen

[Bakåt] om du vill återgå till
förhandsgranskningsläget utan att
spara bilden.

Videokamera

Meny 4.2

Med det här programmet kan du spela in
en videosekvens. I den här menyn kan du
spela upp och titta på sparade videofiler.
När en videosekvens har spelats in kan det
skickas som Meddelande, E-post eller via
Bluetooth.
1. Tryck på vänster funktionsknapp för
att öppna menyn Val och göra följande
inställningar.
v Bläddra mellan valmenyerna med
l/r.
v Välj önskat värde med u/d och
bekräfta valet med O.

Meny

Beskrivning

Meny

Beskrivning

Gå till

Mappen Videor öppnas och visar
miniatyrbilder av de videosekvenser
som finns. Titta på videoklippen
genom att trycka O. Du kan också
skicka det markerade videoklippet
till någon annan via Meddelande,
E-post eller Bluetooth.

Nattläge

Ta bättre sekvenser när det är mörkt
genom att välja På.

Effekt

Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia

Längd

Välj önskad inspelningstid. MMS, 30
sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.

Minne

Välj önskat minne, antingen Mobil
eller Ext. minne.

Storlek

176x144, 128x96

Kvalitet

Superfin, Fin, Standard

Spegel

Ljusstyrka

Från –2,0 till 2,0 i intervall om 0,5.
Ju högre värde, desto ljusare skärm.

Aktivera speglingseffekten genom
att välja På.

Röst

Vitbalans

Justera bakgrundstonen på
videosekvensen i enlighet med
miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt,
Belyst, Inomhus

Välj om du vill spela in ljudet eller
inte.

Växla
kamera

Växla mellan kameror och aktivera
den interna eller den externa..

Multimedia
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2. När alla inställningar är färdiga, tryck på
höger funktionsknapp [Stäng].
3. Rikta kameran mot det du vill filma och
ställ in fokus. Tryck på O för att spela
in.
Tryck sedan på O för att stoppa
inspelningen.
v Pausa inspelningen genom att trycka på
höger funktionsknapp [Paus].
4. Tryck på O för att spara videoklippet.
Den sparas i mappen Videor som ligger
under Mina filer.

Alla spår (Meny 4.3.2)
Du kan visa alla musikfiler som är lagrade i
mobilen/det externa minnet.

Artister (Meny 4.3.3)
Du kan visa och spela musik sorterat per
artist.

Album (Meny 4.3.4)
Du kan visa och spela musik sorterat per
album.

Genrer (Meny 4.3.5)
Obs!
v Tryck på den högra funktionsknappen

[Bakåt] om du vill återgå till
förhandsgranskningsläget utan att
spara videoklippet.

Du kan visa och spela musik sorterat per
genre.

Spellistor (Meny 4.3.6)
Du kan skapa dina egna spellistor genom
att välja spår från menyn på Alla spår.

Blanda spår (Meny 4.3.7)

Musik

Meny 4.3

Senast spelade (Meny 4.3.1)
Multimedia
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Spela upp den musik du lyssnade på senast
i "Min musik".

Om du vill spela upp musik i slumpvis
ordning väljer du det här alternativet.

Röstmemo

Meny 4.4

med Meddelande, E-post eller Bluetooth
genom att använda knapparna u/
d och sedan trycka påO.
v Filer: Du kan döpa om eller visa
information för en fil.
v Ta bort: Välj den här menyn om du vill
radera en inspelad fil.
v Använd som: Använd den inspelade
filen som ringsignal för röstsamtal eller
videosamtal.
v Gå till Mina ljud: Öppna mappen
Ljudinspelningar i Mina filer.
7. Tryck höger funktionsknapp om du vill
stänga undermenyns fönster.

Multimedia

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för
att visa alternativmenyn innan du spelar
in.
2. Gå till önskat menyval med u/d
och tryck på O.
v Längd: Välj inspelningslängd mellan
MMS-storlek, 30 sek, eller 1 min.
v Kvalitet: Välj mellan 3
inspelningskvaliteter: Superfin(högst),
Fin och Normal(lägst).
v Minne som används: Välj om du vill
spara ljudinspelningarna i mobilminnet
eller i det externa minnet.
v Gå till Mina ljud: Öppna mappen
Ljudinspelningar i Ljud.
3. Tryck på Oför att göra en inspelning.
När en inspelning är påbörjad visas
inspelningstiden på skärmen. Avbryt
inspelningen genom att trycka på Bakåt.
4. För att avsluta inspelningen trycker du
på O. Den inspelade filen sparas
automatiskt i mappen Röstanteckningar
i Mina Filer. om du trycker på Oigen,
kan du göra en ny röstinspelning.
5. Tryck på vänster funktionsknapp för att
välja alternativ efter röstanteckningen.
6. Välj önskad meny med u/d och
tryck sedan O.

v Spela: Spela upp röstinspelningen.
v Skicka: Välj att skicka den inspelade filen
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Meddelanden [Meny 5]
Skapa nytt medd.

Meny 5.1

Meddelande (Meny 5.1.1)

Meddelanden
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Du kan skriva och redigera meddelanden
med en kombination av text, bild, video
och ljud.
1. Skriv in ditt meddelande i
Meddelandefältet.
Val-menyer i Meddelandefältet
v Infoga: Du kan utföra följande
åtgärder:
1. Bilder: Infoga en bild. (Befintlig bild/ta
bild)
2. Video: Infoga ett videoklipp. (Ett
videoklipp per sida)
3. Ljud: Infoga en ljudfil. (En ljudfil per
sida)
4. Symboler: Infoga symboler. När du
angett motsvarande siffror tryck på
O.
5. Mall: Infoga en färdig textmall.
När du valt en mall, tryck på O.
Den markerade mallen infogas då i
meddelandefönstret.
6. Smiley: Infoga en smiley i ett
meddelande.

7. Namn och nummer: När du har sökt
efter ett namn och ett nummer i
telefonboken kan du infoga posten.
8. Ny sida: Lägg till en ny bild.
9. Ämne: Infoga ett ämne.
0. Mer : välj för att lägga till Visitkort,
Schema, Anteckning, Att göra eller
Mitt visitkort.
v Spara som utkast: Spara meddelandet
i utkastsmappen.
v Inmatningssätt: Välj önskat läge för
ordlistan.
v Skriftspråk: Välj det språk du vill skriva
meddelandet på.
v Lägg till i ordlista: Lägg till ett ord i
ordlistan.
2. Stäng menyn eller återgå till föregående
meny efter inställningsundermenyerna
genom att trycka höger funktionsknapp
[Bakåt].
3. Tryck på mittknappen [Skicka] för
att infoga mottagarens adress. När
du har fyllt i minst ett mottagarfält
skickar du meddelandet genom att
trycka på bekräftelseknappen [Skicka].
Meddelandet sparas automatiskt
i mappen Skickade objekt. Om
meddelandet inte skickas blir det kvar i
Utkorgen och får status misslyckat.

E-post (Meny 5.1.2)
Innan du skickar eller tar emot e-post
måste du skapa ett e-postkonto.
1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna
i fälten To, Cc och Bcc. Tryck O för att
söka i kontakter.

Obs!
v Skriv in e-postadressen till den du vill

skicka en kopia av meddelandet till i
Kopia.
v Skriv in e-postadressen till den du vill
skicka en dold kopia av meddelandet
till i Bcc-fältet (Dold kopia).
v I fälten To (till), CC (kopia) och BCC
(dold kopia) kan du endast ange
korrekta e-postadresser. När du skrivit
in en e-postadress visas ytterligare ett
fält där du kan skriva in en adress till.
Du kan ange upp till 20 mottagare i
till To och Cc-fälten och 10 mottagare
i BCC-fältet.

Meddelanden

2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv
in ämnet.
3. Skriv in meddelandetexten genom att
flytta markören till Meddelandefältet.

4. Med den vänstra funktionsknappen [Val]
kan du utföra följande funktioner.
v Infoga: Använd den här menyn för
att infoga specialtecken, mallar och
kontakter.Det är också möjligt att bifoga
multimediefiler (bilder, videor och ljud).
v Sök kontakter: Använd den här menyn
för att använda e-postadresser sparade
i Kontakter. (Visas bara i Val-menyn när
markören står i To/Cc/Bcc-fälten.)
v Senaste: Du kan använda den
e-postadress du senast skickade till.
v Spara som utkast: Spara meddelandet i
utkastsmappen.
v Visa bifogad fil: Visar bifogade filer.(Det
här valet är bara tillgängligt när det finns
filer bifogade.)
v Ta bort: Tar bort den bifogade filen.(Det
här valet är bara tillgängligt när filerna
redan är bifogade.)
v Inmatningssätt: Välj önskat läge för
ordlistan.
v Lägg till i ordlistan: Lägg till ett ord i
ordlistan.
v Skriftspråk: Ändra skriftspråk.
v Ange e-postprioritet: Välj prioriteten för
de e-postmeddelanden du skickar.
5. När du skrivit färdigt ett
e-postmeddelande skickar du det genom
att trycka på O.
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Meny 5.2

1. Visa mottagna meddelanden. Välj ett
meddelande och tryck sedan O så att
meddelaten visas.
2. Visa föregående eller nästa meddelande
genom att använda l/r.
3. Visa ett MMS (avisering) genom att välja
Hämta på meddelandeskärmbilden.
Filen överförs och du kan titta på den när
överföringen slutförts.

Obs!
MMS (avisering) och WAP pushmeddelanden stöds inte.

E-post

Meddelanden
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Meny 5.3

1. Markera ett e-postkonto och
tryck på O för att se mottagna
e-postmeddelanden.
2. I e-postlistan kan du använda den
vänstra funktionsknappen [Val] för
följande funktioner.
v Svara: Svara på valt e-postmeddelande.
v Vidarebefordra: Vidarebefordra det
markerade e-postmeddelandet till andra
mottagare.
v Hämta (endast POP3): Hämta nya
e-postmeddelanden.

v Kopiera till (endast IMAP): Kopiera det

valda e-postmeddelandet.
v Sök: Sök efter ett e-postmeddelande.
v Radera: Ta bort e-postmeddelande.
v Ta bort från server (endast

POP3): Ta bort meddelande eller
e-postmeddelande från servern.
v Meddelandesynkronisering (endast
IMAP): Synkronisera e-post för att hämta
meddelanden från e-postservern.
v Skapa nytt meddelande: Skapa ett
meddelande, ett e-postmeddelande eller
ett röstmeddelande.
v Markera/avmarkera: Med det här
alternativet kan du ta bort flera poster
samtidigt.
v Ange som läst/oläst: Ange valt
e-postmeddelande som läst eller oläst.
v Sortera efter: Du kan sortera e-post
enligt villkoren.
v Töm (endast IMAP): Ta bort valda
e-postuppgifter.
v Meddelandeinformation: Kortfattad
information om meddelandet, bl.a.
storlek, typ, datum, tid och filnamn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett
meddelande och tryck sedan O för att
göra ändringar i meddelandet.
Med den vänstra funktionsknappen [Val]
kan du utföra följande funktioner.
v Ta bort: Ta bort det markerade
meddelandet.
v Ring: du kan ringa röst- eller videosamtal.
v Skicka: Skicka det markerade
meddelandet.
v Skapa nytt medd.: Du kan skriva ett nytt
meddelande eller e-postmeddelande.
v Markera/avmarkera: Markera ett eller
flera meddelanden som ska tas bort.
v Filtrera: Meddelanden visas enligt
önskad meddelandetyp.
v Meddelandeinformation: Kontrollera
meddelandetyp, datum och tid.

Utkorg

Meny 5.5

Skickat

Meny 5.6

Här visas de meddelanden som du har
skickat (meddelande/e-post).
[Alternativ]
v Svara till:Skapar ett svarsmeddelande
till avsändaren eller till alla mottagare av
meddelandet.
v Vidarebefordra: Vidarebefordrar det
markerade meddelandet.

Meddelanden

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats
för meddelanden som ska skickas.
Meddelanden som misslyckas att skickas
hamnar också i Utkorgen. Till exempel
hamnar e-post i utkorgen om e-postkontot
inte är korrekt konfigurerat.
1. Välj ett meddelande.
2. Med den vänstra funktionsknappen [Val]
kan du utföra följande funktioner.

[För meddelanden som skickas/väntar på
att skickas]
v Ring: du kan ringa röst- eller videosamtal.
v Skapa nytt medd.: Du kan skriva ett nytt
meddelande eller e-postmeddelande.
v Skicka inte: Avbryt meddelandets status
som skickar/väntar.
v Meddelandeinformation: Kontrollera
meddelandetyp, datum, tid, storlek och
var meddelandet är sparat.
[För ett meddelande som har misslyckats]
v Skicka igen: Skicka valt meddelande
igen.
v Spara som utkast: Flytta meddelandet
till Utkast.
v Ring: du kan ringa röst- eller videosamtal.
v Ta bort: Ta bort det aktuella
meddelandet.
v Skapa nytt medd.: Du kan skriva ett nytt
meddelande eller e-postmeddelande.
v Meddelandeinformation: Kontrollera
meddelandetyp, datum och tid.
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v Ring: du kan ringa röst- eller videosamtal.
v Ta bort: Ta bort det markerade

meddelandet.
v Skapa nytt meddelande: Skriv ett nytt
meddelande.
v Markera/avmarkera: Markera ett eller
flera meddelanden som ska tas bort.
v Kopiera och flytta: Om det är ett SMS
kan du flytta det till SIM-kortet eller flytta
till Mina saker/SIM-kortet.
v Filtrera: Meddelanden visas enligt
önskad meddelandetyp.
v Meddelandeinformation: Kontrollera
meddelandetyp, datum och tid.

Mina mappar

Meny 5.7

Du kan flytta meddelanden som finns i
Inkorgen eller i Skickade meddelanden
till Mina mappar och tillbaka (till
ursprungsmapparna).

Mallar
Meddelanden
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Meny 5.8

Textmallar (Meny 5.8.1)
Vanligt förekommande fraser kan du
lägga till, ändra och radera med vänster
funktionsknapp [Val].

Obs!
Beroende på operatör sparas
användbara fraser som standard.

Multimediemallar (Meny 5.8.2)
Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar
när du skapar MMS. Fem typer av mallar
(Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack,
Förlåt) finns som standard.

Smileys

Meny 5.9

Du kan lägga till, ändra och ta bort
smileys. Du kan infoga en smiley när du
skriver ett meddelande. Om du trycker på
bekräftelseknappen kan du visa ikonen.

Inställningar

Meny 5.0

SMS (Meny 5.0.1)
Konfigurera inställningar för SMS.
1. SMS-central: Skriv in adressen till din
SMS-central.
2. Leveransrapport: Genom att aktivera
den här funktionen kan du se om
ditt meddelande har kommit fram till
mottagaren.
3. Giltighetstid: Med den här nättjänsten
kan du ange hur länge dina SMS ska
sparas av meddelandetjänsten.

MMS (Meny 5.0.2)
Konfigurera inställningar för MMSmeddelanden.
1. Hämtningsläge: Du kan välja olika
hämtningslägen för när du använder
ditt hemmanät och för när du använder
ett annat nät (roaming). Välj Hemmanät
om du vill ta emot MMS automatiskt.
Om du väljer Roamingnät får du bara ett
aviseringsmeddelande i inkorgen och
du bestämmer då om du vill hämta ditt
MMS eller inte.
2. Leveransrapport: Välj om du vill
begära en leveransbekräftelse av en
mottagare, och om du tillåter att en
leveransbekräftelse skickas till en
avsändare.
v Begär rapport: Välj om en
leveransbekräftelse ska begäras för ett
MMS
v Tillåt rapport: Tillåt att leveransrapport
skickas på begäran om sådan.
3. Svaralternativ: Välj om du vill begära
ett läskvitto av en mottagare och om
du tillåter att läskvitto skickas till en
avsändare.
v Begär svar: Begär en bekräftelse på att
ett MMS har lästs.

Meddelanden

4. Meddelandetyper: Text, Röst Fax, X.400,
E-post
Normalt används meddelandetypen
Text. Du kan konvertera din text till andra
format. Kontakta nätoperatören om
du vill ha mer information om den här
funktionen.
5. Teckenkodning: Auto/Standardalfabet/
Unicode.
v Auto (standard): Meddelanden med
enkelbytetecken kodas normalt med
standardalfabet (GSM7). Meddelanden
med dubbelbytetecken (double-byte
character) kodas automatiskt i unicode
(UCS2).
v Standardalfabet: Meddelanden med
dubbelbytetecken kodas som enkelbyte.
Observera att dubbelbytetecken med
accenter eventuellt konverteras till
enkelbytetecken utan accent.
v Unicode: Meddelanden kodas i
dubbelbyte. Observera att du kanske
betalar för dubbelt så många tecken.
6. Skicka lång text som: Välj att skicka ett
långt meddelande som flera SMS eller
MMS.

45

Meddelanden
v Tillåt svar: Tillåt att en bekräftelse på

att ett meddelande har lästs skickas på
begäran om sådan.
4. Prioritet: Ange prioritet för meddelanden
(Låg, Normal eller Hög).
5. Giltighetstid: Ställ in giltighetstiden
för ett meddelande när du skickar ett
MMS. Meddelandet sparas endast på
multimediaservern under den tidslängd
som konfigurerats.
6. Sidvisn.tid: Bestäm hur länge varje sida i
ett meddelande ska visas.
7. Skaparläge : Välj meddelandeläge.
8. Leveranstid: Bestäm när meddelandet
ska levereras till mottagaren. MMScentralen levererar meddelandet när
leveranstiden passerats.
9. MMS-central: Ställ in nätinformation, till
exempel MMSC eller Internetprofilen, för
att skicka MMS.

Meddelanden
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E-post (Meny 5.0.3)
Konfigurera inställningarna för att ta emot
och skicka e-post.
1. E-postkonto: Skapa eller konfigurera ett
e-postkonto, inklusive e-postserver och
användar-ID.
2. Tillåt svarsmeddelande: Här bestäms
om bekräftelse på att e-postmeddelande
har lästs ska skickas på begäran om
sådan.
3. Begär e-postsvar: Här anger du om
du vill begära en bekräftelse på att ett
e-postmeddelande har lästs.
4. Hämtningsintervall: Ställ in
hämtningsintervall för automatisk
hämtning av inkommande e-post från
e-postservern. Observera att det kan
medföra extra kostnader att använda
funktionen Hämtningsintervall.
5. Inkludera meddelandet i
Vidarebefordra och Svara: Ange om du
vill ha med originalmeddelandet när du
vidarebefordrar eller svarar på det.
6. Inkludera bilaga: Bestäm om du vill
ta med den bifogade filen när du
vidarebefordrar meddelandet.
7. Autohämtning vid roaming: Ansluter
automatiskt till e-postkonto när du rör
dig i roaming-område.
8. Meddelande vid ny e-post: Du aviseras
om nya e-postmeddelanden.

9. Signatur: Skapa en textsignatur som kan
läggas till i slutet av e-postmeddelanden.
När ett e-postmeddelande skickas kan
signaturen läggas till (manuellt eller
automatiskt) i slutet av det.
0. Prioritet: Ange prioritet för
e-postmeddelanden (Låg, Normal eller
Hög).

Videomeddelande (Meny 5.0.4)
Du kan skicka eller ta emot meddelandet
med en videofil.

Röstmedd. (Meny 5.0.5)
Du kan skicka eller ta emot meddelandet
med en röstfil.

Tjänstmeddelande (Meny 5.0.6)
Du kan konfigurera inställningar som Pushmeddelanden (SI/SL).
v Tjänstmeddelande: Om det här
alternativet är På, kommer alla
tjänstmeddelande att tas emot.
v Tjänstsäkerhet: Du kan ändra de
generella inställningarna för kvitton på
Push-meddelanden (SI/SL).

Inforjänst (Meny 5.0.7)
v Områdesinfo: Ställ in status för

mottagningen.
v Kanaler: Lägg till eller ändra kanaler.
v Språk: Välj språk genom att trycka på

O. Sedan visas informationstjänstmed
delandet på det språk du valt.

Meddelanden
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Mina saker [Meny 6]
Mina bilder

Mina saker
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Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar
för att hämta bilder från Internet och
Standardbilder.
Bilder tagna med kameran lagras i mappen
Bilder och du kan skapa nya mappar för att
hantera dem.
När en fil är markerad visas följande val när
du trycker på vänster funktionsknapp [Val].
v Skicka: Skicka den markerade bilden
som meddelande, e-post eller via
Bluetooth/via Meddelande, E-post eller
Bluetooth
v Använd som
- Bakgrundsbild: Du kan använda en
bild som tema för startskärmen.
- Kontaktbild: Lägg till en bild till en
kontakt. Den bilden visas sedan när
du ringer eller blir uppringd av din
kontakt.
- Start: Välj en bild som skärmtema vid
start.
- Avstängning: Välj en bild till
avstängningsbild.
v Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
v Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
v Ta bort: Ta bort den markerade bilden.
v Markera/avmarkera: Med
markeringsfunktionen kan du skicka,
ta bort, flytta och kopiera flera filer åt
gången.

v Filer

- Ändra namn: Döp om en bild.
- Ändra: Redigera bilder.

Obs!
v Ändra-menyn visas inte i mappen

Standardbilder.
- Filinfo: visar information om vald fil.
v Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp i den

markerade mappen.
v Bildspel: Bilderna kan visas som ett

bildspel.
v Sortera efter: Sortera filer efter datum,

filtyp eller namn.
v Listvy/Rutnätsvy: Visa bilderna i en

Listvy eller Rutnätsvy.
v Minneshanterare: Visa minnesstatus

(mobil eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar
för att hämta ringsignaler och musik,
samt mappar med Standardljud och
Röstanteckningar. Här kan du hantera,
skicka eller ställa in ljud och ringsignaler.

När en fil är markerad visas följande val när
du trycker på vänster funktionsknapp [Val].
v Skicka: Skicka den markerade ljudfilen
som meddelande, e-post eller via
Bluetooth/via Meddelande, E-post eller
Bluetooth.
v Använd som
- Röstringsignal: Du kan använda
ljudfilen som ringsignal för
inkommande samtal.
- Videoringsignal: Du kan använda
ljudfilen som ringsignal för
inkommande videosamtal.
- Meddelandesignal: Du kan använda
ljudfilen som meddelandesignal.
- Start: Du kan använda ljudfilen som
startsignal.
- Avstängning: Du kan använda ljudfilen
som slutsignal.
v Filinfo: Visar information om den
markerade ljudfilen.
v Sortera efter: Sortera filer efter datum,
filtyp eller namn.
v Minneshanterare: Visa minnesstatus
(mobil eller externt minneskort).

Mina videor

Meny 6.3

Mina saker

Här kan du hantera eller skicka hämtade
eller tagna videosekvenser.
Tryck på O för att aktivera videofilen.
Följande funktioner kan du utföra med den
vänstra funktionsknappen [Val] i listan med
Videosekvenser.
v Skicka: Skicka det markerade
videoklippet som meddelande, e-post
eller via Bluetooth/via Meddelande,
e-post eller Bluetooth.
v Använd som: Du kan använda videofilen
som signal för när du får ett röst- eller
videosamtal.
v Flytta: Flytta filerna till mobilminnet eller
till det externa minnet.
v Kopiera: Kopiera filen som finns i
mobilens minne eller ett externt minne.
v Ta bort: Ta bort den markerade videon.
v Markera/avmarkera: Med
markeringsfunktionen kan du skicka,
ta bort, flytta och kopiera flera filer åt
gången.
v Filer
- Ändra namn: Ändra videons namn.
- Filinfo: Visar information om den
markerade videofilen.
v Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp.
v Sortera efter: Sortera filer efter namn,
datum eller filtyp.
v Listvy/Rutnätsvy: Visa bilderna i en
Listvy eller Rutnätsvy.
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v Minneshanterare: Visa minnesstatus (för

mobilen eller det externa minneskortet).
Med videospelaren kan du visa videor.
Videofiler visas som miniatyrer i listan. Välj
önskad video med knapparna u/d/
l/r. Markera önskad video och tryck
Spela upp för att visa videosekvensen.
v Liggande visning: Du kan visa videon i
läget för liggande visning.

Obs!
v Du kan även visa videon i läget för

bred visningsvinkel genom att trycka
på #.
v Ljud av/Ljud på: Sätt på/stäng av ljudet.
v Ta bild: Spara det som visas på den

Mina saker
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pausade skärmen som en bildfil (endast
möjligt när uppspelningen är pausad).
v Upprepa: Ställ in val för upprepning
(Av/En/Alla).
v Filinfo.: Kontrollera informationen för
den fil som spelas upp.
v Skicka: Skicka videon som meddelande,
e-post eller via Bluetooth/via
Meddelande, E-post eller Bluetooth.
v Ta bort: Ta bort den markerade videon.
v Använd som: Du kan använda videofilen
som signal för när du får ett röst- eller
videosamtal. Den här menyn förändras
beroende på vilken typ av fil som väljs.

Mina applikationer

Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra
program från den här menyn. Den kan ha
två mappar, inga mappar alls, eller Spel
och program. Standardmappen kan vara
beroende av operatör/land. Varje mapp
har en färdig länk för att hämta spel eller
program. Observera att det kan medföra
extra kostnader att använda onlinetjänster.
Du kan skapa en mapp genom att trycka
på vänster funktionsknapp [Val].

Övrigt

Meny 6.5

Övriga filer förutom bilder, ljud, videor, spel
och program lagras i den här mappen.

Mitt minneskort

Meny 6.6

Om du köper ett externt microSDminneskort kan du hantera större mängder
innehåll. Se avsnittet Så här använder du
ett microSD-minneskort på sidorna 19 och
20 för information om hur du sätter i och
tar ur minneskortet.
Du kan hantera innehållet på samma sätt
som du gör på mobilen.

Yahoo [Meny 7]
Du har tillgång till Yahoo Mobile Internet
Service.
v oneSearch: Sök efter snabba svar.
v E-post: Visar ditt e-postkonto.
v Väder: Visar aktuella väderförhållanden
och prognoser för olika platser i världen.
Visa en vädersammanfattning för de
sparade städerna. Om du väljer Öppen
visas en detaljerad väderprognos för flera
städer.
v Lokalt och kartor: Sök och bläddra efter
lokala adresser, restauranger, barer, hotell
mm.
v Innehållstjänster: Erbjuder ett
mångsidigt innehåll: nyheter, ekonomi,
underhållning och sport.
v Kalender och adressbok: Visar dina
möten och all kontaktinformation. Möten
och händelser som finns i kalendern visas
också under vyn Idag.

v Flickr: Med Flickr-widget kan du dela och

ha med dig dina foton var du än befinner
dig. När en användare registrerar sig på
Flickr kan du se alla Flickr-foton och dina
kontakter.

Obs!
v I vissa länder har du inte tillgång till

Yahoo! Go p.g.a begränsningar i nätet.

Yahoo
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Kontakter [Meny 8]
Lägg till nytt

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation.
Du kan ange namn, olika telefonnummer
och e-postadresser till en ny kontakt. Du
kan också lägga kontakten till grupper,
lägga till en bild eller avatar, ge kontakten
en speciell ringsignal och till och med
skriva en anteckning om kontakten.
I de andra fälten kan du bland annat ange
hemsida, URL, hemadress, företag, titel och
företagsadress.
Möjligheten att lägga till och hantera
kontaktinformation beror på tillgängligt
minne.

Sök

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformationen.
Som standard söker du på namn. Aktuell
sökmetod och resultat visas i Sökfönstret.
Du kan ringa ett telefonsamtal eller
skicka ett meddelande till det markerade
telefonnumret. Du kan söka efter
telefonnummer eller gruppinformation i
Kontakter.

Kontakter
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Obs!
På menyn Inställningar kan sökningen
utföras via efternamn.

Kortnummer

Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in
kortnummer. Kortnummer ställs in
på tangenterna 2-9. Du kan lägga till
kortnummer för en specifik kontakt med
upp till 5 olika nummer och en kontakt kan
ha flera kortnummer.

Grupper

Meny 8.4

Med hjälp av den här menyn kan
du hantera gruppinformation (såväl
information sparad i mobilen som på
simkortet). Du kan lägga till, ändra och ta
bort grupper. Om en personlig ringsignal
inte valts för ett visst nummer används
gruppsignalen för den grupp kontakten
tillhör.

Servicenummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN
(Service Dialling Numbers) tilldelade
av din tjänsteleverantör (om det
stöds av SIM-kortet). Bland dem finns
nödsamtal, katalogsökningar och
nummer till röstbrevlådor. När du valt ett
servicenummer ringer du upp tjänsten.

Eget nummer

Meny 8.6

Med den här funktionen kan du visa
telefonnumret på SIM-kortet. Du kan spara
egna nummer som används på SIM-kortet.

Synkronisera (Meny 8.8.2)
Skicka telefonbokens innehåll direkt till
servern.

Obs!

Mitt visitkort

Meny 8.7

Skapa ett eget visitkort genom att trycka på
den vänstra funktionsknappen Lägg till. När
du har lagt in namn, nummer, e-postadress
och bild kan du använda det som ett
visitkort när du skickar ett meddelande.

Inställningar

Meny 8.8

Inst. för kontaltl (Meny 8.8.1)
v Visa kontakter från: Välj vilken

kontaktinformation som ska
visas (från mobilens minne, SIMkortet eller bäggedera). Alla är
standardinställningen.
v Visa namn: Du kan ställa in
visningsordningen efter namn.
v Visa bild: Välj om en bild ska visas eller
inte.

v Den här tjänsten är inte tillgänglig

i alla länder. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information.

Kopiera (Meny 8.8.3)
Du kan kopiera kontakter från mobilens
minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet
till mobilens minne. Du kan kopiera alla
poster samtidigt eller en i taget.

Flytta (Meny 8.8.4)
Du kan flytta kontakter från mobilens
minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet
till mobilens minne. Du kan flytta alla
objekt samtidigt eller flytta ett i taget.

Kontakter
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Kontakter
Skicka alla kontakter via
Bluetooth (Meny 8.8.5)
Skicka all information i din mobils
telefonbok till andra mobiler via Bluetooth.

Ta bort all kontaktinformation. Du kan ta
bort alla kontakter i såväl mobilminnet som
i SIM- kortet.

Säkerhetskopiera kontakter

Minnesinfo. (Meny 8.8.9)

(Meny 8.8.6)

Du kan kontrollera statusen för
kontaktminnet på den här menyn.

Spara all information som finns i mobilens
telefonbok på ett externt minne som ett
vcard.

Återställ kontakter (Meny 8.8.7)
Återställ all telefonboksinformation som
finns i ett externt minne till mobilminnet i
form av ett vcard.

Kontakter
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Rensa kontakter (Meny 8.8.8)

Verktyg [Meny 9]
Snabbmeny

Meny 9.1

Du kan ange funktioner som ska sparas i
snabbmenyn. Om du sparar de funktioner
som du ofta använder i snabbmenyn så
kan du komma åt dem enkelt med en enda
knapptryckning.

Alarm

Meny 9.2

Obs!
v Alarmet slås på även om mobilen är

avslagen.

Miniräknare

Meny 9.3

Med räknarmodulen kan du utföra
grundläggande aritmetiska funktioner
som addition, subtraktion, multiplikation
och division samt några matematiska
funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg, rad).

Verktyg

När du ställt alarmet, visas i
indikatorfältet. Alarmet ljuder på den
inställda tiden.
Tryck på O för att stänga av alarmet. Välj
vänster funktionsknapp (snooze) och välj
snooze-intervall. Alarmljudet tystnar och
återtas efter den valda snooze-tiden. Du
kan ställa in upp till 5 alarm.
1. Välj önskat alarm som du vill ställa
in i alarmlistan. Om det inte finns
något alarm trycker du på den vänstra
funktionsknappen [Lägg till], så kan du
ställa in ett alarm.
2. Ställ/Avbryt alarm: Ställ eller avbryt
alarmet med hjälp av alternativen för att
ställa eller välja alarmtid.
3. Ange alarmtid: Ange önskad alarmtid
genom att ange timme och minut. Välj
antingen "AM" eller "PM". De valen är
synliga om mobilen är inställd på att visa
tid med 12-timmarsformat.

4. Välj repetitionsinställning: Välj
önskad repetitionsinställning med
l/r eller välj önskad inställning
från listan genom att trycka på vänster
funktionsknapp [Lista].
5. Välj alarmsignal: Välj alarmsignal genom
att trycka på vänster funktionsknapp
[Redigera].
6. Skriv anteckning: Ange alarmnamn.
7. Snooze: Ange alarmets snooze-tid.
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Verktyg
Tidtagarur

Meny 9.4

Med tidtagaruret kan du ta reda på hur
lång tid något tar/ta tid på lite olika saker.

Enhetsomvandlare

Meny 9.5

Om du vill konvertera valuta, ytmått, längd,
vikt, temperatur, volym och hastighet ska
du använda den här menyn.

Världstid

Meny 9.6

Världstidsfunktionen ger information om
vad klockan är i större städer i världen.

STK (SIM-tjänst)

Verktyg
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Meny 9.7

Beroende på om du med ditt SIM-kort kan
använda SAT-tjänster (SIM Application
Toolkit) eller inte, kan den här menyn
(Meny 9.7) se ut på lite olika sätt.
Om ditt SIM stödjer SAT-tjänster kommer
den här menyn innehålla namn på
operatörsspecifika tjänster lagrade på SIMkortet, till exempel "Special". Om så är fallet,
se informationen som levererades med ditt
SIM-kort för mer information om hur dessa
tjänster används.

Webbläsare [Meny *]
Hem

Meny *.1

Du kan starta en webbläsare och få
tillgång till den aktiverade profilen i
Webbläsarinställningar.

Ange adress

Meny *.2

Du kan själv skriva in en URL-adress och
öppna den tillhörande webbsidan.

Bokmärken

Meny *.3

Du kan spara dina favoriter eller
oftast besökta URL-adresser/sidor. I
menyn Bokmärken kan du använda
funktionerna Skicka, Lägg till ny, Ändra,
Markera/avmarkera och Ta bort. Ett flertal
förkonfigurerade URLadresser finns lagrade
som favoriter.

RSS-läsare

Meny *.4

RSS-läsaren hämtar och ger dig
uppdaterade nyheter från de webbplatser
som finns registrerade i din mobil.
Meny *.5

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

Meny *.6

Du kan visa en lista med de sidor som du
har besökt.

Inställningar

Meny *.7

Du kan ändra webbläsarens inställningar
för hur du ansluter och visar sidor.

Profil (Meny *.7.1)
Välj en lämplig profil genom att trycka
på . Då aktiveras profilen för start av
webbläsare.

Inställningar för utseende
(Meny *.7.2)
v Teckenkodning

Anger webbläsarens standardtecken.
v Skrollning

Med den här funktionen kan du ange
bläddringshastigheten genom att välja
antalet rader som ska bläddras. På menyn
kan du välja 1, 2 eller 3 rader.
v Visa bild
Här kan du aktivera eller avaktivera
visning av bilder i webbläsaren.

Webbläsare

Sparade sidor

Historik
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Webbläsare
Obs!
v Om du aktiverar den här funktionen

fördröjs visning av bilder till dess
överföringen slutförts. Om du
avaktiverar den här funktionen
hindras webbläsaren från att hämta
bilder från servern, vilket gör
överföringen snabbare.

Säkerhet (Meny *.7.5)
Certifikatlista
Välj det certifikat som du vill visa.

Rensa session
Välj det här för att rensa säkra datasessioner
(WTLS/TLS).

Återställ inställningar (Meny *.7.6)
v Javascript

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Cache (Meny *.7.3)
Om du aktiverar cachen så kan du lagra
visade sidor i mobilen. När en sida har
lagrats i cachen går det mycket snabbare
att hämta sidan när du senare vill visa
samma sida.

Cookies (Meny *.7.4)
Om du aktiverar cookies kan du lagra
cookies som överförs från servern. Om du
avaktiverar den här funktionen kommer
cookies inte att lagras i mobilen.

Webbläsare
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Välj det här om du vill återställa
webbläsaren till mobilens
standardinställningar.

Anslutningar [Meny 0]
Bluetooth

Meny 0.1

Bluetooth-anslutning
Din mobil har inbyggd Bluetooth trådlös
teknologi som gör det möjligt att ansluta
din mobil trådlöst till andra Bluetoothenheter som till exempel en handsfree, PC,
PDA eller andra telefoner.
Du kan till exempel ha en konversation
via ett trådlöst headset eller surfa på
Internet trådlöst uppkopplad genom en
mobiltelefon. Du kan också till exempel
utbyta visitkort, kalenderposter och bilder.

Obs!
v Vi rekommenderar att mobilen och

Bluetooth-enheten du vill upprätta
kommunikation emellan befinner
sig inom 10 meter från varandra.
Anslutningen kan förbättras om det
inte står några fasta föremål mellan
mobilen och Bluetooth-enheten.

Anslutningar

1. Komma igång
• Meny o Anslutningar o Bluetooth
o Slå på/Stäng av
För att använda Bluetooth-funktionerna
måste du först Slå på dem.

2. Bluetooth-inställningar
• Meny o Anslutningar o Bluetooth
o Inställningar
- Enhetssynlighet: När [Mobilens
synlighet] är inställd på [Synlig] kan
andra enheter hitta din mobil när de
söker efter en Bluetooth-enhet. Väljer
du [Dold] kommer andra enheter inte
hitta din mobil när de söker efter en
Bluetooth-enhet.
- Enhetens namn: Ge din mobil ett
namn eller döp om den. Det namn du
väljer visas när mobilen hittas av andra
enheter. Mobilens namn visas bara på
andra enheter när [Mobilens synlighet]
är inställd på [Synlig].
- Tjänster som stöds: Du kan visa en
lista över enheter, t.ex. headset- och
handsfree-tillbehör som kan användas
på den här Bluetooth-kompatibla
mobilen.
- Min adress: Här kontrollerar du
Bluetooth-adressen.
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Anslutningar
Obs!
v När du använder Bluetooth-enheten

i mobilen medför det säkerhetsrisker
för mobilen. Därför rekommenderar
vi att Bluetooth-synligheten sätts
till Dold efter att inställningar
och hopparningar är gjorda. För
inkommande filer via Bluetooth,
oavsett om det är mellan hopparade
enheter eller ej, kan du välja att ta
emot eller avvisa överföringen efter
att du verifierat sändaren.

Anslutningar
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3. Söka efter och para ihop en ny enhet
<Söka efter enhet>
Du kan söka efter en ny enhet på följande
meny.
• Meny o Anslutningar o Bluetooth o
Sök efter ny enhet
<Hopparning av enheter>
1. Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet
att para ihop trycker du på Lägg till ny
enhet.
2. På skärmen visas meddelandet Söker
efter enheter. Bluetooth-enheter inom 10
meters räckvidd hittas.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas
visas de i en lista på skärmen. Om inga
Bluetooth-enheter hittas får du en fråga
om du vill söka på nytt.

4. Hopparningsprocedur
- Tryck på O. En dialogruta öppnas på
skärmen där du anger ditt lösenord.
- När du har skapat ett lösenord
(med mellan 1 och 16 siffror) måste
användaren av den andra enheten ange
lösenordet för hopparning. Användaren
av den andra enheten måste känna
till lösenordet i förväg för att bli
autentiserad.
<Ta bort enheter>
1. Välj en enhet du vill koppla bort på
skärmen Hopparade enheter.
2. Välj enhet genom att trycka på Ta bort
eller genom att trycka på Val > Ta bort. Ta
bort alla hopparade enheter genom att
välja Val > Ta bort alla.
<Överföra data med Bluetooth>
1. Om du vill överföra data från din mobil
till en annan Bluetooth-enhet, välj först
det program där informationen finns
sparad. Om du till exempel vill skicka
data från mappen Mina filer till en annan
enhet, välj Meny o Mina saker o Mina
bilder/Mina ljud/Mina videor/Övrigt/
Externt minne o Välj de data som ska
skickas o Skicka o Bluetooth

2. Överföra data
1) Hopparad enhet visas. Om den
önskade enhet inte finns med i listan
väljer du [Uppdatera].
2) Välj den enhet du vill överföra data till
bland enheterna på skärmen och tryck
på O.
3) Om den andra parten väljer [Ja]
på [Anslutningsförfrågan] överförs
uppgifterna.

Server-synk.

Meny 0.2

USB-anslutningsläge

Meny 0.3

Du kan aktivera USB-anslutningsläget i
mobilen för flera olika ändamål.
Om du använder masslagringsfunktionen
med exempelvis USB-minnen väljer
du Masslagring på den här menyn.
Masslagring är endast tillgängligt för
externa minneskort.
Om du använder datatjänster som
datorprogram kan du välja Datatjänst på
den här menyn.

Obs!
v Den här tjänsten är inte tillgänglig i

alla länder. Kontakta din operatör för
mer information.

Anslutningar

Om din operatör stödjer
synkroniseringstjänster kan du använda
den här funktionen för att synkronisera
data i mobilen med data på en server som
exempelvis Kontakter, Kalender, Att göra
och Anteckningar över nätet.
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Inställningar [Meny #]
Profil

Meny #.1

Meny #.3

På den här menyn kan du göra skärmvi
sningsalternativen och menyns grafiska
gränssnitt personliga.

Mobil

Du kan välja vilket skärmtema som ska
visas på huvudskärmen.

Meny #.2

Skärmtema (Meny #.3.1)

Automatiskt knapplås (Meny #.2.1)

Viloläge

Om du aktiverar den här funktionen så
låses knappsatsen automatiskt efter en
förinställd tid när luckan stängs.

v Bakgrundsbild: Välj en bild som ska visas

Språk (Meny #.2.2)
Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja
Automatisk på språkmenyn så används det
språk som används på SIM-kortet.

Energispar (Meny #.2.3)
När du inte använder mobilen kan du
spara på ström genom att aktivera den här
menyn.

Inställningar
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Skärm

Du kan välja ringsignal eller vibration för
inkommande samtal och i profilen ställa
in ljud och volym på ringsignal, knappljud
och ljudeffekt.

Mobilinfo (Meny #.2.4)
Den här funktionen visar telefonnumret
på SIM-kortet, modell, namn och
mjukvaruversion på mobiltelefonen.

på huvudskärmen.
v Visa: Välj vad som ska visas på skärmen I

viloläge: Klocka, Klocka och knappguide,
Dubbel klocka, Knappguide, Inget,
Kalender + Klocka eller Kalender.
v Klocktyp: Välj vilken klocktyp; Liten, Stor
eller analog.
v Teckenfärg för klocka: Välj färg på
klockan.

Start
Du kan välja bilden som ska visas när du
slår på mobilen.

Avstängning
Du kan välja bilden som ska visas när du
stänger av mobilen.

Tid och datum

Meny #.4

Välja önskat menyutseende, Rutnät eller En
och en.

Även om lokal tid automatiskt ställs in när
mobilen registreras på nätet kan användare
konfigurera tid och datum direkt i den
här menyn. Tiden som konfigureras av
användaren är giltig endast så länge
mobilen är påslagen.

Font (Meny #.3.3)

Tid

Du kan ställa in stil, storlek och färg på de
tecken du slår in med hjälp av l/r.

1. Välj Tid på Tid och datum-listan och tryck
sedan på O.
2. Ställ markören på önskat fält, Timmar,
Minuter eller am/pm med hjälp av
navigeringsknapparna. (När du valt
12-timmar som Tidformat)
3. Ange Timmar och Minuter med
siffertangenterna.
4. Välj tidformat med hjälp av l/r.
5. Bläddra neråt för att välja hur timsignalen
ska låta, t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.
6. Tryck på mittenknappen O för att
ställa in den tid du specificerat.

Menyutseende (Meny #.3.2)

Bakgrundsbelysning (Meny #.3.4)
Du kan ange tidsgräns för
bakgrundsbelysning och ljusstyrka på
startskärmen och tidsgräns för knappsatsen
individuellt.

Tema för mobilen (Meny #.3.5)
Du kan ställa in mobiltema: vitt eller svart

Välkomstmeddelande (Meny #.3.6)
Du kan mata in meddelandet som visas när
mobilen slås på.

Inställningar
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Inställningar
Datum
1. Välj Datum på Tid och datum-listan och
tryck sedan på O.
2. Välj datumformat med hjälp av l/
r.
3. Ange Dag, Månad och År med
siffertangenterna.
4. Tryck på mittenknappen O för att
ställa in det datum du specificerat.

Auto. datum/tid
När den automatiska uppdateringen är
På uppdateras datum och tid automatiskt
utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta
först är valt bekräftas tid och datum innan
de uppdateras automatiskt.

Inställningar
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Nät

Meny #.5

Välj nät (Meny #.5.1)
Välj mellan Automatisk eller Manuell.
v Automatisk: Med den här funktionen
utförs nätsökning och registrering på
nätet automatiskt. Den rekommenderas
för bästa service och kvalitet.
v Manuell: Alla för tillfället tillgängliga nät
för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du
kan välja att registrera dig på ett av dem.
Om registreringen på nätet misslyckas
visas nätlistan igen och du kan välja ett
annat att registrera dig på.

Sommartid

Obs!

Välj om du vill aktivera funktionen för
sommartid eller inte. Du kan ställa in
sommartid med en eller två timmars
förskjutning.

v När luren förlorar kontakten

med nätet i manuellt läge visas
meddelandet där du kan välja bland
tillgängliga nät i viloskärmen.

Nätläge (Meny #.5.2)

Paketdataanslutning Meny #.8

Du kan ställa in vilken typ av nät som ska
sökas när nät söks i menyn Välj nät
Om nät söks automatiskt kan du lägga till
nät som du föredrar att ansluta till. Du kan
välja mellan följande alternativ:

Väljer du "Om möjlighet finns", registreras
mobilen automatiskt till ett GPRS-nät
när du slår på den. Väljer du "Vid behov"
upprättas GPRS-anslutningen när du
ansluter till en WAP- eller programtjänst,
och avslutas när du avslutar WAP- eller
programanslutningen.

Internetprofiler

Säkerhet

Förvald lista (Meny #.5.3)

Meny #.6

På den här menyn visas Internetprofiler. Du
kan skapa nya, ta bort eller göra ändringar
i profiler med hjälp av Alternativ-menyn.
Du kan däremot inte ta bort eller ändra
standardinställningar anpassade till
nationella variationer.

Meny #.9

PIN-begäran
När det här är valt till På blir du ombedd
att slå PIN-koden varje gång du slår på
mobilen.

Obs!

Anslutningspunkter Meny #.7

v Tryck på höger funktionsknapp i

fönstret för PIN-kod så återgår du till
föregående steg.
v Om felaktig PIN-kod anges 3 gånger

blir PIN-koden ogiltig. Då måste du
ange PUK-koden för att konfigurera
PIN-koden på nytt.
v Högsta antalet gånger du får skriva
in PUK-koden är 10. (Obs: Om du
anger en felaktig PUK-kod 10 gånger
blockeras SIM-kortet och måste
ersättas.)
v Om begäran om PIN-kod inte kan
avaktiveras p.g.a. inställningar från din
operatör kommer du inte kunna välja
det här menyalternativet.

Inställningar

I den här menyn visas en lista över
anslutningspunkter. Du kan skapa nya
profiler, radera eller ändra dem med hjälp
av Val-menyn. Däremot kan du inte radera
eller ändra standardinställningar anpassade
till nationella variationer.
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Inställningar
Mobillås
Du kan låsa mobilen. Följande fyra
låsfunktioner finns tillgängliga.
Vid påslagning: Låser mobilen varje gång
den slås på.
Vid byte sv SIM-kort: Låser mobilen när
SIM-kortet har bytts ut.
Omedelbart: Låser mobilen omedelbart.
Ingen: Avaktiverar låsfunktionen. Du måste
slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt
val.
v För att låsa upp mobilen måste du ange
säkerhetskoden.

Ändra koder
Du kan ändra PIN, PIN2 och mobilens
lösenord.
PIN-kod
PIN är en förkortning för Personal
Identification Number och används för att
förhindra obehörigt användande.

Inställningar
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Obs!
v Om du anger en felaktig PIN-kod 3

gånger i följd i textfönstret för PINkod blir PIN-koden ogiltig. Om det
händer måste du ange PUK-koden
för att konfigurera PIN-koden på nytt.
Högsta antalet gånger du får skriva
in PUK-koden är 10. (Obs: Om du
anger en felaktig PUK-kod 10 gånger
blockeras SIM-kortet och måste
ersättas.)

Pin2-kod
PIN2 är en förkortning för Personal
Identification Number 2 och används för
att förhindra obehörigt användande, precis
som med PIN-koden. Proceduren för att
ändra PIN2 är samma som för att ändra
PIN-kod. Om en felaktig PIN2-kod anges
3 gånger blir PIN2-koden ogiltig. Om det
händer måste du ange PUK2-koden för att
konfigurera PIN2-koden på nytt. Det högsta
antalet gånger du får försöka att skriva in
PUK2-koden är10, precis som för PUK1. Om
PUK-koden anges felaktigt 10 gånger blir
PIN2-koden ogiltig.

Säkerhetskod

Externt minne (Meny #.0.4)

Säkerhetskoden används för att ändra
mobiltelefonens lösenord. Högsta antalet
gånger du får skriva in säkerhetskoden är
inte begränsat, till skillnad från PIN och
PIN2.

Den här funktionen visar status
för användarminne på det externa
minneskortet. Den här funktionen visar
förhållandet mellan använt och ledigt
minne.

Minneshanterare

Huvudlagringsinställning

Meny #.0

Telefonens gemensamma minne
(Meny #.0.1)

Den här funktionen visar status för
användarminnet på mobiltelefonen.
Eftersom funktionen genomsöker hela
filsystemet tar den några sekunder att
genomföra.

Telefonens tilldelade minne
(Meny #.0.2)

SIM-minne (Meny #.0.3)
Den här funktionen visar status för
användarminne på SIM-kortet.

Du kan välja att lagringsplats för den
hämtade filen: i mobilen eller på ett externt
minne.

Streaming-inställningar
Meny #.*
Du kan ändra nätinställningarna för
Streaming-uppspelning.

Återst. inställn.

Meny #.#

Välj det här alternativet för att
återställa mobilens ursprungliga
standardinställningar. Du måste då ange
säkerhetskoden.

Inställningar

Den här funktionen visar status för minnet
tilldelat till användaren. Normalt innehåller
det SMS, Kontakter, Kalender, Att göra,
Anteckningar, Alarm, Samtalslistor, och
Bokmärken. Det ger en klar bild över
utnyttjat värde jämfört med totalt värde för
varje post.

(Meny #.0.5)
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Tillbehör
Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina
personliga kommunikationsbehov.

Laddare

Stereoheadset

L

För att kunna
ladda batteriet.

Standardbatteri

Obs!
v Använd alltid äkta LG-tillbehör.
v Om du inte gör det kan garantin

upphöra att gälla.
v Tillbehören kan skilja sig åt mellan

olika regioner. Om du vill ha mer
information kontaktar du det
regionala serviceföretaget eller en
representant.

Tillbehör
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Tekniska data
Allmänt
Produktnamn: KF310
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA
Nettovikt: 67.5g (utan batterier)

Temperaturgränser
Högst: +55°C (Normalt) / +45°C (Laddar)
Lägst: -10°C

Tekniska data
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Dansk

KF310

BRUGERMANUAL

Dette dokument er brugermanualen til
videomobiltelefonen LG KF310 3G. LG Electronics
forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument.
Det er forbudt at kopiere, redigere og distribuere dette
dokument uden tilladelse fra LG Electronics.

Bortskaffelse af din gamle telefon
1. Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det
europæiske direktiv 2002/96/CE.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra
husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du
kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.
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For din sikkerhed
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være
farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer
ikke overholdes. Yderligere oplysninger
findes i denne manual.

ADVARSEL!
• Mobiltelefoner skal altid holdes slukket
ombord på fly.
• Undlad at holde telefonen i hånden under
kørsel.
• Brug ikke telefonen i nærheden af
tankstationer, brændstofdepoter, kemiske
virksomheder, eller hvor der finder
sprængninger sted.
• Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere
for din egen sikkerheds skyld.
• Rør ikke ved telefonen med våde hænder,
mens den oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
• Opbevar telefonen på et sikkert sted
uden for små børns rækkevidde. Den
indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

For din sikkerhed
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FORSIGTIG!
• Sluk for telefonen på steder, hvor det
er påkrævet i henhold til særlige regler.
Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor
en tændt telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.
• Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige
på alle mobilnetværk. Derfor er det
tilrådeligt ikke udelukkende at være
afhængig af mobiltelefonen til nødopkald.
• Benyt udelukkende ORIGINALT tilbehør for
at undgå at skade telefonen.
• Alle radiosendere har en vis risiko for
interferens med elektroniske produkter i
nærheden. Svag interferens kan muligvis
påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.
• Batterier bør bortskaffes i
overensstemmelse med gældende
lovgivning.
• Undlad at skille telefonen eller batteriet ad.

Retningslinjer for sikker og effektiv
brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være
farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer
ikke overholdes.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler

(International Commission on NonIonizing Radiation Protection) er på 2
W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
v Den højeste SAR-værdi for denne model
af telefonen testet med DASY4 under
brug ved øret er 0.562 W/kg (10 g).
v Oplysninger om SAR-data til lande/
områder, hvor man har antaget en SARgrænse, anbefalet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), der
er 1.31 W/kg i gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af
produktet
ADVARSEL!
Brug kun batterier, opladere og tilbehør,
der er godkendt til brug med netop denne
telefonmodel. Brug af andre typer kan
ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller
garantier gældende for telefonen og kan
være farlig.
v Skil ikke enheden ad. Aflever den til en

kvalificeret servicetekniker, når der er
brug for reparation.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Specific Absorption
Rate - specifik absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model KF310 er
designet til at overholde gældende
sikkerhedskrav for udsættelse af
radiobølger.
Disse krav er baseret på videnskabelige
retningslinjer, der omfatter
sikkerhedsmarginer, der skal sikre alle
personers sikkerhed uanset disses alder
eller helbred.
v Retningslinjerne for udsættelse for
radiobølger benytter måleenheden
SAR (Specific Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). SAR-test udføres
ved hjælp af standardiserede metoder,
mens telefonen sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle
anvendte frekvensbånd.
v Mens der kan være forskelle på
SAR-niveauerne for forskellige LGtelefonmodeller, er de alle udviklet til at
opfylde de relevante retningslinjer for
udsættelse for radiobølger.

v Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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v Hold enheden væk fra elektriske

v Brug en tør klud til at rengøre enheden

apparater, som f.eks. tv'er, radioer og
pc'er.
v Hold enheden væk fra varmekilder, som
f.eks. radiatorer eller ovne.
v Tab ikke enheden.
v Enheden må ikke udsættes for mekaniske
vibrationer eller stød.
v Sluk for telefonen på steder, hvor det
er påkrævet i henhold til særlige regler.
Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor
en tændt telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.
v Rør ikke ved telefonen med våde hænder,
mens den oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
v Oplad ikke håndsættet i nærheden af
brændbart materiale, da håndsættet
kan blive varmt og dermed udgøre en
brandfare.

på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler
som f.eks. benzen, fortynder eller
alkohol).
v Oplad ikke telefonen, mens den ligger på
bløde møbler.
v Telefonen bør oplades i et område med
god udluftning.
v Udsæt ikke enheden for store mængder
røg eller støv.
v Opbevar ikke telefonen ved siden af
kreditkort eller billetter, da de kan
påvirke oplysningerne på magnetstriben.
v Tryk ikke på skærmen med en skarp
genstand, da det kan beskadige
telefonen.
v Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
v Vær forsigtig med brug af tilbehør, som
f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen
unødigt.

Effektiv betjening af
telefonen

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående
brug af mobiltelefoner i områder, hvor du
kører.
v Brug ikke en håndholdt mobiltelefon
under bilkørsel.
v Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
v Brug et håndfrit sæt, hvis det er
tilgængeligt.
v Kør ind til siden, og stop bilen, før du
foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
v Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse
elektroniske systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

må der ikke være bærbart trådløst
udstyr i vejen for den. Det kan resultere i
funktionsfejl på airbaggen eller forårsage
kvæstelser pga. ukorrekt funktionalitet.
v Hvis du lytter til musik, når du er ude,
skal du sikre, at lydstyrken er på et
fornuftigt niveau, så du er opmærksom
på omgivelserne. Dette er især vigtigt,
når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader
Du kan beskadige din hørelse, hvis du er
udsat for høj lyd i længere tid ad gangen.
Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller
slukker for håndsættet tæt på dit øre. Vi
anbefaler også, at lydstyrken for musik og
opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

Sprængningsområde
Brug ikke telefonen ved
sprængningsområder. Overhold
restriktioner, og følg eventuelle love eller
regler.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan opleve interferens,
hvilket kan påvirke ydeevnen.
v Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden
af medicinsk udstyr uden først at
bede om lov. Undgå at anbringe
telefonen oven på pacemakere, f.eks. i
brystlommen.
v Visse høreapparater kan blive forstyrret
af mobiltelefoner.
v Svag interferens kan muligvis påvirke
tv'er, radioer, pc'er osv.

v Hvis din bil er udstyret med en airbag,
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Områder med brand- og
eksplosionsfare
v Anvend ikke telefonen, når du tanker

brændstof.
v Anvend ikke telefonen i nærheden af

brændstof eller kemikalier.
v Transporter og opbevar ikke

letantændelige gasarter, væsker og
sprængstoffer samme sted i bilen, som
du opbevarer mobiltelefonen og dens
tilbehør.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

10

I fly
Trådløse enheder kan forårsage interferens
i fly.
v Sluk altid mobiltelefonen, inden du går
om bord i et fly.
v Brug ikke telefonen, mens flyet befinder
sig på jorden, medmindre du har fået
tilladelse af kabinepersonalet.

Børn
Opbevar telefonen et sikkert sted, som
er utilgængeligt for små børn. Den
indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald
Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige
på alle mobilnetværk. Derfor må du
aldrig udelukkende være afhængig af
mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig
hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af
batteriet
v Du behøver ikke at aflade batteriet

helt, før du genoplader det. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
v Brug kun LG-batterier og -opladere.
LG-opladere er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
v Du må ikke skille batteriet ad eller
kortslutte det.
v Hold batteriets metalkontakter rene.
v Udskift batteriet, når det ikke længere
har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis af gange, inden
det skal udskiftes.

v Genoplad batteriet, hvis det ikke er

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

blevet brugt i lang tid, for at forlænge
brugstiden.
v Udsæt ikke batteriopladeren for direkte
sollys, og brug den ikke i omgivelser med
høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
v Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde
omgivelser, da det kan forringe batteriets
ydeevne.
v Der kan opstå eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.
v Bortskaffelse af brugte batterier skal
ske iht. producentens vejledning.
Genbrug batteriet, hvis det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
v Hvis du skal udskifte batteriet, bør
du henvende dig hos nærmeste
autoriserede LG Electronics-servicecenter
eller -forhandler for at få hjælp.
v Tag altid opladeren ud af stikkontakten,
når telefonen er fuldt opladet. På den
måde undgår du, at opladeren bruger
unødvendigt meget strøm.
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Funktioner i KF310
Telefonens dele
Telefon åben

Øresnegl
VGA-kamera
Navigationstaster
v I standbytilstand:
l Pop-op-vinduet
Profiler
r Skriv tekstmeddelelse
u Hurtigmenu
d Kontakter
v I menuen: Styrer

menuer.
Tasten OK (bekræft)

Funktioner i KF310
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Multitasking-tast

LCD-skærm
v Øverst: Ikonerne viser
signalstyrke, batteristand og
forskellige andre funktioner
v Nederst: Indikatorer for
funktionstaster
Kamerafunktionstast
v Gå til
eksempelskærmbilledet
Kamera
Alfanumeriske taster
v I standbytilstand: Indtast
numre, der skal ringes op til.
Hold nede:
0for internationale
opkald.
1for at ringe op til
telefonsvarercentret.
2-9 for lynopkald.
v I redigeringstilstand: Indtast
tal og bogstaver.

Venstre funktionstast/højre
funktionstast
Udfører den funktion, der er angivet
nederst på displayet.
Tast til afslutning af opkald
v Du kan afslutte et opkald.
v Du kan gå tilbage til standbytilstand ved
at trykke på denne tast, når du aktiverer
menuen.
Ryd-tast
Du kan slette et bogstav eller gå tilbage til
den forrige menu.

Funktioner i KF310

Send-tast
v Ringer op til et telefonnummer og
besvarer et opkald.
v I standbytilstand: Viser en liste over
tidligere foretagne, modtagne og tabte
opkald.
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Funktioner i KF310
Set fra højre

Set fra venstre

Strophul
Stik til hovedsæt/
oplader/kabel

Stik til microSD-kort

Taster på siden

Funktioner i KF310
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Visning bagfra

Batteridæksel

Udvendig
kameralinse
Batteri
Holder til USIMkort

Funktioner i KF310
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Sådan kommer du i gang
Installation af USIM-kortet
og batteriet
1. Installation af USIM-kortet
Dit USIM-kort indeholder dit
telefonnummer, serviceoplysninger og
kontakter og skal indsættes i håndsættet.
Hvis du fjerner USIM-kortet, kan du
ikke bruge håndsættet (undtagen til
nødopkald), før der indsættes et gyldigt
kort. Frakobl altid opladeren og andet
tilbehør fra håndsættet, før du indsætter
eller fjerner USIM-kortet. Skub USIM-kortet
ind i holderen til USIM-kortet. Sørg for, at
USIM-kortet er ordentligt isat, og at det
guldfarvede kontaktområde på kortet
vender nedad. Hvis du vil fjerne USIMkortet, skal du trykke det let ned og trække
det i den modsatte retning.

Sådan kommer du i gang
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Sådan indsættes USIM-kortet

Sådan fjernes USIM-kortet

Bemærk
v Metalkontakten på USIM-kortet kan

let beskadiges af skrammer. Vær
meget forsigtig, når du rører ved
USIM-kortet. Følg de instruktioner, der
følger med USIM-kortet.
v Når du har fjernet batteriet, skal du
isætte USIM-kortet.

2. Installation af batteriet
Skub batteriet opad, indtil det kommer på
plads.

3. Sådan fjernes batteriet
Slå strømmen fra (Hvis strømmen forbliver
tilsluttet, er der risiko for, at du kan miste de
gemte telefonnumre og meddelelser).
Hold batteriets låseknap nede, og skub
batteriet ned.

Sådan kommer du i gang
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Sådan kommer du i gang

Opladning af batteriet
Før du tilslutter rejseopladeren til telefonen,
skal du installere batteriet.

Bemærk
v Brug kun den medfølgende oplader.

3. Batteriikonets linjer stopper med at
bevæge sig, når opladningen er fuldført.
4. Kontroller, at batteriet er helt opladet, før
du benytter telefonen for første gang.

FORSIGTIG!

Sådan kommer du i gang
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1. Stikket på opladeren skubbes ind i stikket
på højre side af telefonen med pilen
vendt som vist på diagrammet, indtil det
klikker på plads.
2. Slut den anden ende af rejseopladeren til
en stikkontakt.

• Pres ikke stikket for hårdt i, da det
kan beskadige telefonen og/eller
rejseopladeren.
• Hvis du bruger batteriopladeren i
udlandet, skal du muligvis bruge en
stikadapter.
• Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under
opladning.

ADVARSEL!
• Tag opladeren ud af stikket under
tordenvejr for at undgå elektrisk stød og
brand.
• Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder
eller negle, må komme i kontakt med
batteriet. Det kan forårsage brand.

Afbrydelse af opladeren
Fjern rejseopladeren fra telefonen som vist
i diagrammet nedenfor.

microSD-hukommelseskort
Sådan indsætter du et microSDhukommelseskort

3. Indsæt hukommelseskortet i stikket.
Guldkontakterne skal være på bagsiden
af microSD-kortet. Skub ikke for hårdt
på microSD-kortet. Hvis det er svært at
få det ind i stikket, kan det skyldes, at du
forsøger at indsætte det den forkerte
vej, eller at der er et fremmedlegeme i
stikket.
4. Når hukommelseskortet er indsat, skal
du skubbe, indtil du hører et “klik”, hvilket
betyder, at microSD-kortet er låst korrekt.

Sådan kommer du i gang

Sådan bruger
du et microSDhukommelseskort

1. Sluk telefonen. Hvis du indsætter eller
fjerner microSD-kortet, mens telefonen
er tændt, kan det beskadige de filer, der
er gemt på hukommelseskortet.
2. Løft det plastikdæksel, der beskytter
microSD-stikket.
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Sådan kommer du i gang
v Hvis microSD-kortet er blevet formateret

ved hjælp af FAT32, skal du formatere
microSD-kortet ved hjælp af FAT16 igen.
Der findes flere oplysninger om microSD i
brugervejledningen til hukommelseskortet.

Formatering af
hukommelseskort

Sådan kommer du i gang
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5. Luk stikkets beskyttelsesdæksel af plastik.
6. Når du vil fjerne hukommelseskortet,
skal du slukke for telefonen, åbne
stikkets beskyttelsesdæksel og trykke
på microSD-kortet for at låse det fri. Tag
forsigtigt hukommelseskortet ud.
Bemærk:
v Undgå at bruge flash-hukommelseskort,
når batteriet er ved at løbe tør for strøm.
v Når du skriver til kortet, skal du vente
med at fjerne kortet, til handlingen er
udført.
v Kortet er designet, så det kun passer ind
i systemet, når det vender på én bestemt
måde.
v Undgå at bøje kortet eller tvinge det ind
i stikket.
v Indsæt ikke hukommelseskort, som ikke
er lavet af microSD.

Før du anvender hukommelseskortet,
skal du formatere det. Når du har isat
hukommelseskortet, skal du vælge Menu
→ Indstillinger → Hukommelsesstyring
→ Ekstern hukommelse og derefter trykke
på L på den venstre funktionstast.
Denne handling skal kun udføres første
gang, når du indsætter hukommelseskortet
for første gang. Under formateringen
oprettes der forskellige mapper til
forskellige datatyper.

Sådan tændes eller slukkes
telefonen
Sådan tænder du for telefonen
Kontroller, at USIM-kortet er sat i telefonen,
og at batteriet er opladet. Tryk på e, og
hold den nede, indtil telefonen tænder.
Indtast den USIM-PIN-kode, som du fik
sammen med USIM-kortet, hvis PINkodeanmodning er slået Til.
Efter et par sekunder registrerer netværket
dig.

Sådan slukker du for telefonen
Tryk på e, og hold den nede, indtil
telefonen slukkes. Det kan tage nogle
sekunder for telefonen at lukke ned. Tænd
ikke for telefonen igen i denne periode.

Nødopkald
Den højre funktionstast repræsenteres
af “Inaktiv/Kun nødopkald” på skærmen.
Tryk på den højre funktionstast, eller
ring op til dit nødopkaldsnummer med
nummertasterne. Tryk derefter på s for
at foretage et nødopkald.

Sådan kommer du i gang
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Generelle funktioner
Sådan foretager og
besvarer du opkald
Foretag et stemmeopkald
1. Indtast nummeret inkl. hele
områdenummeret.
v Du kan slette et ciffer ved at trykke på
c.
Slet alle cifre ved at trykke på c og
holde den inde.
2. Tryk på s for at ringe op.
3. Tryk på e for at afslutte opkaldet, eller
luk håndsættet.

Bemærk
v For at aktivere højttaleren under et

opkald skal du aktivere trykknapperne
og trykke på O.

Generelle funktioner
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Sådan foretages et opkald via
opkaldslister
1. Tryk på s, mens telefonen
er i standbytilstand for at få vist
telefonnumrene på de seneste
indgående, udgående og tabte opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af
d/u .
3. Tryk på s for at ringe op til nummeret.

Sådan foretages et videoopkald
Du kan foretage og modtage videoopkald,
når både du og modparten befinder jer
inden for 3G-dækning. Hvis du vil foretage/
besvare et videoopkald, skal du gøre som
følger.
1. Indtast telefonnummeret ved hjælp af
tastaturet, eller vælg telefonnummeret
på listen med udgående/indgående
opkald.
v Hvis du vil rette en fejl, skal du trykke
kort på c for at slette det sidste tal
eller trykke længe på c for at slette
alle tal.
2. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du
sørge for at tilslutte et hovedsæt.
3. For at starte videofunktionen skal du
trykke på den venstre funktionstast
[Valg] og vælge Foretag videoopkald.
v Du får en besked om, at du skal lukke
andre programmer for at kunne
foretage videoopkaldet.

Bemærk
v Der kan gå et stykke tid, før

videoopkaldet får forbindelse. Vær
tålmodig. Hvor lang tid det tager at
oprette forbindelse afhænger også af,
hvor hurtigt den anden part besvarer
opkaldet. Mens videoopkaldet
forbindes, kan du se billedet af dig
selv. Når den anden person besvarer
opkaldet, vil hans eller hendes billede
blive vist på skærmen.

4. Juster om nødvendigt kameraets
position.
5. Tryk på e for at afslutte opkaldet, eller
luk håndsættet.

Foretag et stemme-/
videoopkald fra Kontakter

1. Tryk på 0, og hold den nede for at
indsætte det internationale præfiks.
Tegnet "+" skal sættes ind foran den
internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og
telefonnummer.
3. Tryk på s .

Besvarelse af et opkald
Når du modtager et opkald, ringer
telefonen, og ikonet med den blinkende
telefon vises på skærmen. Hvis den, der
ringer, kan identificeres, vises dennes
telefonnummer (eller navn, hvis det er
gemt under Kontakter).
1. Åbn telefonen for at besvare indgående
opkald.

Bemærk
v Hvis du vil afvise et indgående opkald,

skal du trykke på e eller på højre
funktionstast to gange.

v Hvis du indstiller Svartilstand til

Kun sendetast (Menu 2.0.4), kan du
besvare opkaldet ved at trykke på
s, når du har åbnet telefonen.
v Hvis svartilstanden er indstillet til Tryk
på en tast, kan opkald besvares med
tryk på enhver tast undtagen e.

Generelle funktioner

Det er nemt at ringe til alle personer, hvis
numre du har gemt i Kontakter.
1. Tryk på d for at komme til
kontaktlisten.
2. Rul ned til kontakten for at foretage et
opkald.
3. Tryk på s for at foretage et
stemmeopkald. Tryk på den venstre
funktionstast, og vælg Foretag
videoopkald for at foretage et
videoopkald.
4. Tryk på e for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages internationale
opkald
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Generelle funktioner
2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonen
eller ved at trykke på e.

Bemærk
v Du kan besvare et opkald, mens

du bruger Kontakter eller andre
menufunktioner.
v Når der er tilsluttet et kompatibelt
hovedsæt, kan du også besvare
opkald ved at trykke på
hovedsættasten. Afvis et indgående
opkald ved at trykke på e.
v Du kan slå ringetonen fra, når der
kommer et opkald, ved at trykke på
den højre funktionstast til lydstyrke
og holde den nede.

Genvej til aktivering af
vibratortilstand
Generelle funktioner
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Tilstanden Kun vibration kan aktiveres ved
at trykke på og holde * nede, når du
har åbnet telefonen.

Signalstyrke
Du kan se signalstyrken på
signalstyrkeindikatoren på din telefons
skærm. Signalstyrken kan variere, især
inde i bygninger. Modtagelsen forbedres
muligvis, hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst
Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved
hjælp af tastaturet.
Du skal for eksempel indtaste tekst, når
du gemmer navne i Kontakter, skriver en
meddelelse, opretter en personlig hilsen
eller planlægger aftaler i kalenderen.

Ændring af
tekstindtastningsmetode
1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning
af tegn, vil du kunne se indikatoren for
tekstindtastningsmetode i det øverste
højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Hvis T9 er slået til, kan du ændre
metoden til T9Abc, T9ABC, 123 eller
T9abc ved at trykke på #. Når T9 er
slået fra, ændres metoden til Abc, ABC,
123 eller abc.

Brug af T9-tilstand
Med den intelligente T9indtastningsmetode kan du nemt indtaste
ord med et minimalt antal tastetryk. Når du
trykker på en tast, begynder håndsættet
at vise de tegn, som den tror, du vil skrive,
ud fra den indbyggede ordbog. I takt med
at nye bogstaver tilføjes, ændrer ordet sig
til at afspejle det mest sandsynlige valg fra
ordbogen.

Brug af ABC-metoden
Brug 2 til 9 til at indtaste din tekst.
1. Tryk på den tast, der har det ønskede
bogstav:
v Én gang for det første bogstav.
v To gange for det andet bogstav.
v Og så videre.
2. Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal
du trykke én gang på 0. Du sletter
bogstaver ved at trykke på c .

Brug af 123-metoden (tal)
Med 123-metoden kan du indtaste numre
i en meddelelse (f.eks. et telefonnummer).
Tryk på tasterne, der svarer til de ønskede
cifre, før du manuelt skifter tilbage til den
ønskede tekstindtastningstilstand.

Brug af symbolmetoden
Generelle funktioner

Med symbolmetoden kan du indtaste
forskellige symboler eller specialtegn. Hvis
du vil indtaste et symbol, skal du trykke
på Valg → Vedhæft → Symboler. Brug
navigationstasterne og taltasterne til at
vælge det ønskede symbol, og tryk på
O.
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Oversigt over menufunktioner
Du kan åbne en menu ved at trykke på O på standbyskærmen. Gå til det ønskede
menupunkt, og tryk på O for at åbne undermenuen.
Fra hovedmenuen kan du også gå til en undermenu ved at trykke direkte på de tilsvarende
taltaster som anført nedenfor. Hovedmenuen består af de følgende topmenuer og
undermenuer.

1. Spil og progr.

3. Kalender

5. Meddelelser

1.1 Mine applikationer

3.1 Kalender

5.1 Opret ny meddelelse

1.2 Indstillinger

3.2 Opgaver

5.2 Indbakke

3.3 Memo

5.3 Mail-boks

3.4 Privat memo

5.4 Kladder

3.5 Find dato

5.5 Udbakke

3.6 Indstillinger

5.6 Sendt

2. Opkald
Oversigt over menufunktioner

2.1 Foretag videoopkald
2.2 Opkalds-logs

2.4 Datavolumen

4. Multimedie

2.5 Opkaldspris

4.1 Kamera

2.6 Viderestil opkald

4.2 Videokamera

2.7 Opkaldsblokering

4.3 Musik

2.8 Fast nummer

4.4 Diktafon

2.9 Opkald venter
2.0 Alm. indstillinger
2.* Videoopkaldsindstil.
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5.7 Mine mapper

2.3 Opkaldsvarighed

5.8 Skabeloner
5.9 Emoticon
5.0 Indstillinger

6. Mine ting

9. Værktøj

0. Tilslutninger

6.1 Mine billeder

9.1 Hurtigmenu

0.1 Bluetooth

6.2 Mine lyde

9.2 Alarmer

0.2 Serversynkron.

6.3 Mine videoer

9.3 Lommeregner

6.4 Mine applikationer

9.4 Stopur

0.3 USBforbindelsestilstand

6.5 Andre

9.5 Omregner

6.6 Mit hukommelseskort

9.6 Verdenstid
9.7 STK (USIM-tjeneste)

#. Indstillinger
#.1 Profiler

7. Yahoo

#.2 Tlf.
#.3. Skærm
#.4 Dato & Tid

8.1 Tilføj ny
8.2 Søg
8.3 Lynopkald
8.4 Grupper
8.5 Tjenesteopkaldsnr.
8.6 Eget nummer
8.7 Mit visitkort
8.8 Indstillinger

*. Browser

#.5 Netværk

*.1 Hjem

#.6 Internetprofiler

*.2 Indtast adresse

#.7 Adgangspunkter

*.3 Bogmærker

#.8 Pakkedataforbindelse

*.4 RSS-læser

#.9 Sikkerhed

*.5 Gemte sider

#.0 Hukommelsesstyring

*.6 Historik

#.* Streamingindstillinger

*.7 Indstillinger

#.# Gendan indstillinger

Oversigt over menufunktioner

8. Kontakter
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Spil og progr. [Menu 1]
Mine applikationer

Menu 1.1

Du kan nemt downloade spil og andre
programmer i denne menu. Den kan
have to mapper, ingen mapper eller Spil
og programmer. Standardmappen kan
variere efter operatørvalg og/eller det
land, du befinder dig i. Hver mappe har
et indbygget link til download af spil eller
programmer. Bemærk, at der muligvis vil
blive opkrævet ekstra betaling ved brug af
onlinetjenester Du kan oprette en mappe
ved hjælp af den venstre funktionstast
[Valg].

Indstillinger

Menu 1.2

- Profiler: Du kan få vist og tilføje en ny
profil.
- Liste over certifikater: Du kan få
vist certifikatlisten til brug af Javaprogrammer

Spil og progr.
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Opkald [Menu 2]
Foretag videoopkald
Menu 2.1
Du kan foretage et videoopkald i denne
menu. Flere oplysninger kan fås på side
22-23.

Opkalds-logs

Menu 2.2

Alle opkald (Menu 2.2.1)
Giver dig mulighed for at få vist en liste
over tabte, modtagne og udgående opkald.
Du kan foretage et opkald eller sende en
meddelelse til et nummer, du har valgt fra
listen. Du kan også gemme nummeret i
Kontakter.

Kaldte numre (Menu 2.2.2)
Giver dig mulighed for at få vist en liste
over for udgående opkald, foretage et
opkald, sende en meddelelse og gemme
nummeret i Kontakter.

Tabte opkald (Menu 2.2.4)
Giver dig mulighed for at få vist en liste over
for tabte opkald, foretage et opkald, sende
en meddelelse og gemme nummeret i K
ontakter.

Opkaldsvarighed

Menu 2.3

Du kan få vist opkaldstid efter type. Tryk
på den venstre funktionstast [Valg] for
at vælge enten delvis eller fuldstændig
initialisering. Initialisering kræver din
sikkerhedskode.

Datavolumen

Menu 2.4

Giver dig mulighed for at se sendte,
modtagne og alle datamængder, der er
overført. Tryk på den venstre funktionstast
for at vælge enten delvis eller fuldstændig
initialisering.
Initialisering kræver din sikkerhedskode.

Modtagne opkald (Menu 2.2.3)

Opkald

Giver dig mulighed for at få vist en liste
over indgående opkald, foretage et
opkald, sende en meddelelse og gemme
nummeret i Kontakter.
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Opkald
Opkaldspris

Menu 2.5

1. Denne funktion viser opkaldsprisen for
Seneste opkald og Alle opkald.
2. For at initialisere skal du trykke på
midtertasten [Rediger] og indtaste PIN2koden.
3. Du kan vælge enten Enheder eller
Valuta i Angiv pris. Afhængigt af dine
indstillinger, dit USIM-kort og din
operatør vises opkaldsprisen under et
opkald.
4. I konfigurationen Angiv grænse,
skal du vælge Til for at konfigurere
prisbegrænsningen. Når en
prisbegrænsning er konfigureret, og
opkaldsprisen når grænsen, vil du ikke
kunne foretage opkald.

Viderestil opkald

Opkald
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Menu 2.6

Der er menuer til viderestilling af stemmeog videoopkald.
1. Når viderestilling ikke er aktiv
Du kan indtaste nummeret til
viderestilling af et opkald direkte
eller søge i telefonbogen. Hvis du
trykker på [Omstil], sender telefonen
anmodningen til tjenesteudbyderen,
når nummeret er indtastet. Mens
resultatet fra netværket afventes, vises
en anmodningsmeddelelse og en
animation.

2. Når viderestilling er indstillet
Du kan få vist en liste over de
opkaldsviderestillinger, der allerede er
blevet konfigureret. Mens resultatet
fra netværket afventes, vises en
anmodningsmeddelelse og en
animation.
3. Menuen Valg
Når menuen Alle stemmeopkald er
aktiveret, vises menuerne Deaktiver,
Deaktiver alle, Vis status og Ryd liste
nederst i menuen, når menuen Valg er
valgt.
Menuen Vis status viser indstillingerne
for netværket. Hvis du vælger denne
menu, vises anmodningsmeddelelsen
og en animation. Derefter vises
netværksindstillingerne, når
oplysningerne modtages fra netværket.
Hvis du vælger menuen Deaktiver,
slettes de viderestillingsnumre, der er
registreret i netværket efter bekræftelse
fra brugeren. Menuen Ryd liste sletter
hele listen med viderestillingsnumre.

Opkaldsblokering

Menu 2.7

Der er menuer til opkaldsblokering til
stemme- og videoopkald.
Menuen indeholder Stemmeopkald,
Videoopkald og Deaktiver alle. Menuerne
Stemmeopkald og Videoopkald har
følgende undermenuer.
Menuen Opkaldsblokering består af
undermenuerne Alle udgående, Udgående
internationale, Udgående internationale
opkald undt. hjemland, Alle indgående og
Indgående i udlandet.
Menuen Alle udgående blokerer for
foretagelse af udgående opkald. Menuen
Udgående internationale blokerer for
opkald til internationale numre, og
menuen Udgående internationale opkald
undt. hjemland spærrer for udgående
internationale opkald undtagen til PLMNhjemlandet. Alle indgående opkald
afviser alle indgående opkald, og menuen
Indgående i udlandet afviser indgående
opkald under roaming.

Stemme- og videoopkald

Opkald

1. Hvis du vil aktivere blokeringstjenesten,
skal du trykke på OK og derefter
indtaste blokeringskoden. Telefonen vil
derefter bede netværket om at aktivere
blokeringstjenesten og modtage
resultatet af handlingen. Når resultatet
modtages fra netværket, vises det i
displayet.
2. Når menuen Valg vælges, aktiverer
den menuen Udgående opkald. Vælg
menuen Valg i funktionstastmenuerne
i den nederste menu. Nu vises
menuerne Deaktiver, Deaktiver alle, Vis
status og Skift adgangskode. Menuen
Deaktiver bruges til at deaktivere
blokeringstjenesten, efter at brugeren
har indtastet blokeringskoden. Menuen
Deaktiver alle deaktiverer samtlige
blokeringstjenester, der er konfigureret
på netværket, efter at brugeren har
indtastet blokeringskoden.
Med menuen Vis status kan brugeren få
vist den aktuelle netværkskonfiguration.
Hvis menuen Vis status vælges, viser
displayet anmodningsmeddelelsen med
en animation, samt handlingens resultat,
når netværket svarer. Menuen Skift
adgangskode giver brugeren mulighed for
at ændre den aktuelle blokeringskode.
Deaktiver alle
Du kan vælge at deaktivere eller ikke
deaktivere alle.
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Opkald
Fast nummer

Menu 2.8

v Slå til/slå fra

- Til: Vælger, om FDN skal aktiveres eller
ej. Der kræves PIN2-godkendelse.
- Fra: Vælger, om FDN skal aktiveres eller
ej. Der kræves PIN2-godkendelse.
v Liste med faste numre: Viser den
aktuelle liste med faste numre (FDN).
Du kan redigere, tilføje eller slette faste
numre. PIN2-godkendelse kræves for
at redigere, tilføje eller slette listen. Og
konfigurationsoplysningerne gemmes
på USIM-kortet. De oplysninger, der er
gemt på USIM-kortet, bruges, når FDN
begrænser udgående opkald.

Opkald venter

Menu 2.9

Aktiverer vente-tjeneste. Vælges dette
element, vises anmodningsmeddelelsen
og animationen. Når netværket svarer, vises
handlingens resultat.

Alm. indstillinger

Menu 2.0

Afvis opkald (Menu 2.0.1)
Du kan indstille, om indgående opkald skal
afvises.

Send mit nummer (Menu 2.0.2)
v Fabriksindstillinger: Konfigurerer de

standardindstillinger, der er fastsat af
tjenesteudbyderen.
v Til: Konfigurerer for at afsende mit
telefonnummer, når der foretages et
udgående opkald.
v Fra: Konfigurerer for ikke at afsende mit
telefonnummer, når der foretages et
udgående opkald.

Autogenopkald (Menu 2.0.3)
Giver dig mulighed for at indstille
funktionen til automatisk genopkald, når et
opkaldsforsøg er mislykkedes.

Svartilstand (Menu 2.0.4)
Giver dig mulighed for at indstille
besvarelsesmetoden. Du kan vælge mellem
Kun sendetast, Skub op og Tryk på en tast.

Opkald
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Minuttone (Menu 2.0.5)
Bestemmer om der skal lyde en tone hvert
minut, når du taler i telefon.

BT svartilstand (Menu 2.0.6)
v Håndfri: Du kan besvare et opkald ved

hjælp af Bluetooth-hovedsættet, når
Bluetooth er tilsluttet.
v Håndsæt: Hvis du trykker på s på

håndsættet for at besvare et opkald,
kan du tale via håndsættet. Hvis du
trykker på Bluetooth-hovedsættets
tast for at besvare et opkald, kan du
tale i Bluetooth-hovedsættet. Dette er
standardindstillingen for svartilstand. Og
mens du taler, kan du skifte fra telefon til
hovedsæt eller fra hovedsæt til telefon.

Videoopkaldsindstil.
Menu 2.*
Du kan indstille skærmen, når du foretager/
modtager et videoopkald.
v Brug privat billede: Vælg, om det private
billede skal vises eller ej.
v Vælg privat billede: Vælg det stillbillede,
der skal vises.
v Spejl: Vælg, om spejleffekten skal
aktiveres eller ej.
- Til: Viser billedet drejet fra side til side.
- Fra: Viser billedet, som det er.

Gem nyt nummer (Menu 2.0.7)
I dette menupunkt kan du gemme
telefonnummeret, når samtalen afsluttes,
hvis nummeret ikke er gemt i telefonbogen.

Telefonen slukket (Menu 2.0.8)
Når klappen er nede, kan du angive
opkaldet som afsluttet eller ikke afsluttet.

Opkald
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Kalender [Menu 3]
Kalender

Menu 3.1

Planlægning af undersøgelse og
søgning
1. Henvisning ud fra måneder
Du kan få vist din tidsplan ud fra
måneder. Når du vælger denne menu,
placeres markøren på den aktuelle dato.
Den tidsplan, der er gemt for den dato,
hvor markøren er placeret, repræsenteres
af en grå boks. Tryk på genvejstasten
1 for at gå til det foregående år, tryk
på 3 for at gå til det næste år, eller
tryk på 5 for at gå til i dag. Hvis du
trykker på 7 eller *, kan du gå til
den forrige måned, mens 9 eller #
går til den næste måned. Du kan flytte
datoen med u / d/l/ r.
2. Detaljeret henvisning
Du kan få vist en detaljeret tidsplan,
dvs. alt indholdet i den tidsplan, der er
konfigureret af brugeren.

Tilføj ny begivenhed

Kalender
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Du tilføje en begivenhed. Du kan
konfigurere startdatoen, slutdatoen,
starttiden, sluttiden, indhold, type af
begivenhed, gentagelse, alarm for
tidsplanen.

Slet alle tidsplaner
Du kan slette alt gemt tidsplanindhold ved
hjælp af denne funktion.

Oprettelse og afslutning af ferie
Du kan oprette eller afslutte ferie. Tryk på
den venstre funktionstast [Valg], og vælg
Angiv ferie. De valgte data vises med rødt.
For at afslutte ferie skal du trykke på den
venstre funktionstast [Valg] og vælge Fjern
ferie.

Planlægningsmeddelelse
Hvis brugeren har konfigureret
alarmindstillingen, høres den angivne
alarmlyd. Hvis tidspunktet for meddelelsen
ligger før det planlagte starttidspunkt, kan
du indstille alarmen igen.

Opgaver

Menu 3.2

Du kan se, redigere og tilføje opgaver,
der skal udføres. Opgaver vises efter tid.
Udførte og ikke-udførte opgaver vises på
forskellige måder.

Memo

Menu 3.3

Ved hjælp af notatstyringsfunktionen kan
du få vist og håndtere gemt memoindhold
og tilføje et nyt memo.

Privat memo

Menu 3.4

Du kan skrive et privat memo for at
beskytte dit privatliv. Du skal indtaste
sikkerhedskoden for at anvende denne
menu.

Find dato

Menu 3.5

Du kan registrere navne og datoer som
f.eks. fødselsdage. Du kan kontrollere,
hvor mange dage der er tilbage, før en
begivenhed finder sted, eller hvor mange
dage, der er gået, siden en begivenhed
fandt sted.

Send kalender + opgaveliste via
bluetooth (Menu 3.6.2)
Du kan sende alle dine kalenderposter
og/eller opgavelister fra din telefon til
andre telefoner ved hjælp af Bluetooth.

Sikkerhedskopier kalender og
opgaveliste (Menu 3.6.3)
Du kan oprette sikkerhedskopier af
kalenderen eller opgavelisten, der er gemt
i telefonen, når du indsætter en ekstern
hukommelse.

Gendan kalender og opgaveliste
(Menu 3.6.4)

Indstillinger

Menu 3.6

Kalender (Menu 3.6.1)

Hukommelsesinfo (Menu 3.6.5)
Du kan se oplysninger om ledig
hukommelse i forhold til Kalender, Opgaver,
Memo og Privat memo.

Ryd alt (Menu 3.6.6)
Du kan slette alle data, der har med
Kalender, Opgaver, Memo og Privat memo
at gøre.

Kalender

Du kan indstille konfigurationerne for at se
kalenderen.
v Standardvisning: Du kan indstille
standardværdien for kalendervisning:
månedsvisning, ugevisning
v Ugentligt starttidspunkt: Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 eller 12
v Ugen starter: Du kan indstille
standarddagen for starten på en uge:
søndag, mandag

Du kan gendanne sikkerhedskopier af
kalender eller opgaver, når du indsætter en
ekstern hukommelse.
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Multimedie [Menu 4]
Kamera

Menu 4.1

Menu

Beskrivelse

Med dette program kan du tage et
stillbillede. Du kan tage et billede i
den størrelse, du vil, og bruge det i din
adressebog, som startbillede og til andre
mere generelle formål. Når det er taget, kan
billedet sendes via Meddelelse, E-mail eller
Bluetooth.
1. Tryk på den venstre funktionstast for
at gå ind i Valg, og angiv de ønskede
omgivelser på følgende måde.
v Skift mellem valgmenuerne med
l/r.
v Vælg den ønskede værdi med u/
d, og bekræft valget med O.

Flyt til

Mine billdedr startes og viser
eksisterende billeder som
miniaturebilleder.
Du kan se billederne ved at trykke
på O. Du kan også sende det
valgte billede til en anden via
Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.

Strls.

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320x240, Baggrundsbillede,
176x144, Kontakter

Kvalitet

Superfin/Fin/Standard

Serieoptagelser Et, Tre, Seks, Ni (Bemærk:
Tilgængeligheden af
serieoptagelser afhænger af
størrelsen).
Lysstyrke

Fra –2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo
højere niveau, jo lysere er skærmen.

Hvidbalance Du kan justere nuancen i
baggrundsbilledet afhængigt af
vejret. Auto, Dagslys, Skyet,Skygge,
Selvlysende

Multimedie
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Nattilstand Du kan tage bedre billeder om
aftenen ved at vælge Til.

Menu

Beskrivelse

Billede af
ramme

Du kan anvende en af 10
rammeeffekter, når du tager et
billede. (kun tilgængeligt ved
størrelsen Baggrundsbillede)

Timer

Du kan forsinke kameraets
lukkertid. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10
sek.
vises, når timeren er aktiveret.

Effekt

Ingen, Sort/hvid, Negativ, Sepia

Lyd

Vælg den ønskede lukkerlyd.

Hukomm

Vælg den ønskede hukommelse,
eller brug enten Telefon eller Ekst.
Hukom.

Spejl

Du kan aktivere spejleffekten ved at
vælge Til.

Byt kamera Du kan skifte kameraet ved at
aktivere enten det Intern eller Ekst.
Hukom.
Vis skærm

Vælg den ønskede previewmetode, enten Fuldt billede eller
Hele skærmen.

Bemærk
v Tryk på højre funktionstast [Tilbage]

for at gå tilbage til visning uden at
gemme billedet.

Videokamera

Menu 4.2

Med dette program kan du optage et
videoklip. Du kan afspille og se en gemt
videofil i denne menu. Et optaget videoklip
kan sendes som meddelelse, e-mail eller
Bluetooth.
1. Tryk på den venstre funktionstast for
at gå ind i Valg, og angiv de ønskede
omgivelser på følgende måde.
v Skift mellem valgmenuerne med
l/r.
v Vælg den ønskede værdi med u/
d, og bekræft valget med O.

Multimedie

2. Når du har foretaget alle indstillingerne,
skal du trykke på den højre funktionstast
[Luk].

3. Fokuser kameraet på dét, du ønsker at
tage et billede af, og tryk på O.
4. Tryk på O for at gemme billedet. Det
bliver gemt i mappen Billeder under
Mine filer.
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Menu

Beskrivelse

Menu

Beskrivelse

Flyt til

Mine videoer startes og viser
eksisterende videoer som
miniaturebilleder. Du kan se videoer
ved at trykke på O. Du kan
også sende den valgte video til en
anden via Meddelelse, Email eller
Bluetooth.

Spejl

Du kan aktivere spejleffekten ved at
vælge Til.

Tale

Vælg, om du vil optage lyden eller
ej.

Strls.

176x144, 128x96

Kvalitet

Superfin/Fin/Standard

Lysstyrke

Fra –2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo
højere niveau, jo lysere er skærmen.

Hvidbalance Du kan justere nuancen i
baggrundsvideoen afhængigt af
vejret. Auto, Dagslys, Skyet,Skygge,
Selvlysende
Natfunktion Du kan tage bedre billeder om
aftenen ved at vælge Til.

Multimedie
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Effekt

Ingen, Sort/hvid, Negativ, Sepia

Varighed

Vælg den ønskede optagetid. MMSstørrelse, 30 sek., 1 min., 2 min., 5
min., 60 min.

Hukomm

Vælg den ønskede hukommelse,
enten Telefon eller Ekst.Hukom.

Byt kamera Du kan skifte kameraet ved at
aktivere enten det Intern eller Ekst.
Hukom.

2. Når du har foretaget alle indstillingerne,
skal du trykke på den højre funktionstast
[Luk].
3. Fokuser kameraet på dét, du ønsker at
optage, og tryk på O for at starte
optagelsen.
Tryk på O for at afslutte optagelsen.
v Du kan sætte optagelsen på pause ved
at trykke på den venstre funktionstast
[Pause].
4. Tryk på O for at gemme videoklippet.
Det bliver gemt i mappen Videoer under
Mine filer.

Bemærk
v Tryk på højre funktionstast [Tilbage]

for at gå tilbage til visning uden at
gemme videoklippet.

Musik

Menu 4.3

Senest afspillet (Menu 4.3.1)
Du kan afspille den musik, som du for nyligt
har lyttet til i "Min musik".

Alle spor (Menu 4.3.2)
Du kan se alle de musikfiler, der er gemt i
telefonen/den eksterne hukommelse.

Kunstnere (Menu 4.3.3)
Du kan se og afspille musik efter Kunstnere.

Album (Menu 4.3.4)
Du kan se og afspille musik efter Album.

Genrer (Menu 4.3.5)
Du kan se og afspille musik efter Genrer.

Afspilningslister (Menu 4.3.6)
Du kan oprette dine egne afspilningslister
ved at vælge numrene fra menulisten Alle
spor.
Hvis du vil afspille musikken hele tiden og
i tilfældig rækkefølge, skal du vælge denne
indstilling.

Menu 4.4

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg]
for at få vist pop-op-menuen Valg før
optagelse.
2. Gå til det ønskede menupunkt ved hjælp
af u/d, og tryk på O.
v Varighed: Du kan indstille
optagelsesvarigheden for MMSstørrelsen til 30 sek.,1 min eller Ingen
grænse.
v Kvalitet: Du kan vælge optagekvaliteten
Superfin, Fin eller Normal.
v Hukomm: Vælg, om du vil
gemme dine stemmeoptagelser i
telefonhukommelsen eller i den ekstern
hukommelse.
v Gå til Mine lyde: Åbner mappen
Stemmeoptagelser under Lyde.
3. Ved tryk på O starter optagelsen. Når
en optagelse startes, vises optagetiden
på LCD-skærmen. For at annullere
optagelsen skal du trykke på Tilbage.
4. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal
du trykke på O. Den optagede
fil bliver automatisk gemt i mappen
Stemmeoptagelser under Mine filer. Hvis
du trykker på O igen, kan du starte en
ny stemmeoptagelse.
5. Tryk på den venstre funktionstast for at
vælge mellem de forskellige muligheder
efter stemmeoptagelsen.

Multimedie

Bland numre (Menu 4.3.7)

Diktafon
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6. Vælg den ønskede menu ved hjælp af
u/d, og tryk på O.
v Afspil: Du kan afspille
stemmeoptagelsen.
v Send: Hvis du vil sende den optagede fil,
skal du vælge mellem Meddelelse, E-mail
og Bluetooth ved hjælp af u/d
og trykke på O.
v Filer: Du kan ændre navnet på filen og se
oplysningerne.
v Slet: Vælg denne menu for at slette en
optaget fil.
v Brug som: Du kan indstille den
optagede fil som stemmeringetone eller
videoringetone.
v Gå til Mine lyde: Åbner mappen
Stemmeoptagelser under Mine filer.
7. Tryk på den højre funktionstast for at
lukke pop-op-vinduet for undermenuen.

Multimedie
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Meddelelser [Menu 5]
Opret ny meddelelse
Menu 5.1

Meddelelse (Menu 5.1.1)

Meddelelser

Du kan skrive og redigere en meddelelse,
der indeholder en blanding af tekst, billede,
video og lyd.
1. Indtast meddelelsen i meddelelsesfeltet.
Valgmenuer i meddelelsesfeltet
v Vedhæft: Du kan udføre følgende
handlinger:
1. Billede: Du kan indsætte et billede.
(Eksisterende billede/Tag billede)
2. Video: Du kan indsætte et videoklip. (Et
videoklip pr. dias)
3. Lyd: Du kan indsætte en lydfil. (En lyd
pr. dias)
4. Symboler: Du kan indsætte symboler.
Når du har indtastet de tilsvarende
nummertaster, skal du trykke på O.
5. Skabelon: Du kan indsætte en
tekstskabelon, der er gemt på
telefonen. Når du har valgt en
skabelon, skal du trykke på O.
Den valgte skabelon bliver indsat i
meddelelsesvinduet.
6. Smiley: Du kan indsætte en smiley i en
meddelelse.

7. Navn og nummer: Efter søgning på
navn og nummer i telefonbogen kan
du indsætte posten.
8. Tilføj dias: Vælg denne funktion for at
tilføje nyt dias.
9. Emne: Vælg denne funktion for at
indsætte et emne.
0. Mere: Vælg denne for at
tilføje Visitkort, Tidsplan, Notat, Opaver
og Mit visitkort.
v Gem som kladde: Vælg denne
funktion, hvis du vil gemme
meddelelsen i Kladder.
v Input-metode: Vælg den ønskede
ordbogstilstand.
v Skriftsprog: Du kan vælge det sprog,
der skal anvendes, når du skriver en
meddelelse.
v Tilføj: Du kan føje et ord til ordbogen.
2. Tryk på den højre funktionstast [Tilbage]
for at afslutte menuen, eller gå til
den forrige menu efter indstilling af
undermenuer.
3. Tryk på midtertasten [Send] for at
indsætte modtageradresse. Når mindst
ét modtagerfelt er udfyldt, trykkes
på bekræftelsestasten [Send], og
meddelelsen sendes. Meddelelsen bliver
automatisk gemt i mappen Sendte
emner. Hvis meddelelsen ikke er blevet
sendt, forbliver den i udbakken med
fejlstatus.
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Meddelelser
Email (Menu 5.1.2)
For at sende/modtage e-mail skal du først
oprette en e-mail-konto
1. Indtast modtagernes e-mail-adresser
i felterne Til, Cc og Bcc. Du kan søge i
Kontakter ved at trykke på O.

Bemærk
v Indtast reference-e-mail-adressen for

at videresende e-mailen i feltet Cc
(Carbon copy).
v Indtast en gemt reference-e-mailadresse i feltet Bcc (Blind carbon copy)
for at videresende e-mailen uden at
vise disse adresseoplysninger.
v Kun gyldige e-mail-adresser er tilladt
i felterne modtager (Til), referenceadresse (Cc) og skjult referenceadresse (Bcc). Når der er angivet en
e-mail-adresse, vises et andet felt,
hvor du kan angive en anden adresse.
Du kan angive op til 20 modtagere
i adressefelterne Til og Cc samt 10
modtagere i adressefeltet Bcc.

Meddelelser
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2. Flyt markøren til feltet Emne, og indtast
emnet.
3. Du kan indtaste meddelelsens
indhold ved at flytte markøren til
meddelelsesfeltet.
4. Du kan vælge følgende funktioner ved
hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
v Indsæt: Vælg denne menu for at
indsætte specialtegn, skabeloner
og kontakter. Det er også muligt at
vedhæfte multimediefiler (Billede, Video,
Lyd, Symboler, Skabelon, Smiley, Navn og
nummer, TilfØj dias, Mere).
v Søg i telefonbog: Vælg denne menu
for at indsætte en e-mail-adresse, der er
gemt i Kontakter. (Vises kun i menuen
Valg, når markøren er placeret i felterne
Til/Cc/Bcc).
v Nyligt anvendte: Du kan bruge den
samme e-mail-adresse, som du sidst
sendte til.
v Gem som kladde: Vælg denne menu,
hvis du vil gemme meddelelsen i Kladder.
v Vis vedhæftet fil: Viser vedhæftede filer.
(Denne mulighed kan kun vælges, når
der er vedhæftet filer).
v Fjern: Sletter vedhæftet fil. (Denne
mulighed kan kun vælges, når der er
vedhæftet filer).

v Input-metode: Vælg den ønskede

ordbogstilstand.
v Føj til ordbog: Du kan tilføje et nyt ord til

ordbogen.
v Skriftsprog: Du kan skifte skriftsproget.
v Angiv prioritet for e-mail: Du kan

konfigurere prioriteten for den e-mail, du
vil sende.
5. Når du er færdig med at skrive en e-mail,
skal du trykke på O for at sende
e-mailen.

Indbakke

Menu 5.2

1. Du kan få vist modtagne meddelelser.
Vælg en meddelelse, og tryk på O for
at få vist meddelelsen igen.
2. Du kan se den forrige eller næste
meddelelse ved hjælp af l/r.
3. For at se en MMS (besked) skal du
vælge Hent på skærmen Se besked om
meddelelse. Derefter overføres filen, og
du kan få vist filen, når overførslen er
udført.

Understøttes ikke for MMS- og WAPpush-meddelelser.

Menu 5.3

1. Vælg en e-mail-konto, og tryk derefter på
O for at se den modtagne e-mail-liste.
2. På listen med e-mails kan du anvende
følgende funktioner ved hjælp af den
venstre funktionstast [Valg].
v Læs svar: Opretter et svar til den valgte
e-mail.
v Videresend: Videresender den valgte
e-mail til andre personer.
v Hent (kun POP3): Henter nye e-mails.
v Kopier til (kun IMAP): Kopierer den
valgte e-mail.
v Søg: Søg efter den e-mail, du skal bruge.
v Slet: Sletter e-mailen.
v Slet fra server (kun POP3): Sletter
meddelelsen eller e-mailen fra serveren.
v Synkroniser meddelelser (kun IMAP):
Synkroniserer e-mails til hentning fra
e-mail-server.
v Opret ny meddelelse: Opretter en ny
meddelelse, e-mail eller talemeddelelse.
v Marker/Afmarker: Brug funktionen
Marker/Afmarker til at vælge flere
meddelelser til sletning.

Meddelelser

Bemærk

Mail-boks
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Meddelelser
v Marker som læst/ulæst: Du kan markere

den valgte e-mail som læst eller ulæst.
v Sorter efter: Du kan sortere e-mails efter

betingelser.
v Fjern (kun IMAP): Fjerner de valgte

e-mail-data.
v Meddelelsesinfo: Kortfattede

oplysninger om meddelelsen, herunder
størrelse, type, dato, klokkeslæt og
filnavne.

Kladder

Meddelelser
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Menu 5.4

Du kan se gemte meddelelser. Vælg en
meddelelse, og tryk på O for at redigere
den.
Du kan anvende følgende funktioner ved
hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
v Send: Sender den valgte meddelelse.
v Opkald: Du kan foretage et stemmeeller videoopkald.
v Slet: Sletter den valgte meddelelse.
v Opret ny meddelelse: Du kan skrive en
ny meddelelse eller en e-mail.
v Marker/Afmarker: Du kan vælge en eller
flere meddelelser, så du kan slette flere
ad gangen.
v Filter: Viser meddelelserne efter ønsket
meddelelsestype.
v Meddelelsesinfo: Du kan kontrollere
meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Udbakke

Menu 5.5

Udbakken er et midlertidigt
opbevaringssted for meddelelser, der
venter på at blive sendt. Ikke afsendte
meddelelser ligger også i udbakken. For
eksempel bliver e-mails lagt i udbakken,
hvis e-mail-kontoen ikke er korrekt
konfigureret.
1. Vælg en meddelelse.
2. Du kan anvende følgende funktioner ved
hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
[For meddelelser, der sendes/ventende
meddelelser]
v Annuller afsendelse: Du kan annullere
statussen sender/venter.
v Opkald: Du kan foretage et stemmeeller videoopkald.
v Opret ny meddelelse: Du kan skrive en
ny meddelelse eller en email.
v Meddelelsesinfo: Du kan kontrollere
meddelelsens type, dato, klokkeslæt,
størrelse, samt hvor den er gemt.
[For en meddelelse, der ikke blev leveret]
v Gensend: Sender den valgte meddelelse
igen.
v Gem som kladde: Du kan flytte den
valgte meddelelse til Kladder.
v Opkald: Du kan foretage et stemmeeller videoopkald.
v Slet: Sletter den aktuelle meddelelse.

v Opret ny meddelelse: Du kan skrive en

ny meddelelse eller en email.
v Meddelelsesinfo: Du kan kontrollere

meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Sendt

Menu 5.6

Menu 5.7

Du kan flytte meddelelser, der ligger i
Indbakke eller Sendte meddelelser, til Mine
mapper og derefter flytte de meddelelser,
der ligger i Mine mapper, tilbage til den
oprindelige meddelelsesmappe.

Skabeloner

Menu 5.8

Tekstskabelon (Menu 5.8.1)
Du kan tilføje, redigere og slette ofte
anvendte nyttige sætninger ved hjælp af
den venstre funktionstast [Valg].

Bemærk
Afhængigt af din tjenesteudbyder
gemmes nyttige sætninger som
standard.

Multimedieskabeloner (Menu 5.8.2)
Du kan oprette, redigere og se tilgængelige
skabeloner, når du opretter MMSmeddelelser. Fem typer skabeloner
(Fødselsdag, Hilsen, Ferie, Tak, Undskyld) er
gemt som standard.

Meddelelser

Viser de meddelelser, du har sendt
(meddelelse/e-mail).
[Valg]
v Svar: Opretter et svar til afsenderen
eller til alle modtagere af den valgte
meddelelse.
v Videresend: Videresender den valgte
meddelelse.
v Opkald: Du kan foretage et stemmeeller videoopkald.
v Slet: Sletter den valgte meddelelse.
v Redigér: Du kan redigere den valgte
meddelelse.
v Opret ny meddelelse: Du kan skrive en
ny meddelelse.
v Marker/Afmarker: Du kan vælge en eller
flere meddelelser, så du kan slette flere
ad gangen.
v Kopier&Flyt: Ved SMS kan du kopiere
til USIM eller flytte den til Mine mapper
eller USIM.
v Filter: Viser meddelelserne efter ønsket
meddelelsestype.
v Info: Du kan kontrollere Meddelelsesinfo,
Rapporter info.

Mine mapper
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Meddelelser
Emoticon

Menu 5.9

Du kan tilføje, redigere og slette smileys. Du
kan indsætte den ønskede smiley, når du
skriver en meddelelse. Hvis du trykker på
bekræftelsestasten, kan du se den valgte
smiley.

Indstillinger

Menu 5.0

Tekstmeddelelse (Menu 5.0.1)

Meddelelser
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Du kan konfigurere funktioner til
tekstmeddelelser.
1. SMS-center: Indtast adressen på SMScentret.
2. Leveringsrapport: Ved at aktivere denne
funktion kan du se, om din meddelelse er
blevet afsendt.
3. Gyldighed: Denne netværkstjeneste
giver dig mulighed for at indstille,
hvor længe dine tekstmeddelelser skal
gemmes i SMS-centret.
4. Meddelelsestype: Tekst, Tale, fax, X.400,
Email
Meddelelsestypen er sædvanligvis
indstillet til Tekst. Du kan konvertere
din tekst til andre formater. Kontakt din
tjenesteudbyder for at få oplyst, om
denne funktion er tilgængelig.

5. Tegnvisning: Auto/Standardalfabet/
Unicode.
v Auto: Meddelelser med enkeltbytetegn
kodes normalt i Standardalfabet (GSM7).
Meddelelser med dobbeltbytetegn
kodes normalt i Unicode (UCS2).
v Standardalfabet: Meddelelser med lige
dobbeltbytetegn kodes i enkeltbyte. Vær
opmærksom på, at dobbeltbytetegn
med accent kan blive konverteret til
enkeltbytetegn uden accent.
v Unicode: Meddelelser kodes i
dobbeltbyte. Vær opmærksom på, at du
muligvis bliver afkrævet dobbelt pris.
6. Send lang tekst som: Vælg en lang
tekstmeddelelse som Flere SMS'er eller
MMS.

Multimediemeddelelse
(Menu 5.0.2)

Du kan konfigurere funktioner relateret til
MMS.
1. Tilst. Hentning: Du kan indstille
tilstanden for hentning ved hjælp af hhv.
hjemmenetværk og roaming-netværk.
Hvis du vælger Automatisk, modtager du
multimediemeddelelser automatisk. Hvis
du vælger Manuel, modtager du kun en
besked om meddelelsen i indbakken,
og derefter kan du beslutte, om du vil
downloade multimediemeddelelsen eller
ej.

6. Varighed af dias: I denne menu kan du
konfigurere varigheden af hvert dias, når
du skriver meddelelsen.
7. Oprettelsestilstand: Velg
meldingsmodus.
8. Leveringstid: Konfigurerer leveringstiden
for meddelelsen til modtageren. MMScentret leverer meddelelsen efter
leveringstiden.
9. MMS-center: Giver dig mulighed for at
konfigurere netværksoplysninger som
f.eks. MMSC og internetprofil for at sende
en MMS-meddelelse.

E-mail (Menu 5.0.3)
Du kan konfigurere indstillinger for
modtagelse og afsendelse af e-mails.
1. E-mail-konto: Du kan oprette eller
konfigurere en e-mail-konto inklusive
e-mail-server og bruger-ID.
2. Tillad svar på e-mail: Bestemmer, om
der må sendes en bekræftelse på, at en
mail er blevet læst, når afsenderen har
anmodet om det.
3. Anmod om svar på e-mail: Bestemmer,
om der skal anmodes om en
bekræftelsesmail.

Meddelelser

2. Leveringsrapport: I denne menu kan
du bestemme, om du vil anmode om
leveringsbekræftelse fra en modtager,
og om du vil tillade, at der sendes
leveringsbekræftelse til en afsender.
v Anmod om rapport: Bestemmer, om der
skal anmodes om en bekræftelsesmail til
en MMS-meddelelse.
v Tillad rapport: Bestemmer, om der må
sendes en bekræftelse på levering, hvis
afsenderen har anmodet om det.
3. Læs svar: I denne menu kan du
bestemme, om du vil anmode om
bekræftelse på, at en modtager har
læst en mail, og om du vil tillade, at der
sendes bekræftelsesmail til en afsender.
v Anmod om svar: Bestemmer, om der
skal anmodes om en bekræftelsesmail til
en MMS-meddelelse.
v Tillad svar: Bestemmer, om der må
sendes en bekræftelse på, at en mail er
blevet læst, når afsenderen har anmodet
om det.
4. Prioritet: Du kan vælge prioritetsniveau
for meddelelserne (Lav, Normal og Høj).
5. Gyldighed: I denne menu kan du
konfigurere gyldighedsperioden for en
meddelelse ved afsendelse af en MMSmeddelelse. Meddelelsen gemmes kun
på serveren for MMS-meddelelser i den
konfigurerede periode.
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4. Interval for hentning: Du kan
konfigurere Interval for hentning til at
hente e-mails automatisk fra serveren
til indgående mails. Bemærk, at der
muligvis bliver opkrævet ekstra betaling
ved brug af funktionen Interval for
hentning.
5. Medtag meddelelse i VS. & Svar:
Bestemmer, om den oprindelige
meddelelse skal medtages, når du
videresender en meddelelse eller svarer
på den.
6. Medtag vedhæftet fil: Bestemmer, om
den vedhæftede fil skal medtages, når du
videresender meddelelsen.
7. Automatisk hentning i roaming: Henter
automatisk e-mail-konto, når du bevæger
dig rundt i roaming-området.
8. Meddelelse om ny e-mail: Modtager
meddelelse, når en ny e-mail modtages.
9. Underskrift: Du kan konfigurere
en tekstsignatur, som skal tilføjes
i slutningen af en e-mail. Den
konfigurerede signaturtekst bliver tilføjet
automatisk eller manuelt i slutningen af
e-mailen, når den sendes.
0. Prioritet: Du kan vælge prioritetsniveau
for e-mails (Lav, Normal og Høj).

Videomail-center (Menu 5.0.4)
Du kan sende eller modtage mailen med
en videofil.

Talemeddelelse (Menu 5.0.5)
Du kan sende eller modtage mailen med
en stemmefil.

Service-meddelelse (Menu 5.0.6)
Du kan konfigurere indstillinger som f.eks.
Push(SI/SL)-meddelelser.
v Service-meddelelse: Hvis du sætter
indstillingen til Til, vil du modtage alle
servicemeddelelser.
v Servicesikkerhed: Du kan konfigurere
de generelle indstillinger, der har at gøre
med Push(SI/SL)-meddelelser.

Serviceinfo (Menu 5.0.7)
v Opkaldsblok. til/fra: Du kan indstille

modtagestatus.
v Kanaler: Du kan tilføje eller redigere

kanalerne.
v Sprog: Du kan vælge det sprog, du

ønsker, ved at trykke på O. Derefter
bliver info-meddelelsen vist på det sprog,
du har valgt.

Mine ting [Menu 6]
Mine billeder

Menu 6.1

funktionen Marker kan du sende, slette,
flytte og kopiere flere filer.
v Fil
- Omdøb: Du kan omdøbe billedet.
- Ændre: Gør det muligt at redigere
billedet.

Bemærk
v Redigeringsmenuen vises ikke i

standardbilledmappen.
- Filinfo: Viser oplysninger om det valgte
billede.
v Opret ny mappe: Du kan oprette en ny

mappe inde i den aktuelt valgte mappe.
v Diasshow: Du kan få vist billederne som

et diasshow.
v Sorter efter: Du kan sortere filer efter

dato, type eller navn.
v Listevisning/Gittervisning: Du kan få

vist billederne som Listevisning eller
Gittervisning.
v Hukommelsesstyring: Du kan få vist
hukommelsesstatus (for telefonen og for
det ekstern hukommelseskort).

Mine ting

Mappen Billeder består af indbyggede links
til download af billeder via internettet og
standardbilleder.
Billeder, der tages med kameraet, bliver
gemt i mappen Billeder, og du kan oprette
nye mapper til at håndtere dem.
Når en fil vælges, vises følgende
muligheder, når du trykker på den venstre
funktionstast [Valg].
v Skriv meddeleles: Det valgte billede
kan sendes fra Meddelelse, E-mail eller
Bluetooth.
v Brug som
- Baggrundsbillede: Du kan vælge et
billede som tema på startskærmen.
- Kontakter-billede: Du kan tildele
et billede til en kontakt. Du får vist
billedet, når denne person ringer til dig,
eller når du ringer til vedkommende.
- Opstart: Du kan vælge at få vist et
billede på din opstartsskærm.
- Nedlukning: Du kan vælge at få vist et
billede, når du slukker telefonen.
v Flyt: Muliggør, at filen kan flyttes til en
anden mappe.
v Kopier: Kopierer filen til en anden
mappe.
v Slet: Sletter det valgte billede.

v Marker/Afmarker: Ved hjælp af
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Menu 6.2

Mappen Lyde består af indbyggede links
til download af ringetoner og musik,
og den indeholder også standardlyde
og stemmeoptagelser. Her kan du
administrere, sende eller indstille lyde som
ringetoner.
Når en fil vælges, vises følgende
muligheder, når du trykker på den venstre
funktionstast [Valg].
v Brug som
- Stemmeringetone: Du kan indstille
lydfilen som ringetone for indgående
opkald.
- Videoringetone: Du kan indstille
lydfilen som ringetone for indgående
videoopkald.
- Meddelelsestone: Du kan indstille
lydfilen som meddelelsestone, når du
modtager en ny meddelelse.
- Opstart: Du kan indstille lydfilen som
opstartstone.
- Nedlukning: Du kan indstille lydfilen
som nedlukningstone.
v Filinfo: Viser oplysninger om den valgte
lydfil.
v Sorter efter: Du kan sortere filer efter
dato, type eller navn.
v Hukommelsesstyring: Du kan få vist
hukommelsesstatus (for telefonen og for
det ekstern hukommelseskort).

Mine videoer

Menu 6.3

Her kan du håndtere eller sende
downloadede eller optagede videoklip.
Hvis du trykker på O, kan du aktivere
videofilen.
Følgende er tilgængeligt via den venstre
funktionstast [Valg] i Videolisten.
v Skiv meddelelse: Du kan sende det
valgte videoklip via Meddelelse, E-mail
eller Bluetooth.
v Brug som: Du kan indstille videofilen som
stemmeringetone eller videoringetone.
v Flyt: Flytter filen over i
telefonhukommelsen eller den eksterne
hukommelse.
v Kopier: Kopierer filen over i
telefonhukommelsen eller den eksterne
hukommelse.
v Slet: Sletter den valgte video.
v Marker/Afmarker: Ved hjælp af
funktionen Marker kan du sende, slette,
flytte og kopiere flere filer.
v Fil
- Omdøb: Du kan omdøbe videoen.
- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte
videofil.
v Opret ny mappe: Du kan oprette en ny
mappe.
v Sorter efter: Du kan sortere filer efter
navn, dato eller filtype.
v Listevisning/Gittervisning: Du kan få
vist billederne som Listevisning eller
Gittervisning.

v Hukommelsesstyring: Du kan få vist

hukommelsesstatus (for telefonen og for
det ekstern hukommelseskort).
Du kan se en video ved hjælp af
videoafspilleren. Videofiler vises på listen
som miniaturebilleder. Du kan vælge den
ønskede video ved hjælp af u/d/
l/r. Vælg den ønskede video, og
vælg Afspil for at se den optagede video.
v Vis liggende: Du kan se videoen i
liggende format.

Bemærk
v Du kan også se videoen i bred visning

ved at trykke på #.

v Lyd fra/til: Tænd eller sluk for lyden.
v Hent: Du kan gemme det, der vises på

Menu 6.4

Du kan nemt downloade spil og andre
programmer i denne menu. Den kan
have to mapper, ingen mapper eller Spil
og programmer. Standardmappen kan
variere efter operatørvalg og/eller det
land, du befinder dig i. Hver mappe har
et indbygget link til download af spil eller
programmer. Bemærk, at der muligvis vil
blive opkrævet ekstra betaling ved brug af
onlinetjenester Du kan oprette en mappe
ved hjælp af den venstre funktionstast
[Valg].

Andre

Menu 6.5

Andre filer end billeder, lyde, videoer, spil
og programmer kan gemmes i denne
mappe.

Mit hukommelseskort
Menu 6.6
Hvis du køber et eksternt microSDhukommelseskort (ekstraudstyr), kan du
håndtere mere indhold. Se afsnittet Sådan
bruger du et microSD-hukommelseskort
på side 19 og 20 for at få oplysninger
om, hvordan du indsætter og fjerner
hukommelseskortet.
Du kan håndtere indhold, ligesom du gør
på din telefon.

Mine ting

pauseskærmen, som en billedfil (kun
muligt i pausetilstand).
v Gentag: Angiv gentagelsesmønster
(Fra/Et/Alle).
v Filinfo: Du kan kontrollere oplysninger
om afspillede filer.
v Send: Den valgte video kan sendes via
Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.
v Slet: Sletter den valgte video.
v Brug som: Du kan indstille videofilen som
stemmeringetone eller videoringetone.
Denne menu ændres og er afhængig af
den valgte filtype.

Mine applikationer
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Yahoo [Menu 7]
Du kan få adgang til Yahoo Mobile Internet
Service.
v oneSearch: Du kan søge og få svar med
det samme.
v E-mail: Viser din e-mail-konto.
v Vejr: Viser de aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter på forskellige steder verden
over. Få vist vejroversigten for dine
gemte byer. Vælg at åbne en detaljeret
vejrudsigt for flere forskellige byer.
v Lokalt og kort: Søg i lokale adresser,
restauranter, barer, hoteller og meget
mere.
v Indholdslæsere: Byder på et bredt
udvalg af indhold: nyheder, finans,
underholdning og sport
v Kalender og adressebog: Du har
adgang til dine aftaler og samtlige
kontaktoplysninger, når du er på farten.
Aftaler og begivenheder fra kalenderen
medtages også i visningen I dag.

Yahoo
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v Flickr: Med Flickr-widget'en kan du dele

og administrere dine fotos på farten.
Hvis en bruger er tilmeldt Flickr, kan
vedkommende se samtlige Flickr-fotos
og kontakter.

Bemærk
v I visse lande er der på grund af

netværksstrukturen ikke adgang til
Yahoo! Go-tjenesten.

Kontakter [Menu 8]
Tilføj ny

Menu 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse.
Du kan indtaste navnet samt forskellige
telefonnumre og e-mail-adresser på en
ny kontakt. Du kan også knytte kontakten
til en gruppe, inkludere et billede eller en
avatar, tilknytte en særlig ringetone og
endda indtaste et memo for kontakten.
Andre tilgængelige felter omfatter URL
på hjemmeside, privatadresse, firmanavn,
stilling og firmaadresse.
Du kan indtaste og håndtere
kontaktadresser afhængigt af den anvendte
hukommelse.

Søg

Menu 8.2

Udfører søgning i kontaktadresser.
Søgningen udføres som standard ud fra
et fornavn. Den anvendte søgemetode
og de fundne resultater vises i
søgevinduet. Du kan foretage et opkald
eller sende en meddelelse til det valgte
nummer. Søgning i kontakter kan være
baseret på telefonnummeret eller på
gruppeoplysninger.

Bemærk
I menuen Indstillinger kan
søgehandlingen udføres på baggrund af
efternavnet.

Lynopkald

Menu 8.3

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere
lynopkald. Lynopkald konfigureres mellem
2 og 9. Du kan registrere lynopkald for
en bestemt kontaktadresse med op til 5
forskellige numre, og en kontaktadresse
kan have flere lynopkaldsnumre.

Grupper

Menu 8.4

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere
gruppeoplysninger (der er gemt både
i telefonen og på USIM-kortet). Du kan
tilføje, redigere og slette grupper. Hvis der
ikke er angivet en ringetone for et nummer,
høres den grupperingetone, der er tildelt
gruppen.

Kontakter
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Kontakter
Tjenesteopkaldsnr.

Indstillinger

Menu 8.8

Menu 8.5
Du kan se listen over SDN-numre (Service
Dialling Numbers), der er tildelt af din
tjenesteudbyder (hvis det understøttes
af USIM-kortet). Disse numre omfatter
nødopkaldsnumre, nummeroplysning og
telefonsvarernumre. Når du har valgt et
tjenestenummer, skal du trykke for at ringe
op til tjenesten.

Eget nummer

Menu 8.6

Giver dig mulighed for at vise dit
telefonnummer i USIM-kortet. Du kan
gemme egne numre, der bruges i USIMkortet.

Mit visitkort

Menu 8.7

Du kan oprette dit eget visitkort ved at
trykke på den venstre funktionstast Tilføj.
Når du har indtastet navn, nummer, e-mail
og billede, kan du bruge det som visitkort,
når du sender en meddelelse.

Kontakter
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Kontaktlisteindst. (Menu 8.8.1)
v Vis kontakter fra: Vælg, hvilke

kontaktoplysninger der skal vises (fra
telefonens hukommelse, USIM-kortet
eller begge). Standardindstillingen er Alle
v Navnevisning: Du kan vælge visning
efter navn.
v Vis billede: Vælg, om billede skal vises
eller ej.

Synkroniser kontakt (Menu 8.8.2)
Du kan sende indhold fra telefonbogen
direkte til serveren.

Bemærk
v Denne tjeneste er ikke tilgængelig

i alle lande. Kontakt din
tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger).

Kopier (Menu 8.8.3)
Du kan kopiere kontakter fra telefonens
hukommelse til USIM-kortet eller fra USIMkortet til telefonens hukommelse. Du kan
kopiere alle eller udvalgte poster på én
gang.

Flyt (Menu 8.8.4)

Ryd telefonbog (Menu 8.8.8)

Du kan flytte kontakter fra telefonens
hukommelse til USIM-kortet eller fra USIMkortet til telefonens hukommelse. Du
kan flytte alle elementer eller udvalgte
elementer ét ad gangen.

Sletter alle kontaktoplysninger. Du kan
slette alle kontakter i mobiltelefonens
hukommelse såvel som på USIMhukommelseskortet.

Send alle kontakter via
Bluetooth (Menu 8.8.5)

Du kan kontrollere status for hukommelsen
til kontakter i denne menu.

Hukommelsesinfo (Menu 8.8.9)

Du kan sende alle telefonbogsdata i
telefonen til en anden telefon ved hjælp af
Bluetooth.

Sikkerhedskopier kontakter
(Menu 8.8.6)

Du kan gemme alle telefonbogsdata i
telefonen på et eksternt hukommelseskort
i form af et vCard.

Gendan kontakter (Menu 8.8.7)
Du kan gendanne alle telefonbogsdata på
et eksternt hukommelseskort til telefonens
hukommelse i form af et vCard.

Kontakter
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Værktøj [Menu 9]
Hurtigmenu

Menu 9.1

Du kan angive funktioner, der skal
gemmes i Hurtigmenuen. Hvis du
gemmer de funktioner, der anvendes ofte,
i Hurtigmenuen, kan du hurtigt starte
funktionerne ved at trykke på tasten.

Alarmer

Værktøj
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Menu 9.2

Hvis du indstiller alarmen, vises på
statuslinjen. Den angivne alarm høres på
det planlagte tidspunkt.
Tryk på O for at afslutte alarmen,
hvorefter alarmen ophører. Tryk på [Snooze]
og vælg snooze intervallet. Alarmtonen
stopper og starter igen efter det valgte
snooze-interval. Du kan konfigurere op til 5
alarmer.
1. Vælg den alarm, du vil konfigurere, på
alarmlisten. Hvis der ingen alarm er, skal
du trykke på den venstre funktionstast
[Tilføj] for at tilføje en ny alarm.
2. Indstil/annuller alarm: Du kan indstille
eller annullere en alarm ved hjælp af
indstillingerne for, om alarmen er slået til,
eller ved at vælge alarmtidspunktet.
3. Indtast alarmtid: Indtast den ønskede
alarmtid ved at angive klokkeslæt (time
og minut). Vælg enten AM eller PM, som
vises, hvis der er angivet 12-timers ur for
telefonen.

4. Vælg gentagelsestilstand: Vælg den
ønskede gentagelsestilstand med
l/r eller ved at vælge fra listen
med et tryk på den venstre funktionstast
[Liste].
5. Vælg alarmklokke: Vælg den tone, der
skal ringe på alarmtidspunktet, ved at
åbne listen ved hjælp af den venstre
funktionstast [Rediger].
6. Indtast memo: Indtast alarmnavn.
7. Snooze: Du kan indstille varigheden af
snooze for alarmen.

Bemærk
v Alarmen går i gang, selv om telefonen

slukkes.

Lommeregner

Menu 9.3

Med lommeregnermodulet får du adgang
til helt basale regnefunktioner som at
lægge sammen, trække fra, gange og
dividere samt nogle mere komplekse
matematiske funktioner. (sin, cos, tan, log,
ln, exp, kvadratrod, grader, rad)

Stopur

Menu 9.4

Med denne menu kan du registrere det
forløbne tidsrum for en begivenhed.

Omregner

Menu 9.5

Ved hjælp af denne menu kan brugerne
konvertere Valuta, Overflade, Længde,
Vægt, Temperatur, Volumen og Hastighed.

Verdenstid

Menu 9.6

Funktionen Verdenstid giver
tidsoplysninger om større byer verden over.

STK (USIM-tjeneste)

Menu 9.7

Værktøj

Afhængigt af om du har understøttelse af
SAT-tjenester eller ej (dvs. USIM Application
Toolkit) på USIM-kortet, kan denne menu
(Menu 9.7) være anderledes.
Hvis USIM-kortet understøtter SATtjenester, vil denne menu være det
operatørspecifikke navn på tjenesten,
der er gemt på USIM-kortet, for eksempel
"Speciel". Se i de oplysninger, der
fulgte med dit USIM-kort, for at få flere
oplysninger om, hvordan du bruger de
relaterede valg.
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Browser [Menu *]
Hjem

Menu *.1

Menu *.5

Telefonen kan gemme den side, der vises,
som en offline-fil. Der kan gemmes op til 20
sider.

Indtast adresse

Historik

Menu *.2

Menu *.6

Du kan indtaste en URL-adresse manuelt,
og gå ind på den tilknyttede webside.

Du kan se en liste over sider, du allerede har
været inde på.

Bogmærker

Indstillinger

Menu *.3

Du kan gemme ofte anvendte eller
foretrukne URL'er/sider. Handlingerne
Send, Tilføj ny, Rediger, Marker/Afmarker
eller Slet kan udføres under Bogmærker.
Der er mange forudkonfigurerede URL'er
gemt som bogmærker.

RSS-læser

Menu *.4

RSS-læser leverer nyhedsopdateringer fra
websteder, der er registeret i telefonen.
Disse filer kan læses i RSS-læseren, som
indsamler nyheder fra de websteder, der er
registreret i din telefon, og de formidles på
en enkel facon på din telefon.

Browser
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Gemte sider

Du kan åbne din internetbrowser og
få adgang til den aktiverede profils
hjemmeside via browserindstillingerne.

Menu *.7

Du kan ændre tilslutnings- og
skærmindstillinger for browseren.

Profiler (Menu *.7.1)
Vælg den relevante profil ved at trykke
på . Det vil aktivere profilen til at starte
browseren.

Indstillinger for visning
(Menu *.7.2)
v Teckenvisning

Indstiller browserens standardtegnsæt.
v Skrollning

Lader dig indstille rullehastigheden ved
at vælge det antal linjer, der skal bladres
igennem. I menuen vælges enten 1 linje,
2 linjer eller 3 linjer.
v Vis billede
Gør det muligt at aktivere eller deaktivere
visning af billeder, når du bladrer.

Bemærk
v Aktivering af denne funktion forsinker

visningen af billeder, indtil overførslen
er gennemført. Deaktivering af denne
funktion forhindrer browseren i at
downloade billeder fra serveren, så
overførslen går hurtigere.

v Java-script

Vælg, om JavaScript skal slås Til eller Fra.

Sikkerhed (Menu *.7.5)
Liste over certifikater
Certifikaterne kan vises fra listen.

Fjern session
Sikre sessionsdata (WTLS/TLS) kan fjernes
ved hjælp af denne indstilling.

Gendan indstillinger (Menu 0.7.6)
Vælg dette for at nulstille telefonen til
standardbrowserkonfigurationen.

Cache (Menu *.7.3)
Aktivering af cache lader dig gemme
besøgte sider i din telefon. Når
en side er gemt i cachen, bliver
indlæsningshastigheden for siden markant
højere, når du senere åbner den samme
side.

Cookies (Menu *.7.4)
Aktivering af cookies lader dig gemme
cookies, som er sendt fra serveren.
Deaktivering af denne funktion forhindrer,
at cookies gemmes i din telefon.

Browser
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Tilslutninger [Menu 0]
Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth-forbindelse.
Telefonen har indbygget trådløs Bluetoothteknologi, der giver dig mulighed for at
oprette trådløs forbindelse mellem din
telefon og andre Bluetooth-enheder, f.eks.
et håndfrit sæt, en pc, en PDA eller andre
telefoner.
Du kan for eksempel føre en samtale via
et trådløst Bluetooth-baseret håndfrit sæt
eller surfe på internettet med en trådløs
forbindelse via en mobiltelefon. Du kan
også udveksle visitkort, kalenderemner og
billeder.

Bemærk
v Vi anbefaler, at din telefon og den

Bluetooth-enhed, du kommunikerer
med, er inden for en afstand af 10
meter. Forbindelsen kan forbedres,
hvis der ikke findes massive
genstande mellem din telefon og den
anden Bluetooth-enhed.

Tilslutninger
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1. Sådan kommer du i gang
• Menu o Tilslutninger o Bluetooth
o Slå til/fra
Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen,
skal du først sætte Bluetooth til Til.

2. Konfiguration af Bluetooth-indstillinger
• Menu o Tilslutninger o Bluetooth
o Indstillinger
- Enheds synlighed: Sæt [Min telefons
synlighed] til [Synlig], så andre
enheder kan finde din telefon, når de
søger efter en Bluetooth-enhed. Hvis
du vælger [Skjult], vil andre enheder
ikke kunne finde din telefon, når de
søger efter en Bluetooth-enhed.
- Mit enhedsnavn: Du kan navngive
eller omdøbe din telefon – navnet
vises på andre enheder. Telefonens
navn vises kun på andre enheder,
hvis [Min telefons synlighed] er sat til
[Synlig].
- Støttede tjenester: Du kan få vist en
liste over enheder, f.eks. hovedsæt og
håndfri sæt, der understøttes af denne
Bluetooth-aktiverede telefon.
- Min adresse: Du kan få vist adressen
for din Bluetooth-enhed.

Bemærk
v Når en bruger anvender telefonens

Bluetooth-funktion, udgør det en
sikkerhedsrisiko for telefonen. Derfor
anbefaler vi, at Bluetooth-synligheden
indstilles til Skjult efter konfiguration
eller parring af enheder. For
indgående filer via Bluetooth, uanset
parrede enheder, kan du vælge at
acceptere eller afvise forbindelsen,
efter du har tjekket oplysninger om
afsenderen.

Tilslutninger

3. Søg og par ny enhed
<Søger efter ny enhed>
Du kan søge efter en ny enhed ved hjælp af
følgende menu.
• Menu o Tilslutninger o Bluetooth o
Søg efter ny enhed
<Parring af enheder>
1. For at søge efter en Bluetooth-enhed til
parring, skal du trykke på Tilføj ny enhed.
2. Søger efter enhed vises på skærmen. Der
søges efter Bluetooth-enheder inden for
en afstand af 10 m.
3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vil
disse enheder blive vist på skærmen.
Hvis der ikke findes nogen Bluetoothenheder, vil du blive spurgt, om du vil
søge igen.

4. Parringsprocedure
- Tryk på O. Der vises et vindue på
skærmen, som beder dig indtaste din
adgangskode.
- Når du har oprettet en adgangskode (på
1-16 cifre), skal brugeren af den anden
enhed indtaste sin adgangskode, så
parring kan ske. Brugeren af den anden
enhed skal kende adgangskoden på
forhånd for at kunne blive godkendt.
<Fjernelse af enheder>
1. Vælg den enhed, der skal fjernes, på
skærmbilledet Parrede enheder.
2. Du kan fjerne en enhed ved at trykke på
Slet-tasten eller ved at vælge Valg > Slet.
For at fjerne alle parrede enheder skal du
vælge Valg > Slet alle.
<Overførsel af data ved hjælp af
Bluetooth>
1. Hvis du vil overføre data fra din telefon
til en anden Bluetooth-enhed, skal
du først vælge det program, hvor
destinationsdataene gemmes. Hvis
du f.eks. vil sende data fra Mine filer til
en anden enhed, skal du vælge Menu
o Mine ting o Mine billeder / Mine
lyde / Mine videoer / Andre / Ekstern
hukommelse o Vælg data, der skal
overføres o Send o Bluetooth
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Tilslutninger
2. Overførsel af data
1) De fundne parrede enheder vises. Hvis
den ønskede enhed ikke er på listen,
skal du vælge [Opdater].
2) På skærmen skal du vælge den enhed,
du vil overføre data til, og trykke på
O.
3) Hvis den anden enhed vælger at sige
[Ja] til din [Forbindelsesanmodning],
vil data blive overført.

Serversynkron.

Menu 0.2

Bemærk
v Denne tjeneste er ikke tilgængelig

i alle lande. Kontakt din
tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.

Tilslutninger
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Hvis synkroniseringstjenesten er
understøttet af din netværksoperatør,
synkroniserer denne tjenestefunktion
dataene i telefonen og dataene på serveren
som f.eks. Kontakter, Kalender, Opgaver og
Memo via et trådløst netværk.

USB-forbindelsestilstand
Menu 0.3
Du kan aktivere USB-forbindelsestilstanden
på din telefon til flere anvendelser.
Hvis du anvender en lagerenhed som
f.eks. et USB-hukommelseskort, skal
du vælge Lagerenhed i denne menu.
Lagerenhed er kun tilgængelig for eksterne
hukommelseskort.
Hvis du anvender en datatjeneste som
f.eks. en pc-programpakke, skal du vælge
Datatjeneste i denne menu.

Indstillinger [Menu #]
Profiler

Menu #.1

Du kan vælge ringetone eller vibration
for at signalere et indgående opkald. Lyd
og lydstyrke af ringetone, tastetone og
lydeffekter kan konfigureres og tilpasses en
profil.

Tlf.

Menu #.2

Skærm

Menu #.3

Med denne menu kan du personliggøre
visningsindstillinger for skærmbilleder
samt menuernes grafiske grænseflade.

Skærm tema (Menu #.3.1)
Du kan indstille skærmtemaet til at blive
vist på hovedskærmen.

Hjemmeskærm

Autom. tastaturlås (Menu #.2.1)
Hvis du aktiverer denne funktion, bliver
tastaturet automatisk låst efter en
foruddefineret forsinkelsestid, når klappen
er lukket.

v Baggrundsbillede: Du kan vælge et

billede, der skal vises på hovedskærmen.
v Vis elementer: Du kan vælge hvilke

Vælg displaysproget. Du kan vælge
Automatisk sprogindstilling for at
ændre displaysproget til det sprog, der
understøttes af USIM-kortet.

elementer der skal vises på skærmen:
Ur, Ur+vejledning til tastatur, Dobbelt ur,
Tastaturvejledning, Skjul, Kalender+Ur
eller Kalender.
v Type af ur: Her kan du vælge typen af
uret.
v Farve på urets skrift: Du kan bestemme
farven på uret.

Strømsparer (Menu #.2.3)

Opstart

Sprog (Menu #.2.2)

Du kan spare strøm ved at aktivere denne
menu, når du ikke anvender telefonen.
Denne funktion viser mobiltelefonens
USIM-korttelefonnummer, modelnavn og
softwareversion.

Nedlukning
Du kan vælge, hvilket billede der skal vises,
mens telefonen slukkes.

Indstillinger

Telefon-info (Menu #.2.4)

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises,
mens telefonen tændes.
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Indstillinger
Menustil (Menu #.3.2)

Tid (Menu #.4.1)

Du kan vælge den ønskede menustil
mellem Gitterstil og En efter en-stil.

1. Vælg punktet Tid på listen Dato & Tid, og
tryk derefter på O.
2. Brug navigationstasterne til at rykke til
det ønskede felt: Time, Minut, AM/PM.
(Når du har angivet Tidsformat til 12
timer)
3. Indtast timer og minutter ved hjælp af
taltasterne.
4. Vælg tidsformat ved hjælp af l/r.
5. Rul ned for at vælge
timeindikatorformatet, f.eks. Fra, Kukur
eller Klokke.
6. Tryk på den midterste funktionstast O
for at indstille tiden med den angivne
værdi.

Skrifttype (Menu #.3.3)
Du kan angive skrifttype, skriftstørrelse ved
opkald og skriftfarve for opkald ved hjælp
af l/r.

Baggrundslys (Menu #.3.4)
Du kan indstille baggrundslysets varighed
og lysstyrken på startbilledet samt
varigheden for hver enkelt tast.

Telefontema (Menu #.3.5)
Du kan angive et tema for telefonen: hvid
eller sort.

Velkomsthilsen (Menu #.3.6)
Du kan indsætte meddelelsen, når du
tænder for telefonen.

Dato & Tid
Indstillinger
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Menu #.4

Det aktuelle klokkeslæt konfigureres
automatisk, når telefonen registreres på
netværket, men brugeren kan konfigurere
klokkeslæt og dato direkte ved hjælp
af denne menu. Det klokkeslæt, der
konfigureres af brugeren, er kun gyldigt,
mens telefonen er tændt.

Dato (Menu #.4.2)
1. Vælg punktet Dato på listen Dato & Tid,
og tryk derefter på O.
2. Vælg datoformat ved hjælp af l/r.
3. Indtast dag, måned og år ved hjælp af
taltasterne.
4. Tryk på den midterste funktionstast O
for at indstille datoen for den angivne
værdi.

Autoopdat. dato/tid (Menu #.4.3)
Når Automatisk opdatering er sat til Til,
opdateres klokkeslæt og dato automatisk
i overensstemmelse med den aktuelle
tidszone. Hvis Bekræft først er valgt, skal
opdateringen af dato og klokkeslæt
bekræftes, før de opdateres automatisk.

Bemærk
v Hvis din telefon mister forbindelse

til netværket i manuel tilstand,
vises pop-op-meddelelsen om at
vælge et tilgængeligt netværk på
standbyskærmen.

Sommertid (Menu #.4.4)
Vælg, om sommertidsfunktionen
skal aktiveres. Du kan indstille
sommertidsforskellen for den valgte
hjemby til 1 eller 2 timer.

Mobilnet (Menu #.5.2)

Netværk

Foretrukne (Menu #.5.3)

Menu #.5

Vælg netværk (Menu #.5.1)

Hvis netværket søger automatisk, kan
du tilføje et foretrukket netværk, der skal
oprettes forbindelse til. Du har adgang til
følgende indstillinger:

Internetprofiler

Menu #.6

Denne menu viser internetprofilerne. Du
kan oprette nye profiler, slette eller redigere
dem ved hjælp af menuen Valg. Afhængigt
af dit land kan du dog ikke slette eller
redigere standardkonfigurationer.

Indstillinger

Vælg mellem Automatisk og Manuel.
v Automatisk: Søger automatisk efter
netværket og registrerer telefonen på
det. Dette anbefales for at opnå den
bedste tjeneste og kvalitet.
v Manuel: Alle aktuelt tilgængelige 2G(GSM) og 3G-netværk (UMTS) vises, og du
kan vælge et af dem til registrering. Hvis
registreringen af netværket mislykkes,
vises netværkslisterne igen, og du kan
vælge at registrere et andet.

Du kan angive den type netværk, der skal
søges efter, når der søges efter netværk i
menuen Vælg netværk.
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Indstillinger
Adgangspunkter

Menu #.7

Denne menu viser listen med
adgangspunkter. Du kan oprette nye
profiler og slette eller redigere dem ved
hjælp af menuen Valg. Afhængigt af dit
land kan du dog ikke slette eller redigere
standardkonfigurationer.

Sikkerhed

Menu #.9

PIN-kodeanmodning
Når denne er indstillet til Til, bliver du bedt
om at indtaste din PIN-kode hver gang, du
tænder for telefonen.

Bemærk

Pakkedataforbindelse
Menu #.8
Hvis du vælger menuen "Når tilgængelig",
registreres telefonen automatisk på et
GPRS-netværk, når du tænder for den.
Hvis du vælger "Hvis nødvendigt", oprettes
GPRS-forbindelsen dog, når du tilsluttes til
en WAP- eller programtjeneste, og afbrydes,
når du afslutter tilslutningen til WAP- eller
programtjenesten.

Indstillinger
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v Tryk på den højre funktionstast i

vinduet til indtastning af PIN-koden
for at gå tilbage til det foregående
trin.
v Hvis der indtastes en forkert PIN-kode
3 gange, bliver PIN-koden ugyldig. I så
fald skal du indtaste PUK-koden (PIN
Unblock Key) for at konfigurere PINkoden igen.
v Du kan højst indtaste din PUK-kode 10
gange. (Bemærk: Hvis der indtastes en
forkert PUK-kode 10 gange, blokeres
USIM-kortet, og det skal udskiftes).
v Hvis anmodningen om PINkode ikke kan deaktiveres af
operatørindstillinger, kan du ikke
vælge dette menupunkt.

Telefonlås
Du kan låse din telefon. Følgende 4
låsefunktioner er tilgængelige.
Når der tændes: Låser telefonen, hver gang
telefonen tændes.
Når USIM udskiftes: Låser håndsættet, når
telefonens USIM-kort er blevet udskiftet.
Med det samme: Låser telefonen med det
samme.
Ingen: Deaktiverer låsefunktionen. Du
bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden
for at bekræfte valget.
v Du skal indtaste sikkerhedskoden for at
låse telefonen op.

Ændre koder
Du kan ændre PIN-, PIN2- og mobiltelefona
dgangskoden.

PIN-kode
PIN er en forkortelse for Personal
Identification Number, og bruges til at
forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Bemærk
v Hvis der indtastes forkert PIN-kode

3 gange i træk, bliver PIN-koden
ugyldig. Sker det, skal du indtaste
PUK-koden (PIN Unblock Key) for at
konfigurere PIN-koden igen. Du kan
højst indtaste din PUK-kode 10 gange.
(Bemærk: Hvis der indtastes forkert
PUK-kode 10 gange, blokeres USIMkortet, og det skal udskiftes).

PIN2-kode

Sikkerhedskode
Sikkerhedskoden bruges til at ændre
mobiltelefonens adgangskode. Der er
ingen øvre grænse for, hvor mange gange
du må indtaste forkert sikkerhedskode,
sådan som det gælder PIN og PIN2.

Indstillinger

PIN2 er en forkortelse for Personal
Identification Number 2, og bruges ligesom
PIN-koden til at forhindre uautoriseret brug
af telefonen. Fremgangsmåden for ændring
af PIN2-koden er den samme som for PINkoden. Hvis der indtastes forkert PIN2-kode
3 gange i træk, bliver PIN2-koden ugyldig.
Sker det, skal du indtaste PUK2-koden for
at kunne bruge PIN2-koden igen. Du har
maks. 10 forsøg til at indtaste den korrekte
PUK2-kode, ligesom det gælder for PUK1koden. Hvis du indtaster forkert PUK2-kode
10 gange i træk, bliver PIN2-koden ugyldig.
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Indstillinger
Hukommelsesstyring
Menu #.0

Almindelig telefonhukommelse
(Menu #.0.1)

Denne funktion viser status for
mobiltelefonens brugerhukommelse. Da
denne funktion scanner hele filsystemet for
statistik, varer det nogle sekunder.

Reserveret telefonhukommelse
(Menu #.0.2)

Denne funktion viser status for den
brugerreserverede hukommelse.
Almindeligt indhold er tekstmeddelelser,
kontakter, kalender, opgaver, memo,
alarmer, opkaldshistorik og bogmærker.
Det giver et klart billede af det faktiske
antal i forhold til det totale antal for hvert
element.

USIM-hukommelse (Menu #.0.3)
Denne funktion viser status for
brugerhukommelsen på det USIM-kortet.

Indstillinger
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Ekstern hukommelse (Menu #.0.4)
Denne funktion viser status for
brugerhukommelsen på det eksterne kort.
Denne funktion viser brugsstatistik for
anvendt og ledig hukommelse.

Indstillinger for primært lager
(Menu #.0.5)

Du kan vælge den lagringsenhed, filen skal
downloades til: Telefonhukommelse eller
ekstern hukommelse.

Streamingindstillinger
Menu #.*
Hvis du vil indstille forskellige
netværksindstillinger for afspilning af
streamet indhold, kan du angive de
forskellige netværksindstillinger.

Gendan indstillinger
Menu #.#
Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille
din telefon til standardkonfigurationen. Du
bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden.

Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til din telefon. Du kan vælge disse indstillinger i forhold til dine
personlige kommunikationskrav.

Rejseoplader

Stereohovedsæt

L

Med denne
oplader kan du
oplade batteriet,
når du ikke er
hjemme eller er
på kontoret.

Standardbatteri
Bemærk
v Brug altid originalt LG-tilbehør.
v Ellers risikerer du, at din garanti bliver

ugyldig.
v Tilbehøret kan variere alt efter

område: Forhør dig hos vores lokale
partner eller forhandler for at få
yderligere oplysninger.

Tilbehør
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Tekniske data
Generelt
Produktnavn: KF310
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA
Nettovægt: 67,5 g (uden batteri)

Arbejdstemperaturer
Maks.: +55 °C (normal)/
+45 °C (under opladning)
Min.: -10 °C

Tekniske data
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Norsk

KF310

BRUKERHÅNDBOK

Dette dokumentet er brukerhåndboken for
3G-videomobiltelefonen LG KF310. LG Electronics har
alle rettigheter til dette dokumentet. Det er forbudt å
kopiere, endre og distribuere dette dokumentet uten
samtykke fra LG Electronics.

Kaste det gamle utstyret
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr
det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/CE.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som
er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater,
kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten
eller butikken der du kjøpte produktet.
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For din sikkerhet
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene. Du finner mer detaljert
informasjon i denne håndboken.

ADVARSEL!
• Mobiltelefoner skal alltid være slått av om
bord i fly.
• Ikke hold telefonen i hånden når du kjører
bil.
• Ikke bruk telefonen i nærheten av
bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske
anlegg eller sprengningsoperasjoner.
• For din egen sikkerhet må du KUN bruke
ORIGINALE batterier og ladere.
• Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du
er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk
støt eller alvorlig skade på telefonen.
• Oppbevar telefonen på et trygt sted
utenfor rekkevidden til små barn. Det
gjelder også små deler som kan føre til
risiko for kvelning hvis de løsner.

For din sikkerhet
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NB
• Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke
bruk telefonen på sykehus. Den kan
påvirke medisinsk utstyr.
• Nødsamtaler er kanskje ikke mulig
i alle mobilnett. Derfor bør du alltid
ha et alternativ til mobiltelefonen for
nødsamtaler.
• Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå
skade på telefonen.
• All bruk av radiosendere medfører fare
for forstyrrelser i elektroniske apparater i
nærheten. Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
• Batterier skal kastes i samsvar med
gjeldende lovverk.
• Ikke demonter telefonen eller batteriet.

Retningslinjer for trygg og effektiv
bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig og ikke følge disse
retningslinjene.

Eksponering for
radiobølger

(International Commission on NonIonizing Radiation Protection), er 2 W/kg
som gjennomsnitt for 10 gram vev.
v Den høyeste SAR-verdien DASY4 har
testet for denne telefonmodellen, er
0.562 W/kg (10 g) ved bruk ved øret.
v Informasjon om SAR-data for innbyggere
i land/regioner som har vedtatt SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers):
Denne grensen er 1.31 W/kg som
gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold
av produktet
ADVARSEL!
Du må bare bruke batterier, ladere og
tilbehør som er godkjent for bruk med
akkurat denne telefonmodellen. Bruk av
annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig,
og kan i tillegg være farlig.
v Ikke demonter telefonen. Ved behov

for reparasjon må du ta den med til en
kvalifisert servicetekniker.
v Hold enheten unna elektriske apparater
som TV-er, radioer og PC-er.
v Enheten bør holdes unna varmekilder
som radiatorer og komfyrer.
v Ikke slipp telefonen i bakken.

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk

Informasjon om eksponering for
radiobølger og SAR (Specific Absorption
Rate)
Denne mobiltelefonmodellen, KF310,
er laget for å overholde relevante
sikkerhetskrav for eksponering for
radiobølger.
Disse kravene er basert på vitenskapelige
retningslinjer som tar hensyn til
sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere,
uavhengig av alder og helsetilstand.
v Retningslinjene for eksponering for
radiobølger bruker måleenheten SAR
(Specific Absorption Rate). SAR-tester er
utført med standardiserte metoder der
telefonen sender med den maksimale
styrken den er sertifisert for i alle
frekvensbånd som brukes.
v De ulike telefonmodellene fra LG kan ha
ulike SAR-verdier, men de er alle laget
for å følge relevante retningslinjer for
eksponering for radiobølger.

v SAR-grensen som anbefales av ICNIRP
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
v Ikke utsett enheten for mekaniske

vibrasjoner eller støt.
v Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk
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bruk telefonen på sykehus. Den kan
påvirke medisinsk utstyr.
v Ikke bruk telefonen når den lades, hvis
du er våt på hendene. Det kan føre til
elektrisk støt eller alvorlig skade på
telefonen.
v Unngå å lade telefonen nær brennbart
materiale. Telefonen kan bli varm og
utgjøre en brannfare.
v Tørk av enhetens utside med en tørr
klut (ikke bruk løsemidler, for eksempel
bensin, tynner eller alkohol).
v Unngå å lade opp telefonen når den er
plassert på et mykt underlag/tekstiler.
v Telefonen skal bare lades på et godt
ventilert område.
v Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
v Du bør ikke oppbevare telefonen nær
magnetiserte kort eller billetter, da dette
kan påvirke informasjonen som er lagret
i magnetstripen.
v Ikke utsett skjermen for skarpe
gjenstander, da dette kan skade
telefonen.
v Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
v Bruk tilbehør som øretelefoner med
forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det
ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
Alle mobiltelefoner kan forårsake
interferens i andre elektroniske enheter, og
dette kan påvirke ytelsen deres.
v Ikke bruk telefonen i nærheten av
medisinsk utstyr med mindre du har
fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke
plasseres nær pacemakere, for eksempel
i brystlommen.
v Noen høreapparater kan forstyrres av
mobiltelefoner.
v Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TVapparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter som
gjelder mobilbruk i bil der du kjører.
v Du må ikke bruke en håndholdt telefon
under bilkjøring.
v Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
v Bruk et håndfrisett om mulig.
v Hvis trafikkforholdene tilsier det, må du
parkere bilen før du foretar eller besvarer
et anrop.
v Radiosignaler fra telefonen kan
forstyrre elektroniske systemer i
bilen, for eksempel stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.

v Når kjøretøyet ditt er utstyrt med

kollisjonspute, må du ikke hindre den
med installert eller bærbart, trådløst
utstyr. Det kan føre til alvorlige skader
ved at kollisjonsputen ikke fungerer som
den skal.
v Hvis du hører på musikk når du er ute,
må du kontrollere at volumet ikke er
for høyt, slik at du er oppmerksom på
omgivelsene. Dette er spesielt viktig i og
i nærheten av trafikk.

Omgivelser med
eksplosjonsfare
v Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
v Ikke bruk telefonen i nærheten av

drivstoff eller kjemikalier.
v Du må ikke frakte brennbare gasser,

væsker eller eksplosiver i den delen av
bilen der du har mobiltelefonen eller
tilbehør.

På fly

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes
for høy lyd over lengre perioder. Vi
anbefaler derfor at du ikke slår på eller av
telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler
også at voluminnstillingene for musikk og
samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Trådløse enheter kan forårsake interferens i
fly.
v Slå av telefonen før du går om bord på
fly.
v Ikke bruk telefonen på bakken med
mindre mannskapet har gitt deg tillatelse
til det.

Sprengningsområder
Du må ikke bruke telefonen der det foregår
sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner,
regler og forskrifter.

Barn
Oppbevar telefonen på et trygt sted
utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen
har små deler som kan føre til risiko for
kvelning hvis de løsner.

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk

Unngå hørselsskader
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Nødanrop
Nødsamtaler er kanskje ikke mulig
i alle mobilnett. Du bør derfor aldri
være helt avhengig av telefonen for
nødanrop. Undersøk hos den lokale
tjenesteleverandøren.

Informasjon om og
behandling av batteriet
v Det er ikke nødvendig å lade batteriet

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk
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helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell
fra noen andre batterisystemer er det
ingen minneeffekt som kan gå ut over
batteriets ytelse.
v Bruk bare batterier og ladere fra LG.
LG-ladere er laget for å gi lengst mulig
batterilevetid.
v Du må ikke demontere eller kortslutte
batteriet.
v Metallkontaktene på batteriet må holdes
rene.
v Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er
tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp
flere hundre ganger før det må byttes ut.
v Hvis batteriet ikke har vært brukt på en
stund, bør du lade det opp før bruk.
v Unngå å utsette batteriladeren for
direkte sollys eller bruke den på steder
med høy luftfuktighet, for eksempel på
badet.

v Unngå å plassere batteriet på varme eller

kalde steder, da dette kan ha en negativ
effekt på batteriets ytelse.
v Det kan være fare for eksplosjon hvis
batteriet byttes ut med feil type batteri.
v Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner. Hvis det er
mulig, bør batteriene resirkuleres. De må
ikke kastes som husholdningsavfall.
v Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar
du det med til nærmeste autoriserte
forhandler eller servicesenter for LG
Electronics.
v Du bør alltid koble laderen fra
strømuttaket når telefonen er ferdig
ladet, slik at laderen ikke bruker
unødvendig mye strøm.

KF310-funksjoner
Telefonens deler
Åpen telefon

Høyttaler
VGA-Kamera
Navigeringstaster
v I standby-modus:
l Profiler-hurtigmeny
r Skriv tekstmelding
u Hurtigmeny
d Navn
v I menyen: navigerer i

menyer.

LCD-skjerm
v Øverst: Ikoner som viser

signalstyrke, batterinivå og
ulike andre funksjoner.
v Nederst: Valgtastindikatorer.
Avslutt-tast
Hurtigtast for kamera

Send-tast

Multioppgavetast
Tøm-tast

Alfanumeriske taster
v I standby-modus: Tast
nummeret som skal ringes.
Hold nede:
0 for internasjonale
samtaler
1 for å ringe til
talepostsenteret
2 til 9 for hurtigvalg
v I redigeringsmodus: Skriv inn
tall og bokstaver.

KF310-funksjoner

OK-tast (Bekreftelse)

v Gå til forhåndsvisning av kamera
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KF310-funksjoner
Send-tast
v Ringer opp et telefonnummer eller
besvarer et anrop.
v I standby-modus: viser historikken for
utførte, mottatte og tapte anrop.
Venstre valgtast / høyre valgtast
Utfører funksjonen som vises nederst på
skjermen.
OK-tast (Bekreftelse)
Avslutt-tast
v Brukes til å avslutte samtaler.
v Du kan gå tilbake til standby-modus ved
å trykke på denne tasten når du aktiverer
menyen.

KF310-funksjoner
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Tøm-tast
Brukes til å slette siste bokstav eller gå
tilbake til forrige meny.

Høyre side

Venstre side

Hull til håndrem
Kontakt for headset/
lader/kabel

Spor for microSD-kort

Sidetaster

KF310-funksjoner
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KF310-funksjoner
Bak

Batterideksel

Ekstern
kameralinse
Batteri
USIMkortholder

KF310-funksjoner

14

Komme i gang
Sette inn USIM-kortet og
batteriet
1. Sette i USIM-kortet.
USIM-kortet inneholder telefonnummeret
ditt, tjenestedetaljer og kontakter, og må
settes inn i telefonen. Dersom USIM-kortet
fjernes, kan ikke telefonen brukes (unntatt
til nødnumre) før et gyldig kort settes inn.
Koble alltid fra laderen og annet utstyr
før du setter inn eller fjerner USIM-kortet.
Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen.
Forsikre deg om at USIM-kortet er riktig
satt inn, og at det gylne kontaktområdet på
kortet peker ned. Når du skal ta ut USIMkortet, trykker du det forsiktig ned og drar
det i motsatt retning.

Merk
v Metallkontaktene på USIM-kortet

kan bli ødelagt av riper. Vær forsiktig
når du håndterer USIM-kortet. Følg
instruksjonene som fulgte med USIMkortet.
v Når du har fjernet batteriet, kan du
sette inn USIM-kortet.

Komme i gang

Sette i USIM-kortet

Fjerne USIM-kortet
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Komme i gang
2. Sette i batteriet.
Skyv batteriet oppover til det låses på plass
igjen.

Komme i gang
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3. Fjerne batteriet.
Slå av strømmen. (Hvis strømmen blir
stående på, er det mulighet for at du mister
lagrede telefonnumre og meldinger.)
Trykk på og hold nede knappen for utløsing
av batteriet, og skyv batteriet nedover.

Lade batteriet
Før du kobler reiseadapteren til telefonen,
må du først sette inn batteriet.

Merk
v Du kan også bruke orginale ladere

som fåes kjøpt i butikken der du kjøpe
denne telefonen.

3. De bevegelige strekene på batteriikonet
stopper når ladningen er ferdig.
4. Forsikre deg om at batteriet er fulladet
før du bruker telefonen for første gang.

NB
1. Hold pilen mot deg som vist i
illustrasjonen, og sett pluggen på
batteriadapteren inn i kontakten på
høyre side av telefonen til den klikker på
plass.
2. Koble den andre enden av reiseadapteren
til strømuttaket.

• Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan
ødelegge telefonen og/eller reiseladeren.
• Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt
eget land, må du bruke en adapter for å få
riktig konfigurering.
• Ikke ta ut batteriet eller USIM-kortet under
ladningen.

ADVARSEL!
Komme i gang

• Trekk ut strømledningen og laderen i
tordenvær for å unngå elektrisk støt eller
brann.
• Kontroller at ingen skarpe objekter, for
eksempel dyretenner og negler, kommer i
kontakt med batteriet. Dette kan forårsake
brann.

17

Komme i gang
Koble fra laderen
Koble reiseadapteren fra telefonen slik det
vises i illustrasjonen nedenfor.

Slik bruker du et microSDminnekort

Komme i gang
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<MicroSD-minnekort>
<Slik setter du inn et microSD-minnekort>

1. Slå av telefonen. Hvis du setter inn eller
fjerner microSD-kortet når telefonen er
på, kan det skade filene som er lagret på
minnekortet.
2. Løft opp plastdekselet som beskytter
microSD-sporet.

3. Sett minnekortet inn i sporet. De gylne
kontaktene må være bak på microSDminnekortet. Ikke trykk for mye på
microSD-kortet. Hvis det er vanskelig å få
det på plass i sporet, kan det hende at du
forsøker å sette det inn feil vei, eller det
kan være et fremmedlegeme i sporet.
4. Når det er satt inn, trykker du på
minnekortet til du hører et klikk, og det
betyr at microSD-kortet har blitt riktig
satt inn.

Du finner mer informasjon om microSDkortet i bruksanvisningen for minnekortet.

Formatering av minnekort

Slå telefonen PÅ/AV
Slå på håndsettet
Forsikre deg om at USIM-kortet er i
telefonen, og at batteriet er ladet. Trykk og
hold e-tasten nede til telefonen er på.
Hvis PIN-kodeforespørsel er slått på, taster
du inn PIN-koden som fulgte med USIMkortet.
Etter et par sekunder er du registrert på
nettverket.

Komme i gang

5. Lukk plastdekselet til sporet.
6. Når du skal fjerne minnekortet, slår du av
telefonen, åpner plastdekselet til sporet
og trykker på microSD-kortet for å låse
det opp. Ta minnekortet forsiktig ut.
OBS:
v Unngå å bruke Flash-minnekortet når
batteriet nesten er utladet.
v Når telefonen skriver til kortet, venter
du til handlingen er fullført før du tar ut
kortet.
v Kortet er laget slik at det bare er én måte
å sette det inn på.
v Ikke bøy kortet eller tving det inn i
sporet.
v Ikke sett inn andre typer minnekort enn
de som er laget av microSD.
v Hvis microSD-kortet er formatert ved
hjelp av FAT32, må du formatere det
igjen ved hjelp av FAT16.

Minnekortet må formateres før det tas i
bruk. Når kortet er satt inn, velger du Meny
→ Innstillinger → Minneadministrator →
Eksternt minne og trykker deretter på L
venstre valgtast.
Du trenger bare å utføre denne
operasjonen når du setter inn minnekortet
for første gang. Under formateringen
opprettes det ulike mapper for ulike
datatyper.
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Komme i gang
Slå av håndsettet
Trykk og hold e-tasten nede til
telefonen er av. Det kan bli noen sekunders
forsinkelse mens håndsettet slår seg av.
Ikke slå på telefonen i løpet av denne tiden.

Nødsamtale
Høyre valgtast representeres av Inaktiv/
Nødsamtale på skjermen. Trykk den høyre
valgtasten eller tast nødnummeret med
nummertastene, og trykk deretter på s
for å foreta et nødanrop.

Komme i gang
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Generelle funksjoner
Ringe og svare på anrop
Foreta et taleanrop
1. Tast inn nummeret inkludert fullstendig
områdekode.
v Trykk på c-tasten for å slette et tall.
Når du skal slette alle tall, trykker og
holder du c-tasten nede.
2. Trykk på s for å ringe.
3. Trykk på e for å avslutte samtalen,
eller lukk telefonen.

Merk
v Hvis du vil aktivere høyttaleren

under en samtale, aktiverer du
berøringstastene og trykker på O.

Foreta et videoanrop
Når både du og den andre personen
har 3G-dekning, kan du foreta og motta
videoanrop. Når du skal foreta / svare på et
videoanrop, gjør du følgende:
1. Tast inn telefonnummeret ved hjelp av
tastaturet, eller velg telefonnummeret fra
listen over oppringte/mottatte anrop.
v Trykk raskt på c for å slette det siste
tallet, eller hold inne c for å slette
alle tallene.
2. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du
sørge for å ha koblet til headsettet.
3. Når du skal starte videofunksjonen,
trykker du på venstre valgtast
[Alternativer] og velger Foreta
videoanrop.
v Du får beskjed om at du må lukke
andre programmer for å foreta
videoanropet.

Ringe fra anropsloggene
Merk
v Det kan ta litt tid å koble til

videoanropet. Vær tålmodig.
Tilkoblingstiden avhenger også av
hvor raskt den andre parten svarer på
anropet. Du ser deg selv på skjermen
mens videoanropet kobles til. Når den
andre parten svarer, ser du et bilde av
denne personen på skjermen.

Generelle funksjoner

1. Hvis du trykker på s i standby-modus,
vises de siste innkommende, utgående
og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av
d/u .
3. Trykk på s for å ringe nummeret.
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Generelle funksjoner
4. Tilpass kameraposisjonen hvis det er
nødvendig.
5. Trykk på e for å avslutte samtalen,
eller lukk telefonen.

Foreta et tale-/videoanrop fra
Kontakter
Det er enkelt å ringe noen når du har lagret
nummeret deres i Kontakter.
1. Trykk på d for å åpne kontaktlisten.
2. Bla til kontakten for å ringe.
3. Trykk på s for å foreta et taleanrop.
Trykk på venstre valgtast, og velg Foreta
videoanrop for å foreta et videoanrop.
4. Trykk på e for å avslutte samtalen.

Foreta internasjonale anrop

Generelle funksjoner
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1. Trykk på og hold nede 0 for det
internasjonale prefikset. Tegnet "+" står
før den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og
telefonnummeret.
3. Trykk på s .

Svare på et anrop
Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og
et blinkende telefonikon vises på skjermen.
Hvis det er mulig å identifisere den som
ringer, vises personens telefonnummer
(eller navn, hvis det er lagret i Kontakter).
1. Åpne dekselet for å besvare et
innkommende anrop.

Merk
v Trykk én gang på e eller to ganger

på høyre valgtast for å avvise et
innkommende anrop.
v Hvis du setter Svarmodus til Trykk
send knappen (Meny 2.0.4), kan du
svare på anropet ved å åpne dekselet
og trykke på s.
v Hvis svarmodus er angitt til Trykk på
en tast, svarer du på anropet med alle
taster unntatt e.

2. Avslutt samtalen ved å lukke telefonen
eller trykke på e.

Merk
v Du kan besvare et anrop mens

du bruker Kontakter eller andre
menyfunksjoner.
v Hvis det er koblet til et kompatibelt
headset, kan du også svare på
anrop ved hjelp av headsettasten
eller telefonen. Hvis du vil avvise et
innkommende anrop, trykker du på
e.
v Du kan slå av ringelyden ved
innkommende anrop ved å trykke på
og holde nede volum ned-valgtasten
til høyre.

Snarvei til aktivering av
vibrasjonsmodus
Du kan aktivere vibrasjonsmodus ved å
trykke på og holde nede * etter at du
har åpnet telefonen.

Signalstyrke
Du kan kontrollere styrken på signalet
ved å se på signalindikatoren på LCDskjermen på telefonen. Signalstyrken kan
variere, spesielt inne i bygninger. Hvis
du går nærmere et vindu, kan det bedre
mottaksforholdene.

Skrive inn tekst
Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved
hjelp av tastaturet.
Du må for eksempel skrive inn tekst for
å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en
melding, skrive en personlig hilsen eller
føre opp avtaler i kalenderen.
1. Når du er i et felt der du kan skrive
inn tegn, kan du se indikatoren for
tekstinnleggingsmodus øverst til høyre
på LCD-skjermen.
2. Hvis T9 er på, kan du veksle mellom
T9Abc, T9ABC, 123 og T9abc ved å trykke
på #. Når T9 er av, endres modusen til
Abc, ABC, 123, abc.

Med T9-innskrivingsmodus kan du skrive
inn ord med et minimalt antall tastetrykk.
Når du trykker på en tast, begynner
håndsettet å vise tegnene den tror du
skriver, med utgangspunkt i en innebygd
ordliste. Etter hvert som nye bokstaver
legges til, endres ordet for å gjenspeile det
mest sannsynlige alternativet fra ordlisten.

Bruke ABC-modus
Bruk 2 til 9 for å skrive teksten.
1. Trykk på tasten merket med ønsket
bokstav.
v En gang for første bokstav.
v To ganger for andre bokstav.
v Og så videre.
2. Trykk én gang på 0 for å sette inn
mellomrom. Trykk på c for å slette et
tall.

Generelle funksjoner

Endre tekstskrivingsmodus

Bruke T9-modusen
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Generelle funksjoner
Bruke 123-modus
(nummermodus)
123-modus lar deg skrive inn tall i
en tekstmelding (for eksempel et
telefonnummer). Trykk på tastene
med tallene du ønsker, før du manuelt
bytter tilbake til aktuell modus for
tekstinnskriving.

Bruke symbolmodusen
Symbolmodusen lar deg skrive inn
forskjellige symboler eller spesielle tegn.
Du setter inn et symbol ved å velge
Alternativer → Sett inn → Symboler.
Velg ønsket symbol ved hjelp av
navigasjonstastene og de numeriske
tastene, og trykk på O.

Generelle funksjoner
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Oversikt over menyfunksjoner
Du kan åpne en meny ved å trykke på O på pauseskjermen. Gå til ønsket element og
trykk på O for å åpne undermenyen.
Fra hovedmenyen kan du også gå inn i en undermeny ved å trykke direkte på den
tilsvarende nummertasten. Hovedmenyen består av følgende topp- og undermenyer:

3. Planlegger

5. Meldinger

1.1 Mine spill og prog.

3.1 Kalender

5.1 Opprett ny melding

1.2 Innstillinger

3.2 Giøremål

5.2 Innboks

3.3 Notater

5.3 Postkasse

2. Anropsinnst.

3.4 Hemmelige notater

5.4 Utkast

2.1 Foreta videoanrop

3.5 Datosøker

5.5 Utboks

2.2 Anrops-logger

3.6 Innstillinger

5.6 Sendte elem.
5.7 Mine mapper

2.3 Variget på samtale
2.4 Datavolum

4. Multimedia

5.8 Maler

2.5 Samtalekostnader

4.1 Kamera

5.9 Uttrykksikoner

4.2 Videokamera

5.0 Innstillinger

2.6 Viderekobling av anrop
2.7 Nummersperre
2.8 Faste numre
2.9 Samtale venter
2.0 Felles innstillinger

4.3 Musikk
4.4 Tale-opptaker

Oversikt over menyfunksjoner

1. Spill og programmer

2.* Videoanropsinnst.
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Oversikt over menyfunksjoner
6. Mine ting

9. Verktøy

0. Tilkoblingsmulighet

6.1 Mine bilder

9.1 Hurtigmeny

0.1 Bluetooth

6.2 Mine lyder

9.2 Alarmer

0.2 Serversynk

6.3 Mine videoer

9.3 Kalkulator

0.3 USB-tilkoblingsmodus

6.4 Mine spill og prog.

9.4 Stoppeklokke

6.5 Andre

9.5 Konverter

6.6 Mitt minnekort

9.6 Verdenstid

#. Innstillinger

9.7 STK (USIM-tjeneste)

#.1 Profiler
#.2 Telefon

7. Yahoo
Oversikt over menyfunksjoner
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#.3. Skjerm

*. Nettleser

#.4 Dato og tid

*.1 Hjem

#.5 Nettverk

8. Navn

*.2 Tast inn adresse

#.6 Internett-profil

8.1 Legg til ny

*.3 Bokmerker

#.7 Tilgangspunkter

8.2 Søk

*.4 RSS-leser

#.8 Pakkedatatilkobling

8.3 Hurtigvalg

*.5 Lagrede sider

#.9 Sikkerhet

8.4 Grupper

*.6 Historie

#.0 Minneadministrator

8.5 Tjenestenumre

*.7 Innstillinger

#.* Streaming verdier

8.6 Eget nummer
8.7 Mitt visittkort
8.8 Innstillinger

#.# Tilbakestill innstillinger

Spill og programmer [Meny 1]
Mine spill og prog.

Meny 1.1

Du kan enkelt laste ned spill og andre
programmer på denne menyen. Her kan
det finnes to mapper, ingen mapper
eller mappen Spill og programmer.
Standardmappen kan være avhengig av
operatør eller land. Hver mappe har en
innebygd kobling til nedlasting av spill og
programmer. Vær oppmerksom på at det
kan påløpe tilleggskostnader når du bruker
tjenester på Internett. Du kan opprette
en mappe ved hjelp av venstre valgtast
[Alternativer].

Innstillinger

Meny 1.2

– Profiler: Du kan vise og legge til en ny
profil.
– Sertifikatliste: Du kan vise sertifikatlisten
hvis du vil bruke Java-applikasjoner.

Spill og programmer
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Anropsinnst. [Meny 2]
Foreta videoanrop

Meny 2.1

Du kan foreta et videoanrop ved hjelp av
denne menyen. Se side 21 og 22 for flere
detaljer.

Anrops-logger

Meny 2.2

Alle anrop (Meny 2.2.1)
Viser alle ubesvarte, mottatte og oppringte
anrop. Du kan foreta et anrop eller
sende en melding til nummeret du har
valgt i oppføringene. Du kan også lagre
nummeret i Kontakter.

Oppringte nummer (Meny 2.2.2)
Du kan vise oppringte anrop, foreta
et anrop, sende en melding og lagre
nummeret i Kontakter.

Mottatte anrop (Meny 2.2.3)
Du kan vise mottatte anrop, foreta et anrop,
sende en melding og lagre nummeret i
Kontakter.

Anropsinnst.
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Ubesvarte anrop (Meny 2.2.4)
Du kan vise tapte anrop, foreta et anrop,
sende en melding og lagre nummeret i
Kontakter.

Variget på samtale

Meny 2.3

Du kan vise anropstid sortert etter typer.
Trykk på venstre valgtast [Alternativer]
for å velge delvis eller full initialisering.
Initialisering krever sikkerhetskoden.

Datavolum

Meny 2.4

Lar deg kontrollere sendt, mottatt og
alle datavolum som er overført. Trykk på
venstre valgtast for å velge full initialisering
eller initialisering av valgt volumtype..
Initialisering krever sikkerhetskode.

Samtalekostnader

Meny 2.5

1. Funksjonen viser samtalekostnadene for
Siste anrop og Alle anrop.
2. Hvis du vil redigere, trykker du på
midttasten [Rediger] og angir PIN2koden.
3. Du kan velge enten Enhet eller Valuta
i Angi samtalekostnad. Avhengig
av innstillingene, USIM-kortet og
operatøren vises samtalekostnaden
under en samtale.
4. I Angi grense velger du På for å angi
kostnadsbegrensning for samtaler. Når
du har angitt en kostnadsbegrensning,
og begrensningen for samtalekostnaden
er nådd, kan du ikke foreta anrop.

Viderekobling av anrop
Meny 2.6

Nummersperre

Meny 2.7

Det vises menyer for sperring av tale- og
videoanrop.
Menyen inneholder alternativene
Stemmesamtaler, Videoanrop og Deaktiver
alle. Menyene Stemmesamtaler og
Videoanrop har følgende undermenyer.
Nummersperre-menyen har
undermenyene Alle utgående,
Utgående internasjonal, Utgående
internasjonale anrop unntatt fedreland,
Alle innkommende og Innkommende
utenlands.
Hvis Alle utgående er valgt, sperres
alle utgående anrop, hvis Utgående
internasjonal er valgt, sperres alle utgående
internasjonale anrop, og hvis Utgående
internasjonale anrop unntatt hjemland er
valgt, sperres alle utgående internasjonale
anrop unntatt til mobilnettet i brukerens
hjemland. Hvis Alle innkommende er valgt,
avvises alle innkommende anrop, og hvis
Innkommende utenlands er valgt, avvises
alle innkommende anrop ved roaming.

Anropsinnst.

Det vises menyer for viderekobling av taleog videoanrop.
1. Når ingen anrop viderekobles
Du kan skrive inn
viderekoblingsnummeret direkte,
eller du kan søke i telefonlisten. Hvis
du trykker på [Viderekobling], vil
telefonen sende en forespørsel til
tjenesteleverandøren når nummeret er
tastet inn. Mens du venter på resultatet
fra nettverket, vises meldingen Forespør
med animasjon.
2. Når viderekoblinger er angitt
Vis en liste over angitte viderekoblinger.
Mens du venter på resultatet fra
nettverket, vises meldingen Forespør
med animasjon.
3. Alternativer-meny
Når Alle taleanrop-menyen er aktivert,
vises menyene Deaktiver, Deaktiver
alle, Vis status og Tøm liste når du
velger Alternativer-menyen nederst på
menyene.
Vis status-menyen viser innstillingene
for nettverket. Hvis du velger denne
menyen, vises meldingen Forespør... med
animasjon. Nettverksinnstillingene vises
når informasjonen mottas fra nettverket.
Hvis du velger Deaktiver-menyen, slettes
numrene for viderekobling av anrop som
er registrert i nettverket, etter bekreftelse

fra brukeren. Hvis du velger Klarer
liste-menyen, slettes listen med alle
viderekoblede numre.
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Anropsinnst.
Stemme- og videosamtaler

Anropsinnst.

1. Hvis du vil aktivere sperretjenesten,
trykker du på OK, O og oppgir deretter
sperrepassordet. Telefonen sender en
forespørsel til nettverket om å aktivere
sperretjenesten, og mottar deretter
resultatet av handlingen. Når resultatet
er mottatt fra nettverket, vises resultatet.
2. Velg Alternativer for å åpne Utgående
samtaler-menyen. Velg Alternativer fra
valgmenyene på den nederste menyen.
Dermed vises menyene Deaktiver,
Deaktiver alle, Vis status og Endre
passord. Velg Deaktiver for å deaktivere
sperretjenesten etter å ha oppgitt
sperrepassordet. Velg Deaktiver alle for
å deaktivere alle sperretjenester som
er konfigurert for nettverket, etter å ha
oppgitt sperrepassordet.
Velg Vis status for å vise den gjeldende
nettverkskonfigurasjonen. Hvis du velger
Vis status, vises en melding med forespørsel
og en animasjon, og når nettverket
svarer, vises resultatet. I Endre passordmenyen kan brukere endre gjeldende
sperrepassord.
Deaktiver alle
Du kan velge å deaktivere alle.

Faste numre

– På: Velg for å aktivere eller deaktivere
faste numre. PIN2-godkjenning kreves.
– Av: Velg for å aktivere eller deaktivere
faste numre. PIN2-godkjenning kreves.
v FDN-liste: Gjeldende liste over faste
numre vises. Du kan redigere, legge
til eller slette faste numre. PIN2godkjenning kreves for å redigere, legge
til eller slette listen. Konfigurasjonsinform
asjon lagres på USIM. Informasjonen som
er lagret på USIM-kortet, brukes når FDN
begrenser utgående anrop.

Samtale venter

Meny 2.9

Aktiverer venter-tjeneste. Når du velger
dette elementet, vises meldingen Forespør
med animasjon. Når nettverket svarer, vises
resultatet av handlingen.

Felles innstillinger

Meny 2.0

Anropsavvisning (Meny 2.0.1)
Du kan angi om innkommende anrop skal
avvises.

Send mitt nummer (Meny 2.0.2)
v Angitt av nettverk: Konfigurerer

med standardinnstillingene fra
tjenesteleverandøren.
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Meny 2.8

v Slå på/av

v På: Konfigurerer til å sende mitt

telefonnummer ved utgående anrop.
v Av: Konfigurerer til ikke å sende mitt
telefonnummer ved utgående anrop.

Automatisk oppkall (Meny 2.0.3)
Lar deg angi automatisk
tilbakeringingsfunksjon ved et mislykket
anrop.

Svarmodus (Meny 2.0.4)
Lar deg angi svarmetoden. Du kan velge
mellom Trykk send knappen, Skyv opp og
Trykk på en tast.

Minuttvarsel (Meny 2.0.5)
Varsler med en tone hvert minutt når du
snakker i telefonen.

BT-svarmodus (Meny 2.0.6)
v Håndfri: Du kan svare på et anrop

På denne menyen kan du lagre
telefonnummeret når du avslutter et anrop
hvis telefonnummeret ikke er lagret i en
telefonbok.

Lukk skyvedel-innst. (Meny 2.0.8)
Du kan angi om samtalen skal avsluttes
eller ikke når skyvedelen lukkes.

Videoanropsinnst.

Meny 2.*

Du kan stille inn skjermvisningen når du
foretar/mottar et videoanrop.
v Bruk eget bilde: Velg om du vil vise eget
bilde eller ikke.
v Velg eget bilde: Velg stillbildet som skal
vises.
v Speil: Velg om speileffekten skal aktiveres
eller ikke.
– På: Viser bildet speilvendt.
– Av: Viser bildet som det er.

Anropsinnst.

ved hjelp av Bluetooth-headsettet når
Bluetooth er tilkoblet.
v Håndsett: Hvis du trykker på s-tasten
på telefonen for å besvare et anrop, kan
du snakke i telefonen. Hvis du trykker
på tasten for Bluetooth-headset for å
besvare et anrop, kan du snakke ved
hjelp av Bluetooth-headsettet. Dette er
det opprinnelige valget for svarmodus.
Du kan veksle mellom håndsett og
headset mens du snakker.

Lagre nytt nummer (Meny 2.0.7)
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Planlegger [Meny 3]
Kalender

Meny 3.1

Forespørsel og søk i tidsplan
1. Etter måneder
Du kan vise planleggeren etter måned.
Hvis du velger denne menyen, vises
markøren ved den gjeldende dagen.
Tidsplanen som er lagret på datoen med
markøren, vises med en grå boks. Hvis
du trykker på snarvei-tasten 1, går
du til forrige år. Hvis du trykker på 3,
går du til neste år, og trykker du på 5,
går du til dagens dato. Hvis du trykker på
7 eller *, endres visningen til den
foregående måneden, mens 9 eller
# endrer visningen til neste måned.
Du kan endre dato ved hjelp av u /
d/l/ r.
2. Detaljert tidsplan
Du kan vise en detaljert tidsplan, som
er hele innholdet av tidsplanen du har
konfigurert.

Legg til ny hendelse

Planlegger
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Du kan legge til en hendelse. Du kan
konfigurere startdato, sluttdato, starttid,
sluttid, innhold, type hendelse, gjentakelse
og alarm for planen.

Angi ferie
Du kan slette alle lagrede avtaler ved hjelp
av denne funksjonen.

Ukentlig visning
Du kan angi eller fjerne brukerferier. Trykk
på den venstre valgtasten [Alternativer] og
velg Angi ferie. Den valgte datoen vises i
rødt.
Hvis du vil fjerne ferien, kan du trykke på
den venstre valgtasten [Alternativer] og
velge Fjern ferie.

Gå til dato
Hvis du har angitt alarminnstillinger, vil
alarmen lyde. Hvis varslingstidspunktet er
før starttiden for planleggeren, kan du stille
alarmen på nytt.

Giøremål

Meny 3.2

Du kan vise, redigere og legge til oppgaver.
Oppgavene vises etter klokkeslett.
Oppgaver som er fullført og ikke fullført,
vises på forskjellig måte.

Notater

Meny 3.3

Med notatbehandlingsfunksjonen kan du
vise og håndtere lagret notatinnhold og
legge til nye notater.

Hemmelige notater

Meny 3.4

Du kan skrive et privat notat hvis du
vil holde noe for deg selv. Du oppgir
sikkerhetskoden for å bruke denne
menyen.

Datosøker

Meny 3.5

Du kan registrere navn og datoer, f.eks.
bursdager. Du kan se hvor mange dager
som gjenstår før en hendelse eller hvor
mange dager som har gått siden en
hendelse.

Innstillinger

Meny 3.6

Kalender (Meny 3.6.1)

Du kan sende alle data i kalenderen eller
oppgavelisten fra din telefon til andre
telefoner ved hjelp av Bluetooth.

Sikkerhetskopiere kalender og
oppgaver (Meny 3.6.3)
Når du setter inn et eksternt minne, kan
du lage sikkerhetskopier av kalendereller oppgaveoppføringer som er lagret i
telefonen.

Gjenopprette kalender og
oppgaver (Meny 3.6.4)
Når du setter inn et eksternt minne, kan du
gjenopprette sikkerhetskopien av kalender
eller oppgaver.

Minne-info. (Meny 3.6.5)
Du kan vise informasjon om tilgjengelig
minne for Kalender, Oppgaver, Notat og
Hemmelig notat.

Klarer alle (Meny 3.6.6)
Du kan slette alt i Kalender, Oppgaver,
Notat og Hemmelig notat.

Planlegger

Du kan konfigurere kalendervisningen.
v Standardvisning: Du kan angi
standardverdien for kalendervisning som
Månedsvisning eller Ukesvisning.
v Ukentlig starttid: 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00
v Første ukedag er: Du kan velge om den
første dagen i uken skal være søndag
eller mandag.

Send kalender og oppgaver via
Bluetooth (Meny 3.6.2)
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Multimedia [Meny 4]
Kamera

Meny 4.1

Med denne funksjonen kan du ta stillbilder.
Du kan ta et bilde med den størrelsen du vil
ha, og bruke det som bilde i adresseboken,
på startsiden eller til mer generelle formål.
Når bildet er tatt, kan det sendes via
Melding, E-post eller Bluetooth.
1. Trykk på venstre valgtast for å åpne
Alternativer og angi ønsket miljø på
følgende måte.
v Du kan bevege deg mellom menyene
ved hjelp av l/r.
v Velg ønsket verdi ved hjelp av u/
d, og bekreft valget med O.

Multimedia
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Meny

Beskrivelse

Gå til

Bildemappen åpnes og viser
eksisterende bilder som
miniatyrbilder.
Trykk på O for å vise bildene. Du
kan også sende det valgte bildet til
en annen via Melding, E-post eller
Bluetooth.

Meny

Beskrivelse

Lysstyrke

Fra –2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo
høyere nivå, desto lysere skjerm.

Hvitbalanse Du kan justere tonen på
bakgrunnsbildet etter været. Auto,
Dagslys, Skyet, Lys opp, Innendørs
Nattmodus Du kan ta bedre bilder i mørket ved
å sette dette alternativet til På.
Bilde

Du kan bruke én av ti rammeeffekter
når du tar bilder. (Kun tilgjengelig i
bakgrunnsstørrelse.)

Tidsur

Du kan angi lukkertiden for
kameraet. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10
sek.
vises når selvutløseren er
aktivert.

Effekt

Ingen, Sort / hvitt, Negativ, Sepia

Lyd

Velg ønsket lukkerlyd.

Minne

Velg ønsket minne, enten Håndsett
eller Ekstern.

Speil

Du kan aktivere speileffekten ved å
velge På.

Størrelse

1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480,
320 x 240, Veggpapir, 176 x 144,
Navn

Kvalitet

Superskarp, Skarp, Standard

Skift
kamera

Du kan bytte kamera ved å aktivere
det interne eller eksterne kameraet.

Seriefoto

Ett, tre, seks eller ni (Merk: Antallet
bilder som er tilgjengelig, avhenger
av størrelsen.)

Forh.vis
skjerm

Velg ønsket
forhåndsvisningsmodus, enten Fullt
bilde eller Fullskjerm.

2. Når du har angitt alle innstillingene,
trykker du på høyre valgtast [Lukk].
3. Fokuser kameraet på det du vil ta bilde
av, og trykk på O.
4. Trykk på O for å lagre bildet. Det
lagres i Bilder-mappen i Mine filer.

Merk
v Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å

gå tilbake til forhåndsvisningsmodus
uten å lagre bildet.

Videokamera

Meny 4.2

Beskrivelse

Gå til

Videomappen åpnes og viser de
eksisterende videoklippene som
miniatyrbilder. Trykk på O for å
vise videoene. Du kan også sende
valgt videoklipp til en annen via
Melding, E-post eller Bluetooth.

Størrelse

176 x 144, 128 x 96

Kvalitet

Superskarp, Skarp, Standard

Lysstyrke

Fra –2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo
høyere nivå, desto lysere skjerm.

Hvitbalanse Du kan justere tonen på
bakgrunnsvideoen etter været.
Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp,
Innendørs
Nattmodus Du kan ta bedre bilder i mørket ved
å sette dette alternativet til På.
Effekt

Ingen, Sort / hvitt, Negativ, Sepia

Varighet

Velg ønsket opptakstid. MMS, 30
sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.

Minne

Velg ønsket minne, enten Håndsett
eller Ekstern.

Speil

Du kan aktivere speileffekten ved å
velge På.

Tale

Angi om lyden skal tas opp eller
ikke.

Skift
kamera

Du kan bytte kamera ved å aktivere
det interne eller eksterne kameraet.

Multimedia

Med dette programmet kan du ta opp
et videoklipp. Du kan spille av og vise en
lagret videofil via denne menyen. Når du
har spilt inn et videoklipp, kan det sendes
via Melding, E-post eller Bluetooth.
1. Trykk på venstre valgtast for å åpne
Alternativer og angi ønsket miljø på
følgende måte.
v Du kan bevege deg mellom menyene
ved hjelp av l/r.
v Velg ønsket verdi ved hjelp av u/
d, og bekreft valget med O.

Meny
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Multimedia
2. Når du har angitt alle innstillingene,
trykker du på høyre valgtast [Lukk].
3. Rett kameraet mot det du skal ta opp, og
trykk på O for å starte opptaket.
Trykk på O for å stoppe opptaket.
v Du kan stoppe opptaket midlertidig ved
å trykke på venstre valgtast [Pause].
4. Trykk på O for å lagre videoklippet.
Det lagres i Video-mappen i Mine filer.

Musikk

Meny 4.3

Nylig avspilt (Meny 4.3.1)
Du kan spille av musikk du nylig hørte på i
Min musikk.

Alle spor (Meny 4.3.2)
Du kan vise alle musikkfilene som er lagret i
telefonen eller det eksterne minnet.

Merk

Artister (Meny 4.3.3)

v Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å

Du kan vise og spille av musikk sortert etter
Artister.

gå tilbake til forhåndsvisningsmodus
uten å lagre videoklippet.

Album (Meny 4.3.4)
Du kan vise og spille av musikk sortert etter
Album.

Sjangere (Meny 4.3.5)
Du kan vise og spille av musikk sortert etter
Sjangere.

Spilleliste (Meny 4.3.6)
Du kan opprette dine egne spillelister ved å
velge spor fra Alle spor-menylisten.

Multimedia
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Tilfeldig rekkefølge på spor
(Meny 4.3.7)

Hvis du vil spille av musikk
kontinuerlig og i tilfeldig rekkefølge, velger
du dette alternativet.

Tale-opptaker

Meny 4.4

Multimedia

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativ] for å
vise alternativhurtigmenyen før opptak.
2. Flytt til det ønskede menyelementet med
u/d, og trykk på O.
v Varighet: Du kan sette
opptaksvarigheten til MMS-mld.størrelse,
30 sekunder eller 1 min, Ingen grense.
v Kvalitet: Du kan velge mellom
opptakskvalitetene Superskarp, Skarp og
Normal.
v Minne i bruk: Velg om du vil lagre
videoene i telefonminnet eller i det
eksterne minnet.
v Gå til mine lyder: Åpner Taleopptakmappen i Lyder.
3. Trykk på O for å starte innspillingen.
Når opptaket er startet, vises
innspillingstiden på LCD-skjermen. Trykk
på Tilbake for å avbryte innspillingen.
4. Trykk på O for å avslutte når
innspillingen er ferdig. Den innspilte filen
lagres automatisk i Taleopptak-mappen
i Mine filer Hvis du trykker på O en
gang til, kan du starte et nytt taleopptak.
5. Trykk på venstre valgtast for å
velge forskjellige alternativer etter
taleopptaket.

6. Velg ønsket meny med u/d, og
trykk på O.
v Spill: Du kan spille av opptaket.
v Send: Hvis du vil sende filen med
opptaket, velger du enten Melding,
E-post eller Bluetooth ved hjelp av
u/d,og trykker deretter på O.
v Filer: Du kan endre filnavnet og vise
filinformasjonen.
v Slett: Velg denne menyen når du skal
slette en innspilt fil.
v Bruk som: Du kan bruke den innspilte
filen som tale- eller videoringetone.
v Gå til mine lyder: Åpner Taleopptakmappen i Mine lyder.
7. Trykk høyre valgtast når du skal lukke
hurtigvinduet i undermenyen.
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Meldinger [Meny 5]
Opprett ny melding
Meny 5.1

Melding (Meny 5.1.1)

Meldinger
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Du kan skrive og redigere en melding som
inneholder en kombinasjon av tekst, bilde,
video og lyd.
1. Skriv inn meldingen i Melding-feltet.
Alternativ-menyer i Melding-feltet
v Sett inn: Du kan utføre følgende
handlinger:
1. Bilde: Du kan sette inn et bilde.
(Eksisterende bilde / Ta bilde)
2. Video: Du kan sette inn et videoklipp.
(Ett videoklipp per lysbilde.)
3. Lyd: Du kan sette inn en lydfil. (Én lydfil
per lysbilde.)
4. Symboler: Du kan sette inn symboler.
Når du har trykket på de tilsvarende
talltastene, trykker du på O.
5. Mal: Du kan sette inn en tekstmal som
er lagret i telefonen. Trykk på O når
du har valgt en mal. Den valgte malen
settes inn i Melding-vinduet.
6. Uttrykksikoner: Du kan sette inn
et uttrykksikon mens du skriver en
melding.
7. Navn og nummer: Når du har
søkt frem navnet og nummeret
i telefonlisten, kan du sette inn
oppføringen.

8. Ny dias: Velg dette for å legge til et
nytt lysbilde.
9. Emne: Velg dette alternativet for å
sette inn et emne.
10. Mer: Velg dette for å legge
til visittkort, avtale, notat, oppgave
eller Mitt visittkort.
v Lagre i Utkast: Velg dette alternativet
for å lagre meldingen i Utkast.
v Innskrivingsmetode: Velg ønsket
ordlistemodus.
v Tastespråk: Du kan velge hvilket språk
du vil skrive en melding på.
v Legg til i ordliste: Du kan legge til et
ord i ordlisten.
2. Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å
avslutte menyen eller gå tilbake til den
forrige menyen etter at du har angitt
undermenyer.
3. Trykk på midttasten [Send] for å sette
inn mottakerens adresse. Når du har
fylt ut minst ett mottakerfelt, trykker
du på [Send] for å sende meldingen.
Meldingene lagres automatisk i Sendte
elem.-mappen. Hvis meldingen ikke ble
sendt, blir den liggende i utboksen med
en status om at den mislyktes.

E-post (Meny 5.1.2)
Når du skal sende/motta en e-postmelding,
må du konfigurere en e-postkonto.
1. Angi e-postadressene til mottakerne i
Til-, Kopi- og Blindkopi-feltet. Du kan
søke i Kontakter ved å trykke på O.

Merk
v Skriv inn e-postadressen til

kopimottakeren for å videresende
e-posten i kopifeltet (CC-feltet).
v Skriv inn e-postadressen til en skjult
kopimottaker for å videresende
e-posten uten å videreformidle
informasjonen i blindkopifeltet (BCCfeltet).
v Kun gyldige e-postadresser er tillatt
i mottakerfelt (Til), kopiadressefelt
(CC) og blindkopifelt (BCC). Når du
har angitt en e-postadresse, vil du
få opp et nytt felt hvor du kan angi
en ny adresse. Du kan angi opptil 20
mottakere i Til- og Kopi-feltet og 10
mottakere i Blindkopifeltet.

skal sette inn spesielle tegn, maler og
kontakter. Det er også mulig å legge ved
multimediefiler (bilder, videoklipp og
lydfiler).
v Lagre i Utkast: Velg dette alternativet for
å lagre meldingen i Utkast.
v Vis vedlegg: Viser vedlagte filer. (Dette
elementet er bare tilgjengelig når enkelte
filer er vedlagt.)
v Fjern: Sletter den vedlagte filen. (Dette
alternativet er bare tilgjengelig når filene
allerede er vedlagt.)
v Innskrivingsmetode: Velg ønsket
ordlistemodus.
v Tastespråk: Du kan velge hvilket språk
du vil skrive en melding på.
v Legg til i ordliste: Du kan legge til et nytt
ord i ordlisten.
v Angi e-postprioritet: Du kan konfigurere
prioriteten for e-postmeldingen du vil
sende.
5. Når du er ferdig med å skrive en
e-postmelding, trykker du på O for å
sende meldingen.

Meldinger

2. Flytt markøren til Emne-feltet, og tast inn
emnet.
3. Du kan taste inn meldingsinnholdet ved
å flytte markøren til Emne-feltet.
4. Bruk følgende funksjoner ved hjelp av
venstre valgtast [Alternativer]
v Søk i kontakter: Velg dette alternativet
hvis du vil sette inn en e-postadresse fra
kontaktlisten. (Vises bare på Alternativmenyen når markøren er plassert i
Til/Kopi/Blindkopi-feltet.)
v Nylig brukt: Du kan bruke den siste
e-postadressen du sendte en melding til.

v Sett inn: Velg denne menyen når du
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Innboks

Meny 5.2

1. Du kan vise de mottatte meldingene.
Velg en melding, og trykk på O for å
vise den.
2. Du kan vise forrige eller neste melding
ved hjelp av l/r.
3. Hvis du vil vise en MMS (Varsling), kan du
velge Hent på meldingsvisningsskjerme
n. Filen overføres, og du kan vise den når
overføringen er fullført.

Merk
Ikke støtte for multimediemeldinger
(Varsling) og WAP Push-meldinger.

Postkasse

Meldinger
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Meny 5.3

1. Velg en e-postkonto, og trykk på
O for å vise listen over mottatte
e-postmeldinger.
2. I e-postlisten får du tilgang til de
følgende funksjonene ved hjelp av
venstre valgtast [Alternativer].
v Svar: Oppretter et svar til den valgte
e-postmeldingen.

v Videresend: Videresender den valgte

e-postmeldingen til andre.
v Last ned (bare POP3): Henter nye

e-postmeldinger.
v Kopier til (bare IMAP): Kopierer den

valgte e-postmeldingen.
v Søk: Søker etter e-posten du vil finne.
v Slett: Sletter e-posten.
v Slett fra server (bare POP3): Sletter

meldingen eller e-posten fra serveren.
v Meldingssynkronisering (bare IMAP):

Synkroniserer e-post som hentes fra
e-postserver.
v Opprett ny melding: Oppretter en
melding, e-post eller talemelding.
v Merk / fjern merking: Bruk alternativet
Merk / Fjern merking hvis du vil slette
flere samtidig.
v Angi som lest/ulest: Du kan angi den
valgte e-postmeldingen som lest eller
ulest.
v Sorter etter: Du kan sortere
e-postmeldinger etter ulike egenskaper.
v Annullere (IMAP only): Fjerner alle
valgte e-postdata.
v Meldingsinformasjon: Kort informasjon
om meldingen, inkludert størrelse, type,
dato, klokkeslett og filnavn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan vise de lagrede meldingene. Velg
en melding, og trykk på O for å redigere
den.
Du kan bruke de følgende funksjonene ved
hjelp av venstre valgtast [Alternativer].
v Slett: Du kan slette den valgte
meldingen.
v Anrop: Du kan ringe eller gjør et video
anrop.
v Slett: Sender den valgte meldingen.
v Opprett ny melding: Du kan skrive en ny
melding eller e-postmelding.
v Merk / fjern merking: Du kan velge én
eller flere meldinger hvis du vil slette
flere samtidig.
v Filter: Viser meldinger sortert etter
ønskede meldingstyper.
v Meldingsinfo: Du kan sjekke
meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Utboks

[For meldinger som sendes/venter]
v Opprett ny melding: Du kan skrive en ny
melding eller e-postmelding.
v Anrop: Du kan ringe eller gjør et video
anrop.
v Avbryt sending: Du kan avbryte sende-/
ventestatus.
v Meldingsinfo: Du kan kontrollere
meldingstypen, datoen, klokkeslettet,
størrelsen og hvor den er lagret.
[Ved meldingsfeil]
v Send på nytt: Sender den valgte
meldingen på nytt.
v Lagre i Utkast: Lagrer meldingen i
Utkast.
v Anrop: Du kan ringe eller gjør et video
anrop.
v Slett: Sletter gjeldende melding.
v Opprett ny melding: Du kan skrive en ny
melding eller e-postmelding.
v Meldingsinfo: Du kan sjekke
meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Meny 5.5

Sendte elem.

Meny 5.6

Viser sendte meldinger (melding/e-post).
[Alternativer]
v Svar til: Oppretter et svar til enten
avsenderen eller alle mottakere av den
valgte meldingen.
v Videresend: Videresender den valgte
meldingen.
v Anrop: Du kan ringe eller gjør et video

Meldinger

Utboksen er en midlertidig lagringsplass
for meldinger som venter på å bli sendt.
Meldinger som ikke kunne sendes,
plasseres også i utboksen. E-post plasseres
for eksempel i Utboks dersom ikke
e-postkontoen er riktig konfigurert.
1. Velg en melding.
2. Du kan bruke de følgende funksjonene
ved hjelp av venstre valgtast
[Alternativer].
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anrop.
v Slett: Du kan slette den valgte

Merk

meldingen.
v Opprett ny melding: Du kan skrive en ny
melding.
v Merk / fjern merking: Du kan velge én
eller flere meldinger hvis du vil slette
flere samtidig.
v Kopi & Flytt: Når det gjelder SMS, så kan
du kopiere melding til USIM eller flytte
melding til Mine mapper.
v Filter: Viser meldinger sortert etter
ønskede meldingstyper.
v Informasjon: Du kan sjekke
meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

De nyttige uttrykkene er lagret
som standard, avhengig av
tjenesteleverandøren.

Mine mapper

Meny 5.7

Du kan flytte meldinger fra Innboks eller
Sendte meldinger til Mine mapper, og du
kan flytte meldingene fra Mine mapper til
den opprinnelige meldingsboksen.

Maler
Meldinger
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Multimedia maler (Meny 5.8.2)
Du kan opprette, redigere og vise
tilgjengelige maler når du oppretter MMS.
Fire typer maler (Bursdag, Hilsen, Ferie,
Takk, Unnskyld) er lagret som standard.

Uttrykksikoner

Meny 5.9

Du kan legge til, redigere og slette
uttrykksikoner. Du kan sette inn et
uttrykksikon mens du skriver en melding.
Hvis du trykker på bekreftelsestasten, kan
du vise ikonet.

Innstillinger

Meny 5.0

Meny 5.8

Tekst maler (Meny 5.8.1)
Du kan legge til, redigere og slette mye
brukte nyttige fraser ved hjelp av venstre
valgtast [Alternativer].

Tekstmelding (Meny 5.0.1)
Du kan konfigurere alternativer i
forbindelse med tekstmeldinger.
1. Tekst meldingsenter: Skriv inn adressen
til tekstmeldingssenteret.
2. Leveringsrapport: Ved å aktivere
dette alternativet kan du bekrefte om
meldingen ble sendt.

MMS (Meny 5.0.2)
Du kan konfigurere MMS-alternativer.
1. gjenfinningsmodus: Du kan angi
gjenfinningsmodus ved hjelp av
henholdsvis Hjemmenettverk og I
utlandet. Hvis du velger Automatisk,
mottar du MMS-meldinger automatisk.
Hvis du velger Manuelt, får du bare
varslingsmeldingen i innboksen, og
deretter kan du avgjøre om du vil laste
ned MMS-meldinger eller ikke.
2. Leveringsrapport: Med dette alternativet
kan du angi om du vil be en mottaker
om leveringsbekreftelse, og om det
skal sendes leveringsbekreftelse til en
avsender.
v Be om rapport: Angir om du skal be om
leveringsbekreftelse for en MMS.
v Tillat rapport: Angir om du skal tillate
å sende en leveringsbekreftelse på en
forespørsel om leveringsbekreftelse.
3. Lesebekreftelse: Med dette alternativet
kan du angi om du vil be en mottaker om
lesebekreftelse, og om det skal sendes
lesebekreftelse til en avsender.
v Be om lesebekreftelse: Angir om du skal
be om lesebekreftelse for en MMS.
v Tillat svar: Angir om du skal tillate
å sende en lesebekreftelse på en
lesebekreftelsesforespørsel.

Meldinger

3. Gyldighetsperiode: Med denne
nettverkstjenesten kan du angi hvor
lenge tekstmeldingene skal lagres i
meldingssenteret.
4. Meldingstyper: tekst, tale, faks, X.400,
e-post
Meldingstypen er vanligvis angitt
som Tekst. Du kan konvertere teksten
til andre formater. Ta kontakt med
tjenesteleverandøren for å få vite om
denne funksjonen er tilgjengelig.
5. Tegnsett omkoder: Auto / Standard
alfabete / Unicode.
v Auto: Meldinger med enkelbyte-tegn
kodes vanligvis i standardalfabetet
(GSM7). Meldinger med dobbelbytetegn kodes vanligvis i unicode (UCS2).
v Standard alfabete: Meldinger med
dobbelbyte-tegn kodes i enkelbyte. Merk
at dobbelbyte-tegn med aksent kan
bli konvertert til enkelbyte-tegn uten
aksent.
v Unicode: Meldingen er kodet i doble
byte. Vær oppmerksom på at det er
mulig du må betale dobbel pris.
6. Send lang tekst som: Velg å sende
en lang tekstmelding som Flere SMSmeldinger eller MMS.
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4. Prioritet: Du kan velge prioritetsnivå for
meldingene (lav, normal eller høy).
5. Gyldighetsperiode: Du kan angi
gyldighetsperiode for en melding når
du sender en MMS. Meldingen lagres
på MMS-serveren bare i den angitte
perioden.
6. Lysbildevarighet: Du kan angi
varigheten for hver side når du skriver en
melding.
7. Opprettelsesmodus: Muligheter til
å velge innhold som støttes av MMS.
(Begrenset, Advarsel og Gratis)
8. Leveringstid: Konfigurerer leveringstiden
på meldingen til mottakeren. MMSsenteret vil levere meldingen etter
leveringstiden.
9. MMS-senter: Du kan konfigurere
nettverksinformasjon, for eksempel
MMSC og Internett-profil for sending av
MMS.

E-post (Meny 5.0.3)

Meldinger
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Du kan konfigurere innstillinger for mottak
og sending av e-postmeldinger.
1. E-postkontoer: Du kan opprette eller
konfigurere en e-postkonto, inkludert
e-postserver og bruker-ID.
2. Tillat svar på e-post: Du kan angi at det
skal sendes en lesebekreftelse når det
blir bedt om det.
3. Be om svar på e-post: Du kan angi at det
skal bes om lesebekreftelse.

4. Hent intervall: Du kan konfigurere Hent
intervall til å hente e-postmeldinger
automatisk fra serveren for
innkommende e-post. Vær oppmerksom
på at det kan påløpe tilleggskostnader
når du bruker Hent intervall-funksjonen.
5. Inkluder melding i videresending
og svar: Angir om du skal inkludere
den opprinnelige meldingen når du
videresender eller svarer på meldingen.
6. Inkluder vedlegg: Angir om du
skal inkludere vedleggsfilen når du
videresender meldingen.
7. Auto. henting v. roaming: Henter
e-postkontoen automatisk når du er i et
roaming-område.
8. Varsling om ny e-post: Mottar
varslingsinformasjon når du mottar ny
e-post.
9. Signatur: Du kan konfigurere en
tekstsignatur som skal legges til nederst
i en e-postmelding. Den konfigurerte
signaturteksten legges til nederst i
e-postmeldingen automatisk eller
manuelt når meldingen sendes.
0. Prioritet: Du kan velge prioritetsnivå for
meldingene (lav, normal eller høy).

Videopost (Meny 5.0.4)
Du kan sende eller motta e-post med en
videofil.

Talepost (Meny 5.0.5)
Du kan sende eller motta e-post med en
talefil.

Servicemelding (Meny 5.0.6)
Du kan konfigurere innstillinger som Pushmeldinger (SI/SL).
v Servicemelding: Hvis du velger På, vil
alle tjenestemeldinger bli mottatt.
v Tjenestesikkerhet: Du kan endre de
generelle mottaksalternativene for Pushmeldinger (SI/SL).

Informasjonstjeneste (Meny 5.0.7)
v Mobil sending: Du kan angi

mottaksstatusen.
v Kanaler: Du kan legge til eller endre

kanalene.
v Språk: Du kan velge ønsket språk

ved å trykke på O. Deretter vises
informasjonstjenestemeldingen på det
språket du har valgt.

Meldinger
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Mine ting [Meny 6]
Mine bilder

Mine ting
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Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde
koblinger for å laste ned bilder via Internett
og Standardbilder.
Bilder som tas med kameraet, lagres i
bildemappen, og du kan opprette nye
mapper til å lagre dem i.
Når en fil er valgt, vises følgende
alternativer hvis du trykker på venstre
valgtast [Alternativer].
v Send: Du kan sende det valgte bildet via
melding, e-post eller Bluetooth.
v Bruk som
– Veggpapir: Du kan angi at et bilde skal
være tema for hjemmeskjermen.
– Kontakter-bilde: Tilordne et bilde til
en kontakt. Dette bildet vil vises når de
ringer deg, eller du ringer dem.
– Start: Du kan angi at et bilde skal være
tema for startskjermen..
– Slå av: Du kan angi at et bilde skal
vises når du slår av telefonen.
v Flytt: Du kan flytte filen til en annen
mappe.
v Kopier: Du kan kopiere filen til en annen
mappe.
v Slett: Du kan slette det valgte bildet.
v Merk/fjern merking: Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.

v Fil

– Gi nytt navn: Du kan gi bildet et nytt
navn.
– Rediger: Du kan redigere bildet.

Merk
v Redigeringsmenyen vises ikke i

mappen med standardbilder.
– Filinfo: Viser informasjonen på den valgte
bilde filen.
v Opprett ny mappe: Du kan opprette en

ny mappe i mappen du har valgt.
v Lysbildefremvisning: Du kan vise

bildene i en lysbildefremvisning.
v Sorter ved: Du kan sortere filene etter

navn, dato eller Type.
v Listeoversikt/Rutenettoversikt: Du

kan vise bildene i listevisning eller
rutenettvisning.
v Minneadministrator: Du kan vise
minnestatusen (telefon eller eksternt
minnekort).

Mine lyder

Meny 6.2

Mappen Lyder består av innebygde
koblinger for nedlasting av ringetoner og
musikk, og mappene Standardlyder og
Taleopptak. Her kan du administrere, sende
eller angi lyder som ringetoner.

Når en fil er valgt, vises følgende
alternativer hvis du trykker på venstre
valgtast [Alternativer].
v Bruk som
– Taleringetone: Du kan angi at en
lydfil skal fungere som ringetone for
innkommende taleanrop.
– Videoringetone: Du kan angi at en
lydfil skal fungere som ringetone for
innkommende videoanrop.
– Meldingstone: Du kan angi at en lydfil
skal fungere som ringetone når du
mottar en melding.
– Start: Du kan angi at en lydfil skal
spilles av når telefonen slås på.
– Slå av: Du kan angi at en lydfil skal
spilles av når telefonen slås av.
v Filinfo: Viser informasjon om den valgte
lydfilen.
v Sorter ved: Du kan sortere filene etter
navn, dato eller Type.
v Minneadministrator: Du kan vise
minnestatusen (telefon eller eksternt
minnekort).

Mine videoer

Meny 6.3

videoklippet via melding, e-post eller
Bluetooth.
v Bruk som: Du kan angi at en videofil
skal fungere som taleringetone eller
videoringetone.
v Flytt: Flytter filen til telefonminnet eller
det eksterne minnet.
v Kopier: Kopierer filen til telefonminnet
eller det eksterne minnet.
v Slett: Du kan slette den valgte videoen.
v Merk/fjern merking: Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.
v Fil
– Gi nytt navn: Du kan gi videoen et nytt
navn.
– Filinfo: Viser informasjon om den
valgte videofilen.
v Opprett ny mappe: Du kan opprette en
ny mappe.
v Sorter ved: Du kan sortere filene etter
navn, dato eller filtype.
v Listeoversikt/Rutenettoversikt: Du
kan vise bildene i listevisning eller
rutenettvisning.
v Minneadministrator: Viser
minnestatusen (telefon eller eksternt
minnekort).

Mine ting

Her kan du administrere eller sende
videoklipp du har lastet ned eller spilt inn.
Ved å trykke på O kan du aktivere
videofilen.
Følgende alternativer er tilgjengelige via
venstre valgtast [Alternativer] i videolisten.

v Send: Du kan sende det valgte
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Du kan vise en video med videospilleren.
Videofiler vises i listen som miniatyrbilder.
Du kan velge ønsket video ved hjelp av
u/d/l/r. Velg en ønsket
video, og velg Spill for å vise den innspilte
videoen.
v Liggende visning: Du kan vise videoen i
modus for bredformat.

Merk
v Du kan også spille av videoen i modus

for bredformat ved å trykke på #.

v Dempet/Lyd på: Slå lyden av eller på.
v Capture: Du kan lagre det som er på

Mine ting
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skjermen når den er satt på pause, i en
bildefil (aktiveres kun i Pause-modus).
v Gjenta: Du kan angi alternativet for
gjentakelse (Av/En/Alle).
v Filinfo: Du kan vise informasjon om
filene som spilles av.
v Send: Du kan sende videoen via melding,
e-post eller Bluetooth.
v Slett: Du kan slette den valgte videoen.
v Bruk som: Du kan bruke videofilen
som tale- eller videoringetone. Denne
menyen kan endres, avhengig av hva
slags filtype som er valgt.

Mine spill og prog.

Meny 6.4

Du kan enkelt laste ned spill og andre
programmer på denne menyen. Her kan
det finnes to mapper, ingen mapper
eller mappen Spill og programmer.
Standardmappen kan være avhengig av
operatør eller land. Hver mappe har en
innebygd kobling til nedlasting av spill og
programmer. Vær oppmerksom på at det
kan påløpe tilleggskostnader når du bruker
tjenester på Internett. Du kan opprette
en mappe ved hjelp av venstre valgtast
[Alternativer].

Andre

Meny 6.5

Andre filer enn bilder, lyder, videoer, spill og
programmer lagres her.

Mitt minnekort

Meny 6.6

Hvis du kjøper et ekstra eksternt microSDminnekort, kan du administrere mer
innhold. Se avsnittet om hvordan du bruker
et microSD-minnekort på side 18 og 19 for
å finne ut hvordan du setter inn og tar ut
minnekortet.
Du kan administrere innhold på samme
måte som på telefonen.

Yahoo [Meny 7]
Du kan bruke Internett-tjenester for mobil
fra Yahoo.
v oneSearch: Du kan søke etter raske svar.
v E-post: Viser e-postkontoen din.
v Vær: Viser vær og værmelding for ulike
steder over hele verden. Du kan vise
en oversikt over været i byene du har
lagret. Velg Åpne for å vise en detaljert
værmelding for flere byer.
v Lokalt og kart: Du kan søke etter lokale
adresser, restauranter, barer, hoteller med
mer.
v Innholdslesere: Viser et utvalg av
ulikt innhold: nyheter, økonomi,
underholdning og sport.
v Kalender og adressebok: Du kan vise
avtalene dine og alle kontaktdetaljer
mens du er på farten. Avtaler og
hendelser i kalenderen inkluderes også i
I dag-visningen.

v Flickr: Med Flickr-verktøyet kan du dele

og behandle bildene dine mens du er på
farten. Registrerte Flickr-brukere kan vise
alle bilder fra Flickr og egne kontakter.

Merk
v Yahoo! Go er ikke tilgjengelig

i alle land, fordi nødvendige
nettverkstjenester mangler.

Yahoo
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Navn [Meny 8]
Legg til ny

Meny 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse.
Du kan skrive inn navn, flere telefonnumre
og e-postadresser til en ny kontakt. Du
kan også plassere kontakter i grupper,
inkludere et bilde eller en avatar, gi dem en
egen ringetone og til og med skrive inn et
notat for kontakten.
Andre tilgjengelige felt er URL-adresse til
hjemmeside, hjemmeadresse, bedriftsnavn,
jobbtittel og bedriftens adresse.
Du kan skrive inn og administrere
kontaktadresser avhengig av minnebruken.

Søk

Meny 8.2

Utfører søk i kontaktadressene. Søket
utføres i fornavnene som standard.
Gjeldende søkemetode og resultater vises i
søkevinduet. Du kan ringe til eller sende en
melding til valgt telefonnummer. Du kan
søke etter kontakter på telefonnummer
eller gruppeinformasjon.

Merk
I Innstillinger-menyen kan du søke på
etternavn.

Navn
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Hurtigvalg

Meny 8.3

I denne menyen administrer du
hurtigtastene. Hurtigtastene angis fra
2 til 9. Du kan angi hurtigtaster for en
kontaktadresse som har inntil 5 ulike
numre, og en kontaktadresse kan ha flere
hurtigtaster.

Grupper

Meny 8.4

I denne menyen kan du administrere
gruppeinformasjon (lagret både i
telefonen og på USIM-kortet). Du kan
legge til, redigere og slette grupper. Når
en ringetone ikke er spesifisert for et
telefonnummer, vil et anrop fra dette
nummeret ha samme ringetone som det
som er angitt for gruppen.

Tjenestenumre

Meny 8.5

Du kan vise listen over tjenestenumrene
(SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren
(hvis de støttes av USIM-kortet). Dette
gjelder blant annet nødnumre, numre til
opplysningstjenester og talepostnumre.
Når du har valgt et tjenestenummer, trykker
du for å ringe til tjenesten.

Eget nummer

Meny 8.6

Gjør at du kan vise telefonnummeret ditt i
USIM-kortet. Du kan lagre egne numre som
brukes i USIM-kortet.

Mitt visittkort

v Denne tjenesten er ikke tilgjengelig

i alle land. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du kontakte
tjenesteleverandøren.

Meny 8.7

Du kan lage ditt eget visittkort ved å trykke
på venstre valgtast Legg til. Når du har lagt
inn navn, nummer, e-postadresse og bilde,
kan du bruke det som et visittkort når du
sender meldingen.

Innstillinger

Merk

Meny 8.8

Kontaktliste-innst. (Meny 8.8.1)
v Vis kontakter fra: Velg hvilken

kontaktinformasjon som skal vises (fra
telefonminnet, fra USIM-kortet eller
begge deler). Standardinnstillingen er
Alle.
v Visning av navn: Du kan angi
visningsrekkefølge etter navn.
v Vis bilde: Velg om du vil at bildet skal
vises.

Kopiere (Meny 8.8.3)
Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet
til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til
telefonminnet. Du kan kopiere alle eller
utvalgte oppføringer på en gang.

Flytt (Meny 8.8.4)
Du kan flytte kontakter fra telefonminnet
til USIM-kortet eller fra USIM-kortet
til telefonminnet. Du kan flytte alle
eller valgte oppføringer på én gang.

Send alle kontakter via
Bluetooth (Meny 8.8.5)
Du kan sende alle telefonbokdata fra til
telefonen til en annen telefon ved hjelp av
Bluetooth.

Sikkerhetskopier kontakter

Du kan sende innholdet i telefonboken
direkte til serveren.

(Meny 8.8.6)

Du kan lagre alle data i telefonboken til et
eksternt minnekort ved i form av vCard.

Navn

Synkroniser kontakt (Meny 8.8.2)

51

Navn
Gjenopprett kontakter (Meny 8.8.7)
Du kan gjenopprette alle data i
telefonboken til et eksternt minnekort ved i
form av vCard.

Slett kontakter (Meny 8.8.8)
Sletter all kontaktinformasjon. Du kan
slette alle kontakter som er lagret i
telefonminnet og på USIM-kortet.

Minne-info. (Meny 8.8.9)
Du kan kontrollere statusen til
kontaktminnet i denne menyen.

Navn
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Verktøy [Meny 9]
Hurtigmeny

Meny 9.1

Du kan angi funksjoner som skal lagres i
hurtigmenyen. Hvis du lagrer funksjonene
som du bruker ofte, i Hurtigmenyen, kan
du raskt starte funksjonene ved hjelp av et
tastetrykk.

Alarmer

Meny 9.2

Merk
v Alarmen går selv om telefonen er slått

av.

Kalkulator

Meny 9.3

Med kalkulatormodulen kan du utføre
grunnleggende regnefunksjoner som å
legge sammen, trekke fra, gange og dele i
tillegg noen avanserte funksjoner. (sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Verktøy

Når du angir en alarm, vises på
indikatorlinjen. Alarmen lyder til angitt tid.
Trykk på O for å stoppe alarmen. Trykk
venstre valgtasten [Slumre] og velge slumre
intervallet. Alarmen stopper og fortsetter
etter valgt slumreintervall. Du kan angi
inntil 5 alarmer.
1. Velg alarmen du vil konfigurere, fra
alarmlisten. Hvis det ikke finnes noen
alarm, kan du trykke på venstre valgtast
[Legg til] for å legge til en ny alarm.
2. Angi/avbryt alarm: Still inn eller avbryt
alarmen ved hjelp av alternativene for å
angi om alarmen er på, eller ved å velge
alarmtid.
3. Angi alarmklokkeslett: Angi ønsket
alarmklokkeslett ved å velge time og
minutt. Du kan velge AM eller PM hvis
du har angitt at telefonen skal bruke
12-timersformat.

4. Velg repetisjonsmodus: Du kan velge
ønsket repetisjonsmodus ved hjelp
av l/r eller ved å velge ønsket
alternativ fra listen ved å trykke på den
venstre valgtasten [Liste].
5. Velg klokke: Du kan velge hvilken klokke
som skal ringe ved alarmtiden, ved å
åpne listen ved å trykke på den venstre
valgtasten [Rediger].
6. Angi notat: Gi alarmen et navn.
7. Slumre: Du kan angi slumretiden for
alarmen.
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Verktøy
Stoppeklokke

Meny 9.4

Med denne menyen kan du registrere hvor
lang tid noe tar.

Konverter

Meny 9.5

I denne menyen kan du konvertere Valuta,
Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum
og Hastighet.

Verdenstid

Meny 9.6

Verdenstiden gir informasjon om hva
klokken er i de største byene i verden.

STK (USIM-tjeneste)

Verktøy
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Meny 9.7

Avhengig av om du har støtte for SATtjenester (SIM Application Toolkit) på USIMkortet eller ikke, kan menyen (Meny 9.7)
variere.
Dersom USIM-kortet støtter SAT-tjenester,
er denne menyen det operatørspesifikke
tjenestenavnet som er lagret på USIMkortet, for eksempel Ekstra. Hvis dette
er tilfellet, ser du i informasjonen som
fulgte med SIM-kortet hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du bruker de
relaterte alternativene.

Nettleser [Meny *]
Hjem

Meny *.1

Du kan åpne nettleseren og gå til
startsiden for den aktive profilen i
Nettleserinnstillinger.

Tast inn adresse

Meny *.2

Du kan skrive en URL-adresse manuelt og
åpne tilhørende webside.

Bokmerker

Meny *.3

Du kan lagre adresser du bruker ofte, eller
favoritt-URL-adresser/-sider. Funksjoner
som Send, Legg til ny, Rediger, Merk / Fjern
merking og Slett kan utføres via Bokmerker.
Flere forhåndskonfigurerte URL-adresser er
lagret som bokmerker.

RSS-leser

Meny *.4

Meny *.5

Telefonen kan lagre siden på skjermen som
en frakoblet fil. Opptil 20 sider kan lagres.

Historie

Meny *.6

Du kan vise en liste over sider du har vært
koblet til.

Innstillinger

Meny *.7

Du kan endre innstillingene for
nettlesertilkobling og skjerm.

Profiler (Meny *.7.1)
Velg riktig profil ved å trykke på . Dette
aktiverer profilen for å aktivere start av
nettleseren.

Utseendeinnstillinger (Meny *.7.2)
v Tegnsett omkoder

Angir standardtegnsett for nettleseren.
v Rullende kontroll

Du kan angi rullehastigheten ved å velge
antall linjer for rullingen. Velg 1 linje, 2
linjer eller 3 linjer fra menyen.
v Vis bilde
Du kan aktivere eller deaktivere
bildevisning mens du søker på Internett.

Nettleser

RSS-leseren gir deg nyhetsoppdateringer
fra web-områder som er registrert på
telefonen. Filene leses i RSS-leseren, som
samler inn nyheter fra web-områder som
er registrert på telefonen, og leverer dem til
telefonen på en enkel måte.

Lagrede sider
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Nettleser
Merk
v Hvis du aktiverer denne funksjonen,

utsettes visning av bilder til
overføringen er ferdig. Hvis du
deaktiverer denne funksjonen, kan
nettleseren ikke laste ned bilder fra
serveren, og overføringen blir dermed
raskere.

Sikkerhet (Meny *.7.5)
Sertifikatliste
Sertifikater kan vises fra listen.

Slett økt
Data fra sikre økter (WTLS/TLS) kan slettes
med dette alternativet.

Tilbakestill innstillinger
v JavaScript

Velg om JavaScript skal slås på eller av.

Cache (Meny *.7.3)
Hvis du aktiverer Cache, kan du lagre
åpnede sider på telefonen. Når en
side er lagret i cacheminnet, økes
innlastingshastigheten betydelig ved
senere søk på den samme siden.

Cookies (Meny *.7.4)
Hvis du aktiverer Cookies, kan du lagre
cookies sendt fra serveren. Hvis du
deaktiverer denne funksjonen, kan cookies
ikke lagres på telefonen.

Nettleser
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(Meny *.7.6)

Velg dette alternativet hvis du vil
tilbakestille telefonen til standard
nettleserkonfigurasjon.

Tilkoblingsmulighet [Meny 0]
Bluetooth

Meny 0.1

Bluetooth-tilkobling
Telefonen din har innebygd trådløs
Bluetooth-teknologi som gjør det mulig
for deg å koble telefonen trådløst til andre
Bluetooth-enheter, for eksempel håndfri,
PC, PDA eller andre telefoner.
Du kan for eksempel ha en samtale via
en trådløs Bluetooth-håndfri eller søke på
Internett mens du er trådløst tilkoblet via
en mobiltelefon. Du kan også utveksle for
eksempel visittkort, kalenderelementer og
bilder.

Merk
v Vi anbefaler at telefonen og

1. Komme i gang
• Meny o Tilkobling o Bluetooth o
Slå på/av
Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen,
må du først velge Slå på.
2. Konfigurere Bluetooth innstillinger
• Meny o Tilkobling o Bluetooth o
Innstillinger

Merk
v Når du bruker Bluetooth-funksjonen

på telefonen, medfører det en fare
for telefonens sikkerhet. Vi anbefaler
derfor at du setter Bluetoothsynligheten til Skjult når du har
konfigurert eller paret enheter. Hvis
du får filer fra andre enheter via
Bluetooth, kan du velge å godta eller
avslå tilkoblingen etter å ha sjekket
avsenderdetaljene.

Tilkoblingsmulighet

Bluetooth-enheten du kommuniserer
med, befinner seg innenfor et
område på 10 meter. Forbindelsen
kan bli bedre hvis det ikke er noen
gjenstander mellom telefonen og den
andre Bluetooth-enheten.

– Synlighet for enheten: Angi
[Synlighet for enheten] til [Synlig]
slik at andre enheter kan oppdage
din telefon når de søker etter en
Bluetooth-enhet. Hvis du velger
[Skjult], kan ikke andre enheter
oppdage din telefon når de søker
etter en Bluetooth-enhet.
– Navn på enhet: Du kan navngi eller
gi nytt navn til telefonen din for å
bestemme hvordan den vises på
andre enheter. Telefonens navn vises
kun på andre enheter når [Synlighet
for enheten] er angitt til [Synlig].
– Støttede tjenester: Du kan vise
listen over enheter som hodesett
og håndfrisett som støttes av denne
Bluetooth-telefonen.
– Min adresse: Du kan sjekke Bluetoothadressen.
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Tilkoblingsmulighet

Tilkoblingsmulighet
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3. Søke etter og pare ny enhet
<Søke etter ny enhet>
Du kan søke etter nye enheter ved hjelp av
den følgende menyen.
• Meny o Tilkobling o Bluetooth o
Søk etter ny enhet
<Pare enheter>
1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet
som du kan koble deg til, trykker du på
Legg til ny enhet.
2. Søker etter enheter vises på skjermen.
Alle Bluetooth-enheter innenfor en
radius på 10 meter blir funnet.
3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter,
vises disse på en liste på skjermen. Hvis
ingen Bluetooth-enheter blir funnet, får
du spørsmål om du vil søke på nytt.
4. Paringsprosedyren
– Trykk på O. Det vises et vindu på
skjermen der du blir bedt om å oppgi
passordet ditt.
– Når et passord er opprettet (1–16 sifre),
må brukeren av den andre enheten
oppgi passordet for å kunne pare.
Brukeren av den andre enheten må
kjenne passordet før godkjenningen.

<Slette enheter>
1. Velg en enhet du vil slette, på skjermen
Pardeviser.
2. Du kan slette en enhet ved å trykke på
Slett-tasten eller velge Alternativer >
Slett. Hvis du vil slette alle parede
enheter, velger du Alternativer > Slett
alle.
<Overføre data via Bluetooth>
1. Når du skal overføre data fra telefonen
din til en annen Bluetooth-enhet, velger
du først programmet hvor måldata
lagres. Hvis du for eksempel vil sende
data fra Mine filer til en annen enhet,
velger du Meny o Mine ting o
Mine bilder / Mine lyder / Mine videoer /
Andre / Eksternt minne o Velg data som
skal overføres o Send o Bluetooth
2. Overføre data
1) Parede enheter som ble oppdaget,
vises. Hvis enheten du ønsker, ikke
finnes på listen, velger du [Oppdater].
2) Blant enhetene som vises på skjermen,
velger du enheten du vil overføre data
til, og trykker på O.
3) Hvis den andre parten velger [Ja] for
[Tilkoblingsforespørsel], overføres
dataene.

Serversynk

Meny 0.2

Merk
v Denne tjenesten er ikke tilgjengelig

i alle land. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du kontakte
tjenesteleverandøren.

Hvis synkroniseringstjenesten støttes av
nettverksoperatøren, synkroniserer denne
tjenestefunksjonen dataene i en telefon
og dataene på en server, for eksempel
Kontakter, Kalender, Oppgaver og Notat,
via et trådløst nettverk.

USB-tilkoblingsmodus

Meny 0.3

Tilkoblingsmulighet

Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen
på telefonen for flere typer bruk.
Hvis du bruker en Masselagringsfunksjon
som et USB-minnekort, velger du
Masselagring i denne menyen.
Masselagring er tilgjengelig kun for
eksterne minnekort.
Hvis du bruker en Datatjeneste som PC
Suite-programmet, velger du Datatjeneste i
denne menyen.
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Innstillinger [Meny #]
Profiler

Meny #.1

Meny #.3

Via denne menyen kan du tilpasse
visningsalternativene for skjermene og hele
det grafiske grensesnittet for menyene.

Telefon

Du kan angi skjermtemaet som skal vises
på hovedskjermen.

Meny #.2

Skjermmotiv (Meny #.3.1)

Automatisk tastelås (Meny #.2.1)

Hjemmeskjerm

Når du aktiverer denne funksjonen, låses
tastaturet automatisk etter en angitt
tidsforsinkelse når skyvedekselet lukkes.

v Veggpapir: Du kan velge et bilde som

Språk (Meny #.2.2)
Velg skjermspråk. Du kan velge
språkalternativet Automatisk slik at
visningsspråket vil være det språket som
USIM-kortet støtter.

Strømsparing (Meny #.2.3)
Ved å aktivere dette alternativet kan du
spare strøm når telefonen ikke er i bruk.

Info for håndssett (Meny #.2.4)
Innstillinger
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Skjerm

Du kan velge ringetone elle vibrerende
varsling for innkommende anrop og
konfigurere lyd og volum for ringetone,
tastetone og lydeffekter for en profil.

Denne funksjonen viser USIM-kortets
telefonnummer, modellnavn og telefonens
programvareversjon.

skal vises på hovedskjermen.
v Skjermelementer: Du kan velge å bruke

samlemenyen for hjemmeskjerm på
hovedskjermen.
v Klokke/ur type: Du kan velge hvilke
objekter som skal vises på skjermen:
Klokke, Klokke+taste guide, Dobbel
klokke, Taste guide, Vis ingen,
Kalender+klokke eller Kalender
v Skriftfarge for klokke: Du kan velge
klokke type

Start
Du kan velge bildet som skal vises når
telefonen slås på.

Slå av
Du kan velge bildet som skal vises når
telefonen slås av.

Tid (Meny #.4.1)

Du kan velge ønsket menystil, enten
Rutenettstil eller Én etter én-stil.

Du kan velge telefontema: Hvit eller Svart.

1. Velg Tid fra listen over dato- og
tidsinnstillinger, og trykk deretter på
O.
2. Flytt til det ønskede feltet – Time,
Minutt eller am/pm-feltet – ved hjelp av
navigeringstastene. (Hvis du har valgt
12-timers format)
3. Skriv inn time og minutt ved hjelp av
talltastene.
4. Velg tidsformat ved hjelp av l/r.
5. Bla nedover for å velge
timeindikatorformatet, dvs. Av, Gjøkur
eller Ringeklokke.
6. Trykk på den midtre valgtasten O for
å stille inn klokkeslett med den angitte
verdien.

Hilsen (Meny #.3.6)

Dato (Meny #.4.2)

Du kan sette inn meldingen når du slår på
telefonen.

1. Velg Dato fra listen over dato- og
tidsinnstillinger, og trykk deretter på
O.
2. Velg datoformat ved hjelp av l/r.
3. Skriv inn dag, måned og år ved hjelp av
talltastene.
4. Trykk på den midtre valgtasten O
for å stille inn datoen med den angitte
verdien.

Skrift (Meny #.3.3)
Du kan angi skrifttype, skriftstørrelse for
oppringing og skriftfarge for oppringing
ved hjelp av l/r.

Bakgrunnsbelysning (Meny #.3.4)
Du kan angi varigheten for
bakgrunnsbelysningen og lysstyrken
på hjemmeskjermen og varigheten for
tastaturbelysningen hver for seg.

Tema for håndsett (Meny #.3.5)

Dato og tid

Meny #.4

Selv om gjeldende tidspunkt konfigureres
automatisk når telefonen er registrert i
nettverket, kan du konfigurere tid og dato
direkte med denne menyen. Tiden som er
konfigurert, er kun gyldig mens telefonen
er slått på.

Innstillinger

Menystil (Meny #.3.2)
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Innstillinger
Automatisk oppdatering dato/
tid (Meny #.4.3)
Når Automatisk oppdatering er satt til
På, oppdateres tid og dato automatisk i
samsvar med gjeldende tidssone. Hvis
du velger Bekreft først, må tid og dato
bekreftes før de oppdateres.

Sommertid (Meny #.4.4)
Velg om du vil aktivere
sommertidsfunksjonen eller ikke. Du kan
angi tidsforskjellen ved sommertid for den
valgte hjembyen som 1 eller 2 timer.

Nettverk

v Når telefonen mister nettverket i

manuell modus, vil et hurtigvindu
vises i den inaktive skjermen, der du
kan velge tilgjengelige nettverk.

Nettverksmodus

(Meny #.5.2)

Du kan angi en type nettverk som det skal
søkes etter når det søkes etter nettverk, på
menyen Velg nettverk.

Preferanse lister (Meny #.5.3)
Meny #.5

Velg nettverk (Meny #.5.1)

Innstillinger
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Merk

Velg mellom Automatisk og Manuelt.
v Automatisk: Det søkes automatisk etter
nettverket, og telefonen registreres i
nettverket. Denne innstillingen anbefales
for å få best mulig dekning og kvalitet.
v Manuelt: Alle de tilgjengelige
2G-nettverkene (GSM) og
3G-nettverkene (UMTS) vises, og du kan
velge ett av dem til registrering. Hvis
registreringen av nettverket mislykkes,
vises nettverkslistene igjen, og du kan
velge et annet til registrering.

Hvis nettverkssøket utføres automatisk,
kan du legge til et foretrukket nettverk som
det skal kobles til. Følgende alternativer er
tilgjengelige:

Internett-profiler

Meny #.6

Denne menyen viser Internett-profilene.
Du kan opprette nye profiler, slette og
redigere dem Ved hjelp av Alternativermenyen. Du kan ikke slette eller endre
standardkonfigurasjoner som avhenger av
land.

Tilgangspunkter

Meny #.7

Denne menyen viser listen over
tilgangspunkter. Du kan opprette nye
profiler, slette eller endre dem ved
hjelp av Alternativer-menyen. Du kan
imidlertid ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner avhengig av land.

Pakkedatatilkobling Meny #.8
Hvis du velger Når tilgjengelig, registreres
telefonen automatisk i et GPRS-nettverk
når du slår den på. Hvis du velger Når
nødvendig, opprettes GPRS-tilkoblingen
når du kobler til en WAP-tjeneste eller
en programtjeneste, og den lukkes
når du avslutter WAP-tilkoblingen eller
programtilkoblingen.

Merk
v Hvis du vil gå tilbake til forrige trinn,

trykker du på venstre valgtast i
skjermbildet for å oppgi PIN-kode.
v Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger,
blir PIN-koden ugyldig. Da må du angi
PUK-koden (PIN Unblock Key) for å
konfigurere PIN-koden på nytt.
v Du kan oppgi PUK-koden maksimalt ti
ganger. (Merk: Hvis du har skrevet inn
feil PUK-kode 10 ganger, blir USIMkortet låst og må byttes ut.)
v Hvis forespørselen om PINkode ikke kan deaktiveres via
operatørinnstillinger, kan du ikke
velge dette menyelementet.

Telefonlas

Sikkerhet

Meny #.9

Oppgi PIN-kode

Innstillinger

Når denne innstillingen er satt til På, må
du angi PIN-koden hver gang du slår på
telefonen.

Du kan låse telefonen. Følgende fire
låsefunksjoner finnes:
Nar du slar pa: Låser telefonen hver gang
den slås på.
Hvis USIM er byttet: Låser telefonen når
USIM-kortet er byttet.
Øyeblikkelig: Låser telefonen øyeblikkelig.
Ingen: Deaktiverer låsefunksjonen. Du må
angi sikkerhetskoden for å bekrefte valget.
v Hvis du skal låse opp telefonen, må du
angi sikkerhetskoden.
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Innstillinger
Endre koder

PIN2-kode

Du kan endre PIN-koden, PIN2-koden og
passordet til mobiltelefonen.
PIN-kode
PIN er en forkortelse for Personal
Identification Number, personlig
identifikasjonsnummer, og brukes for å
begrense uautorisert bruk.

PIN2 er en forkortelse for Personal
Identification Number 2, personlig
identifikasjonsnummer 2. På samme
måte som PIN brukes den for å begrense
uautorisert bruk. Fremgangsmåten for
endring av PIN2-koden er den samme som
for PIN-koden. Hvis du oppgir feil PIN2kode tre ganger, blir PIN2-koden ugyldig.
Hvis dette skjer, må du oppgi PUK2-koden
for å kunne tilbakestille PIN2-koden. Det
maksimale antallet forsøk på å oppgi PUK2koden er 10, det samme som for PUK1. Hvis
du oppgir feil PUK2-kode 10 ganger, blir
PIN2-koden ugyldig.

Merk
v Hvis du oppgir feil PIN-kode tre

ganger, blir PIN-koden ugyldig. Hvis
dette skjer, må du oppgi PUK-koden
(PIN Unblock Key) for å konfigurere
PIN-koden på nytt. Du kan oppgi PUKkoden maksimalt ti ganger. (Merk:
Hvis du har skrevet inn feil PUK-kode
10 ganger, blir USIM-kortet låst og må
byttes ut.)

Sikkerhetskode
Sikkerhetskoden brukes for å endre passord
for mobiltelefonen. Det maksimale antallet
forsøk på å oppgi sikkerhetskoden er ikke
begrenset på samme måte som PIN og
PIN2.

Minneadministrator
Meny #.0

Innstillinger
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Delt telefonminne (Meny #.0.1)
Denne funksjonen viser status for
brukerminnet på mobiltelefonen. Siden
denne funksjonen skanner hele filsystemet
etter statistikk, tar det et par sekunder.

Reservert telefonminne
(Meny #.0.2)

Denne funksjonen viser status for det
brukerreserverte minnet. Vanlig innhold
er Tekstmeldinger, Kontakter, Kalender,
Planlegger, Alarmer, Anropshistorikk
og bokmerker. Det viser tydelig den
faktiske mengden sammenlignet med
totalmengden for hvert element.

USIM-minne (Meny #.0.3)
Denne funksjonen viser status for USIMkortets brukerminne.

Streaming verdier

Meny #.*

Hvis du vil angi en annen
nettverksinnstilling for å spille av
streaming-innhold, kan du angi andre
nettverksinnstillinger.

Tilbakestill innstillinger
Meny #.#
Velg dette alternativet hvis du
vil tilbakestille telefonen til
standardkonfigurasjonen. Du må oppgi
sikkerhetskoden.

Eksternt minne (Meny #.0.4)
Denne funksjonen viser status for det
eksterne kortets brukerminne. Denne
funksjonen viser statistikk for brukt og ledig
plass i minnet.

Hovedlagerinnstilling (Meny #.0.5)
Du kan velge hvor filen skal lagres når den
lastes ned: telefonminne eller eksternt
minne.

Innstillinger
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Tilbehør
Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne
kommunikasjonsbehov.

Reiseadapter

Stereoheadset

L

Med denne
laderen kan du
lade batteriet når
du ikke er hjemme
eller på jobben.

Standardbatteri

Merk
v Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
v Hvis du ikke gjør det, kan garantien

bli gjort ugyldig.
v Tilbehør kan variere mellom ulike

Tilbehør
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regioner. Ta kontakt med vår regionale
serviceavdeling eller representant for
mer informasjon.

Tekniske opplysninger
Generelt
Produktnavn: KF310
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/
WCDMA
Nettovekt: 67,5 g (uten batteri)

Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (vanlig bruk) /
+45 °C (ladning)
Min.: –10 °C

Tekniske opplysninger
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Suomi

KF310

KÄYTTÖOPAS

Tämä on LG KF310 3G -videomatkapuhelimen
käyttöopas. LG Electronics pidättää kaikki oikeudet
tähän asiakirjaan. Tämän asiakirjan kopioiminen,
muuttaminen tai jakeleminen ilman LG Electronicsin
lupaa on kielletty.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
sta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
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Verkon tila
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Turvaohjeet
Tutustu huolellisesti näihin helppoihin
ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla vaarallista tai
laitonta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

VAROITUS!
• Matkapuhelin on aina suljettava
lentokoneessa.
• Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
• Älä käytä puhelinta huoltoasemien,
polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai
räjäytystyömaiden läheisyydessä.
• Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan
ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
• Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun
sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun
tai vaurioittaa puhelinta.
• Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Tur vaohjeet
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VAROITUS
• Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt
edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä
puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
• Hätäpuhelut eivät ole välttämättä
käytettävissä kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa.
• Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ
lisävarusteita. Näin vältät puhelimen
vaurioitumisen.
• Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä
lähellä olevia elektronisia laitteita.
Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.
• Akut on hävitettävä voimassa olevien
säädösten mukaisesti.
• Älä pura puhelinta tai akkua.

Turvallisen ja tehokkaan käytön
suositukset
Tutustu huolellisesti näihin helppoihin
ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla vaarallista tai
laitonta.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle

on Non-Ionizing Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/kg
keskimäärin kymmenellä (10) grammalla
kudosta.
v Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n
testeissä saatu SAR-arvo oli 0.562 W/kg
(10 g) pidettäessä laitetta korvalla.
v SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on
hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) suosittama
SAR-arvo, joka on 1.31 W/kg keskimäärin
yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito
VAROITUS!
Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä
akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai
olla vaarallista.
v Älä pura puhelinta. Vie puhelin

hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus
on tarpeen.

Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisa
bsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli KF310 on suunniteltu
täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset.
Vaatimukset perustuvat tieteellisiin
tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka
takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden
ikään tai terveydentilaan katsomatta.
v Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtesteissä käytetään laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla
testattavilla taajuuskaistoilla.
v Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot
voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät
asianmukaiset radioaaltoaltistusta
koskevat suositukset.

v ICNIRP:n (International Commission
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Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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v Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden,

v Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla

kuten televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
v Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai
muun lämpölähteen lähellä.
v Älä pudota puhelinta.
v Älä altista puhelinta mekaaniselle
värinälle tai iskuille.
v Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt
edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä
puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
v Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun
sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun
tai vaurioittaa puhelinta.
v Älä lataa puhelinta tulenarkojen
materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi
kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten
bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
v Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
v Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa
paikassa.
v Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
v Älä säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.
v Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se
voi vahingoittaa puhelinta.
v Älä kastele puhelinta.
v Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita,
varoen. Älä koske antenniin
tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka
koskevat matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
v Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
v Keskity ajamiseen.
v Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
v Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin
soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
v Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
autosi elektronisiin järjestelmiin kuten
autostereoihin ja turvavarusteisiin.

että kiinnitetty tai siirrettävä langaton
laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny
ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen
toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
v Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona,
käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta,
jotta pystyisit tarkkailemaan
ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää
teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita
Pitkäkestoinen koville äänille
altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi
suosittelemme, ettet kytke puhelinta
päälle tai pois päältä, kun se on korvan
lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja
puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.

Räjäytystyömaa
Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana.
Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai
ohjeita.

Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Elektroniikkalaitteet
Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.
v Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten laitteiden lähellä
ilman lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi
rintataskussa).
v Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin
kuulolaitteita.
v Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

v Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista,
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Räjähdysherkät alueet

Hätäpuhelut

v Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
v Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä
käytettävissä kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.

lähettyvillä.
v Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja,

nesteitä tai räjähteitä samassa auton
tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.

Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

10

Lentokoneessa
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa
häiriöitä lentokoneessa.
v Sammuta matkapuhelin, ennen kuin
nouset lentokoneeseen.
v Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun
jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset
Säilytä puhelinta pienten lasten
ulottumattomissa. Puhelimessa on
pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.

Akun tiedot ja huolto
v Akun latausta ei tarvitse purkaa

kokonaan ennen uutta latausta. Muista
akkujärjestelmistä poiketen tällä ei
ole sellaista vaikutusta muistiin, joka
vaarantaisi akun toiminnan.
v Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja
latureita. LG:n laturit on suunniteltu
maksimoimaan akun käyttöikä.
v Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
v Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
v Vaihda akku, kun se ei enää toimi
toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja
kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.

v Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty

Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

pitkään aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.
v Älä altista laturia suoralle auringonvalolle
tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
v Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se
saattaa heikentää akun suorituskykyä.
v Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.
v Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien
mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
v Jos akku on vaihdettava, ota
yhteys lähimpään LG Electronicsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.
v Irrota laturi aina pistorasiasta, kun
puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta
laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
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KF310:n ominaisuudet
Puhelimen osat
Puhelin auki

Korvakuuloke
VGA-kamera
Navigointinäppäimet
v Valmiustilassa:
l Profiilit-valikko
r Kirjoita tekstiviesti
u Pikavalikko
d Kontaktit
v Valikossa: selaa

valikkoja.

KF310:n ominaisuudet
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OK (vahvistus)
-näppäin
Monitoiminäppäin

LCD-näyttö
v Ylhäällä: kuvakkeet,
jotka osoittavat kentän
voimakkuuden, akun
lataustason ja muita
toimintoja.
v Alhaalla: valintanäppäinten
toiminnot.
Kameran pikanäppäin
v Mene kameraan -esikatselu
Aakkosnumeeriset
näppäimet
v Valmiustilassa: näppäile
puhelinnumero.
Pidä alhaalla:
0ulkomaanpuhelut.
1vastaajakeskus.
2 - 9 pikavalinnat
v Muokkaustilassa: valitse
numerot ja merkit

Vasen valintanäppäin / Oikea
valintanäppäin
Suorittaa näytön alareunassa näkyvän
toiminnon.

Puhelun lopetusnäppäin
v Lopeta puhelu.
v Palaa valmiustilaan painamalla tätä
näppäintä avatessasi valikon.

Lähetysnäppäin
v Soittaa valittuun numeroon ja vastaa
puheluun.
v Valmiustilassa: Näyttää luettelon
soitetuista, vastatuista ja
vastaamattomista puheluista.

KF310:n ominaisuudet

Poistonäppäin
Voit poistaa kirjaimen tai siirtyä edelliseen
valikkoon.
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KF310:n ominaisuudet
Oikea näkymä

Vasen näkymä

Kantohihnan reikä
Kuuloke-/laturi/kaapeliliitäntä

microSD-korttipaikka

Sivunäppäimet

KF310:n ominaisuudet
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Takanäkymä

Akun kansi

Kameran
ulkoinen linssi
Akku
USIMkorttipaikka

KF310:n ominaisuudet
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Aloitus
USIM-kortin ja akun
asentaminen
1. USIM-kortin asentaminen
Puhelimeen on asetettava USIM-kortti,
jossa ovat tiedot omasta puhelinnumerosta,
palveluista sekä yhteystiedot. Jos USIMkortti poistetaan, puhelinta ei voi käyttää
(paitsi hätäpuheluihin), ennen kuin siihen
on laitettu voimassa oleva USIM-kortti.
Irrota aina akkulaturi ja muut lisävarusteet,
ennen kuin asennat tai poistat USIM-kortin.
Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan.
Varmista, että USIM-kortti on asetettu
oikein ja että kortin kullanvärinen
kontaktipinta on alaspäin. Poista USIMkortti painamalla kevyesti alaspäin ja
vetämällä vastakkaiseen suuntaan.

Aloitus
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USIM-kortin asettaminen

USIM-kortin poistaminen

Huomautus
v USIM-kortin metallinen liitinpinta

naarmuuntuu helposti. Käsittele
USIM-korttia varovasti. Seuraa USIMkortin mukana toimitettuja ohjeita.
v Kun olet poistanut akun, aseta USIMkortti paikalleen.

2. Akun asentaminen
Liu'uta akkua ylöspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

3. Akun poistaminen
Sammuta virta. (Jos virta jää päälle,
tallennetut puhelinnumerot ja viestit
saattavat tuhoutua.)
Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se
painettuna. Vedä akkua alaspäin.

Aloitus
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Aloitus

Akun lataamien
Aseta akku paikalleen ennen
matkasovittimen liittämistä puhelimeen.

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun
akku on ladattu.
4. Varmista, että akku on täysin latautunut
ennen puhelimen ensimmäistä
käyttökertaa.

VAROITUS
• Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä
se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
• Jos käytät akkulaturia ulkomailla, käytä
sopivaa pistokesovitinta.
• Älä irrota akkua tai USIM-korttia lataamisen
aikana.

1. Kun nuoli osoittaa sinuun kuvan
osoittamalla tavalla, työnnä
akkusovittimen liitin puhelimen oikeassa
sivussa olevaan liitäntään, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
2. Kytke matkasovittimen toinen pää
pistorasiaan.

Aloitus
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VAROITUS!
• Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara
irrottamalla virtajohto ja laturi
ukkosmyrskyn aikana.
• Vältä terävien esineiden, kuten eläinten
hampaiden ja kynsien, joutumista
kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa
syttyä tulipalo.

Laturin irrottaminen
Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan
osoittamalla tavalla.

microSD-muistikortin
käyttäminen

MicroSD-muistikortti
MicroSD-muistikortin asentaminen

1. Sammuta virta. Jos puhelin on päällä,
microSD-kortin asentaminen tai
poistaminen saattaa vahingoittaa kortin
muistiin tallennettuja tiedostoja.
2. Nosta microSD-paikan muovinen
suojakansi.

3. Aseta muistikortti korttipaikkaan.
Kullanvärisen kontaktipinnan on oltava
microSD:n takaosassa Älä pakota
microSD-korttia korttipaikkaan. Jos
asennus ei onnistu helposti, kortti saattaa
olla väärinpäin tai korttipaikassa voi olla
este.
4. Työnnä korttia sisään, kunnes kuulet
napsauksen, joka osoittaa kortin
lukittuneen paikoilleen.

Aloitus
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Aloitus
v Älä taivuta korttia tai pakota sitä

korttipaikkaan.
v Älä aseta puhelimeen muita kuin

microSD-kortteja.
v Jos microSD on alustettu FAT32-

5. Sulje muovinen suojakansi.
6. Kun haluat poistaa muistikortin,
sammuta puhelin, avaa suojakansi ja
työnnä microSD-korttia, kunnes lukitus
avautuu. Vedä kortti varovasti ulos.
Huomio:
v Vältä käyttämästä Flash-muistikorttia,
kun akun virta on vähissä.
v Kun tallennat muistikortille, odota
kunnes tiedot ovat tallentuneet ennen
kortin poistamista.
v Kortti on suunniteltu siten, että se
asettuu laitteeseen helposti vain oikeassa
asennossa.

Aloitus
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tiedostomuotoon, alusta se uudelleen
FAT16-muotoon.
Lisätietoja microSD-muistikortista saat
muistikortin käyttöoppaasta.

Muistikortin alustaminen
Muistikortti on alustettava ennen käyttöä.
Kun olet asettanut muistikortin, valitse
Valikko → Asetukset → Muistin hallinta
→ Ulkoinen muisti ja paina sitten vasenta
valintanäppäintä L.
Tämä tehdään vain silloin, kun muistikortti
otetaan käyttöön ensimmäisen kerran.
Alustuksen aikana eri tietotyypeille luodaan
omat kansiot.

Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Puhelimen käynnistys
Varmista, että puhelimessa on USIMkortti ja että akku on ladattu. Paina
e-näppäintä, kunnes virta kytkeytyy.
Kirjoita USIM-kortin mukana saatu PINkoodi, jos PIN-koodipyyntö on Päällä.
Muutaman sekunnin kuluttua puhelin on
hakenut verkon.

Hätäpuhelu-toiminto
Oikean valintanäppäimen kohdalla näkyy
"Passiivinen/Hätäpuhelu". Paina oikeaa
valintanäppäintä tai valitse hätänumero
numeronäppäimillä ja soita hätäpuhelu
painamalla s -näppäintä.

Puhelimen sammuttaminen
Paina e-näppäintä, kunnes virta katkeaa.
Virran katkaisemiseen voi mennä muutama
sekunti. Älä kytke puhelinta päälle tässä
vaiheessa.

Aloitus
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Perustoiminnot
Soittaminen ja
vastaaminen
Äänipuhelun soittaminen
1. Näppäile suuntanumero ja
puhelinnumero.
v Poista numero painamalla c
-näppäintä.
Poista kaikki numerot pitämällä
alhaalla c -näppäintä.
2. Soita puhelu painamalla s -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla e
-näppäintä tai sulkemalla puhelu.

Huomautus
v Voit ottaa kaiuttimen käyttöön

puhelun aikana aktivoimalla
kosketusnäppäimet ja valitsemalla
O.

Perustoiminnot
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Puhelun soittaminen
puhelulokista
1. Valmiustilassa saat viimeisimmät
saapuvat, lähtevät ja vastaamattomat
puhelut näkyviin painamalla s
-näppäintä.
2. Valitse haluamasi numero näppäimillä
d/u .
3. Soita numeroon painamalla s
-näppäintä.

Videopuhelun soittaminen
Voit soittaa ja vastaanottaa videopuheluita,
kun sekä sinulla että vastaanottajalla on
3G-yhteys. Soita videopuhelu tai vastaa
videopuheluun seuraavasti:
1. Näppäile puhelinnumero tai valitse
numero soitettujen tai vastaanotettujen
puheluiden luettelosta.
v Virheiden korjaaminen: c
-näppäimen lyhyt painallus poistaa
viimeisen numeron ja c
-näppäimen pitäminen alhaalla poistaa
kaikki numerot.
2. Jos et halua puhua kaiutinmikrofoniin,
varmista, että olet kytkenyt
kuulokemikrofonin.
3. Käynnistä videotoiminto painamalla
vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja
valitse Soita videopuhelu.
v Puhelin kehottaa sulkemaan muut
sovellukset videopuhelun ajaksi.

Huomautus
v Videopuhelun yhdistämiseen

saattaa mennä hetki. Odota hetki.
Yhdistämisaika riippuu myös
siitä, kuinka nopeasti puhelun
vastaanottaja vastaa. Kun
videopuheluyhteyttä muodostetaan,
näet näytöllä oman kuvasi. Kun
puheluun vastataan, näet näytöllä
vastaajan kuvan.

4. Säädä kameran asentoa tarvittaessa.
5. Lopeta puhelu painamalla e
-näppäintä tai sulkemalla puhelu.

Ääni- tai videopuhelun
soittaminen yhteystiedoista

1. Lisää ulkomaanpuheluiden etuliite
painamalla0 -näppäintä.
Kansainvälisen suuntanumeron
etuliitteenä on +-merkki.
2. Kirjoita suuntanumerot ja
puhelinnumero.
3. Paina s -näppäintä.

Puheluun vastaaminen
Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi
ja näytössä vilkkuu puhelinkuvake. Jos
puhelin tunnistaa soittajan, näytetään
soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos
soittaja on tallennettu yhteystietoihin).
1. Vastaa puheluun avaamalla kansi.

Huomautus
v Voit hylätä puhelun painamalla e

-näppäintä tai oikeaa valintanäppäintä
kaksi kertaa.

v Jos valitset Vastaaminen-asetukseksi

Vastausnäppäin (Valikko 2.0.4), voit
vastata puhelimeen painamalla s
-näppäintä avattuasi kannen.
v Jos vastaustilaksi on asetettu Mikä
tahansa näppäin, voit vastata
puheluun painamalla mitä tahansa
näppäintä paitsi e -näppäintä.

Perustoiminnot

Soittaminen on helppoa, kun numero on
tallennettu yhteystietoihin.
1. Avaa yhteystietoluettelo painamalla
d -näppäintä.
2. Hae yhteystieto luettelosta ja soita
puhelu.
3. Soita äänipuhelu painamalla s
-näppäintä. Soita videopuhelu
painamalla vasenta valintanäppäintä ja
valitsemalla Soita videopuhelu.
4. Lopeta puhelu painamalla e
-näppäintä.

Soittaminen ulkomaille
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Perustoiminnot
2. Lopeta puhelu sulkemalla puhelin tai
painamallae-näppäintä.

Huomautus
v Voit vastata puheluun myös

käyttäessäsi yhteystietoja tai muita
valikkotoimintoja.
v Kun yhteensopiva kuuloke on
kytkettynä, voit vastata puheluun
puhelimella tai painamalla
kuulokkeen painiketta. Voit hylätä
saapuvan puhelun painamalla e
-näppäintä.
v Voit mykistää saapuvan puhelun
soittoäänen pitämällä alhaalla
äänenvoimakkuuden oikeaa
valintapainiketta.

Tekstin kirjoittaminen
Näppäimistön avulla voi kirjoittaa kirjaimia
ja numeroita.
Tekstinsyöttöä vaativia toimenpiteitä ovat
esimerkiksi yhteystietojen tallentaminen,
viestien kirjoittaminen ja tehtävien
ajoittaminen kalenteriin.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen
1. Kun olet kentässä, johon voi kirjoittaa
merkkejä, tekstinsyöttötilan osoitin
näkyy LCD-näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Jos T9 on käytössä, voit vaihtaa
tekstinsyöttötilaksi T9Abc, T9ABC, 123 tai
T9abc painamalla # -näppäintä. Kun
T9 ei ole käytössä, syöttötilaksi vaihtuu
Abc, ABC, 123 tai abc.

T9-tilan käyttäminen
Värinähälytyksen pikavalinta
Voit ottaa Vain värinä -tilan käyttöön
pitämällä * -näppäintä painettuna
puhelimen avaamisen jälkeen.

Perustoiminnot
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Signaalin voimakkuus
Voit tarkistaa signaalin voimakkuuden
puhelimen LCD-näytöllä sijaitsevasta
signaalin voimakkuuden ilmaisimesta.
Signaalin voimakkuus voi vaihdella,
erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen
siirtyminen saattaa parantaa kuuluvuutta.

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta
voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei
tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat
näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka
se sisäänrakennetun sanakirjan perusteella
ennakoi sinun seuraavaksi kirjoittavan.
Kun lisäät uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen
mukaan, mikä on sanakirjan perusteella
todennäköisin kirjoitettava sana.

ABC-tilan käyttäminen
Kirjoita näppäimillä 2 - 9 .
1. Paina haluamaasi kirjainnäppäintä.
v Ensimmäinen kirjain painamalla
kerran.
v Toinen kirjain painamalla kahdesti.
v Ja niin edelleen.
2. Lisää väli painamalla0 -näppäintä
kerran. Poista kirjaimia painamalla c
-näppäintä.

Numerotilan 123 käyttäminen
Voit lisätä numeroita viestiin (esimerkiksi
puhelinnumeron) 123-numerotilassa. Paina
vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä
ennen kuin siirryt manuaalisesti oikeaan
tekstinsyöttötilaan.

Symbolitilan käyttäminen

Perustoiminnot

Symbolitilassa voit kirjoittaa erilaisia
symboleja ja erikoismerkkejä. Kun haluat
lisätä symbolin, valitse Valinnat → Lisää
→ Symbolit. Valitse haluamasi merkki
navigointi- ja numeronäppäimillä ja paina
O -näppäintä.
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Yleistietoja valikkotoiminnoista
Voit avata valikon painamalla O -näppäintä lepotilassa. Siirry haluamaasi kohtaan ja avaa
alivalikko painamalla O -näppäintä.
Voit myös siirtyä päävalikosta alavalikkoon suoraan painamalla vastaavia numeronäppäimiä
seuraavalla tavalla. Päävalikko koostuu seuraavista ylä- ja alavalikoista.

1. Pelit ja sovelluks

3. Järjestäjä

5. Viestit

1.1 Pelit ja sovellukset

3.1 Kalenteri

5.1 Luo uusi viesti

1.2 Asetukset

3.2 Tehtävät

5.2 Vastaanotetut

3.3 Muistio

5.3 Postilaatikko

3.4 Salainen muistio

5.4 Luonnokset

2.1 Soita videopuhelu

3.5 Päivämäärähaku

5.5 Lähtevät

2.2 Puheluloki

3.6 Asetukset

5.6 Lähetetyt

2. Soittaminen
Yleistietoja valikkotoiminnoista
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2.3 Puhelun kestot

5.7 Omat kansiot

2.4 Datasiirto
2.5 Puhelukustannukset

4. Multimedia

2.6 Soitonsiirto

4.1 Kamera

2.7 Puhelun esto

4.2 Videokamera

2.8 Kiinteät numerot

4.3 Musiikki

2.9 Puhelu odottaa

4.4 Ääni-tallentaja

2.0 Yleiset asetukset
2.* Videopuhelun asetus

5.8 Pohjat
5.9 Hymiöt
5.0 Asetukset

6. Omat

9. Työkalut

0. Yhdistettävyys

6.1 Omat kuvat

9.1 Pikavalikko

0.1 Bluetooth

6.2 Omat äänet

9.2 Hälytykset

0.2 Palvelin synk.

6.3 Omat videot

9.3 Laskin

0.3 USB-yhteystila

6.4 Pelit ja sovellukset

9.4 Sekuntikello

6.5 Muut

9.5 Muunnin

6.6 Oma muistikortti

9.6 Maailman aika
9.7 STK(USIM-palvelu)

# Asetukset
#.1 Profiilit
#.2 Puhelin

7. Yahoo

#.3. Näyttö
#.5 Verkko

8. Kontaktit

*.1 Koti

#.6 Internet-profilit

8.1 Lisää uusi.

*.2 Anna osoite

#.7 Yhteysosoitteet

8.2 Hae

*.3 Kirjanmerkki

#.8 Datapakettiyhteys

8.3 Pikavalinnat

*.4 RSS-lukija

#.9 Turvallisuus

8.4 Ryhmät

*.5 Tallennettuja sivuja

#.0 Muistin hallinta

8.5 Palvelunumerot

*.6 Historia

#.* Suoratoistoasetukset

8.6 Oma numero

*.7 Asetukset

#.# Palauta asetukset

8.7 Oma käyntikortti
8.8 Asetukset

Yleistietoja valikkotoiminnoista

#.4 Päivämäärä & Aika

*. Selain
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Pelit ja sovelluks [Valikko 1]
Pelit ja sovellukset

Valikko 1.1

Tämän valikon avulla voit helposti ladata
pelejä ja muita sovelluksia. Valikossa
voi olla kaksi kansiota, se voi olla tyhjä
tai sisältää Pelit ja sovellukset -kansion.
Oletuskansio voi vaihdella operaattorin ja
maan mukaan. Kansioista löytyvät linkit
pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa,
että verkkopalvelut voivat olla maksullisia.
Luo uusi kansio painamalla vasenta
valintanäppäintä [Valinnat].

Asetukset

Valikko 1.2

- Profiili: voit tarkastella profiilia ja lisätä
uuden profiilin.
- Käyttöoikeusluettelo: voit tarkastella
Java-sovellusten käyttöoikeusluetteloa.

Pelit ja sovelluks
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Soittaminen [Valikko 2]
Soita videopuhelu

Valikko 2.1

Tästä valikosta voit soittaa videopuheluita.
Lisätietoja on sivuilla 22 ja 23.

Puheluloki

Valikko 2.2

Kaikki puhelut (Valikko 2.2.1)
Voit tarkastella vastaamattomien,
vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja.
Voit soittaa tai lähettää viestin luettelosta
valittuun numeroon. Voit myös tallentaa
numeron yhteystietoihin.

Valitut numerot (Valikko 2.2.2)
Voit tarkastella soitettujen puhelujen
tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai
tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaanotetut puhelut
(Valikko 2.2.3)

Voit tarkastella vastattujen puhelujen
tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai
tallentaa numeron yhteystietoihin.
(Valikko 2.2.4)

Voit tarkastella vastaamattomien puhelujen
tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai
tallentaa numeron yhteystietoihin.

Valikko 2.3

Voit tarkastella puhelujen kestoja
tyypeittäin. Paina vasenta valintanäppäintä
[Asetukset] ja valitse joko osittainen alustus
tai täydellinen alustus. Tyhjennys vaatii
suojakoodin.

Datasiirto

Valikko 2.4

Näet lähetetyn ja saapuneen datan määrän
sekä siirretyn datan kokonaismäärän.
Tyhjennä kaikki painamalla vasenta
valintanäppäintä tai tyhjennä vain valitut
tiedot.
Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Puhelukustannukset
Valikko 2.5
1. Tämä toiminto näyttää viimeisimmän
puhelun ja kaikkien puhelujen hinnan.
2. Muokkaa painamalla keskusnäppäintä
[Editoi] ja kirjoittamalla PIN2-koodi.
3. Valitse Aseta puheluhinnat -valikosta joko
yksikkö tai valuutta. Asetusten, USIMkortin ja operaattorin mukaan puhelun
hinta näkyy puhelun aikana.
4. Määrittele hintaraja valitsemalla Aseta
raja -arvoksi Käytössä. Kun hintaraja on
määritetty ja puheluhinta saavuttaa
rajan, soittaminen ei onnistu.

Soittaminen

Vastaamatta jäänyt puhelu

Puhelun kestot
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Soittaminen
Soitonsiirto

Soittaminen

30

Valikko 2.6

Käytettävissä on soitonsiirtovalikko sekä
ääni- että videopuheluille.
1. Kun soitonsiirtoa ei ole
Voit antaa soitonsiirtonumeron
suoraan tai etsiä sen puhelinmuistiosta.
Kun painat [Siirrä], puhelin lähettää
kyselyn palveluntarjoajalle numeron
kirjoittamisen jälkeen. Kun odotat
verkon vastausta, näet kyselyviestin ja
animaation.
2. Kun soitonsiirron on määritetty
Voit tarkastella määritettyjen
soitonsiirtojen luetteloa. Kun odotat
verkon vastausta, näet kyselyviestin ja
animaation.
3. Asetukset-valikko
Kun olet valinnut Kaikki äänipuhelut,
valikossa alimmaisena olevan Valinnatvalikon vaihtoehdot ovat Peru aktivointi,
Peru kaikkien aktivointi, Katso tila ja
Tyhjennä lista.
Katso tila -valikossa näytetään
verkon asetukset. Jos valitset tämän
vaihtoehdon, näet kyselyviestin ja
animaation. Kun tiedot on vastaanotettu
verkosta, näet verkkoasetukset. Jos
valitset Peru aktivointi, verkkoon
tallennetut soitonsiirtonumerot
poistetaan vahvistuksen jälkeen.
Tyhjennä lista -valikossa voit poistaa
kaikki soitonsiirtoluettelot.

Puhelun esto

Valikko 2.7

Puhelimessa on puhelunestovalikot sekä
ääni- että videopuheluille.
Valikon valinnat ovat Äänipuhelut,
Videopuhelut ja Poista kaikki. Äänipuhelutja Videopuhelut-valikoissa on seuraavat
alavalikot.
Puhelunestovalikko koostuu alavalikoista
Kaikki lähtevät, Lähtevät ulkomaanpuhelut,
Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi
kotimaahan, Kaikki saapuvat ja Saapuvat
puhelut ulkomailla.
Kaikki lähtevät -valinta estää
soittamasta mitään puheluita, Lähtevät
ulkomaanpuhelut estää soittamasta
ulkomaille ja Lähtevät ulkomaanpuhelut
paitsi kotimaahan estää soittamasta
ulkomaanpuheluita muualle paitsi PLMNkotimaahan. Kaikki saapuvat -valinta
hylkää kaikki saapuvat puhelut ja Saapuvat
puhelut ulkomailla hylkää kaikki saapuvat
puhelut, kun seuranta on käytössä.

Ääni- ja videopuhelut
1. Jos haluat ottaa käyttöön puheluneston,
valitse OK ja kirjoita sen jälkeen eston
salasana. Puhelin pyytää verkkoa
ottamaan käyttöön puheluneston.
Toiminnon tiedot lähetetään
puhelimeen. Verkon lähettämät tiedot
puheluneston käyttöönotosta näkyvät
puhelimessa.

2. Kun Valinnat-valikko on avattu, valitse
Lähtevät puhelut -valikko. Avaa
asetusvalikko alimmasta valintavalikosta.
Valikon valinnat ovat Poista käytöstä,
Poista kaikki, Näytä tila ja Vaihda salasana.
Pura aktivointi -valikossa voidaan
poistaa estopalvelu käytöstä antamalla
puheluneston salasana. Pura kaikkien
aktivointi -valikossa voidaan poistaa
käytöstä kaikki verkon estopalvelut
antamalla puheluneston salasana.
Katso tila -valikossa voit tarkastella nykyisiä
verkkoasetuksia. Kun valitset Katso tila,
näet kyselyviestin ja animaation, ja verkon
lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.
Vaihda salasana -valikossa voidaan vaihtaa
puheluneston salasana.
Poista kaikki
Voit poistaa kaikki käytöstä tai olla
poistamatta.

Kiinteät numerot

Valikko 2.8

v Käynnistä/Sammuta

FDN-luettelon. Pysyviä numeroita voi
muokata, lisätä ja poistaa. Lisääminen,
muokkaaminen tai poistaminen
edellyttää PIN2-tunnistusta. Puhelin
tallentaa määritystiedot USIM-korttiin.
USIM-kortille tallennettuja tietoja
käytetään, kun lähtevien puheluiden
soitonrajoitus on käytössä.

Puhelu odottaa

Valikko 2.9

Ottaa koputustoiminnon käyttöön.
Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja
animaation. Verkon lähettämä vastaus
kertoo lopputuloksen.

Yleiset asetukset

Valikko 2.0

Puhelun hylkäys
Tulevat puhelut voi määrittää hylättäväksi.

Lähetä oma numero
v Verkko asettaa: määritetään

palveluntarjoajan oletusasetusten
mukaan.
v Päällä: puhelin lähettää oman numeron
lähtevissä puheluissa.
v Pois: puhelin ei lähetä omaa numeroa
lähtevissä puheluissa.

Soittaminen

- Päällä: Valitse, käytetäänkö FDNnumeroita. PIN2-todennus vaaditaan.
- Pois: Valitse, käytetäänkö FDNnumeroita. PIN2-todennus vaaditaan.

v FDN-luettelot: Näyttää nykyisen
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Soittaminen
Automaattinen toisto

Tallenna uusi numero

Voit ottaa käyttöön automaattisen
uudelleenvalinnan epäonnistuneen
soittoyrityksen jälkeen.

Tästä valikosta voit tallentaa
puhelinnumeron puhelun päättyessä,
jos numeroa ei ole tallennettu
puhelinmuistioon.

Vastaaminen
Voit määrittää vastaustavan. Vaihtoehdot
ovat Vastausnäppäin, Liu'uta ylös ja Mikä
tahansa näppäin.

Minuuttimuistutus
Määrittää, kuuluuko puhelun aikana
merkkiääni kerran minuutissa.

BT-vastaustila
v Handsfree: voit vastata puheluun

Soittaminen
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käyttämällä Bluetooth-kuuloketta, kun
Bluetooth on kytkettynä.
v Matkapuhelin: Jos painat puhelimen
s näppäintä, voit puhua puhelimeen.
Jos vastaat puheluun painamalla
Bluetooth-kuulokkeen näppäintä, voit
puhua Bluetooth-kuulokemikrofoniin.
Tämä on oletusarvoinen
vastaustapavalinta. Puhelun aikana voit
siirtyä kuulokemikrofonista puhelimeen
ja päinvastoin.

Dian sulkemisasetus
Voit valita, lopetetaanko puhelu, kun kansi
suljetaan.

Videopuhelun asetus
Valikko 2.*
Voit määrittää näyttöasetukset
videopuhelun soittamiseen/
vastaanottamiseen.
v Kayta omaa kuvaa: valitse, näytetäänkö
yksityinen kuva.
v Valitse yksityinen kuva: valitse
näytettävä still-kuva.
v Peili: valitse, käytetäänkö peilitehostetta.
- Päällä: näyttää kuvan peilikuvana.
- Pois: näyttää kuvan normaalisti.

Järjestäjä [Valikko 3]
Kalenteri

Valikko 3.1

Tehtäväkysely ja -haku
1. Kuukausinäkymä
Voit tarkastella kalenteria kuukausien
mukaan. Kun valitset tämän valikon,
kohdistin osoittaa nykyistä päivämäärää.
Näet harmaasta laatikosta, onko
kohdistimen alla olevalle päivämäärälle
tallennettu tehtäviä. Pikanäppäimellä
1 voit siirtyä edelliseen vuoteen
ja pikanäppäimellä 3 seuraavaan
päivään ja näppäimellä 5 voit palata
tähän päivään. Näppäimillä 7 ja
* voit siirtyä edelliseen kuukauteen
ja näppäimillä 9 ja # seuraavaan
kuukauteen. Voit siirtää tietoja
näppäimillä u / d/l/ r.
2. Tehtävien lisätiedot
Tehtävien lisätiedoissa näytetään kaikki
tiedot määrittämistäsi tehtävistä.

Lisää uusi tapahtuma
Voit lisätä tapahtuman. Voit määrittää
aikatauluun aloituspäivän, lopetuspäivän,
aloitusajan, lopetusajan, sisällön,
tapahtumatyypin, toiston ja hälytyksen.

Kaikkien aikataulujen
poistaminen
Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki
tallennetun tehtävän tiedot.

Määritä ja vapauta vapaapäivä
Voit määrittää tai vapauttaa käyttäjän
lomia. Paina vasenta valintanäppäintä
[Valinnat] ja valitse Määritä loma. Valittu
päivämäärä näkyy punaisena.
Voit vapauttaa loman painamalla vasenta
valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla
Poista loma.

Ajoita muistutus
Jos olet määrittänyt hälytysasetukset,
kuulet määrittämäsi hälytysäänen.
Jos hälytysaika on ennen määritettyä
aloitusaikaa, voit määrittää hälytyksen
uudelleen.

Tehtävät

Valikko 3.2

Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä.
Tehtävät näkyvät aikajärjestyksessä. Valmiit
ja keskeneräiset tehtävät näytetään eri
tavalla.

Järjestäjä
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Järjestäjä
Muistio

Valikko 3.3

Muistionhallinnassa voit tarkastella ja
hallita tallennettujen muistioiden sisältöä
ja lisätä uusia muistioita.

Salainen muistio

Valikko 3.4

(Valikko 3.6.2)

Voit lähettää kaikki kalenterissa
ja/tai tehtäväluettelossa olevat tiedot
puhelimesta toiseen puhelimeen
Bluetooth-yhteydellä.

Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos haluat
suojata yksityisyyttäsi. Kirjoita turvakoodi,
kun haluat käyttää tätä valikkoa.

Varmuuskopio kalenterista ja
tehtävää-luettelosta (Valikko 3.6.3)

Päivämäärähaku

Voit luoda puhelimen kalenterija tehtävämerkinnöistä
varmuuskopiotiedostot ulkoiseen muistiin.

Valikko 3.5

Voit merkitä kalenteriin päivämääriä,
kuten syntymäpäiviä. Tässä valikossa voit
tarkistaa, montako päivää tapahtumaan on,
tai montako päivää sen jälkeen on kulunut.

Asetukset

Valikko 3.6

Kalenteri (Valikko 3.6.1)

Järjestäjä
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Laheta kalenterimerkinnat ja
tehtavat Bluetooth-yhteydellä

Voit määrittää kalenterin
näyttöasetukset.
v Oletusnäkymä: voit määrittää
kalenterin oletusarvoksi kuukausi- tai
viikkonäkymän
v Viikon alkamisaika: 1AM, 2AM, 3AM,
4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM,
11AM, 12PM
v Viikko alkaa: Voit määrittää viikon
aloituspäiväksi sunnuntain tai
maanantain

Palauta kalenteri ja tehtävääluettelo (Valikko 3.6.4)
Voit hakea kalenterin ja tehtävien
varmuuskopiotiedostot ulkoisesta
muistista, kun se on asetettu paikalleen.

Tietoja muistista (Valikko 3.6.5)
Voit katsella kalenterin, tehtävien, muistion
ja salaisen muistion käytettävissä olevan
muistin tietoja.

Poista kaikki (Valikko 3.6.6)
Voit poistaa kaikki kalenterin, tehtävien,
muistion tai salaiseen muistion tiedot.

Multimedia [Valikko 4]
Kamera

Valikko 4.1

Tämän sovelluksen avulla voit ottaa
valokuvan. Voit ottaa valokuvan
haluamassasi koossa ja käyttää sitä
osoitekirjan kuvana, päänäytön kuvana
tai johonkin muuhun tarkoitukseen.
Voit lähettää ottamasi kuvan viestinä,
sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.
1. Avaa Valinnat painamalla vasenta
valintanäppäintä ja määritä ympäristö
seuraavasti.
v Siirry Valinnat-valikossa näppäimillä
l/r.
v Valitse haluamasi arvo näppäimillä
u/d ja vahvista se valitsemalla
O.

Valikko

Kuvaus

Mene

Kuvat-kansio avautuu, ja olemassa
olevat kuvat näkyvät pikkukuvina.
Voit katsella kuvia painamalla
O -näppäintä. Voit myös
lähettää valitun kuvan viestinä,
sähköpostitse tai Bluetoothyhteydellä.

Koko

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Taustakuva, 176x144,
Kontaktit

Laatu

Erittäin hieno, Terävä, Vakio

Sarjakuvaus Yksi, Kolme, Kuusi, Yhdeksän
(Huomautus: käytettävissä oleva
sarjakuvaus vaihtelee koon
mukaan.)
Kirkkaus

Tasot –2,0 - 2,0 0,5 askeleen
välein. Mitä korkeampi taso, sitä
kirkkaampi näyttö.

Valkotasapaino Valokuvan taustan sävyä voi säätää
säätilan mukaan. Automaattinen,
Päivänvalo, Pilvinen, Valaistu, Sisätila
Yökäyttö

Multimedia

Yöllä otetut kuvat onnistuvat
paremmin, kun valinta on käytössä.
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Multimedia
Valikko

Kuvaus

Reunaotos Käytettävissäsi on myös kymmenen
eri kehystetehostetta valokuvaa
varten. (Käytettävissä vain
taustakuva-koossa.)

Multimedia
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Ajastin

Kameran laukaisulle voi asettaa
viiveen. Ei mitään, 3 s, 5 s, 10 s.
näkyy, kun ajastin on käytössä.

Efekti

Ei mitään, Mustavalkoinen,
Negatiivi, Seepia

Ääni

Valitse suljinääni.

Muisti

Valitse käytettäväksi muistiksi
Matkapuhelin tai Ulkoinen.

Peili

Ota peilitehoste käyttöön
valitsemalla Käytössä.

Vaihda
kamera

Voit valita, käytätkö sisäistä
(puhelimen etupuolella) vai
ulkoista objektiivia (puhelimen
takapuolella).

Esikatsele
näyttö

Valitse esikatselutavaksi joko Koko
kuva tai Koko näyttö.

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset,
paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
3. Tarkenna kamera kuvattavaan
kohteeseen ja paina O -näppäintä.
4. Tallenna kuva painamalla O
-näppäintä. Kuva tallennetaan omien
tiedostojen Kuvat-kansioon.

Huomautus
v Siirry takaisin esikatselutilaan

tallentamatta kuvaa painamalla
oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Videokamera

Valikko 4.2

Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa
videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa
tallennetun videotiedoston tässä valikossa.
Tallennettu videoleike voidaan lähettää
viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin
kautta.
1. Avaa Valinnat painamalla vasenta
valintanäppäintä ja määritä ympäristö
seuraavasti.
v Siirry Valinnat-valikossa näppäimillä
l/r.
v Valitse haluamasi arvo näppäimillä
u/d ja vahvista se valitsemalla
O.

Valikko

Kuvaus

Valikko

Kuvaus

Mene

Videot-kansio avautuu, ja olemassa
olevat videoleikkeet näkyvät
pikkukuvina. Voit katsella videoita
painamalla O -näppäintä. Voit
myös lähettää valitun videoleikkeen
viestinä, postikorttina,
sähköpostiviestinä tai Bluetoothin
kautta.

Ääni

Valitse, tallennetaanko ääni.

Vaihda
kamera

Voit käyttää joko sisäpuolen tai
ulkopuolen kameraa.

Koko

176x144, 128x96

Laatu

Erittäin hieno, Terävä, Vakio

Kirkkaus

Tasot –2,0 - 2,0 0,5 askeleen
välein. Mitä korkeampi taso, sitä
kirkkaampi näyttö.

Valkotasapaino Videon taustan sävyä voi säätää
säätilan mukaan. Automaattinen,
Päivänvalo, Pilvinen, Valaistu, Sisätila
Yöllä otetut kuvat onnistuvat
paremmin, kun valinta on käytössä.

Efekti

Ei mitään, Mustavalkoinen,
Negatiivi, Seepia

Kesto

Valitse haluttu tallennusaika. MMS,
30 sek , 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.

Muisti

Valitse käytettävä muisti, joko
Puhelin tai Ulkoinen.

Peili

Ota peilitehoste käyttöön
valitsemalla Päällä.

Huomautus
v Siirry takaisin esikatselutilaan

tallentamatta videoleikettä
painamalla oikeaa valintanäppäintä
[Takaisin].

Multimedia

Yökäyttö

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset,
paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
3. Tarkenna kamera kuvattavaan
kohteeseen ja aloita tallennus painamalla
O -näppäintä.
Lopeta tallennus painamalla O
-näppäintä.
v Tallennuksen voi keskeyttää painamalla
vasenta valintanäppäintä [Tauko].
4. Tallenna videoleike painamalla O
-näppäintä. Videoleike tallennetaan
omien tiedostojen Videot-kansioon.
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Multimedia
Musiikki

Valikko 4.3

Viimeksi toistetut (Valikko 4.3.1)
Voit toistaa Oma musiikki -valikossa
äskettäin kuuntelemaasi musiikkia.

Kaikki raidat

(Valikko 4.3.2)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Lajin
mukaan.

Soittoluettelot (Valikko 4.3.6)
Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla
raitoja Kaikki raidat-valikosta.

Voit tarkastella puhelimeen tai ulkoiseen
muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

Raitojen satunnaistoisto

Esittäjät (Valikko 4.3.3)

Jos haluat toistaa musiikkia tauotta
satunnaisjärjestyksessä, valitse tämä asetus.

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia
Esittäjän mukaan.

Albumit (Valikko 4.3.4)
Voit tarkastella tai toistaa musiikkia
Albumin mukaan.

Multimedia
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Lajit (Valikko 4.3.5)

(Valikko 4.3.7)

Ääni-tallentaja

Valikko 4.4

Multimedia

1. Voit tuoda vaihtoehtoponnahdusikkunan
näkyviin ennen tallentamista painamalla
vasenta valintanäppäintä [Vaihtoehto].
2. Siirry haluamaasi valikkokohtaan
näppäimillä u/d ja valitse O.
v Kesto: voit määrittää tallennuksen
kestoksi MMS-viestin koko, 30 s tai 1 min.
v Laatu: tallennuslaadut ovat Erittäin
hieno, Terävä ja Normaali.
v Muistia käytössä: valitse äänitteiden
tallennuspaikaksi Matkapuhelimen
muisti tai Ulkoinen muisti.
v Siirry omiin äänitiedostoihin: Äänetkansion Äänitallenteet-kansio avautuu.
3. Aloita tallennus painamalla O
-näppäintä. Kun tallennus on aloitettu,
näet tallennusajan näytöllä. Keskeytä
tallennus valitsemalla Takaisin.
4. Kun tallennus on valmis, pysäytä
tallennus painamalla O -näppäintä.
Äänitys tallennetaan automaattisesti
Äänitallenteet-kansioon Omissa
tiedostoissa. Voit aloittaa uuden
äänitallennuksen painamalla O
-näppäintä uudelleen.

5. Tallentamisen jälkeen voit valita eri
vaihtoehtoja painamalla vasenta
valintanäppäintä.
6. Valitse haluamasi valikko näppäimillä
u/d ja valitse O.
v Toista: toista tallennettu ääni.
v Lähetä: voit lähettää tallennetun
tiedoston valitsemalla Viesti, Sähköposti
tai Bluetooth näppäimillä u/d ja
valitsemalla O.
v Tiedostot: voit muuttaa tiedoston nimeä
ja näyttää sen tiedot.
v Poista: valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat poistaa äänitiedoston.
v Käytä: voit valita videotiedoston ääni- tai
videopuhelun soittoääneksi.
v Siirry omiin äänitiedostoihin: avaa
Omien tiedostojen Äänitallenteetkansion.
7. Sulje alivalikon ponnahdusikkuna
painamalla oikeaa valintanäppäintä.
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Viestit [Valikko 5]
Luo uusi viesti

Valikko 5.1

Viesti (Valikko 5.1.1)
Voit kirjoittaa viestin ja muokata tekstiä,
kuvia, videota ja ääntä sisältävää viestiä.
1. Kirjoita viesti viestikenttään.
Viesti-kentän valikot
v Lisää: Seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä:
1. Kuva: Voit lisätä kuvan. (Olemassa
oleva kuva / Ota kuva)
2. Video: Voit lisätä videoleikkeen. (Yksi
videoleike/dia)
3. Ääni: Voit lisätä äänitiedoston. (Yksi
äänitiedosto/dia)
4. Symbolit: Voit lisätä erilaisia symboleja.
Kun olet painanut näppäintä riittävän
monta kertaa, paina O-näppäintä.
5. Pohja: Voit lisätä puhelimeen
tallennetun tekstipohjan.
Valitse haluamasi pohja ja paina
O-näppäintä. Valittu pohja lisätään
Viesti-ikkunaan.
6. Hymiö: voit lisätä viestiin hymiön.

Viestit
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7. Nimi ja numero: kun olet hakenut
nimen ja numeron puhelinluettelosta,
voit lisätä ne viestiin.
8. Uusi sivu: lisää uusi sivu.
9. Aihe: lisä aihe valitsemalla tämä
vaihtoehto.
0. Lisää: voit lisätä mm. Käyntikortteja,
Aikatauluja ja Tehtäviä.
v Tallenna luonnoksiin: valitse
tämä, kun haluat tallentaa viestin
Luonnoksiin.
v Kirjoitustapa: valitse haluamasi
sanakirjatila.
v Kirjoituskieli: Voit valita viestin
kirjoituskielen.
v Lisää sanakirjaan: voit lisätä sanan
sanakirjaan.
2. Poistu valikosta tai siirry alivalikosta
edelliseen valikkoon painamalla oikeaa
valintanäppäintä [Takaisin].
3. Lisää vastaanottajan osoite painamalla
keskusnäppäintä [Lähetä]. Kun olet
valinnut vähintään yhden vastaanottajan,
voit lähettää viestin painamalla
vahvistusnäppäintä [Lähetä]. Viesti
tallennetaan automaattisesti Lähetetyt
kohteet -kansioon. Jos viestiä ei ole
lähetetty, se jää Lähtevät-kansioon, ja sen
tilaksi merkitään epäonnistunut.

Sähköposti (Valikko 5.1.2)
Sähköpostin lähettämistä ja
vastaanottamista varten on avattava
sähköpostitili.
1. Kirjoita vastaanottajien
sähköpostiosoitteet kohtiin
Vastaanottaja, Kopio ja Piilokopio. Voit
etsiä yhteystietoja painamalla O
-näppäintä.

Huomautus
v Kirjoita Cc-kenttään sähköpostiosoite,

jonne lähetetään kopio viestistä.
v Kirjoita Bcc-kenttään

sähköpostiosoite, jonne lähetetään
piilokopio viestistä.
v Vastaanottaja- (To), kopio- (Cc)
ja piilokopio-kenttiin (Bcc) voi
kirjoittaa vain voimassa olevia
sähköpostiosoitteita. Kun
olet kirjoittanut ensimmäisen
sähköpostiosoitteen, avautuu
uusi kenttä, johon voit kirjoittaa
toisen osoitteen. Voit määrittää
vastaanottaja- ja kopio-osoitekenttiin
enintään 20 vastaanottajaa ja
piilokopiokenttään 10 vastaanottajaa.

Viestit

2. Siirrä kohdistin Aihe-kenttään ja kirjoita
aihe.
3. Kirjoita viestin sisältö siirtämällä
kohdistimen Viesti-kenttään.

4. Käytä seuraavia toimintoja vasemmalla
valintanäppäimellä [Valinnat].
v Lisää: Tässä valikossa voit lisätä
viestiin erikoismerkkejä, pohjia ja
yhteystietoja. Voit myös liittää viestiin
multimediatiedostoja (kuvia, videoita ja
ääniä).
v Hae kontakteja: Tässä valikossa
voit lisätä yhteystiedoissa olevia
sähköpostiosoitteita. (Näkyy vain
Valinnat-valikossa, kun kohdistin
on kentässä Vastaanottaja/Kopio/
Piilokopio.)
v Viimeksi käytetty: voit käyttää viimeksi
käytettyä sähköpostiosoitetta.
v Tallenna luonnoksiin: valitse tämä
valikko, kun haluat tallentaa viestin
Luonnoksiin.
v Näytä liite: Näytä viestin liitetiedostot.
(Tämä kohde on käytettävissä vain, kun
tiedostoja on liitettynä.)
v Poista: Poista liitetiedosto. (Tämä kohde
on käytettävissä vain, kun tiedostoja on
liitettynä.)
v Sanakirja: valitse haluamasi sanakirjatila.
v Lisää sanakirjaan: voit lisätä uuden
sanan sanakirjaan.
v Kirjoituskieli: voit vaihtaa kirjoituskielen.
v Määritä postin kiireellisyys: Voit
määrittää lähetettävän sähköpostin
tärkeyden.
5. Kun sähköpostiviesti on valmis, lähetä se
painamalla O -näppäintä.
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Viestit
Vastaanotetut

Valikko 5.2

1. Voit tarkastella vastaanotettuja viestejä.
Valitse viesti ja näytä se painamalla O
-näppäintä.
2. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
viestiin näppäimillä l/r.
3. Jos haluat katsoa multimediaviestin
(Ilmoitus), valitse Hae ilmoitusviestin
katselunäytöstä. Tiedosto siirretään, ja
voit tarkastella sitä, kun siirto on valmis.

Huomautus
Multimediaviestejä (Ilmoitus) ja WAP
push -viestejä ei tueta.

Postilaatikko

Valikko 5.3

1. Valitse sähköpostitili ja avaa
vastaanotettujen sähköpostiviestien
luettelo painamalla O -näppäintä.
2. Sähköpostiluettelossa voit avata Valinnatvalikon vasemmalla valintanäppäimellä
[Valinnat].
v Vastaa: vastaa valittuun
sähköpostiviestiin.

Viestit
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v Eteenpäin: lähettää valitun

sähköpostiviestin muille.
v Hae (vain POP3): hakee uudet

sähköpostiviestit.
v Kopioi (vain IMAP): kopioi valitun

sähköpostiviestin.
v Hae: etsi haluamasi sähköpostiviesti.
v Poista: poista sähköpostiviesti.
v Poista palvelimelta (vain POP3):

poista tekstiviesti tai sähköpostiviesti
palvelimelta.
v Viestin synkronointi (vain IMAP):
synkronoi puhelimen ja palvelimen
sähköpostiviestit.
v Luo uusi viesti: luo uusi teksti-,
sähköposti- tai ääniviesti.
v Merkitse/Poista merkintä: voit poistaa
useita viestejä kerralla.
v Merkitse luetuksi/ei luetuksi: voit
merkitä valitsemasi viestin luetuksi tai
lukemattomaksi.
v Lajittele perusteella: voit lajitella
sähköpostiviestit haluamallasi tavalla.
v Pyyhi pois (vain IMAP): poista valitun
sähköpostin tiedot.
v Viesti-info: yleisiä tietoja viestistä,
kuten koko, tyyppi, päivämäärä, aika ja
tiedostonimet.

Luonnokset

Valikko 5.4

Voit tarkastella tallennettuja viestejä. Valitse
viesti ja avaa se muokattavaksi painamalla
O -näppäintä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja
vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].
v Poista: poista valittu viesti.
v Puhelu: Voit tehdä ääni- tai
videopuhelun.
v Lähetä: lähetä valittu viesti.
v Luo uusi viesti: voit kirjoittaa uuden
tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
v Merkitse/poista merkintä: voit poistaa
yhden viestin tai useita kerralla.
v Suodatin: näytä viestit valitun
viestityypin mukaan.
v Viesti-info: voit tarkistaa viestityypin,
päivämäärän ja kellonajan.

Lähtevät

Valikko 5.5

Viestit

Lähtevät-kansio on tilapäinen
tallennuspaikka viesteille, jotka odottavat
lähettämistä. Epäonnistuneet viestit
siirretään myös Lähtevät-kansioon.
Sähköpostit siirretään Lähtevät-kansioon
esimerkiksi silloin, jos sähköpostitiliä ei ole
määritetty oikein.
1. Valitse viesti.

2. Voit käyttää seuraavia toimintoja
vasemmalla valintanäppäimellä
[Valinnat].
[Viestien lähettäminen / odottavat viestit]
v Luo uusi viesti: voit kirjoittaa uuden
tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
v Puhelu: Voit tehdä ääni- tai
videopuhelun.
v Peruuta lähettäminen: voit keskeyttää
viestin lähetys- tai odotustilassa.
v Viesti-info: voit tarkistaa viestitiedot,
kuten viestityypin, päivämäärän, ajan,
koon ja tallennuspaikan.
[Epäonnistunut viesti]
v Lähetä uudelleen: lähetä valittu viesti
uudelleen.
v Tallenna luonnoksiin: voit siirtää viestin
Luonnoksiin.
v Puhelu: Voit tehdä ääni- tai
videopuhelun.
v Poista: poista nykyinen viesti.
v Luo uusi viesti: voit kirjoittaa uuden
tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
v Viesti-info: voit tarkistaa viestityypin,
päivämäärän ja kellonajan.
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Viestit
Lähetetyt

Valikko 5.6

Näyttää lähetetyt viestit (Viesti/
Sähköpostiviesti).
[Asetukset]
v Vastaa: luo vastaus valitun viestin
lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.
v Eteenpäin: lähetä valittu viesti edelleen.
v Puhelu: Voit tehdä ääni- tai
videopuhelun.
v Poista: poista valittu viesti.
v Muokkaa: voit muokata valittua viestiä.
v Luo uusi viesti: voit kirjoittaa uuden
viestin.
v Merkitse/poista merkintä: voit poistaa
yhden viestin tai useita kerralla.
v Kopioi & Siirrä: Tekstiviestin voit kopioida
tai siirtää USIM kortille.
v Suodatin: näytä viestit valitun
viestityypin mukaan.
v Viesti-info: voit tarkistaa viestityypin,
päivämäärän ja kellonajan.

Omat kansiot
Viestit
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Valikko 5.7

Voit siirtää viestejä Vastaanotetut- tai
Lähetetyt-kansioista Omiin kansioihin
ja voit siirtää viestejä Omista kansioista
alkuperäisiin kansioihin.

Pohjat

Valikko 5.8

Tekstipohjat (Valikko 5.8.1)
Voit lisätä, muokata ja poistaa usein
käytettyjä hyödyllisiä fraaseja vasemmalla
valintanäppäimellä [Asetukset].

Huomautus
Palveluntarjoajasta riippuen tarpeelliset
fraasit tallentuvat oletuksena.

Multimediapohjat (Valikko 5.8.2)
Voit katsella, muokata ja luoda valmiita
malleja, kun luot multimediaviestiä.
Valmiita oletusmalleja on viisi:
Syntymäpäivä, Tervehdys, Loma, Kiitos ja
Anteeksipyyntö.

Hymiöt

Valikko 5.9

Voit lisätä, muokata ja poistaa hymiöitä.
Voit lisätä kirjoittamaasi viestiin haluamasi
hymiön. Voit katsella kuvaketta painamalla
vahvistusnäppäintä.

Asetukset

Valikko 5.0

Tekstiviesti (Valikko 5.0.1)

merkeillä. Huomaa, että tämä saattaa olla
lisämaksullinen toiminto.
6. Lähetä pitkä teksti muodossa: valitse
pitkän tekstiviestin lähetysmuodoksi
Useita tekstiviestejä tai MMS.

Multimediaviesti(Valikko 5.0.2)
Voit määrittää multimediaviestien
asetukset.
1. Noutokäyttö: Voit määrittää
hakutilan käyttämällä Kotiverkkoa
ja Seurantaverkkoa. Jos valitset
Automaattinen, vastaanotat
multimediaviestit automaattisesti.
Jos valitset Manuaalinen, saat vain
ilmoituksen Vastaanotetut-kansioon
ja voit päättää, haluatko ladata
multimediaviestin.
2. Lähetysraportti: tässä valikossa voit
määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta
lähetysvahvistus ja lähetetäänkö omasta
puhelimesta lähetysvahvistuksia.
v Pyydä raportti: määrittää, pyydetäänkö
multimediaviestistä lähetysvahvistus.
v Salli raportti: määrittää, sallitaanko
lähetysvahvistuksen lähettäminen
lähetysvahvistuspyyntöön.

Viestit

Voit määrittää tekstiviestiasetukset.
1. Tekstiviestikeskus: kirjoita
tekstiviestikeskuksen osoite.
2. Lähetysraportti: ottamalla tämän
toiminnon käyttöön voit varmistaa, että
viesti on lähetetty onnistuneesti.
3. Voimassaoloaika: Tämän verkkopalvelun
avulla voit määrittää, kuinka kauan
viestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
4. Viestityypit: Teksti, Ääni, Faksi, X.400,
Sähköposti.
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty
Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen
muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat
palveluntarjoajalta.
5. Merkkien koodaus: Automaattinen/
Oletuskirjaimisto/Unicode.
v Autom.: 8-bittisillä merkeillä
kirjoitettu viesti koodataan tavallisesti
oletuskirjaimistolla (GSM7). 16-bittisillä
merkeillä kirjoitettu viesti koodataan
automaattisesti Unicodella (UCS2).
v Oletuskirjaimisto: Myös 16-bittisillä
merkeillä kirjoitetut viestit koodataan
8-bittisinä. Huomaa, että 16-bittiset
merkit, joilla on aksentti, saatetaan
muuntaa 8-bittisiksi merkeiksi ilman
aksenttia.

v Unicode: Viesti koodataan 16-bittisillä
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Viestit
3. Lue vastaus: tässä valikossa voit
määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta
lukuvahvistus ja lähetetäänkö omasta
puhelimesta lukuvahvistuksia.
v Pyydä vastaus: määrittää, pyydetäänkö
multimediaviestistä lukuvahvistus.
v Salli vastaus: määrittää, sallitaanko
lukuvahvistusviestin lähettäminen
lukuvahvistuspyynnölle.
4. Prioriteetti: voit valita viestien
tärkeystason (Matala, Normaali tai
Suuri).
5. Voimassaoloaika: Tässä valikossa voit
määrittää viestin voimassaoloajan
multimediaviestiä lähetettäessä. Viesti
tallennetaan multimediaviestikeskuksee
n vain määritetyksi ajaksi.
6. Sivun kesto: voit määrittää kunkin sivun
keston viestiä kirjoitettaessa.
7. Luomistila: valitse viestitila.
8. Toimitusaika: Määrittää viestin
toimitusajan vastaanottajalle.
Multimediaviestikeskus toimittaa viestin
toimitusajan jälkeen.
9. MMS viestikeskus: Voit määrittää
multimediaviestin lähettämiseen
vaadittavia verkkoyhteyden asetuksia,
kuten MMSC tai Internet-profiili.

Viestit
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Sähköposti (Valikko 5.0.3)
Voit määrittää sähköpostin lähetys- ja
vastaanottoasetukset.
1. Sähköpostitilit: voit luoda
tai määrittää sähköpostitilin
sekä sähköpostipalvelimen ja
käyttäjätunnuksen.
2. Salli vastausviesti: määrittää, sallitaanko
lukuvahvistusviestin lähettäminen
lukuvahvistuspyynnölle.
3. Pyydä vastaus sähköpostilla: määrittää,
pyydetäänkö lukuvahvistusviesti.
4. Hae aikaväli: Voit määrittää
automaattisen hakuajan, jolloin
sähköpostiviestit haetaan
automaattisesti palvelimelta. Huomaa,
että Hakuaika-palvelu voi olla
maksullinen.
5. Liitä viesti Välitä- ja Vastaus-viesteihin:
voit määrittää, haluatko sisällyttää
alkuperäisen viestin lähettäessäsi viestiä
edelleen tai vastatessasi viestiin.
6. Liitä liite: voit määrittää, haluatko
sisällyttää liitetiedoston lähettäessäsi
viestiä edelleen.
7. Automaattinen palautus seurannassa:
hakee sähköpostit automaattisesti
vierailuverkossa.
8. Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus: saat
ilmoituksen uudesta sähköpostiviestistä.

9. Allekirjoitus: Voit määrittää
sähköpostiviestin loppuun
liitettävän allekirjoituksen. Määritetty
allekirjoitusteksti liitetään lähetettäessä
sähköpostin loppuun automaattisesti tai
manuaalisesti.
0. Prioriteetti: voit valita sähköpostiviestien
tärkeystason (Matala, Normaali tai Suuri).

Info palvelu (Valikko 5.0.7)
v Vastaanotto: voit määrittää

vastaanottotilan.
v Kanavat: voit lisätä tai muokata kanavia.
v Kielet: Valitse haluamasi kieli painamalla

O-näppäintä. Tämän jälkeen
neuvontapalveluviesti näytetään
valitsemallasi kielellä.

Videopuh. vastaaja (Valikko 5.0.4)
Voit lähettää tai vastaanottaa viestejä,
joihin on liitetty videotiedosto.

Vastaaja (Valikko 5.0.5)
Voit lähettää tai vastaanottaa viestejä,
joihin on liitetty äänitiedosto.

Palveluviesti(Valikko 5.0.6)
Voit määrittää esimerkiksi Push (SI/SL)
-viestiasetukset.
v Palveluviesti: jos asetus on käytössä,
kaikki palveluviestit vastaanotetaan.
v Palvelun suojaus: voit muokata Push
(SI/SL) -viestien vastaanottoasetuksia.

Viestit
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Omat [Valikko 6]
Omat kuvat

Valikko 6.1

Kuvat-kansio sisältää oletuskuvia ja linkkejä
kuvien lataamiseen Internetistä.
Kameralla otetut kuvat tallentuvat Kuvatkansioon, ja voit luoda niille myös uusia
kansioita.
Kun tiedosto on valittu, seuraavat
vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa
vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
v Lähetä: voit lähettää valitun kuvan
viestinä, sähköpostitse tai Bluetoothyhteydellä.
v Käytä
- Taustakuva: voit määrittää kuvan
päänäytön teemaksi.
- Yhteystietojen kuva: Määritä kuva
yhteystiedolle. Näet kuvan, kun
yhteystieto soittaa sinulle tai kun soitat
hänelle.
- Käynnistys: voit määrittää kuvan
näkymään käynnistyksen yhteydessä.
- Sammutus: voit määrittää kuvan
näkymään sammuttamisen
yhteydessä.
v Siirrä: voit siirtää tiedoston toiseen
kansioon.

Omat
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v Kopioi: kopioi tiedosto toiseen kansioon.
v Poista: poista valittu kuva.
v Merkitse/Poista merkintä: merkitse-

toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää
ja kopioida useita tiedostoja kerralla.
v Tiedosto
- Anna uusi nimi: voit nimetä kuvan
uudelleen.
- Muokkaa: voit muokata kuvaa.

Huomautus
v Muokkausvalikko ei näy

oletuskuvakansiossa.
- Tiedostoinfo: Näyttää kuvan tiedot.
v Luo uusi kansio: voit luoda valittuna

olevaan kansioon alikansion.
v Kuvaesitys: voit katsella kuvia

kuvaesityksenä.
v Lajittele perusteella: järjestä tiedostot

päivämäärän, tiedostotyypin tai nimen
mukaan.
v Katso lista/Ritilakuva: voit katsella kuvia

luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
v Muistin hallinta: voit näyttää muistin

tilan (matkapuhelin tai ulkoinen
muistikortti).

Omat äänet

Valikko 6.2

Omat videot

Valikko 6.3

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja
videoleikkeitä.
Voit aktivoida videotiedoston painamalla
O -näppäintä.
Voit käyttää alla olevia toimintoja
Videoluettelon vasemmalla
valintanäppäimellä [Valinnat].
v Lähetä: voit lähettää valitun
videoleikkeen viestinä, sähköpostitse tai
Bluetooth-yhteydellä.
v Käytä: voit valita videotiedoston ääni- tai
videopuhelun soittoääneksi.
v Siirrä: voit siirtää tiedoston puhelimen
muistiin tai ulkoiseen muistiin.
v Kopioi: voit kopioida tiedoston
puhelimen muistiin tai ulkoiseen
muistiin.
v Poista: poista valittu video.
v Merkitse/Poista merkintä: merkitsetoiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää
ja kopioida useita tiedostoja kerralla.
v Tiedosto
- Anna uusi nimi: voit nimetä videon
uudelleen.
- Tiedostoinfo: näytä valitun
videotiedoston tiedot.
v Luo uusi kansio: voit luoda uuden
kansion.
v Lajittele perusteella: lajittele tiedostot
nimen, päivämäärän tai tiedostotyypin
mukaan.

Omat

Äänet-kansiossa on linkkejä soittoäänten
ja musiikin lataamiseen sekä oletusääniä
ja äänitallenteita sisältäviä kansioita.
Hallitse ja lähetä ääniä sekä määritä niitä
soittoääniksi.
Kun tiedosto on valittu, seuraavat
vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa
vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
v Lähetä: voit lähettää valitun kuvan
viestinä, sähköpostitse tai Bluetoothyhteydellä.
v Käytä
- Soittoääni: voit määrittää äänitiedoston
saapuvien puhelujen soittoääneksi.
- Videopuh. soittoääni: voit
määrittää äänitiedoston saapuvien
videopuhelujen soittoääneksi.
- Viestiääni: voit määrittää äänitiedoston
uuden viestien merkkiääneksi.
- Käynnistys: voit määrittää
äänitiedoston käynnistysääneksi.
- Sammutus: voit määrittää
äänitiedoston sammutusääneksi.
v Tiedostoinfo: näyttää valitun
äänitiedoston tiedot.
v Lajittele perusteella: järjestä tiedostot
päivämäärän, tiedostotyypin tai nimen
mukaan.
v Muistin hallinta: voit näyttää muistin
tilan (matkapuhelin tai ulkoinen
muistikortti).
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Omat
v Katso lista/Ritilakuva: voit katsella kuvia

luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
v Muistin hallinta: näytä puhelimen
muistin tai ulkoisen muistikortin tila.
Voit katsoa videon videosoittimessa.
Videotiedostot näytetään luettelossa
pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon
näppäimillä u/d/l/r. Valitse
haluamasi video ja katso tallennettu video
valitsemalla Toista.
v Maisemanäkymä: voit katsella videota
laajakuvatilassa.

Huomautus
v Voit katsella videota myös

laajakuvatilassa painamalla
#-painiketta.

v Käytä: Voit valita videotiedoston ääni-

tai videopuhelun soittoääneksi. Tämä
valikko muuttuu valitun tiedostotyypin
mukaan.

Pelit ja sovellukset

Tämän valikon avulla voit helposti ladata
pelejä ja muita sovelluksia. Valikossa
voi olla kaksi kansiota, se voi olla tyhjä
tai sisältää Pelit ja sovellukset -kansion.
Oletuskansio voi vaihdella operaattorin ja
maan mukaan. Kansioista löytyvät linkit
pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa,
että verkkopalvelut voivat olla maksullisia.
Luo uusi kansio painamalla vasenta
valintanäppäintä [Valinnat].

Muut
v Mykista/poista mykistys: ota ääni

Omat
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käyttöön tai mykistä se.
v Talleta: voit tallentaa pysäytetyn
videokuvan ja tallentaa sen
kuvatiedostona (vain Tauko-tilassa).
v Toista: voit määrittää toistoasetuksen
(Pois/Yksi/Kaikki).
v Tiedostoinfo: voit tarkistaa toistettavien
tiedostojen tiedot.
v Lähetä: voit lähettää valitun videon
viestinä, sähköpostitse tai Bluetoothyhteydellä.
v Poista: poista valittu video.

Valikko 6.4

Valikko 6.5

Tähän kansioon tallennetaan kaikki muut
tiedostot paitsi kuvat, äänet, videot, pelit ja
sovellukset.

Oma muistikortti

Valikko 6.6

Voit tallentaa enemmän sisältöä
hankkimalla ulkoisen MicroSD-muistikortin.
Lisätietoja muistikortin asentamisesta ja
poistamisesta on sivuilla 19–20 kohdassa
MicroSD-muistikortin käyttö.
Voit hallita sisältöä samalla tavalla kuin
puhelimessasi.

Yahoo [Valikko 7]
Voit käyttää Yahoo Mobile Internet Service
-palvelua.
v oneSearch: voit tehdä nopeita hakuja.
v Sähköposti: näytä sähköpostitilisi.
v Sää: Näyttää nykyisen sään
sekä ennusteen eri alueille
maailmanlaajuisesti. Voit näyttää
tallennettujen kaupunkien
sääyhteenvedon tai tarkastella
yksityiskohtaista ennustetta valitsemalla
Avaa.
v Paikalliset ja kartat: paikallisten
osoitteiden, ravintoloiden, baarien,
hotellien ja muiden etsiminen ja
selaaminen.
v Sisällönlukijat: voit valita eri
sisältötyyppejä, kuten uutiset, talous,
viihde ja urheilu
v Kalenteri ja Osoitekirja: Voit tarkastella
tapaamisia ja kaikkia yhteystietoja
ollessasi liikkeellä. Kalenterin tapaamiset
ja tapahtumat näkyvät myös Tänäännäkymässä.

v Flickr: Flickr-toiminnolla voit jakaa ja

käyttää kuviasi ollessasi liikkeellä. Kun
käyttäjä on kirjautunut Flickr-sivustoon,
voit nähdä kaikki Flickr-kuvat ja
yhteystietojesi kuvat.

Huomautus
v Joissakin maissa Yahoo! Go Service

-palvelu ei ole käytettävissä
verkkopalvelusyistä.

Yahoo
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Kontaktit [Valikko 8]
Lisää uusi

Valikko 8.1

Voit tallentaa uuden yhteystiedon.
Voit antaa uuden yhteystiedon
nimen sekä useita puhelinnumeroita
ja sähköpostiosoitteita. Voit liittää
yhteystiedon ryhmiin, lisätä siihen
kuvan tai avatarin ja määrittää sille
tietyn soittoäänen. Lisäksi voit määrittää
yhteystiedolle muistion.
Lisäksi voit kirjoittaa muita tietoja, kuten
kotisivun osoitteen, kotiosoitteen,
työosoitteen, työnantajan nimen ja
työtehtävän.
Kirjoitettavien yhteystietojen määrä ja
hallinta määräytyy muistitilan
käytön mukaan.

Hae

Valikko 8.2

Hakee yhteystietoja. Tiedot haetaan
oletusarvoisesti etunimen perusteella.
Nykyinen hakutapa ja löydetyt tulokset
näytetään Haku-ikkunassa. Voit soittaa
puhelun tai lähettää viestin valittuun
numeroon. Voit hakea yhteystietoja
puhelinnumeron tai ryhmän perusteella.

Kontaktit
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Huomautus
Asetukset-valikossa voit hakea
yhteystietoja sukunimen perusteella.

Pikavalinnat

Valikko 8.3

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja.
Voit määrittää pikavalintoja numeroille 2-9.
Voit määrittää yhteystiedolle enintään 5 eri
pikavalintanumeroa.

Ryhmät

Valikko 8.4

Tässä valikossa voit hallita
ryhmän tietoja (jotka on tallennettu
puhelimen muistiin tai USIM-korttiin)
Voit lisätä, muokata ja poistaa ryhmiä.
Jos numerolle ei ole määritetty omaa
soittoääntä, puhelin hälyttää sen ryhmän
soittoäänellä, johon numero kuuluu.

Palvelunumerot

Valikko 8.5

Voit tarkastella palveluntarjoajan
esimäärittämiä palvelunumeroita
(SDN), jos USIM-kortti tukea toimintoa.
Palvelunumeroita ovat mm. hätänumerot,
numerotiedustelut ja vastaajan numerot.
Kun olet valinnut palvelunumeron, voit
valita sen painamalla näppäintä.

Oma numero

Valikko 8.6

Näyttää oman puhelinnumerosi, joka on
tallennettu USIM-korttiin. Voit tallentaa
omat USIM-kortilla käytössä olevat
numerot.

Oma käyntikortti

Asetukset

Valikko 8.8

Yhteystie. asetukset (Valikko 8.8.1)
v Näytä yhteystiedot kohteesta: Valitse

näytettävät yhteystiedot (puhelimen
muistista, USIM-kortista tai molemmista).
Oletusasetuksena on Kaikki
v Nimen näyttö: Voit määrittää
näyttöjärjestyksen nimen mukaan.
v Näytä kuva: valitse, näytetäänkö kuva.

Synkronoi yhteystieto
(Valikko 8.8.2)

Voit lähettää puhelinluettelon sisällön
suoraan palvelimelle.

Valikko 8.7

Voit luoda oman käyntikorttisi valitsemalla
vasemmalla valintanäppäimellä Lisää.
Kun olet lisännyt nimen, numeron,
sähköpostiosoitteen ja kuvan, voit käyttää
sitä käyntikorttina lähettäessäsi viestiä.

Huomautus
v Tämä palvelu ei ole käytettävissä

kaikissa maissa. Lisätietoja saat
palveluntarjoajaltasi.

Kopioi (Valikko 8.8.3)
Kontaktit

Voit kopioida yhteystietoja puhelimen
muistista USIM-kortille tai päinvastoin. Voit
kopioida kaikki tiedot tai vain valitut tiedot.
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Kontaktit
Siirrä (Valikko 8.8.4)

Tyhjennä yhteystiedot

Voit siirtää yhteystiedot puhelimen
muistista USIM-korttiin tai USIMkortista puhelimen muistiin. Voit siirtää
kaikki tai valitut kohteet kerralla.

(Valikko 8.8.8)

Lähetä yhteystiedot Bluetoothyhteydellä (Valikko 8.8.5)

Tietoja muistista (Valikko 8.8.9)

Voit lähettää kaikki puhelimen
puhelinmuistion tiedot toiseen puhelimeen
Bluetooth-yhteydellä.

Varmuuskopioi yhteystiedoista
(Valikko 8.8.6)

Voit tallentaa kaikki matkapuhelimen
puhelinmuistion tiedot ulkoiseen
muistikorttiin vcard-muodossa.

Palauta yhteystiedot (Valikko 8.8.7)
Voit palauttaa kaikki puhelinmuistion
tiedot ulkoisesta muistikortista puhelimen
muistiin vcard-muodossa.

Kontaktit

54

Poistaa kaikki yhteystiedot. Voit poistaa
kaikki puhelimen muistissa ja USIM-kortissa
olevat tiedot.
Voit tarkistaa yhteystietomuistin
tilan tässä valikossa.

Työkalut [Valikko 9]
Pikavalikko

Valikko 9.1

Voit määrittää pikavalikkoon tallennettavat
toiminnot. Jos tallennat usein käyttämäsi
toiminnot pikavalikkoon, voit käynnistää
ne nopeasti yhdellä napinpainalluksella.

Hälytykset

Valikko 9.2

Huomautus
v Hälytys toimii, vaikka puhelimen virta

olisi katkaistu.

Laskin

Valikko 9.3

Laskimella voi tehdä peruslaskutoimituksia,
kuten yhteen- ja vähennyslaskuja, kerto- ja
jakolaskuja sekä muita funktiolaskuja. (sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Työkalut

Jos olet asettanut hälytyksen, näkyy
kuvakepalkissa. Valittu hälytysääni soi
määritettyyn aikaan.
Sammuta hälytys painamalla O
-näppäintä. Valitse torkkuaika painamalla
vasenta valintanäppäintä. Hälytysääni
sammuu ja soi uudelleen valitun torkkuajan
umpeuduttua. Voit määrittää enintään 5
hälytystä.
1. Valitse käytettävä hälytys
hälytysluettelosta. Jos haluamaasi
hälytystä ei ole, voit lisätä uuden
hälytyksen painamalla oikeaa
valintanäppäintä [Lisää].
2. Aseta/Peruuta hälytys: määritä tai
peruuta hälytys hälytysasetuksista tai
valitsemalla hälytysaika.
3. Syötä hälytysaika: aseta haluamasi
hälytysaika määrittämällä tunnit
ja minuutit. Valitse AM tai PM, jos
puhelimeen on määritetty kellonajan
esitystavaksi 12 tuntia.

4. Valitse toistotila: valitse haluamasi
toistotila näppäimilläl/r tai
valitse vaihtoehto luettelosta painamalla
vasenta valintanäppäintä [Lista].
5. Valitse ääni: valitse hälytysääni
luettelosta painamalla vasenta
valintanäppäintä [Editoi].
6. Syötä muistio: kirjoita hälytyksen nimi.
7. Torkku: Voit määrittää hälytykselle
torkkuvälin.
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Työkalut
Sekuntikello

Valikko 9.4

Tässä valikossa voit ottaa aikaa.

Muunnin

Valikko 9.5

Tässä valikossa voit laskea valuuttakursseja
sekä muuntaa pinta-ala-, pituus-, paino-,
lämpötila-, tilavuus- ja nopeusmittoja.

Maailman aika

Valikko 9.6

Maailmankello-toiminnolla näet kellonajan
kaupungeissa eri puolilla maailmaa.

STK(USIM-palvelu)

Valikko 9.7

Valikko (Valikko 9.7) määräytyy sen
mukaan, tukeeko USIM-korttisi SATpalveluita (SIM Application Toolkit).
Jos USIM-korttisi tukee SAT-palveluita,
valikon nimeksi tulee USIM-kortille
tallennetun operaattorikohtaisen palvelun
nimi, esimerkiksi Erikoispalvelut. Siinä
tapauksessa katso USIM-korttisi mukana
toimitetuista ohjeista, miten palvelun
asetuksia käytetään.

Työkalut
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Selain [Valikko *]
Koti

Valikko *.1

Voit käynnistää selaimen ja avata käytössä
olevan profiilin kotisivun.

Anna osoite

Valikko *.2

Tallennettuja sivuja
Valikko *.5
Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun
offline-tiedostona. Sivuja voi tallentaa
enintään 20.

Voit kirjoittaa URL-osoitteen manuaalisesti
ja käyttää kyseisiä verkkosivuja.

Historia

Kirjanmerkki

Voit katsella sivuluetteloa sivuista, joilla olet
käynyt.

Valikko *.3

Voit tallentaa usein käytetyt tai suosikkiURL-osoitteet ja -sivut. Voit lähettää,
lisätä, muokata, merkitä ja poistaa
suosikkeja. Suosikeissa on valmiina useita
esimääritettyjä Internet-osoitteita.

RSS-lukija

Asetukset

Valikko *.6

Valikko *.7

Voit muuttaa selaimen yhteys- ja
näyttöasetuksia.

Profiilit (Valikko*.7.1)
Valikko *.4

RSS-lukija näyttää puhelimeen
rekisteröityjen Web-sivustojen
uutispäivityksiä. Voit lukea näitä
tiedostoja RSS-lukijassa, joka hakee
uutisia puhelimeen rekisteröidyistä Websivustoista ja näyttää ne yksinkertaistetussa
muodossa.

Valitse haluamasi profiili valitsemalla . Näin
selaimen käyttäjäprofiili otetaan käyttöön.

Ulkoasun asetukset (Valikko *.7.2)
v Merkkien koodaus

Määrittää selaimen oletusmerkistön.
v Vierityksen säätö

Selain

Voit säätää vieritysnopeutta valitsemalla
vieritettävien rivien määrän. Valitse
valikosta 1 rivi, 2 riviä tai 3 riviä.
v Näytä kuva
Voit määrittää, näytetäänkö kuvat
selauksen aikana.
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Selain
Huomautus
v Kun toiminto on käytössä, kuvat

näytetään vasta, kun siirto on valmis.
Kun toiminto ei ole käytössä, selain
ei lataa kuvia palvelimelta, mikä
nopeuttaa tiedonsiirtoa.

Turvallisuus (Valikko *.7.5)
Käyttöoikeusluettelo
Voit tarkastella luetteloon merkittyjä
sertifikaatteja.

Tyhjennä istunto
Tämä valinta tyhjentää suojatun (WTLS/
TLS) istunnon tiedot.

v Java-komento

Valitse, onko JavaScript käytössä vai ei.

Välimuisti (Valikko *.7.3)
Kun välimuisti on käytössä, avattuja sivuja
voi tallentaa puhelimeen. Välimuistiin
tallennettu sivu latautuu huomattavasti
nopeammin seuraavilla kerroilla, kun
samalla sivulla käydään.

Cookie (Valikko *.7.4)
Evästeiden käyttäminen mahdollistaa
palvelimen lähettämien evästeiden
tallentamisen. Toiminnon poistaminen
käytöstä estää evästeiden tallentamisen
puhelimeen.

Selain
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Palauta asetukset (Valikko *.7.6)
Palauttaa puhelimen selaimen
oletusasetukset.

Yhdistettävyys [Valikko 0]
Bluetooth

Valikko 0.1

Bluetooth-yhteys
Puhelimessa on sisäänrakennettu
langaton Bluetooth-tekniikka, jonka avulla
puhelin voi ottaa langattoman yhteyden
muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten
handsfree-laitteeseen, tietokoneeseen,
kämmentietokoneeseen tai toiseen
puhelimeen.
Voit esimerkiksi käyttää langatonta
Bluetooth-laitetta tai selata verkkosivustoja
langattomasti matkapuhelimen
kautta. Lisäksi voit vaihtaa esimerkiksi
käyntikortteja, kalenteritapahtumia ja
kuvia.

Huomautus
v Suosittelemme, että puhelimen

käytössä olevan Bluetooth-laitteen
etäisyys on enintään 10 metriä
puhelimesta. Voit parantaa yhteyttä
poistamalla kiinteät esteet puhelimen
ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.

Yhdistettävyys

1. Aloitus
• Valikko o Yhdistettävyys o
Bluetooth o Käynnistä/Pois
Ennen kuin voit käyttää Bluetoothtoimintoa, valitse Käynnistä.
2. Bluetooth-asetusten määrittäminen
• Valikko o Yhdistettävyys o
Bluetooth o Asetukset
- Laitteeni näkyvyys: Määritä [Oman
matkapuhelimen näkyvyys]asetukseksi [Näkyvä], jotta muut
laitteet havaitsevat puhelimesi
etsiessään Bluetooth-laitteita. Jos
valitset [Kätketty], muut laitteet
eivät havaitse puhelintasi etsiessään
Bluetooth-laitteita.
- Laitteen nimi: Voit antaa puhelimelle
nimen, joka näkyy muille laitteille.
Nimeä voi myös muuttaa. Puhelimesi
nimi näkyy muille laitteille vain, kun
[Oman matkapuhelimen näkyvyys]asetuksena on [Näkyvä].
- Tuetut laitteet: voit tarkastella tämän
Bluetooth-puhelimen tukemia laitteita,
kuten kuulokkeita ja handsfree-sarjoja
- Oma osoite: voit tarkistaa Bluetoothosoitteen.
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Yhdistettävyys
Huomautus
v Bluetooth-laitteen käyttäminen

puhelimen kanssa saattaa
vaarantaa puhelimen tietoturvan.
Suosittelemme, että määrittämisen
tai laiteparin muodostuksen
jälkeen puhelimen näkyvyydeksi
muissa Bluetooth-laitteissa valitaan
Piilotettu. Voit valita, sallitko yhteyden
Bluetoothin kautta saapuville
tiedostoille tarkistettuasi lähettäjän
tiedot riippumatta siitä, onko toinen
laite liitetty pariksi puhelimesi kanssa.

Yhdistettävyys
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3. Etsi uusi laite ja muodosta pariliitos
Uuden laitteen etsiminen
Voit etsiä uusia laitteita seuraavasti:
• Valikko o Yhdistettävyys o Bluetooth
o Etsi uusi laite
Pariksi liittäminen
1. Etsi Bluetooth-laite pariliitosta varten
valitsemalla Lisää uusi laite
2. Näyttöön avautuu teksti Etsii laitteita.
Toiminto etsii enintään 10 metrin
etäisyydellä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät
näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita
ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä
uudelleen.

4. Pariliitoksen muodostaminen
- Paina O -näppäintä. Näyttöön
tulevassa ikkunassa sinua pyydetään
antamaan salasanasi.
- Kun olet luonut salasanan (1–16
merkkiä), toisen laitteen käyttäjän pitää
antaa oma salasanansa pariliitoksen
muodostamista varten. Toisen laitteen
käyttäjän on tiedettävä salasana
etukäteen tunnistamista varten.
Laitteiden poistaminen
1. Valitse poistettava laitepari Yhdistetyt
laitteet -näytöstä.
2. Voit poistaa laitteen painamalla joko
Poista-näppäintä tai valitsemalla Valinnat
> Poista. Jos haluat poistaa kaikki pariksi
liitetyt laitteet, valitse Valinnat > Poista
kaikki.
Tiedon siirtäminen Bluetooth-yhteydellä
1. Kun haluat siirtää tietoja puhelimesta
toiseen Bluetooth-laitteeseen, valitse
ensin sovellus, jonne tiedot on
tallennettu. Voit esimerkiksi lähettää
Omissa tiedostoissa olevia tietoja toiseen
laitteeseen valitsemalla Valikko o
Omat o Omat kuvat / Omat äänet /
Omat videot/ Muut / Ulkoinen muisti o
Valitse siirrettävät tiedot o Lähetä o
Bluetooth

2. Tietojen siirtäminen
1) Löydetty laite tulee näkyviin. Jos
haluamasi laite ei ole luettelossa,
valitse [Päivitä].
2) Valitse luettelosta laite, johon
haluat siirtää tietoja, ja paina O
-näppäintä.
3) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja
valitsee kohdassa [Yhteyspyyntö]
vaihtoehdon [Kyllä].

Palvelin synk.

USB-yhteystila

Valikko 0.3

Puhelimen USB-yhteystilan käyttöönotto
mahdollistaa monia eri toimintoja.
Jos haluat käyttää massamuistitoimintoa,
kuten USB-muistikorttia, valitse tästä
valikosta Massamuisti. Massamuisti on aina
ulkoinen muisti.
Jos käytät tietopalvelua, kuten
tietokonesovellusta, valitse tästä valikosta
Tietopalvelu.

Valikko 0.2

Huomautus
v Tämä palvelu ei ole käytettävissä

kaikissa maissa. Lisätietoja saat
palveluntarjoajaltasi.

Yhdistettävyys

Jos verkko-operaattori tukee
synkronointipalvelua, tämä palvelutoiminto
synkronoi puhelimen ja palvelimen tiedot,
kuten yhteystiedot, kalenterin, tehtävät ja
muistion langattoman verkon kautta.
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Asetukset [Valikko #]
Profiilit

Valikko #.1

Valikko #.3

Tässä valikossa voit mukauttaa
mieleiseksesi graafisen käyttöliittymän
kaikki näytöt ja valikot.

Puhelin

Voit määrittää päävalikossa käytettävän
näyttöteeman.

Valikko #.2

Näyttöasetukset (Valikko #.3.1)

Aoto. näp. Lukko. (Valikko #.2.1)

Perustila

Jos otat tämän toiminnon käyttöön,
näppäimistö lukittuu automaattisesti
valitun viiveen jälkeen, kun puhelimen
kansi on kiinni.

v Taustakuva: voit valita, mikä kuva

näytetään päävalikossa.
v Näytä kohteet: voit valita mitä toimintoja

Valitse näytön kieli. Valitse Automaattinen
kieli, kun haluat vaihtaa näytön kielen
USIM-kortin tukemalle kielelle.

näkyy näytössä: Kello, Kello ja näppäinten
ohje, Kaksoiskello, Näppäinten ohje, Älä
näytä, Kalenteri + kello ja Kalenteri
v Kellotyyppi: voit valita kellontyypin.
v Kellon fontin väri: voit valita kellon
fontti.

Virransäästö (Valikko #.2.3)

Käynnistys

Kieli (Valikko #.2.2)

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön
puhelimen virransäästön.

Matkapuhelin info (Valikko #.2.4)
Asetukset
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Näyttö

Voit valita saapuvalle puhelulle
soittoäänen tai värinän, sekä muokata
profiiliin soittoääntä, sen voimakkuutta,
näppäinääniä ja äänitehosteita.

Tämä toiminto näyttää USIM-kortin
puhelinnumeron sekä puhelimen mallin/
nimen ja ohjelmistoversion.

Voit valita, mikä kuva näytetään, kun
puhelin käynnistetään.

Sammutus
Voit valita, mikä kuva näytetään, kun
puhelin sammutetaan.

Valikon tyyli (Valikko #.3.2)
Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko
Ruudukko tai Luettelo.

Fontti (Valikko #.3.3)
Voit määrittää fontin tyylin sekä numeron
valinnassa käytettävän fontin koon ja värin
näppäimillä l/r.

Taustavalo (Valikko #.3.4)
Voit määrittää taustavalon keston ja
kirkkauden päänäytössä ja näppäimistössä
erikseen.

Puhelimen teema (Valikko #.3.5)
Voit valita puhelimen teemaksi valkoisen
tai mustan.

Tervehdysviesti (Valikko #.3.6)
Voit kirjoittaa tervehdysviestin, joka näkyy,
kun puhelimeen kytketään virta.

Päivämäärä & Aika

Valikko #.4

Vaikka nykyinen aika asetetaan
automaattisesti, kun puhelin kirjautuu
verkkoon, ajan ja päivämäärän voi myös
määrittää suoraan tässä valikossa. Käyttäjän
määrittämä aika on voimassa vain niin
kauan kuin puhelin on kytketty päälle.

Aika
1. Valitse Päivämäärä ja aika -luettelosta
Aika ja paina O -näppäintä.
2. Siirry navigointinäppäimillä Tunnit-,
Minuutit- tai am/pm-kenttään (jos
kellonajan muodoksi on valittu 12 tunnin
kello).
3. Näppäile tunnit ja minuutit
numeronäppäimillä.
4. Valitse kellonajan muoto näppäimillä
l/r.
5. Selaa alaspäin ja valitse tasatuntimerkki:
Ei käytössä, Käkikello tai Kellonsoitto.
6. Määritä kellonaika painamalla
keskusnäppäintäO.

Asetukset
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Asetukset
Päivämäärä
1. Valitse Päivämäärä ja aika -luettelosta
Päivämäärä ja paina O -näppäintä.
2. Valitse päivämäärän muoto näppäimillä
l/r.
3. Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi
numeronäppäimillä.
4. Aseta päivämäärä painamalla
keskusnäppäintä O.

Autom.päivitys päivä/aika
Kun Automaattinen päivitys on
käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät
automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen
mukaan. Jos Vahvista ensin on valittu,
päivämäärän ja ajan päivitys pitää vahvistaa
ennen automaattista päivittämistä.

Asetukset
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Verkko

Valikko #.5

Verkon valinta (Valikko #.5.1)
Valitse joko Automaattinen tai
Manuaalinen.
v Automaattinen: Hakee verkon
ja rekisteröi puhelimen verkkoon
automaattisesti. Tämä on suositeltava
asetus parhaan palvelun ja laadun
takaamiseksi.
v Manuaalinen: Käytettävissä olevat 2G(GSM) 3G-verkot (UMTS) näkyvät ja voit
valita haluamasi. Jos verkkorekisteröinti
epäonnistuu, verkot listataan uudelleen,
ja voit valita toisen verkon.

Kesäaika

Huomautus

Valitse, käytetäänkö kesäaikaa vai ei.
Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia
kotikaupunkisi mukaan.

v Jos puhelin kadottaa verkon

manuaalisessa tilassa, näyttöön tulee
ponnahdusviesti, jossa pyydetään
valitsemaan jokin saatavilla olevista
verkoista.

Verkon tila (Valikko #.5.2)

Datapakettiyhteys

Voit määrittää, mitä verkkoja etsitään
Valitse verkko -valikossa.

Prioriteettilista (Valikko #.5.3)
Kun käytössä on automaattinen verkon
haku, voit lisätä verkon, johon otetaan
yhteyttä ensisijaisesti. Valittavana ovat
seuraavat vaihtoehdot.

Internet-profilit

Valikko #.6

Tämä valikko näyttää Internet-profiilit.
Voit luoda uusia profiileja tai poistaa ja
muokata profiileja Valinnat-valikossa.
Et voi kuitenkaan poistaa tai muokata
maakohtaisia oletusmäärityksiä.

Valikko #.8

Jos valitset Jos saatavana -valikon, puhelin
rekisteröidään automaattisesti GPRSverkkoon käynnistämisen yhteydessä. Jos
valitse Tarvittaessa-vaihtoehdon, GPRSyhteys muodostetaan, kun käytät WAP- tai
sovelluspalvelua, ja suljetaan kun lopetat
WAP- tai sovelluspalvelun käyttämisen.

Turvallisuus

Valikko #.9

PIN-koodipyyntö
Kun tämä asetus on käytössä, PIN-koodi
kysytään joka kerta, kun puhelimeen
kytketään virta.

Huomautus

Yhteysosoitteet

Valikko #.7

Tässä valikossa näytetään luettelo
yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa
voit luoda, poistaa ja muokata profiileja.
Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi
kuitenkaan muokata eikä poistaa.

v Palaa edelliseen vaiheeseen

painamalla oikeaa valintanäppäintä
PIN-koodin syöttöikkunassa.
v Jos PIN-koodi kirjoitetaan väärin

Asetukset

kolme kertaa, se mitätöidään. Tämän
jälkeen käyttäjän on kirjoitettava
PUK-koodi (PIN Unblock Key) ja
määritettävä uusi PIN-koodi.
v PUK-koodin voi antaa enintään 10
kertaa. Huomaa, että jos PUK-koodi
kirjoitetaan väärin 10 kertaa, USIMkortti lukittuu ja se täytyy vaihtaa.
v Jos PIN-koodipyyntöä ei voi näyttää
operaattoriasetusten vuoksi, tämä
valikkovaihtoehto ei ole valittavissa.
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Asetukset
Puhelimen lukitus
Puhelimen voi lukita. Käytettävissä ovat
seuraavat neljä lukitustoimintoa.
Kaynnistettaessa: lukitsee puhelimen aina,
kun puhelin käynnistetään.
Jos USIM vaihdettu: lukitsee puhelimen,
kun puhelimen USIM-kortti on vaihdettu.
Heti: lukitsee puhelimen välittömästi.
Ei mitään: Poistaa lukitustoiminnon
käytöstä. Valinta vahvistetaan kirjoittamalla
turvakoodi.
v Puhelimen lukitus poistetaan
kirjoittamalla turvakoodi.

Muuta koodeja
Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-koodin sekä
puhelimen salasanan.
PIN-koodi
PIN-koodi on henkilökohtainen
tunnistenumero, jota käytetään estämään
puhelimen luvaton käyttö.

Asetukset
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Huomautus
v Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme

kertaa, PIN-koodi mitätöidään. Tässä
tapauksessa sinun on kirjoitettava
PUK-koodi ja määritettävä uusi PINkoodi. PUK-koodin voi antaa enintään
10 kertaa. Huomaa, että jos PUK-koodi
kirjoitetaan väärin 10 kertaa, USIMkortti lukittuu ja se täytyy vaihtaa.

PIN2-koodi
PIN2-koodia käytetään PIN-koodin tapaan
estämään puhelimen luvaton käyttö. PIN2koodi muutetaan samalla tavalla kuin PINkoodi. Jos annat PIN2-koodin väärin kolme
kertaa, se mitätöidään. Tässä tapauksessa
sinun on annettava PUK2-koodi, jotta voit
jälleen käyttää PIN2-koodia. PUK2-koodin
voi antaa enintään 10 kertaa. Jos annat
PUK2-koodin väärin 10 kertaa, PIN2-koodi
mitätöidään.

Suojakoodi

USIM-muisti (Valikko #.0.3)

Turvakoodia käytetään puhelimen
salasanan vaihtamiseen. Turvakoodin
syöttöyritysten enimmäismäärää ei ole
rajattu samaan tapaan kuin PIN- ja PIN2koodin.

Näyttää USIM-kortin muistin tilan.

Muistin hallinta

Valikko #.0

Puhelimen yleinen muisti
(Valikko #.0.1)

Näyttää matkapuhelimen käyttömuistin
tilan. Koska tämä toiminto tarkistaa
tiedostojärjestelmän tiedot, siihen menee
muutama sekunti.

Puhelimen varattu muisti
(Valikko #.0.2)

Toiminto näyttää käyttäjän varaaman
muistin tilan. Tyypillisesti muistia varaavat
tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri,
tehtävät, muistio, hälytykset, puheluhistoria
ja kirjanmerkit. Se antaa selkeän kuvan
todellisesta määrästä verrattuna jokaisen
kohteen kokonaismäärään.

Ulkoinen muisti (Valikko #.0.4)
Näyttää ulkoisen muistin tilan. Toiminto
näyttää tilaston käytetystä ja vapaasta
muistista.

Ensisijainen tallennusasetus
(Valikko #.0.5)

Voit valita ensisijaiseksi tallennuskohteeksi
puhelimen muistin tai ulkoisen muistin.

Suoratoistoasetukset
Valikko #.*
Tarvittaessa voit määrittää erilliset
verkkoasetukset suoratoistosisällölle.

Palauta asetukset

Valikko #.#

Valitsemalla tämän voit palauttaa
puhelimen oletusasetukset. Sinun on
kirjoitettava suojakoodi.

Asetukset
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Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien
viestintätarpeidesi mukaan.

Matkasovitin

Stereokuulokkeet

L

Tällä laturilla
puhelimen akku
voidaan ladata
missä tahansa.

Vakioakku

Huomautus
v Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
v Muiden lisävarusteiden käyttäminen

saattaa mitätöidä takuun.
v Lisävarusteet saattavat vaihdella

Lisävarusteet
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myyntialueen mukaan. Lisätietoja
saat laitemerkin paikallisesta
huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotteen nimi: KF310
Järjestelmä: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA
Nettopaino: 67,5 g (ilman akkua)

Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (normaali) / +45 °C (lataus)
Vähintään: -10 °C

Tekniset tiedot
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Memo

Memo

Memo

