F2400 BRUKSANVISNING
- SVENSKA

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på
hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av
European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via
andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via 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 din gamla
apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den
butik där du köpte produkten.

Innehåll
Inledning …………………………………………………… 6

Hur du använder valknapparna …………………………… 26

Sam

Säkerhetsinformation ……………………………………… 7

Profiler …………………………………………………… 27

Dat

F2400 översikt …………………………………………… 10

Endast vibration …………………………………………… 27

Mobilens delar …………………………………………… 10

Tyst ………………………………………………………… 27

Ver

Displayen ………………………………………………… 12

Allmänt …………………………………………………… 27

Blu

Högt ……………………………………………………… 27

My

Komma igång ……………………………………………… 14

Headset …………………………………………………… 27

Han

Sätta i SIM-kortet och batteriet ………………………… 14

Aktivera …………………………………………………… 27

Set

Ladda batteriet …………………………………………… 15

Anpassa …………………………………………………… 27

Min

Koppla bort adaptern

Ändra namn ……………………………………………… 28

Enh

…………………………………… 16

Slå på och av telefonen…………………………………… 16

Vär

Åtkomstkoder……………………………………………… 16

Samtalsreg. ……………………………………………… 29

Dik

Lösenord för samtalsspärr………………………………… 17

Missade samtal …………………………………………… 29

Spe

Mottagna samtal ………………………………………… 29

Vis

Användning ……………………………………………… 18

Uppringda samtal ………………………………………… 29

Min

Ringa och ta emot samtal ………………………………… 18

Rensa senaste samtal …………………………………… 29

Namn ……………………………………………………… 22

Samtalskostnad …………………………………………… 29

Kal

Pågående samtal ………………………………………… 22

Samtalslängd ……………………………………………… 29

Na

Flerparts- eller konferenssamtal ………………………… 23

Visa samtalskostnad ……………………………………… 29

Sök

Inställningar ……………………………………………… 30

Läg

GPRS-information ………………………………………… 30

Sam

Menyträd ………………………………………………… 25
2

F2400 BRUKSANVISNING
Samtalslängd ……………………………………………… 30

Snabbuppringning ………………………………………… 36

Datavolym ………………………………………………… 30

Inställningar ……………………………………………… 36
Kopiera alla ……………………………………………… 37

Verktyg …………………………………………………… 31

Ta bort alla ………………………………………………… 37

Bluetooth ………………………………………………… 31

Information………………………………………………… 37

My devices………………………………………………… 31

Kalender…………………………………………………… 38

Handsfree devices ………………………………………… 33

Lägg till ny ………………………………………………… 38

Settings …………………………………………………… 33

Visa ……………………………………………………… 38

Miniräknare ……………………………………………… 33

Visa alla …………………………………………………… 38

Enhetskonverterare ……………………………………… 34

Ta bort senaste …………………………………………… 38

Världstid…………………………………………………… 34

Ta bort alla ………………………………………………… 38

Diktafon …………………………………………………… 34

Anteckning ……………………………………………… 39

Spela in …………………………………………………… 34
Visa lista…………………………………………………… 34

Meddelanden……………………………………………… 40

Minnesstatus ……………………………………………… 34

Nytt meddelande ………………………………………… 40
Skriv SMS ………………………………………………… 40

Kalender…………………………………………………… 35

Skriv MMS ………………………………………………… 41

Namn ……………………………………………………… 35

Inkorgen ………………………………………………… 42

Sök ………………………………………………………… 35

Utkast …………………………………………………… 43

Lägg till ny ………………………………………………… 35

Utkorgen ………………………………………………… 44

Samtalsgrupper …………………………………………… 36

Utkast …………………………………………………… 44
3

Innehåll
Lyssna på röstmeddelande ……………………………… 44

Allmänna bilder …………………………………………… 49

Sän

Informationstjänst ………………………………………… 45

Rambilder ………………………………………………… 49

Sam

Läs ………………………………………………………… 45

Telefonboksbilder ………………………………………… 50

Min

Ämnen …………………………………………………… 45

Inställningar ……………………………………………… 50

Aut

Mallar …………………………………………………… 45

Minnesstatus ……………………………………………… 50

Säk

Textmall …………………………………………………… 45

Töm album …………………………………………………50

PIN

MMS-mall ………………………………………………… 45

Spara automatiskt ………………………………………… 50

Tel

Signatur …………………………………………………… 46

Sam

Inställningar ……………………………………………… 46

Inställningar ……………………………………………… 51

Fas

SMS ……………………………………………………… 46

Alarmklocka ……………………………………………… 51

Änd

MMS ……………………………………………………… 46

Datum och tid ………………………………………………51

Nät

Röstbrevlådecenter ……………………………………… 47

Ange datum ……………………………………………… 51

Aut

Informationstjänst ………………………………………… 47

Datumformat ……………………………………………… 51

Ma

Push-meddelanden ……………………………………… 47

Ange tid …………………………………………………… 51

Öns

Tidsformat …………………………………………………51

Åte

Kamera …………………………………………………… 48

Telefoninställningar ……………………………………… 51

GP

Kamera …………………………………………………… 48

Visa inställningar ………………………………………… 51

Ta foto med bakgrund …………………………………… 49

Språk ……………………………………………………… 52

Tja

Ta bildsekvens …………………………………………… 49

Samtalsinställningar ……………………………………… 52

Inte

Album……………………………………………………… 49

Vidarekoppl. ……………………………………………… 52

Hem

Alla bilder ………………………………………………… 49

Svarsläge ………………………………………………… 53

Bok

4

F2400 BRUKSANVISNING
Sänd nummer ……………………………………………… 53

Profiler …………………………………………………… 58

Samtal väntar ……………………………………………… 53

Gå till URL ………………………………………………… 59

Minutton…………………………………………………… 53

Cacheinställningar ………………………………………… 59

Automatisk återuppringning ……………………………… 53

Cookies-inställningar ……………………………………… 60

Säkerhetsinställningar …………………………………… 54

Säkerhetscertifikat………………………………………… 60

PIN-kodsbegäran ………………………………………… 54

Återställ profiler …………………………………………… 60

Telefonlås ………………………………………………… 54

Webbläsarversion …………………………………………60

Samtalsspärr ……………………………………………… 54

SIM-tjänst ………………………………………………… 60

Fast nummer ……………………………………………… 55
Ändra kod ………………………………………………… 55

Hämtat …………………………………………………… 61

Nätinställningar…………………………………………… 55

Spel mm. ………………………………………………… 61

Automatisk

……………………………………………… 55

Spel mm.…………………………………………………… 61

………………………………………………… 55

Profiler …………………………………………………… 62

Önskad …………………………………………………… 55

Foton ……………………………………………………… 62

Återställ inställningar …………………………………… 55

Ljud ……………………………………………………… 62

Manuellt

GPRS-inställning ………………………………………… 56
Tillbehör…………………………………………………… 63
Tjanster …………………………………………………… 57

Teknisk information ……………………………………… 64

Internet …………………………………………………… 57
Hem ……………………………………………………… 57
Bokmärken

……………………………………………… 58
5

Inledning

Läs
säk
ska

Gratulerar till din nya mobiltelefon. F2400 har ett mycket
kompakt format och innehåller den senaste tekniken för mobil
kommunikation.

Ex

Exp
Ab
• Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur
du använder mobilen och hur den fungerar. Läs all
information noggrant så att du får full glädje av
mobilens alla funktioner och undviker att skada den.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är
godkända i denna bruksanvisning kan göra att
garantin för utrustningen inte gäller.
• Trots att mycket fokus har lagts vid detaljer kan telefonens faktiska funktioner skilja sig något från vad som
beskrivs i den här handboken. Om du vill ha mer information om den här produkten kontaktar du din lokala
LG-kundavdelning.
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Säkerhetsinformation
Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna
säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för
skada.

Exponering för radiovågor
Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific
Absorption Rate)
F2400 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller
exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som
baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av
säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla,
oavsett ålder och hälsa.
• Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i
måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har
mätts i standardanvändarpositioner när mobilen sänder med
högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
• LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är
alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av
radiovågor.
• Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection)rekommenderade gränsvärdet för SAR
är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna
telefonmodell när den testades enligt DASY3 för användning
vid örat var 1.3 watt/kg (10 g).

Skötsel och underhåll
Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som
är godkända för användning med denna mobil. Annars kan
det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara
farligt.
• Plocka inte isär mobilen. (Eventuella reparationer ska utföras
av behörig servicetekniker.)
• Använd inte mobilen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och
radioapparater eller datorer.
• Förvara inte mobilen i närheten av värmekällor som t ex
element eller spisar.
• Tappa inte mobilen i golvet.
• Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
• Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm
eller liknande.
• Rengör telefonens utsida med en torr trasa.
(Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
• Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
• Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller
resebiljetter, den kan skada informationen på
magnetremsorna.
• Vassa föremål kan skada displayen.
• Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
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• Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset.
Rör inte vid antennen i onödan.
• Om du lägger mobilen i fickan eller väskan utan att täcka
över mobilens uttag (strömstift) kan metallföremål (som ett
mynt, gem eller en penna) orsaka kortslutning i mobilen.
Täck alltid över uttaget när det inte används.

• Mobilen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater,
radio, datorer, osv.

Bilkörning
Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil
under bilkörning.

• Placera aldrig mobilen i mikrovågsugnen eftersom batteriet
riskerar att explodera.

• Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör bil,
använd handsfree istället.

• Endast behörig personal bör utföra service på mobilen och
dess tillbehör. Felaktig installation eller service kan orsaka
olyckor och därmed göra garantin ogiltig.

• Ägna all uppmärksamhet på körningen.

• Använd inte mobilen om antennen är skadad. Om en skadad
antenn kommer i kontakt med huden kan det orsaka en lätt
brännskada. Kontakta ett LG-auktoriserat servicecenter för
att byta ut den skadade antennen.
• På mobilens etikett finns information om kundstöd. Ta inte
bort etiketten.

Elektroniska enheter
Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.
• Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom
medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig mobilen i
närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
• Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater
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• Använd handsfree-utrustning om sådan finns.

Br

•A
b

• Tr
e

Nä

Mo

•S

• Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.

•A
fl

• Mobilens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i
bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.

Ba

• Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen
monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för
den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

För
bar
los

Sprängningsarbeten

Nö
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Använd inte mobilen i närheten av plats där
sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som
finns.
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.
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Brandfarliga miljöer

Laddning och skötsel av batteriet

• Använd inte mobilen på bensinstationer, eller i närheten av
bensin eller brandfarliga kemikalier.

• Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp
det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets
prestanda.

• Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor
eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

• Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare
från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

När du flyger

• Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

• Se till att batteriets metallkontakter är rena.

• Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.

• Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig.
Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver
bytas ut.

• Använd heller inte mobilen på marken utan tillstånd från
flygpersonalen.

Barn

• Om batteriet inte har använts under en längre period bör det
laddas för att ge full effekt.

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små
barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas
loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

• Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den
inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.

Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt
dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som
gäller med nätoperatören.

• Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan
försämra prestandan.

Nätverkstjänster
Vissa tjänster och funktioner som beskrivs i den här
användarhandboken är beroende av nät eller abonnemang.
Det innebär att alla menyer kanske inte finns tillgängliga i din
mobil. Kontakta operatören om du vill ha mer information om
ditt abonnemang.
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Mobilens delar

Vy från höger

Öp

Vy framifrån
Kameraknapp
Håll den här knappen nedtryckt så aktiveras kameraläget. Använd samma knapp till att ta bilder.

3. Liten skärm
1. Hörlursuttag
2. Upp/ned
sidoknappar

1. Hörlursuttag

4. Kameralins

5. Blixt

Baksida

• Anslut headset här.
2. Upp/ned sidoknappar

Batterispärr
Tryck på den här knappen om du vill ta bort
batterihöljet.

Hål för bärrem

• Tryck på den här knappen om du vill visa aktuell tid på den
yttre skärmen.

Batterihölje

• Styr volymen på knappsatstonerna i viloläge när telefonen
är öppen.
Plats för
SIM-kort
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3. S
fö

5. A
k
Batteri pack

4. Kameralins
n Anmärkning Smuts på kameralinsen kan påverka bildkvaliteten
negativt.

2. V
fu

4. S

• Styr volymen i hörluren under pågående samtal.
3. Liten skärm

5. Blixt

1. H

Batterikontakter
SIM-kortsterminaler

Kontakt för batteriladdare/
Kabelkontakt

6. M
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1. Hörlur

Öppen vy

2, 10. Vänster funktionsknappar/ höger funktionsknappar:
Aktivera de funktioner som anges på skärmen direkt ovanför.

m-

3. Snabbknapp för Kalender: En genvägsknapp till menyn
Schemaläggning.

1. Hörlur

7. Huvudskärm

Meny

r

5. Alfanumeriska knappar: Används till att ange siffror, bokstäver och vissa specialtecken.

Namn

8. Styrknapp

rt
2. Vänster
funktionsknappar
3. Snabbknapp
för Kalender
4. Sändknapp
5. Alfanumeriska
knappar

4. Sändknapp: Används till att ringa upp ett telefonnummer
och svara på inkommande samtal. Du kan också snabbt visa
senaste inkommande, utgående och missade samtal genom
att trycka på den här knappen i viloläget.

9. Bekräfta
10. Höger
funktionsknappar
11. Snabbknapp till
Hämtat
12. Avsluta/
Strömbrytare
13. Raderingsknapp

Om du håller in följande knappar får du tillgång till olika
funktioner:
Håll ned
- Utlandssamtal
- Aktivera menyn för röstbrevlådecenter
till

- Snabbuppringning

- Aktivera självutlösaren i läget Ta bild
- Aktivera blixten i läget Ta bild

6. Mikrofon
14. Speciella funktionsknappar

6. Mikrofon: Kan stängas av under samtal vid behov av sekretess.
7. Huvudskärm: Visar ikoner för telefonens status, menyposter,
webbinformation, bilder och annat i färg.
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8. Styrknapp: Används till att bläddra genom menyer och flytta
markören.

Displayen

I ta
vis

I viloläge:

Ikonfält

Sym

- Kort: Favoritlista

S

- Kort: Telefonboken
- Kort: Meddelandelista
Text- och bildfält

- Kort: Profillista
Håll ned: Aktivera/avaktivera vibrationsläget
9. Bekräfta: Används till att välja alternativ och bekräfta
åtgärder

Meny

Namn

Funktionsknappar

11. Snabbknapp till Hämtat: En genvägsknapp till menyn
Hämtat.
12. Avsluta/Strömbrytare: Avsluta eller avvisa ett samtal, samt
återgå till viloläget. Håll ned den här knappen när du vill slå
på/av telefonen.
13. Raderingsknapp: Radera ett tecken för varje tryckning. Håll
knappen nedtryckt om du vill radera allt du skrivit in.
Använd även den här knappen till att återgå till föregående
skärm.

Fält

Beskrivning

Första raden

Här visas diverse ikoner.

Mellanraderna

Här visas meddelanden,
instruktioner och all information du
anger, t.ex. nummer som ska ringas
upp.

Sista raden

Här visas de funktioner som för
närvarande är tilldelade de två
funktionsknapparna.

n

14. Specialfunktionsknappar:
•

12

: När du skriver in ett telefonnummer kan du trycka
ned den här knappen länge så infogas en paus.

S

u
as

F2400 översikt

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som
visas på telefonens skärm.

Symbol

Beskrivning
Ett meddelande har tagits emot.

Symboler

Ett röstmeddelande har tagits emot.
Symbol

Beskrivning
Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella
platsen. *

Vibrationsringsignal används.
Profilen för högt ljud är aktiverad.
Den tysta profilen är aktiverad.

Samtal pågår.
Du använder ett annat nät än din vanliga operatörs.
Det finns en tillgänglig GPRS-tjänst.
n Anmärkning *Samtalskvaliteten kan variera beroende på
täckningen. När signalstyrkan markeras med mindre
än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet
kan brytas eller så kan ljudet försämras.
Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator
för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du
ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan
ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst
(samtal, meddelanden etc.).

Headset-profilen är aktiverad.
Profilen Allmän är aktiverad.
Du kan använda push-meddelanden.
Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
Visar att du är ansluten med GPRS.
Du har öppnat en säker sida.
Kalenderhändelse finns.
Vidarekoppling aktiv.

Symbol

Beskrivning

Bluetooth är aktiverat

Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
Visar batteriets laddningsnivå.
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Komma igång
Sätta i SIM-kortet och batteriet
Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.
1. Ta av batterihöljet

3. Installera SIM-kortet.

5. S

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontakterna nedåt. Se
till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att
ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.

S
d

Tryck på låset för batteriet och skjut batterihöljet mot
mobilens nedre del. Ta sedan av batterihöljet.

La
Insättning av SIM-kort

2. Ta ur batteriet.

Borttagning av SIM-kort

Inn
för

n Varning SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var
därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet.
Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet ur batterifacket.
4. Installera batteriet.
Sätt i batteriets nedre del först i den
nedre delen av batterifacket. Tryck
ned batteriets övre del tills det
klickar på plats.
n Anmärkning Om mobilen är påslagen när batteriet tas ur kan det
skadas.
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t
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5. Sätt tillbaka batterihöljet
Sätt batterihöljet mot mobilen och skjut
det på plats tills låset klickar.

3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd
endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på
batteriindikatorn.
n Varning

• Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom
detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
• För in batteriladdaren vertikalt i vägguttaget.
• Om du använder en batteriladdare utomlands måste du
använda en tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller sim-kortet vid laddning.

n Varning

• 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, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan
medföra brandrisk.
• Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen
laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller
elektriska stötar eller brand.
• När batteriet är helt urladdat är telefonen inaktiv i
några minuter. Under den tiden lyser lampan längst
ned på telefonen.

Ladda batteriet
Innan du kan ansluta batteriladdaren till mobilen måste du
först sätta i batteriet.

Var
.

1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten
på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den
klickar på plats.
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Koppla bort adaptern
1. När laddningen är klar stoppas de rörliga staplarna för batterisymbolen och ”Fullt" visas på skärmen.
2. Ta bort nätadaptern från strömuttaget. Koppla bort adaptern
från telefonen genom att trycka på de gråa vingarna på
sidan av kontakten och dra sedan ut kontakten.

2. Tryck ned

i några sekunder tills skärmen slås på.

3. Beroende på vilken inställning av PIN-begäran du har gjort
kanske du måste ange din PIN-kod.

Slå AV telefonen
1. Tryck ned

i några sekunder tills skärmen slås av.

Åtkomstkoder

n Anmärkning • Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du
använder telefonen första gången.
• Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet under pågående
laddning.
• Om batteriet inte är helt laddat stänger du av och
på telefonen med strömbrytaren och laddar batteriet. Ta loss och sätt tillbaka batteriet och ladda batteriet igen.

Slå på och av telefonen
Slå PÅ telefonen
1. Sätt i ett batteri i mobilen och anslut telefonen till en extern
strömkälla, till exempel laddare, cigarrettändarkabel eller
anslutning för handsfree i bil. Du kan också sätta i ett laddat
batteri i mobilen.
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Du kan använda åtkomstkoder, som beskrivs i det här avsnit
tet, till att hindra att telefonen används av obehöriga. Du kan
ändra åtkomstkoderna (med undantag av PUK- och PUK2koderna) med hjälp av funktionen Ändra kod [Meny 7-5-5]. Läs
mer på sidan 55.

PIN-kod (4 till 8 siffror)
PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot otillåten användning. PIN-koden tillhandahålls normalt
tillsammans med SIM-kortet. Om värdet Enable (aktivera) har
angetts för PIN code request (begäran om PIN-kod) kommer
du att få ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. När
värdet Disable (avaktivera) har angetts för PIN code request
kommer telefonen att anslutas till nätet direkt utan att PIN-kod
behöver anges.
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Komma igång

PIN2-kod (4 till 8 siffror)
PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort, krävs för
att komma åt funktioner som Uppgift om samtalskostnad och
Fast nummer. Funktionerna är bara tillgängliga om de hanteras
av det SIM-kort som du använder. Fråga nätoperatören om du
vill ha mer information.

PUK-kod (4 till 8 siffror)
PUK-koden (nyckel för att avaktivera PIN) krävs om du vill
ändra en låst PIN-kod. PUK-koden kan tillhandahållas tillsam
mans med SIM-kortet. Om så är fallet kan du få koden från
nätoperatören. Om du tappat bort koden kontaktar du också
nätoperatören.

används av obehöriga. Standardinställningen för säkerhetskod
kan ändras från menyn Security settings (säkerhetsinställ
ningar).

Lösenord för samtalsspärr
När du använder funktionen Call barring (samtalsspärr) [meny
7-5-3] behöver du ett lösenord för samtalsspärr. Du får
lösenordet från nätoperatören om du prenumererar på den
här tjänsten. Läs mer på sidan 54.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)
PUK2-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort och krävs för
att kunna ändra en låst PIN2-kod. Om du tappat bort koden
kontaktar du också nätoperatören.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)
Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av telefonen.
Den förinställda säkerhetskoden är "0000". Säkerhetskoden
behöver du för att radera alla telefonposter och aktivera
menyn Reset settings (återställ inställningar). Dessutom
behöver du säkerhetskoden till att aktivera eller avaktivera
telefonlåsfunktionen, så att du kan hindra att telefonen
17

Användning
Ringa och ta emot samtal

n

Avsluta ett samtal
För att avsluta samtalet, tryck på

Ringa ett samtal

.

1. Slå på mobilen.

Ringa ett samtal från adressboken

2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer.

Du kan spara namn och telefonnummer som du slår ofta på
SIM-kortet och/eller i telefonens minne, vilket är adressboken.
Då kan du helt enkelt slå ett nummer genom att bara leta upp
namnet i adressboken.

] Tryck på och håll ned
numret.
3. Tryck

om du vill radera hela

för att ringa.

4. När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta
(
) eller höger funktionsknapp.

Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen
1. Tryck på sändknappen (
), i viloläget, så visas de
senaste mottagna, utgående och missade samtalen.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på

.

Utlandssamtal
1. Håll ner
för internationellt prefix. “+” tecknet kan
ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck

.

Justera volymen
Om du vill justera volymen i hörluren under ett pågående samtal använder du sidoknapparna ( ) . Tryck på sidoknappen
upp om du vill höja volymen och sidoknappen ned om du vill
sänka volymen.
n Anmärkning I viloläge med nedskjuten knappsats använder du
sidoknapparna till att justera volymen på knappljudet.

Besvara ett samtal
När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande
telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet
kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller
ett namn om numret sparats i adressboken).
1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du telefonen. (Om Lucka öppen har ställts in som svarsläge. Läs
mer på sidan 53 [meny 7-4-2].)
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Användning

n Anmärkning Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge
(se sidan 53) besvarar du samtal genom att trycka på
vilken knapp som helst utom
eller höger funktionsknapp.

en.
p

] Om du inte vill svara när det ringer, håll nere en av
sidoknapparna på mobilens vänstra sida (håll mobilen
stängd) utan att öppna telefonen.
] Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder
Adressbok eller andra funktioner.
2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck

m-

.

Diskret läge (snabb)
Du kan aktivera det diskreta läget genom hålla in knappen
efter att du har öppnat telefonen.

t.

Signalstyrka

let

Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn
(
) på telefonens skärm. Signalstyrkan kan variera,
särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du
ställer dig nära ett fönster.

e-

T9
Med T9 kan du skriva hela ord med bara en
knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du
skriver jämförs med en ordlista som automatiskt “gissar”
vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att
skriva text i detta läge. Det här kan även kallas textinmatning med igenkänning.
ABC
I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka
en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav
visas på displayen.
123 (sifferläge)
Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För
att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på
tills
123-läget visas.
Symbolläge
I det här läget kan du skriva specialtecken.

Skriva text
Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsatsen.
Det kan till exempel behövas när du sparar namn i telefonboken, skriver ett meddelande eller skapar en personlig hälsning.
Det finns flera olika sätt att skriva in text:
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Användning

- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen
och välj ord.

Välja textläge
1. När du har ett fält där det går att skri
va tecken visas indikatorn för textin
matningsläge i det nedre högra hörnet
av skärmen.

textinmatningsläge

2. Ändra textinmatningsläge genom att
trycka på . Du kan kontrollera vilket
textinmatningsläge som används i det
nedre högra hörnet av skärmen.
] Använda T9

Val

Lägg till

1. När mobilen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom
att använda knapparna
. I mobilens standardinställning är T9 avaktiverat.

för att skriva Inne.

Tryck

[Nedåtpil] för att skriva Gömd.

-

-

- Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte
bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.

-

- Du kan välja språk för T9-läget. Du kan även trycka på den
vänstra funktionsknappen [Val] och sedan välja T9-språk.
Välj det språk du önskar för T9-läget. Du kan även stänga
av T9-läget genom att välja T9 av. I telefonens standardinställning är T9 aktiverat.
2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.
3. Avsluta varje ord genom att göra ett mellanrum med
Ta bort bokstäver genom att trycka på
. Tryck
in och håll ned
när du vill radera hela ord.
n Anmärkning För att avsluta utan att spara, tryck
återgår till viloläget.

An

1. T
s

Tryck

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med
hjälp av ABC-läget.

I T9-läget, som innebär textinmatning
med igenkänning, kan du enkelt skriva
ord med ett minimalt antal knapptryck
ningar. 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. Du kan också lägga till nya
ord i ordlistan. När fler tecken skrivs ändras eventuellt ordet
som visas till ett annat, som enligt ordlistan är det för tillfället
mest sannolika ordet.
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Exempel:
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Användning

] Använda ABC-läget
Använd knapparna

till

för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill
skriva.

n Anmärkning Här kan du se en översikt över knappar, tecken och
bokstäver.

Bokstäver och tecken

Knapp

- Tryck en gång för den första bokstaven.
- Tryck två ggr för den andra.

Versaler

Gemener

. , / ? ! - : ' '' 1 @

. , / ? ! - : ' '' 1 @

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

- Osv.
2. För mellanslag, tryck en gång på
. För att radera en
bokstav, tryck
. Tryck in och håll ned knappen
så rensas skärmen på tecken.

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Mellanslag 0

Mellanslag 0
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] 123 - skriva siffror i textläge

Under ett samtal

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till
exempel ett telefonnummer).

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte
densamma som i passningsläge.

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och
ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Ringa ett samtal till
Du kan hämta det nummer du vill ringa i telefonboken och
ringa ett andra samtal. Tryck på den högra funktionsknappen
och välj sedan Sök. Om du vill spara det uppringda samtalet i
telefonboken under pågående samtal trycker du på den högra
funktionsknappen och väljer Lägg till ny.

] Använda symbolläget
I symbolläget kan du infoga ett antal symboler och
specialtecken.
Tryck på
om du vill infoga en symbol. Välj önskad symbol
med hjälp av styrknapparna och tryck på [OK].

Namn
Du kan lagra nummer och tillhörande namn i SIM-kortets
minne.
Dessutom kan du lagra upp till 200 nummer och namn i telefonens minne.
SIM-kortet och telefonen används på samma sätt i menyn
Namn.

Pågående samtal
Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa de funktioner som
är tillgängliga under ett pågående samtal.
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Växla mellan två samtal
Om du vill växla mellan två samtal trycker du på eller den
vänstra funktionsknappen och väljer sedan Växla.
Besvara ett inkommande samtal
Funktionen Samtal väntar är endast tillgänglig om ditt nät
stödjer den. Mer information om hur du aktiverar och
avaktiverar funktionen får du under Samtal väntar
[Meny 7-4-4] på sidan 53.
Om Samtal väntar är aktiverat, kan du parkera det första
samtalet och besvara det andra genom att trycka på
eller genom att välja vänster funktionsknapp och
sedan Parkera och svara. Du kan avsluta det aktuella samtalet
och svara på det väntande samtalet genom att trycka på den
vänstra funktionsknappen och sedan välja Avsluta och svara.
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Användning

Ignorera ett inkommande samtal
Om du inte vill svara när det ringer, tryck på

.

Under ett samtal kan du avvisa ett inkommande samtal genom
att trycka på den vänstra funktionsknappen [Meny] och välja
Konferens/Avvisa eller genom att trycka på
.
Stänga av mikrofonen
Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka på knappen [Meny] och sedan välja Ljud av. Du kan sätta
på mobilens ljud igen genom att välja Ljud på. Personen du
talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen, du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.
Aktivera DTMF-toner under ett samtal
Om du vill aktivera DTMF-toner under ett samtal trycker du på
den vänstra funktionsknappen och väljer sedan DTMF på. Du
kan stänga av DTMF-tonerna på samma sätt. Med hjälp av
DTMF-toner kan telefonen använda sig av en automatisk
växel.

Flerparts- eller konferenssamtal
Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera
personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör. Du
kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal
samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat
samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera
deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär

att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte
ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. De här
alternativen är tillgängliga på menyn för pågående samtal.
Maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter
att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan
lägga till och ta bort deltagare.

Ringa ett andra samtal
Du kan ringa ett andra samtal under pågående samtal. Ange
det andra numret och tryck på
. När det andra samtalet
har kopplats parkeras det första samtalet automatiskt. Du kan
växla mellan samtal genom att trycka på den vänstra funktionsknappen och sedan välja Växla.

Inställning av konferenssamtal
Parkera ett samtal och tryck under det aktiva samtalet på den
vänstra funktionsknappen och välj Konferens/Delta i alla.

Parkera ett konferenssamtal
Tryck på den vänstra funktionsknappen och välj sedan
Konferens/Parkera alla.

Aktivera ett parkerat konferenssamtal
Tryck på den vänstra funktionsknappen och välj sedan
Konferens/Delta i alla.
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Lägga till samtal till konferenssamtalet
Om du vill lägga till ett samtal i ett pågående konferenssamtal
trycker du på den vänstra funktionsknappen och väljer
Konferens/Delta i alla.

Visa deltagare i konferenssamtal
Om du vill bläddra bland de nummer som deltar i ett konferenssamtal på mobilens skärm trycker du styrknappen
uppåt/nedåt.

Upprätta ett privat samtal under ett konferenssamtal
Om du vill ha ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal visar du numret till den deltagare du vill prata med
på skärmen och trycker sedan på den vänstra funktionsknappen. Välj Konferens/Privat så parkeras alla andra deltagare i
samtalet.

Avsluta ett konferenssamtal
Den deltagare i ett konferenssamtal vars nummer visas på
skärmen kan kopplas bort genom att du trycker på knappen
. När du vill avsluta ett konferenssamtal trycker du på
den vänstra funktionsknappen och väljer Konferens/Avsluta
flerpartssamtal. Om du trycker på vänster funktionsknapp och
väljer Konferens/Avsluta alla så avslutas alla samtal, både
aktiva och parkerade.
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Menyträd
1. Profiler

4. Namn

7. Inställningar

1 Endast vibration

1 Namn

1 Alarmklocka

2 Tyst

2 Kalender

2 Datum och tid

3 Allmänt

3 Anteckning

3 Telefoninställningar

4 Högt
5 Headset

4 Samtalsinställningar
5. Meddelanden

5 Säkerhetsinställningar

1 Nytt meddelande

6 Nätinställningar

2 Inkorgen

7 Återställ inställningar

1 Missade samtal

3 Utkast

8 GPRS-inställning

2 Mottagna samtal

4 Utkorgen

3 Uppringda samtal

5 Lyssna på röstmeddelande

4 Rensa senaste samtal

6 Informationstjänst

1 Internet

5 Samtalskostnad

7 Mallar

2 SIM-tjänst

6 GPRS-information

8 Inställningar

2. Samtalsreg.

8. Tjänster

9. Hämtat
3. Verktyg

6. Kamera

1 Spel mm.

1 Bluetooth

1 Ta bild

2 Foton

2 Miniräknare

2 Ta bild med bakgrund

3 Ljud

3 Enhetskonverterare

3 Ta bildsekvens

4 Världstid

4 Album

5 Diktafon

5 Inställningar

6 Minnesstatus

25

Hur du använder valknapparna
Funktionerna i mobilen är organiserade i menyer och
undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med
vänster och höger valknapp,
och
.
Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det
aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad
alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen
för tillfället har.

Meny

Namn

Id
eft
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Vä
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Du
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Ty
Tryck på vänster
valknapp för att välja det
som står ovanför.

Tryck på höger valknapp
för att välja det som står
ovanför.
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Profiler

Meny 1

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna
efter omgivningen. Det finns fem förinställda profiler: Endast
vibration, Tyst, Allmänt, Högt, Headset. Du kan inte anpassa
profilerna Endast vibration och Tyst.
Välj Meny och därefter Profiler med pilknapparna.

Endast vibration

Meny 1-1

Du använder profilen Vibrate only (endast vibration) om du vill
använda vibreringsläget. I det läget är alla typer av signaler
vibrerande eller tysta.

Tyst

Meny 1-2

Aktivera

Meny 1-x-1

Aktivera den valda profilen.

Anpassa

Meny 1-x-2

Bläddra till önskad profil i Profillistan. Tryck på den vänstra
funktionsknappen
eller OK och välj sedan Anpassa.
Följande alternativ visas:
] Signaltyp för inkommande: Välj signaltyp för inkommande
samtal.
] Ringsignal: Välj önskad ringsignal från listan. Använd
upp/ned-pilarna för att bläddra i listan.

Du använder profilen Silent (tyst) om du är på en plats där
telefonsignaler kan störa omgivningen.

] Ringsignalsvolym: Justerar volymen för ringsignalen.

Allmänt

Meny 1-3

] Meddelandesignal: Välj vilken signal som ska varsla om att
du fått ett nytt meddelande.

Meny 1-4

] Tangentvolym: Justerar volymen för knapptoner.

Du kan använda profilen General (allmän).

Högt

] Signaltyp för meddelanden: Välj signaltyp för meddelanden.

] Tangentton: Välj önskat ljud från listan.

Du kan använda profilen Loud (högt ljud) för utomhusbruk eller
i bullriga miljöer.

] Lucksignal: Anpassa lucksignalen efter den miljö du
befinner dig i.

Meny 1-5

] Ljudeffektvolym: Justerar volymen för ljudeffekter.

Du använder profilen Headset när du har kopplat in handsfree.

] Volym för på/av: Justerar volymen för på-/avtonen.

Headset

n Anmärkning Headsetprofilen kan bara aktiveras när en anslutning
för bärbar handsfree används. Dess egenskaper kan
dock anpassas.

] Automatiskt svar: Den här funktionen kan bara aktiveras
när mobilen är ansluten till handsfree eller headset.
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Profiler

• Av: Mobilen svarar inte automatiskt.
• Efter 5 sekunder: Mobilen svarar automatiskt efter fem
sekunder.
• Efter 10 sekunder: Mobilen svarar automatiskt efter tio
sekunder.

Ändra namn

Meny 1-x-3

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.
n Anmärkning Du kan inte ändra namn på Endast vibration, Tyst eller
Headset.
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Samtalsreg.

Meny 2

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om
nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Samtalskostnad

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans
med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa
samtalstider.

Samtalslängd

Missade samtal

Meny 2-1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste
obesvarade samtalen.

Mottagna samtal

Meny 2-2

Meny 2-3

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående
samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa
till).

Rensa senaste samtal

Meny 2-5-1

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda
samtal. Du kan även återställa samtalstiderna. Följande
alternativ är tillgängliga:
] Senaste samtal: Längd på senaste samtal.
] Alla samtal: Den totala längden för alla mottagna och
uppringda samtal sedan timern senast nollställdes.

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna
samtalen.

Uppringda samtal

Meny 2-5

Meny 2-4

Med det här alternativet kan du radera listorna över Missade
samtal och Mottagna samtal. Du kan radera listorna över
Uppringda samtal och Alla samtal samtidigt.

] Mottagna samtal: Längd på mottagna samtal.
] Uppringda samtal: Längd på uppringda samtal.
] Återställ alla: Med det här alternativet kan du radera alla
samtalstider genom att trycka på den vänstra
funktionsknappen
[Ja].

Visa samtalskostnad

Meny 2-5-2

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet,
alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs
för att nollställa kostnader.
n Anmärkning Den faktiska kostnad som du faktureras från nätoperatören kan skilja sig från vad som anges i telefonen, på
grund av nätförhållanden, skatt och andra faktorer.
Kontrollera alltid aktuell samtalskostnad hos din lokala
operatör.

29

Samtalsreg.

Inställningar
(SIM-beroende)

Meny 2-5-3

] Ange tariff: Du kan ställa in valuta och kostnad per
markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du
måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta
eller kostnad per markering.
n Anmärkning När krediten har överskridits kan du inte ringa några
andra samtal än nödsamtal. Den här tjänsten beror
på SIM-kort och måste användas tillsammans med
PIN2-kod.

] Ange kredit: Med den här funktionen kan dubegränsa din
totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du
väljer Läs visas antalet återstående markeringar. Om du
väljer Ändra kan du ändra maxantalet markeringar.

Samtalslängd

Meny 2-6-1

Du kan se längden på Senaste samtal och Alla samtal. Du kan
även nollställa samtalsmätarna.

Datavolym

Meny 2-6-2

Du kan kontrollera Skickade, Mottagna eller Alla
datamängder samt använda funktionen Nollställ alla.

Bl

Me
och
kom
inb
kom

Blu
GH
Blu
kan
n

] Automatisk visning: Med den här funktionen kan du
automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om
funktionen är På visas den senaste kostnaden när samtalet
avslutas.

GPRS-information

Meny 2-6

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data
som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid
du varit uppkopplad.

Mi

Du
Blu

Iho

Inn
en
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Meny 3

6-1

Bluetooth

an

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning
och datorer som befinner sig i närheten av varandra
kommunicera direkt utan kablar. Den här telefonen stöder
inbyggd Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas till
kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram och så vidare.

-2

Meny 3-1

Bluetooth-tekniken bygger på svaga radiofrekvenser runt 2,4
GHz. Med tanke på den svaga ström som används fungerar
Bluetooth-enheter bara på kortare avstånd än 10 meter. Du
kan högst ansluta 8 enheter åt gången.
n Anmärkning • Vi rekommenderar att telefonen och Bluetoothenheten du vill upprätta kommunikation emellan
befinner sig inom 10 meter från varandra.
Anslutningen kan förbättras om det inte står några
fasta föremål mellan telefonen och Bluetoothenheten.
• Bluetooth-program (Bluetooth-stack) som stöds för
DUN: WIDCOMM Bluetooth för Windows 1.4 och 3.0
• Telefonen fungerar normalt med WIDCOMM-drivrutiner version 1.4.3.4 eller version 1.4.2.10. Den stöder
inte LG Contents Bank med Bluetooth.

Mina eneter

Meny 3-1-1

upp och identifieras så att du kan ansluta dig till dem.
Ihopparningsproceduren behöver bara utföras första gången
du använder ett visst Bluetooth-tillbehör. Efterföljande gånger
ansluter du enkelt till Bluetooth-enheten via meny 3-1-1.
] Om det redan finns en ihopparad Bluetooth-enhet:
Alternativ
• Lägga till ny: Med den här menyn kan du para ihop en ny
Bluetooth-enhet med telefonen.
• Anslut: Med den här menyn ansluter du en ljudenhet.
A. Det här alternativet på alternativmenyn går enbart att
välja när du har valt Ljudenhet. Om någon annan enhet
har valts är menyalternativet avaktiverat.
B. Gå till [Anslut] och välj [OK]. Telefonen kopplas omedelbart
till ljudenheten.
• Tilldela namn: Med den här menyn kan du ändra namn på ett
ihopparat tillbehör om så behövs.
• Ange som behörig: Med den här menyn kan du välja om du
vill få en signal när data tas emot från en annan enhet.
(Ange som behörig Ange som obehörig)

Du kan visa alla enheter som är kompatibla med
Bluetooth-telefonen.

• Alla tjänster: Med den här menyn kan du visa en lista över
tjänster som kan användas med enheten.

Ihopparning av enheter <Para ihop enheter>

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

Innan du kan använda ett Bluetooth-tillbehör måste du utföra
en ihopparningsprocedur. Då söks Bluetooth-enheter runt dig
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• Ta bort alla: Med den här menyn kan du ta bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.
] Om det inte finns någon ihopparad Bluetooth-enhet:
1. Sök efter en Bluetooth-enhet att ansluta till genom att tryc
ka på knappen [sök].
2. På skärmen visas meddelandet "Söker efter enhet".
Bluetooth-enheter inom 10 meters håll hittas.

<Koppla bort enheter>
1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen Ihopparade
enheter.
2. Du kan koppla bort en enhet genom att välja [Alternativ] →
Ta bort. Om du vill koppla bort samtliga ihopparade enheter
väljer du [Alternativ] → Ta bort alla.
<Överföra data med Bluetooth>

<Ta

1. O
n

4. Om du väljer en enhet från listan kan du fortsätta med ihop
parningen.

1. Dataöverföring via Bluetooth är begränsat till att överföra
telefonboken. Du kan skicka och ta emot telefonboksuppgifter från en annan Bluetooth-enhet. Öppna telefonbo
ken och sök efter namn du vill överföra [meny 4-1-1]. Tryck
på knappen [Alternativ] och välj Skicka via Bluetooth.

5. Ihopparningsprocedur

2. Överföra data

3. D
b

] Om det finns en ihopparad Bluetooth-enhet:

4. A

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.

- Tryck på knappen [Para ihop]. En dialogruta öppnas på
skärmen där du får ange lösenord.
- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16
siffror) måste användaren av den andra enheten ange
lösenordet för ihopparning.
Användaren av den andra enheten måste känna till
lösenordet i förväg för att bli autentiserad.
- Om den andra parten autentiserar anslutningen visas lis
tan med ihopparade enheter på skärmen, och du kan
använda telefonen till att kommunicera med andra
enheter.
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1) Välj önskad enhet från listan över enheter på skärmen.

<A

2) Om den andra parten väljer [Ja] för [Bluetooth-autentisering krävs] överförs uppgifterna.

1. A

] Om det inte finns någon ihopparad Bluetooth-enhet:
1) En sökning görs efter Bluetooth-eneter att ansluta till i
närheten.
2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna
på skärmen, och tryck sedan på Push-knappen.
3) Den andra parten anger ett lösenord.

2. A
I
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4) Du måste i förväg känna till lösenordet som den andra
parten anger.
5) Om den andra parten väljer [Ja] för [Bluetooth-autentis
ering krävs] överförs uppgifterna.

Meny 3-1-2

Handsfree enheter

Du kan visa en lista över de handsfree-enheter som är
kompatibla med Bluetooth-telefonen.
Meny 3-1-3

<Ta emot data med Bluetooth>

Inställningar

1. Om du aktiverar Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefo
nen till andra Bluetooth-enheter.

Du kan registrera nya enheter som är kompatibla med
Bluetooth. Om du redan har lagt till enheten kan du söka efter
den när du har angett ett lösenord.

2. Om en annan part försöker överföra data visas en fråga om
du vill spara kontakten i telefonboken på skärmen. Om du
väljer [Ja] överförs data till telefonen. Under dataöverförin
gen blinkar the Bluetooth-ikonen.
3. Data som tas emot från en Bluetooth-enhet lagras i telefon
boken.

Miniräknare

Meny 3-2

Kalkylatorn har räknesätten +, –, x, ÷ : addition, subtraktion,
multiplikation och division.
1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.

4. Ansluta en ljudenhet

2. Välj räknesätt med bläddringsknapparna.

<Ansluta headset/handsfree>

3. Skriv in det andra talet.

1. Aktivera Bluetooth-funktionen.

4. Tryck

2. Anslut headsetet på det sätt som beskrivs i avsnittet
Ihopparning av enheter.

5. Tryck
[Nollställ] eller skriv in nya tal för att upprepa
ovanstående procedur.

3. När du vill använda headsetet väljer du headsetet bland de
registrerade enheterna, trycker på alternativknappen och
väljer sedan Anslut.

6. För att avsluta, tryck

[Resultat] för att se resultatet.

[Tillbaka].

n Anmärkning Tryck på knappen om du vill ta bort siffror eller tecken.
Om du trycker på
kan du infoga ett minustal. Om
du trycker på
, kan du infoga ett decimaltal.

4. Om du vill kontrollera att det valda headsetet har anslutits
på rätt sätt trycker du på alternativknappen. Om det är
anslutet på rätt sätt visas alternativet Koppla bort. Om det
inte är anslutet visas alternativet Anslut.
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Enhetskonverterare

Meny 3-3

Spela in

Meny 3-5-1

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till
andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: Längd,
Area, Vikt och Volym.

Du kan spela in röstanteckningar på röstinspelningsmenyn.

1. Välj en enhet genom att trycka

[Enhet].

2. Om du vill avsluta inspelningen, tryck

2. Välj standardvärde med hjälp av

,

3. Tryck på
omvandla till.

och

,

,

.

1. När inspelningen har startats visas meddelandet Inspelning
och den återstående tiden.
3. Knappa in titel på inspelningen och tryck

[Spara].
[OK].

för att välja den enhet du vill

Visa lista

Na

I vi
[Na

Sö
(Ri

1. V

Meny 3-5-2

4. Du kan se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal
genom att trycka på
.

Mobilen visar en lista med diktafoninspelningar. Du kan Spela
upp eller Ta bort inspelningar.

2. A
f
t

Världstid

Minnesstatus

n

Meny 3-4

Visar lokal tid för världens största städer.
1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på
.

,

2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka
på
[Ange].

Diktafon

Meny 3-5

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10
röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20
sekunder.

Meny 3-6

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för
varje lagringsplats på SIM-kortet. Du kan gå till varje
lagringsmeny.

3. V
t
t
]
]
]
]
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Meny 4

5-1

Namn

ng

I viloläge trycker du på den högra funktionsknappen
[Namn] så kommer du direkt till menyn.

Sök
(Ringa upp från telefonboken)

-2

la

-6
r

Meny 4-1

Meny 4-1-1

1. Välj Sök genom att trycka på den vänstra funktionsknappen
[Välj] eller [OK].
2. Ange namnet du vill söka efter eller välj den vänstra
funktionsknappen
[Lista] så visas hela
telefonbokslistan.
n Anmärkning Du kan snabbsöka genom att ange den första
bokstaven eller siffran i namnet eller numret du vill
söka efter.

3. Välj
[Val] om du vill ändra, radera, kopiera ett
telefonnummer eller lägga till röstuppringning till ett
telefonnummer. Följande meny visas.
] Redigera: Du kan redigera namn, nummer, grupp, tecken
eller bild med hjälp av styrknappen.

] Huvudnummer: Du kan välja mobil, arbete eller hem som
huvudnummer. Huvudnumret visas först.
] Ta bort: Raderar ett nummer.
Meny 4-1-2

Lägg till ny

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken.
Mobilens minne rymmer 200 telefonnummer. SIM-kortets
minneskapacitet kan variera beroende på operatör.
Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i
mobilens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet.
Antalet tecken beror på SIM-kortet.
1. Välj Lägg till ny genom att trycka på den vänstra
funktionsknappen
[Välj] eller [OK].
2. Välj det minne du vill spara i: SIM-kort eller Mobil. Om du
väljer Mobil måste du välja vilket nummer som ska vara
huvudnummer.
a. Tryck

[OK] för att skriva in ett namn.

b. Tryck på [Spara] och skriv därefter in Nummer.
c. Tryck [Spara].

] Skriv SMS/MMS: När du hittat numret kan du skicka ett
SMS/MMS.

d. Du kan ange en grupp för numret genom att trycka
,

] Skicka via Bluetooth: Du kan skicka telefonbokens data via
Bluetooth till enheter som är kompatibla med Bluetooth.

e. Du kan ange ett tecken för numret genom att trycka
,
,
, .

] Kopiera: Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till
mobilen och tvärtom.

n Anmärkning Avataren visas inte om en bild har valts för samma
kontakt.
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Meny 4-1-3

Samtalsgrupper

eller Ta bort att redigera namnet.

Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Mobilen
har plats för sju samtalsgrupper.

Inställningar

] Medlemslista: Visar medlemmarna i gruppen.

1. Tryck på

] Gruppringsignal: Du kan ange en ringsignal för samtal från
medlemmar i gruppen.

Ko
Meny 4-1-5

[Namn] i passningsläge.

2. Bläddra till Inställningar och trycks

[Välj].

] Ange minne
Bläddra till Ange minne och tryck på

] Lägg till medlem: Du kan lägga till gruppmedlemmar.
Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.

- Om du väljer Variabel när du skriver in ett nummer frågar
mobilen var det ska sparas.

] Ta bort medlem: Du kan ta bort medlemmar från listan över
gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande
kvar i telefonboken.

- Du kan då välja SIM-kort eller Mobil.

Snabbuppringning

Meny 4-1-4

Du kan koppla valfri knapp mellan
och
med namn i
namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla
knappen intryckt.

[Välj].

] Sök efter

•

- Om du väljer Variabel, frågar mobilen hur den ska söka.

•

- Om du väljer Namn eller Nummer, söker mobilen efter
namn eller nummer.

- Med bilder: Telefonbokslistan visas med information och
bild.
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] Visa alternativ

2. Bläddra till Snabbuppringning och tryck

4. Markera önskat namn för snabbuppringning och välj Ändra

•

3. F

Bläddra till Visa alternativ och tryck på

3. Välj (tom) om du vill lägga till snabbuppringning. Du kan
därefter söka efter namnet i telefonboken.

•

Bläddra för att markera Sök efter i och tryck därefter
[Välj].

1. Tryck på
[Namn] i passningsläge för att ta fram
telefonboken.
[Välj].

1. T
t

2. B

] Gruppikon: Du kan välja en symbol för gruppen.

] Ändra namn: Du kan ändra gruppnamn.

Du
tele

[Välj].

- Endast namn: Telefonbokslistan visar endast namn.

- Namn & nummer: Telefonbokslistan visar namn och
nummer.

Ta

Du
säk

1. T
t
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Kopiera alla

Meny 4-1-6

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till
telefonminnet och tvärt om.
1. Tryck på
[Namn] i passningsläge för att ta fram
telefonboken.
2. Bläddra till Kopiera alla och tryck sedan på

[Välj].

• SIM-kortet till telefonen: Kopierar nummer från
SIM-kortet till mobilens minne.
• Telefon till SIM-kortet: Kopiera nummer från mobilens
minne till SIM-kortet.
3. Följande undermenyer visas.
• Behåll original: Vid kopiering behålls ursprungligt
nummer.
• Ta bort original: Vid kopiering raderas ursprungligt
nummer.
n Anmärkning När du kopierar en kontakt med fler än ett nummer från
telefonen till SIM-kortet är det bara huvudnumret som
kopieras.

Ta bort alla

Meny 4-1-7

Du kan radera alla poster i SIM-kort, Mobil. Funktionen kräver
säkerhetskod.
1. Tryck
[Namn] i passningsläge och välj Radera alla,
tryck därefter på
[Välj].

2. Välj därefter vilket minne du vill radera.
3. Ange säkerhetskoden och tryck

[OK] eller

[Tillbaka].
Meny 4-1-8

Information
] Tjänstnummer

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster
som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer
det).
1. Öppna telefonboken genom att trycka
passningsläge och välj Information.

[Namn] i

2. Bläddra till Tjänstnummer och tryck på

[Välj].

3. Namnen på tillgängliga tjänster visas.
4. Använd
och
[Ring och svara].

för att välja tjänst. Tryck

] Memory Status
Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och
använt minne det finns i telefonboken.
1. Tryck på
[Namn] i passningsläge för att ta fram
telefonboken. Välj Information genom att trycka på
[Välj].
2. Bläddra till Memory Status och tryck

[OK].

] Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)
Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på
SIM-kortet.
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Meny 4-2

Visa

Meny 4-2-2

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen.
Kalendern uppdateras när du ändrar datum. Använd den
fyrkantiga markören för att markera en viss dag. Om du ser ett
streck under ett datum i kalendern innebär det att du har
schemalagt eller antecknat någonting den dagen. Den här
funktionen hjälper till att påminna dig om schemat och
eventuell anteckning. Mobilen avger ett alarm om du anger att
den ska göra det vid en anteckning.

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd
,
för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du
har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan.

Om du vill ändra dag, månad och år.

Visa alla

Knapp

Beskrivning

Knapp

Beskrivning

Varje år

Varje vecka

Varje månad

Varje dag

I Kalenderläget har du följande alternativ om du trycker på
den vänstra funktionsknappen
[Alternativ]

Lägg till ny

Meny 4-2-1

Du kan lägga till ett nytt schema och en ny anteckning för det
valda datumet. Du kan spara upp till 20 anteckningar. Ange
ämnet och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen
[OK]. Du lägger till lämplig information i följande avsnitt: Tid,
Upprepa och Alarm.
n Anmärkning Kalenderhändelser och alarm fungerar inte om telefonen är avstängd.
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Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på
Tryck på
[Val] om du vill radera eller ändra den
anteckning du valt.

[Välj].

Meny 4-2-3

Visar anteckningarna för samtliga dagar. Använd
,
för att bläddra genom listan med anteckningar. Du kan
använda samma meny som Visa om du trycker på
[Välj].

Ta bort senaste

Meny 4-2-4

Raderar gamla kalendernoteringar.

Ta bort alla
Här kan du radera alla anteckningar.

Meny 4-2-5
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Anteckning

u

Med anteckningsfunktionen kan du skriva fria anteckningar
(högst 39 tecken). Till skillnad från för kalenderhändelser så
finns det inga alarmfunktioner för Anteckningar.

-3

n
.

Meny 4-3

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra
funktionsknappen
[Välj].
2. Om den är tom lägger du till en ny genom att trycka på den
vänstra funktionsknappen
[Lägg till].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra
funktionsknappen
[Ok].
n Anmärkning Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på
tills önskat läge visas.

-4

-5

39

Meddelanden
Tryck på menytangenten (
styrknapparna.

Nytt meddelande
Skriv SMS

Meny 5

) och välj Meddelanden med

Meny 5-1
Meny 5-1-1

Telefonen har funktioner för röstmeddelanden och SMS-med
delanden.
Röst- och SMS-meddelanden är tjänster som tillhandahålls av
nätoperatören. Kontakta din nätoperatör för mer information.
När symbolen
visas har du fått ett röstmeddelande. När
symbolen
visas har du fått ett nytt textmeddelande. Om
meddelandeminnet är fullt visas ett meddelande och symbolen
blinkar. Du kan då inte ta emot nya meddelanden. Använd
alternativet Ta bort på menyn Inkorg och ta bort gamla meddelanden. När det finns utrymme i meddelandeminnet skickas
SMS-meddelanden som tidigare inte kunnat tas emot till din
telefon (så länge det finns tillräckligt med utrymme).
n Anmärkning Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka
färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna
motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren
ha en mobil som stöder dessa funktioner.

1. Skriv in ditt meddelande. Information om hur du skriver in
text finns på sidorna 18-22 (Skriva text).
2. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ
med den vänstra funktionsknappen [Val].
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Du kan välja mellan följande alternativ:

]

] Sänd: Ange telefonnumret eller välj ett nummer i telefonbo
ken eller bland de senaste telefonnumren. Du kan skicka ett
meddelande till fem telefonnummer på en gång. Tryck på
den vänstra funktionsknappen [Val]. Alla meddelanden
sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för
meddelanden som det inte har gått att skicka. Nu visas
följande alternativ.

3. D
f
l

1 Sänd (Visas först efter att du har angett ett telefonnum
mer.)

]
]

2 Senaste telefonnumren
3 Sök
n Anmärkning Meddelanden skickas osynligt. När du har bekräftat att
du vill skicka ett meddelande återgår telefonen till
viloläge, så att du kan använda andra funktioner. Så fort
meddelandet har skickats visas en dialogruta där du
kan se om meddelandet skickades eller inte.

] Spara: Med det här alternativet sparar du meddelandet så
att du kan skicka det senare.

]
]
]
]

] Teckensnitt: Du kan välja Storlek och Typ för texten.

Sk

] Färg: Du kan välja Färg för förgrund och bakgrund.

Du
me

] Placering: Du kan Vänster, Centrera eller Höger innehållet.
] Lägg till i T9-ordlista: Du kan lägga till dina egna ord.
Menyn visas endast när redigeringsläget är T9.

1. T
t

] T9-språk: Välj språk för T9-inmatningsläget. Du kan även
avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".

2. V

o
ett

m
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] Avsluta: Om du väljer det här medan du skriver ett medde
lande stängs meddelandet och du går tillbaka till den
föregående skärmen. Meddelandet sparas inte.
3. Du kan även skicka bilagor genom att trycka på den högra
funktionsknappen [Lägg till] medan du skriver ett medde
lande.
] Symbol: Du kan infoga specialtecken.
] Bild: Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som
innehåller bilder - så kallade bildmeddelanden. Det finns
flera inbyggda bilder i telefonen som du kan ersätta med
nya som du får från andra källor.

att

] Ljud: Om det finns nagra ljud kan du infoga dem i SMSmeddelanden.

fort

] Textmall: Du kan använda de Textmall som finns i mobilen.

å

] Signatur: Lägg till ditt visitkort.

et.

] Namn: Du kan lägga till telefonnummer i meddelandet.

4. Tryck på Lägg till för att lägga till Symbol, Foto, Ta bild, Bild,
Ljud, Röstanteckning, Textmall, Namn eller Signatur.
] Sänd: Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt
meddelande eller skicka det senare.
n Anmärkning • Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det
gäller även för meddelanden som det inte har gått att
skicka.
• Fråga din tjänsteleverantör om prioriteringstjänsten
finns tillgänglig.
• Meddelanden skickas osynligt. När du har bekräftat
att du vill skicka ett meddelande återgår telefonen till
viloläge, så att du kan använda andra funktioner. När
ett meddelande skickas visas rörliga pilar i skärmens
nedre högra hörn. Så fort meddelandet har skickats
visas en dialogruta där du kan se om meddelandet
skickades eller inte.

] Förhandsgranska: Du kan förhandsgranska ditt MMS.
] Spara: Du kan spara MMS i utkorgen eller som mall.

Meny 5-1-2

Skriv MMS
Du kan skriva och redigera MMS och kontrollera
meddelandestorlek.
1. Tryck på den vänstra funktionsknappen
till menyn MMS.

3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna
för MMS.

[Välj] för att gå

] Lägg till slide: Du kan lägga till en slide före eller efter
aktuell slide.
] Flytta till slide: Du kan flytta till föregående eller nästa
slide.
] Radera slide: Tar bort aktuell slide.

2. Välj Skriv MMS om du vill skriva ett nytt meddelande.
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] Ange slideformat

Inkorgen

Meny 5-2

- Ställ in timer: Du kan ställa in timer för slide, text, bild och
ljud.

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla
meddelanden sparas i Inkorgen.

- Byt text och bild (visas endast när en slide innehåller
både bild och text): Du kan byta plats på bild och text i
meddelandet.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se
symbollistan.

] Ta bort media: Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det
här alternativet visas endast om det finns något media.
n Anmärkning Det här alternativet visas endast om det finns något
media.

Symbol

Symbolförklaring

*S

S
S

Nä
det

För
try

MMS

]

SMS

]
]

] Lägg till i T9-ordlista: Du kan lägga till dina egna ord.
Menyn visas endast när redigeringsläget är T9
(T9Abc/T9abc/T9ABC).

Läs MMS

]

] T9-språk: Välj språk för T9.

Läs SMS

]

Push-meddelande

]

] Avsluta: För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.
n Anmärkning Om du väljer bild (15K) när du skriver multimedia
meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du
kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden.
Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia
meddelande.

SIM-meddelande

Läs push-meddelande
MMS att hämta
Om mobilen visar “Ingen plats för SIM-meddelande”, måste
du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen
visar ‘Ingen plats för meddelande’, kan du frigöra plats genom
att ta bort meddelanden, media och program.
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* SIM-meddelande
SIM message means the message exceptionally stored in
SIM card. You can move this message to the phone.
När du varskos om ett inkommande MMS måste du vänta tills
det är nedladdat innan du kan öppna det.
För att läsa ett meddelande måste du först välja det genom att
trycka på
.
] Visa: Du kan visa mottagna meddelanden.
] Svara: Du kan svara avsändaren.
] Redigera: Du kan redigera ett ej skickat meddelande.
] Ring tillbaka: Du kan ringa upp avsändaren.
] Ta bort: Du kan radera aktuellt meddelande.
] Spara uppgift: Du kan spara bilder, ljud och text. De sparas
i Min mapp eller i telefonboken.
] Visa information: Du kan visa information om mottagna
meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast MMS),
datum och tid, meddelandetyp, och meddelandestorlek,
Prioritet och Klass.

] Ta emot: (endast för avisering av multimediemeddelanden).
Multimediemeddelanden måste, till skillnad från textmedde
landen, hämtas från servern automatiskt eller manuellt (se
[meny 5-9-2-5]). Först skickas en avisering om multime
diemeddelandet: Om du har stängt av alternativet
Automatisk hämtning
[meny 5-9-2-5] eller om ett fel har inträffat måste du bekräfta mottagningen genom att välja [Ta emot]. Om du har
aktiverat alternativet Automatisk hämtning hämtas meddelandet automatiskt efter att aviseringen har tagits emot.
* Specifika alternativ för hämtade meddelanden
] Information: Visa innehållet i hämtade meddelanden.
] Läs in: En WAP-anslutning till den URL som finns i det häm
tade meddelandet öppnas. Telefonen måste vara konfigur
erad för WAP-tjänster [meny 8-1-3] om du vill använda
hämtade meddelanden.

Utkast

Meny 5-3

] Ta bort alla: Du kan ta bort alla meddelanden.

Med hjälp av den här menyn kan du ställa in upp till fem MMS
som du använder ofta. På den här menyn visas listan med
förinställda MMS.

* Specifika MMS-alternativ

Du kan välja mellan följande alternativ:

] Upprepa: Spela upp det valda multimediemeddelandet igen.

] Visa: Du kan se ett MMS.
] Redigera: Ändra ett visst meddelande.
] Ta bort: Ta bort ett visst meddelande.
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] Visa inofrmation: Visa informationen om meddelandet.
] Ta bort alla: Ta bort alla meddelanden I denna mapp.

Utkorgen

Meny 5-4

Här kan du se skickade och ej skickade meddelanden. För
skickade meddelanden visas leveransstatus.
Funktionerna är desamma som för meddelanden i inkorgen.
Symbol

Symbolförklaring
MMS skickat
MMS ej skickat
MMS-leveransbekräftelse
SMS skickat
SMS ej skickat
SMS-leveransbekräftelse

När du redan har skickat meddelandet:
] Visa: Du kan visa skickade meddelanden.
] Vidarebefordra: Du kan skicka meddelandet vidare till
andra mottagare.
] Ta bort: Du kan radera aktuellt meddelande.
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] Visa information: Du kan visa information om meddelanden
i utkorgen; avsändarens adress, ämne (endast MMS),
datum och tid, meddelandetyp, och meddelandestorlek.
] Ta bort alla: Du kan ta bort alla meddelanden som du har
skickat.
När du inte har skickat meddelandet:
] Skicka: Du kan skicka meddelandet.
] Ta bort: Du kan ta bort det aktuella meddelandet.
] Visa information: Du kan visa information om meddelanden
i utkorgen.
] Skicka alla: Du kan skicka alla meddelanden du inte har
skickat.
] Ta bort alla: Du kan ta bort alla de meddelanden som du
inte redan skickat.

Lyssna på röstmeddelande

Meny 5-5

När du har valt den här menyn trycker du på den vänstra
funktionsknappen
[Sök] för att lyssna på
röstmeddelanden. Du kan även hålla
intryckt i viloläget
när du vill lyssna på röstmeddelanden.
n Anmärkning När du får ett röstmeddelande visas ikonen på mobilen
och du hör en signal. Kontrollera vilka tjänster
operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen på
rätt sätt.

Inf

(Be

Inf
frå
info
och
där
info
Nä
po
så
följ
n

Lä

1. N
v
g

2. M

en

en

-5

Meddelanden

Informationstjänst

Meny 5-6

(Beroende på nät och abonnemang)
Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer
från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän
information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek
och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan
därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för
informationstjänsten.
När du har fått ett informationsmeddelande får du ett
popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller
så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen,
följ instruktionerna nedan:
n Anmärkning När Cell Broadcast-tjänsten aktiveras kan passningsti
den förkortas.

Läs

Meny 5-6-1

1. När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läsa
visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande
genom att bläddra med
,
, eller
[Nästa].

Ämnen
(Beroende på nät och abonnemang)

Meny 5-6-2

] Lägg till ny: För att spara nummer till informationstjänster
med kortnummer i telefonminnet.
] Visa lista: Visar numren till informationstjänster. Tryck på
[Val] för att redigera eller radera de
meddelandekategorier du sparat.
] Lista med aktiva: Du kan välja informationstjänst i den
aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att
få meddelanden från det numret.

Mallar

Meny 5-7

Mallar är fördefinierade meddelanden med text eller multimedia som är användbara för att göra det lättare att skriva meddelanden.
Här hittar du information om de två typer av mallar som finns.

Textmall

Meny 5-7-1

Det finns 6 olika textmallar.
2. Meddelandet visas tills du tar fram ett annat meddelande.

MMS-mall

en

Följande undermenyer finns tillgängliga.

å

] Visa: Du kan se MMS-mallar.

Meny 5-7-2

] Redigera: För att ändra en MMS-mall.
] Lagg till ny: Du kan lägga till MMS-mallar.
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] Skriv meddelanden: Du kan skriva och skicka MMS.
] Ta bort: Du kan ta bort en MMS-mall.
] Ta bort alla: Tar bort alla MMS.

Signatur

MMS
Meny 5-7-3

Du kan skapa din egen signatur.

Inställningar
SMS

] SMS-center: Här ställer man in adressen till
SMS-centralen.

Meny 5-8
Meny 5-8-1

] Meddelandetyp
Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post,
ERMES
Meddelandetypen är vanligtvis inställd på Text. Du kan
ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för
mer information om denna funktion.
] Giltighetsperiod: Med den här nättjänsten kan du ange hur
länge du vill att dina meddelanden ska sparas i
meddelandecentralen.

Meny 5-8-2

] Prioritet: Du kan ställa in prioritet för det meddelande som
du har valt.
] Giltighetsperiod: Med den här nättjänsten kan du ange hur
länge du vill att dina meddelanden ska sparas i
meddelandecentralen.
] Statusrapport: Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt
meddelande har skickats eller ej.
] Ladda ner automatiskt: Om du väljer På får du MMS
automatiskt. Väljer du Av får du bara ett
underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja
om du vill ta emot meddelandet. Om du endast väljer
hemnätverk får du MMS beroende på hemnätverk.
] Nätinställningarar: När du ställer in MMS server, så kan du
ange URL för den.
] Tillåten typ

] Statusrapport: Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt
meddelande har skickats eller ej.

Personlig: Personligt meddelande.

] Svar via samma servicecenter: När ett meddelande skickas
kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din
telefonräkning.

Information: Viktig information.
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Meny 5-8-3

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av
operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas
symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få
information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din
mobil på rätt sätt.
] Hem: Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja
Hem.

] Språk
Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På].
Informations meddelandet kommer att visas på det språk
du väljer.

Push-meddelanden

Meny 5-8-5

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

] Roaming: Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på
röstmeddelanden även när du är utomlands.

Informationstjänst

Meny 5-8-4

] Ta emot
Ja: Om du väljer detta alternativ tar mobilen emot
informationsmeddelanden.
Nej: Om du väljer detta alternativ tar mobilen inte emot
informationsmeddelanden.
] Signal
Ja: Din mobil avger en ljudsignal när du har fått ett
informationsmeddelande.
Nej: Din mobil avger inte en ljudsignal när du har fått ett
informationsmeddelande.
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Meny 6

Med kameran kan du ta bilder på människor och händelser
när du är ute i farten.

] Färg [
Svartvitt

Ta bild

] Ljusstyrka [
]: Använd höger/vänster styrknapp till att
justera ljusstyrkan. Det finns fem nivåer för ljusstyrka: -2, -1,
0, +1 och +2.

Meny 6-1

• Så här tar du en bild med mappen öppen
1. Välj Ta bild, och tryck därefter på
. Om du vill gå direkt
till den här menyn, håll ner en längre stund.
2. Fokusera på objektet och tryck sedan på
3. Om du vill spara bilden, tryck

eller

.
.

-

: Bläddra genom alla alternativ

-

: Byt markerat alternativ

-

: Ta bild

-

: Återgå till föregående meny eller avsluta
kameraläge

]: Det finns tre inställningar: Färg, Sepia och

] Autofoto [
]: Du kan välja fördröjningstid (off, 3
sekunder och 5 sekunder). Mobilen tar sedan en bild efter
den angivna tiden.

•T

Du
ram

] Upplösning [
]: Du kan ställa in bildstorleken på något
av följande: Stor (640 x 480), Mellan (320 x 240), Liten (128 x
160) och telefonbok (48 x 48).

n

Du
du
spa

-

: Spara bild

-

: Ta bort bild

• Att ta bild med luckan stängd
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•F

] Blixt [
]: Du kan ställa in blixten när du tar en bild när
det är mörkt.

] Bildkvalitet [
]: Du kan ställa in bildkvaliteten på
Basic, Normal eller Fine.

] Zoom [
]: Du kan ställa in zoomvärdet från x1 till x5
beroende på upplösning.

•B

Ta

: Skicka bild via MMS

Om du vill ändra kamerainställningar använder du ikonerna
nedan.

• Ta

] Minnesstatus [
]: Kontrollera hur mycket ledigt
utrymme som finns för nya bilder.

-

n Anmärkning Du kan ställa in bildstorlek, ljusstyrka, färg och zoom
genom att trycka sidoknappen uppåt eller (
eller
).

n

n

Du kan se dig själv i den yttre displayen när du vill ta
självporträtt.
1. Tryck [

Al

] i en stund

2. Välj Ta bild med sidknapparna [ ], tryck sedan [ ].
3. Fokusera på objektet för att ta bilden och tryck sen [
Bilden sparas automatiskt.

Ta

].

Du
bak

Kamera

tt
-1,

n Anmärkning När du tar en bild med mappen stängd kan du inte
ändra kamerainställningar (upplösning, bildkvalitet och
så vidare). Den senast sparade inställningen används
automatiskt. Sedan går det inte att ändra zoom, ställa in
klockan, ta bildserier eller rambilder.

• Ta bild: Aktiverar ta bild-läget

r

ot
x

Allmänna bilder

• Ficklampa: Aktiverar blixtlampan

Rambilder

• Tillbaka: Gå tillbaka till föregående meny.

Du kan visa alla rambilder.

Ta foto med bakgrund

Meny 6-2

Du kan ta en bild mot olika bakgrunder. Du kan också välja en
ram genom att trycka på (
och
).
n Anmärkning I det här läget kan du inte ändra inställning av upplösning och färg.

Ta bildsekvens

Meny 6-4-1

Meny 6-4-2

Du kan visa alla bilder utom ram- och telefonboksbilder.

• Bildspel: Visar bilderna I albumet som bildspel

r

Alla bilder
Du kan visa alla bilder i ordning.

Meny 6-3

Du kan ta maximalt 9 bilder i följd. Efter att ha tagit en bild kan
du titta på den genom att trycka på och
. Du kan också
spara den genom att trycka på
.

Meny 6-4-3

• Val
] Visa flera: Du kan visa maximalt 9 minibilder på en
skärmbild.
] Skriv MMS: Du kan skicka en bild med MMS-meddelanden.
] Skicka via Bluetooth: Bilden kan skickas via Bluetooth.
] Välj som bakgrundsbild: Du kan använda en bild som
bakgrundsbild.
] Bildspel: På den här menyn kan du visa ett bildspel
automatiskt.

n Anmärkning Om du ställer in en upplösning på 320x240, kan du bara
ta 6 bilder. Med 128x160 går det att ta 9 bilder.

] Ta bort: Du kan ta bort en bild.

Album

] Visa information: Du kan visa information om namn, storlek,
datum och tid för bilden du tagit.

Meny 6-4

Du kan visa och skicka bilder. Du kan ställa in fönstret som
bakgrund.

] Redigera namn: Du kan ändra titeln på en bild.

] Skydd: Du kan låsa bilden så att den inte raderas av
misstag på den här menyn.
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Telefonboksbilder

Meny 6-4-4

Hä

Du kan visa alla telefonboksbilder.

1. T

] Välj som bakgrundsbild: Du kan ange en bild som
bakgrundsbild.

2. T

] Bildspel: På den här menyn kan du visa ett bildspel
automatiskt.

Al

Du

Nä
[Vä

] Ta bort: Du kan ta bort en bild.
] Redigera namn: Du kan redigera bildens namn.
] Visa information: Du kan visa information om namn, storlek,
datum och tid för bilden du tagit.

1.

v
N

] Skydd: Du kan låsa bilden så att den inte raderas av
misstag på den här menyn.

2.

Inställningar

Meny 6-5

3.

Minnesstatus

Meny 6-5-1

s

M
v
4.

Du kan kontrollera den lediga minneskapaciteten.

n

Töm album

Meny 6-5-2

Du kan radera alla bilder som är sparade i minnet.

Spara automatiskt

5. T

6. D
i
Meny 6-5-3

De bilder som du tar med kameran sparas automatiskt.

Nä

Nä
]
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Inställningar

Meny 7

4-4

Här kan du göra egna inställningar.
1. Tryck på
2. Tryck

n Anmärkning Alarm fungerar bara när telefonen är på.

[Meny] i passningsläge.

Datum och tid

för att komma direkt till Inställningar.

Alarmklocka

Meny 7-1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.
När du har valt alarmklockan med vänster funktionsknapp
[Välj]:

ek,

-5

1.

Alarm på/av: Välj På med navigeringsknappen
vänster/höger.
När du vill stänga av alarmfunktionen väljer du Av.

2.

Alarmtid: Ange tidpunkt för alarmet med
sifferknapparna.

-2

-3

Ange datum

Datumformat

Meny 7-2-2

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ,
ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Månad / Å: År)

Ange tid

Upprepa: Välj ett av alternativen En gång, Mån-fre,
Mån-lör och Varje dag med navigeringsknappen
vänster/höger.

4.

Alarmsignal: Välj önskad melodi för alarmet med
navigeringsknappen vänster/höger.

Meny 7-2-3

n Anmärkning 12-timmarsformat växlar du mellan förmiddag och
eftermiddag med riktningsknapparna uppåt/nedåt.

Tidsformat

Telefoninställningar

6. Du kan redigera namnet på alarmklockan. När du har skrivit
in namnet trycker du på vänster funktionsknapp [OK].

Här kan du göra inställningar för mobilen.

” i viloläget.

När alarmtiden infaller spelas alarmmelodin upp.
] Stäng av alarmet med höger funktionsknapp [Avsluta].

Meny 7-2-4

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [OK].

När en alarmfunktion har aktiverats visas “

Meny 7-2-1

Skriv in aktuellt datum.

Skriv in aktuell tid.

3.

-1

Meny 7-2

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Visa inställningar

Meny 7-3

Meny 7-3-1

] Bakgrundsbild: Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.
- Stor display
51

Inställningar

- Sub-display
Standard
Du kan välja bild eller animation som bakgrundsbild från
standardmappen genom att trycka
eller
,
,
.

Samtalsinställningar

Meny 7-4

Tryck på
[Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande
samtalsparametrar.
Meny 7-4-1

A

Min mapp

Vidarekoppl.

Du kan välja bild eller animation bland dina egna filer som
bakgrundsbild.

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till
ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

] Schema för telefonen: Schema för mobilen: Du kan välja
mellan fyra olika färgscheman: stilrent, tydligt,
pappers- och metallic-utseende.
] Egen displaytext: Om du väljer På kan du ändra texten som
visas i passningsläge.
] Bakgrundsbelysning: Du kan ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.

] Alla röstsamtal: Vidarekopplar alla röstsamtal.
] Om upptagen: Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.
] Om ej besvarad: Vidarekopplar röstsamtal om du inte
svarar.
] Om utanför täckning: Vidarekopplar röstsamtal när mobilen
är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

] Informationsfönster: Du kan visa status i vald meny innan
du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.

] Alla datasamtal: Vidarekopplar alltid till ett nummer med
datoranslutning.

] Nätnamn: Om du slår på ON (På) visas operatörens namn
(namnet på tjänsteleverantören) på den interna
LCD-skärmen.

] Avbryt alla: Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Språk

Meny 7-3-2

Du kan ändra språk för displaytexterna i din mobil. Ändringen
påverkar även språkinställningarna för T9.

] Alla faxsamtal: Vidarekopplar alltid till ett nummer som har
faxanslutning.
Undermenyer
Alla vidarekopplingsmenyer har följande undermenyer.
• Aktivera
Aktiverar tjänsten.
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Sänd nummer
(beroende på nät och abonnemang)

Röstbrevlåda

Meny 7-4-3

de

Vidarebefordrar till en meddelandecentral. Den här
funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla
faxsamtal.

] På: Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer
visas på mottagarens telefon.

4-1

Annat nummer

] Anges av nät: Om du väljer detta alternativ, kan du skicka
ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två
linjer.

till
.

en

ar

Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.
Favorit
Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.

Samtal väntar
(om funktionen stöds av nätet)

• Avbryt
Inaktiverar aktuell tjänst.

Meny 7-4-4

] Aktivera: Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande
samtal.

• Visa status

] Avbryt: Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett
väntande samtal.

Kontrollerar status för motsvarande tjänst.

Svarsläge

] Av: Ditt telefonnummer visas inte.

Meny 7-4-2

] Lucka öppen: Om du väljer den här menyn kan du svara på
ett samtal genom att öppna luckan.
] Tryck på en knapp: Om du väljer den här menyn kan du
svara genom att trycka på valfri knapp, utom
[Avsluta].
] Endast skicka: Om du väljer detta kan du endast svara på
ett samtal genom att trycka på
[Ring och svara].

] Kontrollera status: Visar status för Samtal väntar.

Minutton

Meny 7-4-5

Om du väljer På kan du kontrollera samtalslängden med hjälp
av en pipton som hörs varje minut.

Automatisk återuppringning

Meny 7-4-6

] På: Om funktionen är aktiverad försöker mobilen
automatiskt ringa upp på nytt om du inte kom fram.
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] Av: Din mobil kommer inte att försöka ringa upp på nytt om
du inte kom fram första gången.

ställer in telefonlåset till Automatisk, kommer mobilen att
begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

Säkerhetsinställningar

Samtalsspärr

PIN-kodsbegäran

Meny 7-5
Meny 7-5-1

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets
PIN-kod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden.

Meny 7-5-3

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används
för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal.
Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns
tillgängliga.
] Alla utgående: Alla utgående samtal spärras.

1. Välj PIN-kodsbegäran i menyn säkerhetsinställningar och
tryck därefter
[Välj].

] Internationellt: Alla utgående internationella samtal
spärras.

2. Ställ in Av/På.

] Internationellt vid roaming: Alla utgående internationella
samtal förutom till hemmanätet spärras.

3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när
du sätter på mobilen.

] Alla inkommande: Alla inkommande samtal spärras.

4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer mobilen
att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda
PUK-koden.

] Inkommande vid roaming: Alla inkommande samtal vid
roaming spärras.

5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel
PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din mobil.
Du måste då kontakta din operatör.

] Ändra lösenord: Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Telefonlås

Meny 7-5-2

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig
användning av mobilen. När du sätter på mobilen begär den
alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du
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] Avbryt alla: Tar bort alla samtalsspärrar.
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Aktivera samtalsrestriktioner.
• Avbryt
Ta bort vald samtalsrestriktion.

Inställningar

• Kontrollera status
Kontrollera om samtalen är spärrade eller inte.
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Fast nummer
(om SIM-kortet stöder funktionen)

Nätinställningar
Meny 7-5-4

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till
vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2- kod.
] Aktivera: Du kan ställa in mobilen så att det endast går att
ringa till vissa telefonnummer.
] Avbryt: Avaktiverar funktionen.

Ändra kod

Automatisk

Meny 7-5-5

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och
används för att förhindra obehörig användning.
Du kan ändra åtkomstkoderna: PIN-Kod, PIN2-kod,
Säkerhetskod.
1. Om du vill ändra PIN-, PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv
först in din ursprungliga kod och tryck sedan på
[OK].
2. Skriv in ny PIN-, PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

Meny 7-6-1

Väljer du Automatisk söker och väljer mobilen automatiskt ett
nät. När du har valt Automatisk, kommer mobilen att vara
inställd på “Automatisk” även om strömmen slås av och på.

Manuellt

] Nummerlista: Visar listan över fasta nummer.

Meny 7-6

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller
manuellt. Standardinställning är Automatiskt.

Meny 7-6-2

Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan.
Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett
roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om
mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

Önskad

Meny 7-6-3

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och
som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan
du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens
fördefinierade lista med kända nät.

Återställ inställningar

Meny 7-7

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhet
skoden för att aktivera denna funktion.
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GPRS-inställning

Meny 7-8

Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast
vid behov.
Om du väljer Vid påslagning och är ansluten till ett nätverk där
paketdata kan användas så registreras telefonen i GPRSnätverket och SMS skickas via GPRS. Dessutom går det snab
bare att starta en aktiv paketdataanslutning för att exempelvis
skicka och ta emot e-post. Om du väljer Vid behov används
bara paketdata-anslutningar om du startar program eller utför
åtgärder som kräver det. GPRS-anslutningen avslutas när den
inte längre används.
n Anmärkning Om det inte finns någon GPRS-täckning och du har valt
Sätt på, görs med jämna mellanrum försök att upprätta
en paketdata-anslutning.
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Tjanster

Meny 8

Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application
Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och
information om flygtider. De här tjänsterna har tagits fram
särskilt för mobiltelefoner och underhålls av
WAP-tjänsteleverantörer.
Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser kontaktar du
nätverksoperatören eller den tjänsteleverantör vars tjänster
du vill använda. Tjänsteleverantören kan även informera dig
om hur du använder de olika tjänsterna.
När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans innehåll
varierar mellan olika tjänsteleverantörer. Du kan besöka vilken
webbplats du vill genom att skriva URL-adressen. Du kan
avsluta webbläsaren när du vill genom att trycka på knappen
. Mobilen återgår då till viloläget.

Surfa med webbläsaren
Webbläsaren har många menyalternativ du kan använda när
du surfar.
n Anmärkning Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken
version du har.

• Hem
Läs mer vid [meny 8-1-1].
• Uppdatera
Den öppna sidan uppdateras.
• Bokmärken
Se [meny 8-1-2].
• Spara som bokmärke
Du kan spara ett bokmärke för en webbplats.

Surfa på Internet
Du kan surfa på Internet med telefonknapparna eller via
webbläsarens meny.

• Gå till URL-adress

Surfa med telefonknapparna
När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna
annorlunda än när du ringer telefonsamtal.

• Töm cacheminne

Knapp

Beskrivning

Öppna önskad webbplats. I den här menyn kan du även
redigera webbplatsens adress.
Innehållet i cacheminnet tas bort.

Internet

Meny 8-1

Används för att bläddra
Gå tillbaka till föregående sida
Välj alternativ och bekräfta

Hem

Meny 8-1-1

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är
definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören
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Varje profil har undermenyer enligt följande:

om du inte själv gör det i profilen.
Meny 8-1-2

Bokmärken

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt
kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade
favoriter från som inte kan tas bort.
För att lägga till en bokmärken
1. Tryck på vänster valknapp

[Val].

2. Välj Ny favorit och tryck sedan OK.
3. Skriv in URL-adressen du vill lägga till och titel och tryck
sedan OK.
* Tips: Avänd
-knappen och
-knappen för att skriva
in symboler. För att skriva in “.”, tryck
.
Efter du lagt till en favorit, visas följande alternativ:
] Anslut: Anslut till vald favoritsida.

] Aktivera: Du kan aktivera önskad profil.
] Inställningar: Du kan redigera och ändra WAP-inställningar
i den valda profilen.
- Hemsida: Här anger du webbadressen för den webbplats
du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in
“http://” framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger
till det automatiskt.
- Bärare: Här anger du vilken databärare som ska
användas.
1 Data
2 GPRS
- Datainställningar: Endast tillgänglig om du har valt
datainställningar som databärare/tjänst.
IP-adress: Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du
använder.

] Lägg till ny: Välj för att lägga till ännu en favorit.
] Redigera: Du kan redigera URL-adressen och/eller
favoritens namn.

Slå nummer: Skriv in telefonnumret du ringer för att
ansluta till din WAP-gateway.

] Ta bort: Raderar alla favoriter och mappar.

Användar-ID: Användarnamn för Internetanslutning (inte
WAP-gateway).

Ta bort alla: Tar bort alla favoriter.

Profiler

Meny 8-1-3

En profil är den nätverksinformation som används när du
ansluter till Internet.
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Lösenord: Lösenordet för identifiering vid
Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).
Samtalstyp: Välj typ av datasamtal: analog eller
digital(ISDN).
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Samtalshastighet: Överföringshastighet för din anslutning,
9600 eller 14400.
Väntetid: Du måste ange en period för timeout. När du
gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga
data skrivs in eller överförs.
- GPRS-inställningar: Inställningarna är bara tillgängliga
när GPRS valts som databärare.
IP-adress: Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du
använder.
APN: Skriv in APN för GPRS.
Användarnamn: Användarnamn för din APN-server.
Lösenord: Lösenord som krävs för din APN-server.
- Anslutningstyp: Anslutningsalternativen är Temporär eller
Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

- Proxy-inställningar
IP-adress: Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du
använder.
Port: Ange Proxy-port.
- DNS-inställningar
Primär server: Skriv in IP-adressen för den primära
DNS-server du använder.
Sekundär server: Skriv in IP-adressen för den sekundära
DNS-server du använder.
- Säkerhetsinställningar: Beroende på gateway-port kan
du ange detta alternativ till Av eller På.
- Visa bild: Du kan välja om bilder på WAP-sidor ska visas
eller inte.
] Byt namn: Du kan ändra namn på vald profil.

Kontinuerlig

] Ta bort: Raderar vald profil från listan.

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid
ansluten.

] Lägg till ny: Du kan lägga till en ny profil manuellt.
Meny 8-1-4

Tillfällig

Gå till URL

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in
webbadressen och trycka på OK.

HTTP
Ansluter klienten till servern direkt med HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol).

Cacheinställningar

Meny 8-1-5

Information från de sidor du har besökt sparas i mobilens
cacheminne.
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] Töm cache: Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

SIM-tjänst

] Kontrollera cache: Ange ett värde.

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och
nätverkstjänsterna. Du får mer information från din nätoperatör.

n Anmärkning Cache är ett minne som används för att spara
information tillfälligt.

Cookies-inställningar

Id
WA
nal

Sp

Meny 8-1-6

Informationen eller tjänsten som du anslutit till sparas i
mobilens cacheminne.
] Ta bort cookies: Alla cookies tas bort.
] Kontrollera cookies: Kontrollera om cookies används eller
inte.

Säkerhetscertifikat

Meny 8-2

Meny 8-1-7

Sp

Me
ins
ned
pro
sta
[Vä
fun

En lista över tillgängliga certifikat visas.

]

] Fullmakt: Här ser du en lista över auktoriserade certifikat
som finns lagrade i din mobil.

]

] Personligt: Här ser du en lista över privata certifikat som
finns lagrade i din mobil.

]

]
]

Meny 8-1-8

]

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

]

Återställ profiler

Webbläsarversion
The WAP browser version is displayed.
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Meny 8-1-9

-2

Hämtat

Meny 9

I den här menyn hittar du bilder eller ljud du har hämtat via
WAP och som du kan använda som bakgrunder eller ringsignaler. Dessutom innehåller den här menyn alla Java-program.

Spel mm.

Meny 9-1

Spel mm.

Meny 9-1-1

Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns
installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort
nedladdade program samt ange anslutningssätt. Nedladdade
program kan sparas i olika mappar. Öppna vald mapp eller
starta vald MIDlet genom att trycka på vänster valknapp
[Välj]. Med höger valknapp
[Meny] visas följande
funktioner.
] Ny mapp: Skapa en ny mapp.
] Flytta: Flytta vald mapp eller valt program till en målmapp.
] Starta: Det valda programmet startas.
] Information: Visar information om programmet.
] Ta bort: Ta bort en mapp eller ett program.
] Uppdatera: Uppdatera ett program med hjälp av WAP.
] Val: Vissa Java-program kräver dataanslutning. Välj ett av
nedanstående alternativ för att ange anslutning.
- Alltid: Anslutningen skapas direkt utan att du tillfrågas.
- Förfrågan: Du tillfrågas innan programmet ansluter.

- Aldrig: Anslutning tillåts inte.
n Anmärkning Du kan inte ta bort eller ändra namn på förinstallerade
mappar och spel i mappen.

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems.
Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en
mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du
hämtar Java-appletprogram i en vanlig webbläsare.
Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade
program, som Java-spel, hämtas och köras på mobilen.
När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn
Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet.
Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JAR-format i
mobilen.
n Anmärkning • JAR-filen är Java-programmet i komprimerat
format och JAD-filen är en beskrivningsfil som
innehåller detaljerad information. Innan du hämtar
något från nätverket kan du visa alla
filbeskrivningar som finns i JAD-filen.
• Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME)
är alla Java-program inte kompatibla med alla
mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom
särskilda bibliotek kan användas för en
mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras
eller slå på sig själv när Java-program som inte är
speciellt utvecklade för mobilen som den här
manualen beskriver hämtas. Mobilen måste då
"startas om". Vi vill påpeka att de här problemen
orsakas av inkompatibla program och inte beror
på ett produktfel.
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n Varning Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro
Edition) som fungerar i telefoner. J2SE-baserade
program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i
datorer.

Profiler

På den vänstra funktionsknappen
alternativ:

De
som

Meny 9-1-2

Denna meny innehåller samma inställningar som
Internet-menyn. För att kunna ladda ner nya program måste
man vara uppkopplad via WAP.

Bilder

MMS.
] Skicka via Bluetooth: Melodier kan skickas via Bluetooth.

Sta

Meny 9-2
[Val] visas följande

] Välj som bakgrundsbild: Den bild som är markerad för
tillfället kan anges som bakgrundsbild.

Hö
Du
Inn

] Skriv bildmeddelande: Den hämtade bilden kan skickas via
MMS.
] Skicka via Bluetooth: Bilden kan skickas via Bluetooth.

Ljud
På den vänstra funktionsknappen
alternativ:

Meny 9-3
[Val] visas följande

] Välj som ringsignal: Det ljud som för tillfället är valt anges
som ringsignal.
] Skriv meddelanden: Melodier kan skickas via SMS och
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Tillbehör
Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ
som passar dina kommunikationsbehov.

Datakabel/CD
Du kan ansluta din mobil till en PC
och överföra data.

Standardbatteri
n Anmärkning • Använd endast originaltillbehör från LG.
• I annat fall kanske inte garantin gäller.
• Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer
information kontakta din lokala återförsäljare.

Hörlurar
Du behöver inte använda händerna.
Innehåller örsnäcka och mikrofon.

Reseladdare
Med den här laddaren kan du ladda
batteriet när du inte är hemma eller
på kontoret.
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Teknisk information
Allmänt
Produktnamn: F2400
System

: GSM 900 / DCS 1800

Temperaturgränser
Max: +55°C
Min: -10°C
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F2400 HÅNDBOK - NORSK

Kaste det gamle utstyret
1. Når dette symbolet – en søppelkasse med et kryss
over – er festet til et produkt, betyr det at produktet
kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EØF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal
avhendes på annen måte enn den kommunale
avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner
som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Korrekt håndtering av din gamle telefon er viktig for å
unngå unødvendig skade på miljøet og mennesker.
4. For mer detaljert informasjon angående håndtering av din
gamle telefon, ta kontakt med lokale myndigheter, eller I
butikken du kjøpte produktet.
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Innledning

Les
ulo
du

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte F2400
mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den
nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.

Ek

Inf
abs
• Denne håndboken inneholder viktig informasjon om
bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom
informasjonen for optimal ytelse og for å hindre skade
på telefonen eller feilaktig bruk av den. Endringer eller
modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i
denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret
ugyldig.
• Selv om det legges stor vekt på detaljer i denne håndboken, kan det hende at noen av funksjonene på telefonen avviker litt fra slik de beskrives her. Hvis du
ønsker mer informasjon om produktet, kan du ta kontakt med den lokale LG Customer Care.

De
ove
rad
ret
gar
hel

•R
m
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te
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•S
u
o
ra

•A
N
g
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller
ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner
du i denne håndboken.

• Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med
DASY3 for bruk ved øret, er 1.3 W/kg (10g).

Stell og vedlikehold av produktet
Eksponering for radiobølger
Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk
absorpsjonsrate (SAR)
Denne mobiltelefonen av modell F2400 er konstruert for å
overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for
radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige
retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å
garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og
helse.
• Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en
måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR.
SAR-testene utføres med en standardisert metode der
telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle
aktuelle frekvensområder.
• Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for
ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å
overholde de gjeldende retningslinjene for
radiobølgeeksponering.
• Anbefalt SAR-grense fra International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i
gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.

Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er
godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk
av andre typer utstyr kan gjøre godkjennelsen eller garantien
for telefonen ugyldig, og kan være farlig.
• Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta
seg av reparasjoner.)
• Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV,
radioapparat eller datamaskin.
• Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som
radiatorer eller komfyrer.
• Ikke mist telefonen i gulvet.
• Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
• Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med
vinylomslag e.l.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten.
(Du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol.)
• Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
• Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller
billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på
magnetstripene.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

• Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre
telefonen skade.
• Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
• Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.
Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
• Hvis du legger telefonen i en lomme eller veske uten å dekke
kontakten på telefonen (strømkontaktstiften), kan metalldeler
(for eksempel mynter, binders eller penner) kortslutte
telefonen. Dekk alltid kontakten når den ikke er i bruk.

• Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr
uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen
over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
• Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.

Om

• Ik
d

• Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

• Ik
g

Trafikksikkerhet

If

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som
gjelder der du kjører.

Trå

•S

• Ikke legg telefonen i en mikrobølgeovn, da det vil føre til at
batteriet eksploderer.

• Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.

• Bare autorisert personell skal utføre service på
mobiltelefonen og tilbehøret. Feil installering eller service
kan føre til ulykker og dermed oppheve garantien.

• Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.

Ba

• Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av
veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.

Op
sm
kve

• Ikke bruk telefonen hvis antennen er skadet. Hvis en skadet
antenne kommer i kontakt med huden, kan det føre til lett
forbrenning. Kontakt et autorisert LG-servicesenter for å
bytte ut den skadede antennen.
• Etiketten på telefonen inneholder viktig informasjon til
kundestøtteformål. Ikke ta den av.

Elektronisk utstyr
Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan
påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.
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• Ik

• Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.

• Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske
systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
• Hvis 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.

Sprengningsområder
Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger.
Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Nø

Nø
ald
lok

Inf

•D
n
n

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Områder med mulig eksplosjonsfare
n

er.

.

• Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av
drivstoff eller kjemikalier.
• Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar
gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

• Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for
å gi batteriet høyest mulig levetid.
• Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
• Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.

I fly

• Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende.
Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må
erstattes.

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

• Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.

• Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
• Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

• Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for
eksempel i badeværelset.

Barn

• Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.

v

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til
små barn. Den har små deler som kan utgjøre en risiko for
kvelning hvis de løsner.

Nettverkstjenesten

r.

Nødanrop

e

Nødanrop er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor
aldri stole helt på telefonen til nødanrop. Undersøk hos den
lokale tjenesteleverandøren.

m

r.

Noen tjenester og funksjoner som beskrives i denne
brukerhåndboken, er avhengige av nettverket eller
abonnementet. Derfor kan det hende at ikke alle menyene er
tilgjengelig på din telefon. Ta kontakt med
nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om
abonnementet.

Informasjon om og behandling av batteri
• Du behøver ikke å lade det ut fullstendig før det lades opp på
nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke
noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
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F2400 Produktbeskrivelse
Telefonens deler

Åp

Høyre side

Foran

1. Kontakt for
headset
2. Opp/ned
sidetaster

1. Kontakt for headset

Sidetast for kamera
Trykk på og hold nede denne tasten for å aktivere
kameramodusen. Bruk også denne tasten til å ta
bilde.

3. Sub-LCD

4. Kameralinse

5. Blits

Bakside

• Koble til et headset her.
2. Opp/ned sidetaster
• Trykk på denne tasten for å vise klokkeslettet på den forreste skjermen.

Batterilås
Trykk på denne knappen for å fjerne batteridekselet.

Hull til bærestropp

Batterideksel

• Kontrollerer volumet på tastaturtonen i hvilemodus når
telefonen er åpen.
SIMkortplass

3. H
p

5. A
ta
Batteri pakke

4. Kameralinse
Batteriterminaler

n Merk Smuss på kameralinsen kan påvirke bildekvaliteten.
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2. V
p
ta

4. S

• Kontrollerer volumet i headsetet under en telefonsamtale.
3. Sub-LCD

5. Blits

1. H

SIM-kortkontakter

batteriladerkontakt/
Kabeltilkobling

6. M

e

er

F2400 Produktbeskrivelse

1. Høyttaler

Åpen telefon

2, 10. Venstre programmerbare taster/ Høyre programmerbare
taster: Bruk denne til å utføre funksjonen som angis av teksten på skjermen rett over den.
En hurtigtast til planleggermenyen.

1. Høyttaler

3. Hurtigtast for planlegger: Bruk denne til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

8. Navigasjonstast

4. Sendetast: Bruk denne til å ringe opp et telefonnummer og
svare på innkommende anrop. Du kan også raskt få tilgang
til de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene
ved å trykke på denne tasten i hvilemodus.

9. OK-tast

5. Alfanumeriske taster: Tast inn numre, bokstaver og enkelte
spesialtegn.

7. Hovedskjerm

Meny

2. Venstre
programmerbare
taster
3. Hurtigtast for
planlegger

Navn

10. Høyre
programmerbare
taster

Hold nede

11. Nedlastninger

- internasjonale samtaler

12. Avslutt-tast/
Av/på-tast

- Aktiver meny for Talemeldingssenter

4. Sendetast
5. Alfanumeriske
taster

Du kan få tilgang til forskjellige funksjoner ved å holde nede
følgende taster:

13. Tøm-tast

til

- hurtig-oppringing

- Aktiver selvutløser i Ta bilde-modus
- Aktiver blits i Ta bilde-modus

6. Mikrofon
14. Taster for spesialfunksjoner

6. Mikrofon: Kan slås av under en samtale for at den andre
parten ikke skal høre hva som blir sagt.
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7. Hovedskjerm: Viser ikoner for telefonstatus, menyelementer,
webinformasjon, bilder med mer i farger.

Skjerminformasjon

8. Navigasjonstast: Brukes til å bla gjennom menyer og flytte
markøren.

Tab
vis
Ikonområde

Iko

I standby-modus:
- Kort: favoritter
Tekst- og
grafikkområde

- Kort: Telefonbok
- Kort: meldinger
- Kort: profiler
Hold nede: Aktiver/deaktiver vibrasjonsmodus

Meny

Navn

Angivelse for valgtaster

9. OK-tast: Velger menyalternativer og bekrefter handlinger.

n

11. Nedlastninger: En hurtigtast til nedlastingsmenyen.
12. Avslutt-tast/Av/på-tast: Brukes til å avslutte en samtale
eller avvise et anrop og også til å gå tilbake til hvilemodus.
Hold denne tasten nede for å slå telefonen av/på.
13. Tøm-tast: Sletter et tegn hver gang den trykkes på. Hold
denne tasten nede for å slette alt som er tastet inn. Du kan
også bruke denne tasten til å gå tilbake til forrige skjerm.
14. Taster for spesialfunksjoner:
•

12

: Når du taster inn et telefonnummer, kan du holde
denne tasten nede lenge hvis du vil angi en pause.

Område

Beskrivning

Første linje

Viser forskjellige ikoner.

Midtre linjer

Viser meldinger, instruksjoner og all
informasjon du legger inn, for
eksempel nummeret du vil ringe.

Siste linje

Viser hvilke funksjoner de to
valgtastene har.

all

F2400 Produktbeskrivelse

Tabellen nedenfor beskriver ulike indikatorer og ikoner som
vises på skjermen på telefonen.

Ikon

Beskrivelse
Viser at det er mottatt en melding.

Ikoner på skjermen

Viser at det er mottatt en talemelding.
Ikon

Beskrivelse
Viser styrken på nettsignalet. *
Viser at en samtale pågår.
Viser at du benytter et annet nettverk.
Viser at GPRS-tjenesten er tilgjengelig.

n Merk *Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god
nettverksdekning du har. Når signalstyrken angis med mindre
enn to streker, kan det hende du opplever at lyden blir svak
eller dårlig, eller at samtalen brytes. Bruk nettverksstrekene
som en indikator for samtalene. Når ingen streker vises,
betyr det at det ikke er noen nettverksdekning. I slike tilfeller
kan du ikke bruke noen av nettverkstjenestene (ringe, sende
meldinger og så videre).

Viser at vibrerende varsling er angitt.
Viser at Høyt-profilen er aktivert.
Viser at Lydløs-profilen er aktivert.
Viser at Headset-profilen er aktivert.
Viser at Generelt-profilen er aktivert.
Viser at du kan bruke tjenesten for Pushmeldinger.
Viser at telefonen aksesserer WAP.
Viser at du bruker GPRS.
Viser at du er inne på sikkerhetssiden.

Ikon

Beskrivelse

Agendahendelse er angitt.

Alarmen er innstilt og slått på.

Viderekoblingstjeneste er aktiv.

Batteristatus.

Bluetooth er aktivert.
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Komme i gang
Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri
Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.
1. Ta av batteridekselet.
Trykk på batteriets utløsersperre, skyv batteridekselet mot
den nedre delen av telefonen og ta av batteridekselet.

3. Sett inn SIM-kortet.

5. S

Sett inn SIM-kortet ved å skyve det inn i holderen. Pass på
at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde
skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og
drar det i motsatt retning som da du satte det inn.

L
d

La

Ba
Sette inn SIM-kortet

2. Ta ut batteriet.
Hold i toppen av batteriet og løft det ut av telefonen.

Ta ut SIM-kortet

n Forsiktig Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper.
Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet,
og følg instruksene som ble levert sammen med kortet,
nøye.

4. Sett i batteriet.

n Merk Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er
slått på.
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Sett først i den nederste delen av
batteriet mot den nederste delen av
telefonen. Trykk ned den øverste
delen av batteriet til det smetter på
plass.

1. B

2. S
t
h

3. S
o

å
de
og

Komme i gang

5. Sett på batteridekselet.
Legg på batteridekselet og skyv det til
det smetter på plass.

4. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er
fullført.
n Forsiktig

• Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan
skade telefonen og/eller laderen.
• Sett inn batteriladeren loddrett i strømuttaket på
veggen.
• Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land,
må du bruke en adapter som kan festes på, for å få
riktig konfigurering.nt plug adaptor for the proper
configuration.
• Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står
til ladning.

n Advarsel

• 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.
• Ikke ring eller svar på anrop mens telefonen lades, da
det kan kortslutte telefonen og/eller føre til elektrisk
støt eller brann.
• Når batteriet er helt utladet, kan telefonen være inaktiv i noen minutter. I løpet av denne tiden slås lampen
nederst på telefonen på.

Lade batteriet
Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.

er.
et,
t,

1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av
telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du
hører et klikk.
3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den
originale laderen som følger med telefonen.
15
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Koble fra adapteren
1. Når ladingen er ferdig, slutter strekene ved batteriikonet å
bevege seg, og Full vises på skjermen.
2. Koble adapteren fra strømuttaket. Koble adapteren fra telefonen ved å trykke på de grå tappene på begge sider av
kontakten, og trekk kontakten ut.

n Merk • Kontroller at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen
for første gang.
• Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet under ladingen.
• Hvis batteriet ikke er fullt ladet, slår du telefonen av og på
igjen ved hjelp av av/på-knappen og deretter lader du batteriet på nytt. Når du har tatt ut og satt på plass batteriet
igjen, må du lade batteriet på nytt.

Slå telefonen på og av
Slå telefonen PÅ
1. Sett inn et batteri i telefonen og koble den til en ekstern
strømkilde, for eksempel reiseadapteren, sigarettenneradapteren eller håndfrisettet i bilen. Du kan også sette inn
et oppladet batteri i telefonen.
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2. Trykk på

i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.

3. Avhengig av statusen til innstillingen Oppgi PIN-kode må du
kanskje angi PIN-koden.

Slå telefonen AV
1. Trykk på

i noen sekunder til LCD-skjermen slås av.

PIN

PIN
for
tale
Dis
kor
ma

Tilgangskoder

PU

Du kan bruke tilgangskodene som er beskrevet i dette avsnittet, til å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene
(unntatt PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved hjelp av
funksjonen Endre koder [Meny 7-5-5]. Se side 55.

PU
blo
ikk
du

PIN-kode (4 til 8 sifre)

PU

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIMkortet mot uautorisert bruk. PIN-koden følger vanligvis med
SIM-kortet. Når Oppgi PIN-kode er satt til Aktiver, må PINkoden oppgis hver gang telefonen slås på. Når Oppgi PINkode er satt til Deaktiver, kobles telefonen til nettverket direkte
uten PIN-koden.

PU
for
du

Sik

Sik
Sta
nød
ver
nød
fun

du

te

kte
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PIN2-kode (4 til 8 sifre)
PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig
for å få tilgang til funksjoner som Advice of Call Charge (samtalekostnader) og Fixed dial number (fast anropsnummer).
Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av SIMkortet. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

endre standardinnstillingen for sikkerhetskoden på menyen
Sikkerhetsinnstillinger.

Sperrepassord
Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen
Samtalesperre [Meny 7-5-3]. Du får passordet fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen. Se side 54
for å få mer informasjon.

PUK-kode (4 til 8 sifre)
PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en
blokkert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis
ikke må du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Hvis
du mister koden, må du også kontakte nettverksoperatøren.

PUK2-kode (4 til 8 sifre)
PUK2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig
for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, må
du også kontakte nettverksoperatøren.

Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)
Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen.
Standard sikkerhetskode er satt til 0000, og sikkerhetskoden er
nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også
nødvendig for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å hindre uautorisert bruk av telefonen. Du kan
17
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Ringe og svare på anrop
Utgående samtaler
1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer.
] Trykk og hold
3. Trykk på sendetasten

-tasten for å slette hele nummeret.
for å ringe opp nummeret.

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten
.

]

Foreta et anrop fra adresseboken

]

Du kan lagre navn og numre som du ringer jevnlig, i
SIM-kortet og/eller telefonminnet, som er adresseboken. Du
kan ringe et nummer ganske enkelt ved å slå opp navnet du
ønsker, i adresseboken.

4. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten
(
) eller høyre valgtast.

Justere volumet

Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten

Hvis du vil justere volumet i headsetet under en samtale,
bruker du sidetastene ( ) . Trykk på oppsidetasten og
nedsidetasten for å redusere volumet.

1. Hvis du trykker på sendetasten (
), i hvilemodus, vises
de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.

n Merk Hvis telefonen er åpen og i hvilemodus, justeres volumet på
tastetonen ved hjelp av sidetastene.

2. Velg ønsket nummer med opp-og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på

.

Internasjonale anrop
1. Trykk på og hold
-tasten inne for internasjonalt prefiks.
Tegnet ‘+’ velger automatisk den internasjonale
tilgangskoden.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på

.

Avslutte et anrop
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Besvare 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,
dersom det er lagret i telefonboken).
1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen.
(Når Deksel åpent er angitt som svarmodus. Se side 53
[Meny 7-4-2].)
n Merk Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 53), kan
du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på et
anrop, unntatt
tasten og høyre valgtast.
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] For å avvise et innkommende anrop trykker du på og
holder nede en av tastene på venstre side av telefonen
uten å skyve tastaturet ned uten å åpne telefonen.
] Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonboken
eller andre menyfunksjoner.
2. For å avslutte anropet lukker du dekselet eller trykker på
tasten.

Funksjonsmodus (Hurtig)
Du kan aktivere funksjonsmodus ved å trykke på og holde
nede tasten etter at du har åpnet telefonen.

Signalstyrke
Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren (
) på LCD-skjermen på telefonen.
Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du
går nær et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst
Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke
telefontastaturet. Du kan for eksempel lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller lage en personlig hilsen.

T9-modus
Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett
tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn
én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk
tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme
fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre
tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles
av og til prediktiv tekst.
Dette kalles av og til prediktiv tekst.
ABC-modus
Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke
på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger
inntil bokstaven vises.
123-modus (tallmodus)
Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til
123-modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på
-tasten til 123-modus vises.
Symbolmodus
I denne modusen kan du skrive inn spesielle tegn.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.

n
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Endre tekstinnleggingsmodus
1. Når du er i et felt der du kan skrive inn tekstinnleggingsmodus
tegn, kan du se indikatoren for tekstinnleggingsmodus øverst til høyre på
LCD-skjermen.
2. Bytt tekstinnleggingsmodus ved å
trykke på . Du kan se hvilken tekstinnleggingsmodus som er aktiv, øverst til
høyre på LCD-skjermen.
] Bruke T9-modus

Eksempel:
Trykk på

for å skrive Inne.

Trykk på

[ned-navigeringstast] for å

skrive Høne.

Valg

Sett inn

T9-modusen for innlegging av tekst
(prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord
enkelt og med færrest mulig tastetrykk.
Når du trykker på
tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du
akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan
også legge til nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet endres til den mest sannsynlige kandidaten fra
ordlisten.
1. Når telefonen er i T9 tekstinnleggingsmodus, begynn å
skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra
Trykk én gang per bokstav.

.

- Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn.
Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet
fullt ut.
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- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det
fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere
ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved
å bruke ABC-modusen.
- Du kan velge språk for T9-modusen. Trykk på venstre valgtast [Valg], og velg deretter T9-språk. Velg ønsket språk
for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å
velge T9 av. T9-modusen er aktivert som standard.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen
tastetrykk.
3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på
tasten. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på
. Trykk på og hold nede
-tasten for å slette
hele ord.
n Merk For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du har
skrevet, trykker du på
. Telefonen går tilbake til hvilemodus.

]
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] Bruke ABC-modus
Bruk tastene

til

for å skrive inn tekst.

n Merk I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du
har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:
- én gang for første bokstav
- to ganger for andre bokstav
- og så videre
2. For å legge inn et mellomrom, trykker du én gang på
tasten. For å slette bokstaver trykker du på
-tasten.
Trykk på og hold nede
-tasten for å slette alt på skjermen.

Tegnene i rekkefølgen de vises

Tast

Store bokstaver

Små bokstaver

. , / ? ! - : ' '' 1 @

. , / ? ! - : ' '' 1 @

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Mellomromstast 0

Mellomromstast 0
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] Bruke 123-modus (tallmodus)

Under en samtale

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et
telefonnummer).

Menyen som vises på telefonen under en samtale, er
annerledes enn den menyen som vises når telefonen ikke er i
bruk. Menyvalgene er beskrevet nedenfor.

Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene,
før du manuelt går tilbake til den aktuelle
tekstinnleggingsmodusen.
] Slik bruker du symbolmodusen
Ved hjelp av symbolmodusen kan du skrive inn forskjellige
symboler eller spesielle tegn.
Du skriver inn et symbol ved å trykke på
-tasten. Velg
ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene og trykk på
[OK]-tasten.

Navn
Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i minnet på
SIM-kortet.
I tillegg kan du lagre opptil 200 numre og navn i telefonminnet.
SIM-kortet og telefonen brukes på samme måte i Kontaktermenyen.

Under samtale-menyen
Telefonen tilbyr et antall kontrollfunksjoner som du kan bruke
under et anrop. For å få tilgang til disse funksjonene under et
anrop trykker du på venstre valgtast [Valg].
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Ringe en samtale nr. to
Du kan hente frem et nummer fra telefonboken hvis du ønsker
å foreta et anrop til. Trykk på høyre valgtast, og velg Søk. Hvis
du vil lagre det oppringte nummeret under en samtale, trykker
du på høyre valgtast og velger Legg til ny.
Veksle mellom to samtaler
Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på
eller venstre valgtast og deretter velge Skift.

-tasten

Besvare en innkommende samtale
Denne funksjonen, kalt Samtale venter, er bare tilgjengelig
hvis mobilnettet ditt støtter den. Les mer om å aktivere og
deaktivere denne funksjonen under Samtale venter
[Meny 7-4-4] på side 53.
Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første
samtalen og besvare den andre ved å trykke på
eller
ved å velge venstre valgtast og deretter Parker samtale og
svar. Du kan avslutte den gjeldende samtalen og svare på den
ventende samtalen ved å velge venstre valgtast og deretter
Avslutt og svar.
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Avvise en innkommende samtale
Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved
simpelthen å trykke på tasten
.
Under en samtale kan du avvise et innkommende anrop ved å
trykke på venstre valgtast, [Meny]-tasten og velge
Telefonmøte/Avvis eller ved å trykke på
.
Dempe mikrofonen
Du kan slå av lyden på mikrofonen under en samtale ved å
trykke på [Meny]-tasten og deretter velge Demp på. Du kan
slå på lyden i mikrofonen ved å velge Demp av. Når mikrofonen er dempet, hører ikke personen som ringer, deg, men du
hører likevel hva han/hun sier.
Bytte DTMF-toner under en samtale
Hvis du vil slå på DTMF-toner under en samtale, trykker du på
venstre valgtast og velger DTMF på. Du kan slå av DTMFtoner på samme måten. Med DTMF-toner kan telefonen bruke
et automatisk sentralbord.

Telefonmøter eller gruppesamtaler
Ved hjelp av funksjonen telefonmøte kan du snakke med flere
personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette
alternativet. Du kan sette opp et telefonmøte når du har én
aktiv og én parkert samtale og har besvart begge samtalene.
Når telefonmøtet er satt opp, kan samtaler legges til, avbrytes
eller skilles ut (det vil si å fjerne dem fra telefonmøtet, men

fortsatt beholde tilkoblingen) av den som satte opp
telefonmøtet. Disse alternativene er tilgjengelig fra
samtalemenyen. Du kan inkludere opptil 5 samtalepartnere i et
telefonmøte. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som
styrer det, og det er bare du som kan legge til nye samtaler.

Ringe en samtale nr. 2
Du kan foreta enda et anrop mens du har en pågående
samtale. Skriv bare inn det andre nummeret og trykk på
Når den andre samtalen er aktiv, blir den første samtalen
automatisk parkert. Du kan veksle mellom samtaler ved å
trykke på venstre valgtast og deretter velge Skift.

.

Sette opp et telefonmøte
Parker én samtale, og mens den aktive samtalen pågår,
trykker du på venstre valgtast og velger Telefonmøte / Delta i
alle.

Parkere et telefonmøte
Trykk på venstre valgtast, og velg Telefonmøte / Parker alle
anrop.

Gjenoppta et parkert telefonmøte
Trykk på venstre valgtast, og velg Telefonmøte / Delta i alle.
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Legge til samtaler i et telefonmøte
Hvis du vil legge til en samtale i et pågående telefonmøte,
trykker du på venstre valgtast og velger Telefonmøte / Delta i
alle.

Vise innringere i et telefonmøte
Hvis du vil bla gjennom numrene til innringerne som utgjør et
telefonmøte, på skjermen på telefonen, bruker du opp-/nednavigasjonstastene.

Ha en privat samtale under et telefonmøte
Hvis du vil ha en privat samtale med en innringer fra telefonmøtet, viser du nummeret til innringeren du vil snakke med, på
skjermen og trykker på venstre valgtast. Velg
Telefonmøte/Privat for å parkere alle andre innringere.

Avslutte et telefonmøte
Du kan koble innringeren som for øyeblikket vises, fra et telefonmøte ved å trykke på
-tasten. Hvis du vil avslutte et
telefonmøte, trykker du på venstre valgtast og velger
Telefonmøte / Avslutt gruppesamtale. Når du har trykt på venstre valgtast, avsluttes alle aktive og parkerte samtaler hvis du
trykker på Telefonmøte / Avslutt alle.
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Menytre
1. Profiler

4. Planlegger

7. Innstillinger

1 Bare vibrer

1 Navn

1 Klokkealarm

2 Lydløs

2 Planlegger

2 Dato og klokkeslett

3 Vanlig

3 Notat

3 Telefon oppsett

4 Høyt
5 Headset

4 Anrops innstillinger
5. Meldinger

5 Sikkerhetsinnstillinger

1 Ny melding

6 Nettverksinnstillinger

2 Innboks

7 Tilbakestill innstillinger

1 Ubesvarte anrop

3 Utkast

8 GPRS innstilling

2 Mottatte anrop

4 Utboks

3 Oppringte nummer

5 Lytt til talemelding

4 Slett nylige anrop

6 Infotjeneste

1 Internett

5 Samtalekostnad

7 Maler

2 SIM-tjeneste

6 GPRS informasjon

8 Innstillinger

2. Anropslogg

8. Service

9. Nedlastinger
3. Verktøy

6. Kamera

1 Spill & mer

1 Bluetooth

1 Ta bilde

2 Bilder

2 Kalkulator

2 Ta bilde med bakgrunn

3 Lyder

3 Enhets-konvertering

3 Kontinuerlig

4 Verdenstid

4 Album

5 Diktafon

5 Innstillinger

6 Minnestatus
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Velge funksjoner og alternativer
Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse
den til dine egne behov. De er ordnet i menyer og
undermenyer, som du har tilgang til via de to programmerbare
tastene
og
. Hver meny og undermeny lar deg se og
endre på innstillingene til en bestemt funksjon.

Meny

Navn

Funksjonen til de programmerbare tastene kan variere i
forhold til den aktuelle sammenhengen - etiketten på nederste
linje i skjermen rett over hver tast indikerer tastens gjeldende
funksjon.
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Profiler

Meny 1

I Profiler kan du justere og skreddersy telefontonene for
forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper. Det
er 5 faste profiler: Bare vibrer, Lydløs, Vanlig, Høyt og Headset
kan tilpasses. Trykk på Meny-tasten og velg Profiler ved hjelp
av navigeringstastene.

Bare vibrer

Meny 1-1

Aktiverer den valgte profilen.

Tilpass

Meny 1-x-2

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla
til ønsket profil i Tilpass. Etter å ha trykt på OK-tasten eller
venstre valgtast, velger du Tilpass. Profilalternativene åpnes.
Still inn alternativene slik du ønsker dem.

Du kan angi profilen Bare vibrer hvis du ønsker modus for
vibrerende varsling. I denne modusen er alle typer varsling
Vibrer eller Lydløs.

] Anrops-varsling: Still inn varseltype for innkommende
anrop.

Lydløs

] Ringevolum: Still inn volumet på ringetonen.

Meny 1-2

] Ringetone: Velg ønsket ringetone fra listen.

Du kan angi profilen Lydløs hvis du er på et rolig sted.

] Varseltone for melding: Velg varseltype for mottatt melding.

Vanlig

] Meldingstone: Velg varseltone for mottatt melding.

Meny 1-3

Du kan angi profilen Generelt.

Høyt

] Tastaturtone: Velg ønsket tastetone.
] Tastaturvolum: Still inn volumet på tastetonen.

Meny 1-4

] Dekseltone: Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.

Du kan angi profilen Høyt hvis du er på et sted med mye støy.

] Lydvolum: Still inn lydeffektvolumet.

Headset

] Volum på/av: Still inn volumet på ringetonen når telefonen
slås på/av.

Meny 1-5

Du kan angi profilen Headset når du bruker et headset.
n Merk Headset-profilen kan bare aktiveres når det er øremikrofon på
headsetet. Disse egenskapene kan imidlertid tilpasses.

Aktiver

Meny 1-x-1

] Autosvar: Denne funksjonen blir kun aktivert når telefonen
er koblet til headset eller håndfrisett.
• Av: Telefonen svarer ikke automatisk.
• Etter 5 sek.: Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.
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Profiler

• Etter 10 sek.: Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

Gi nytt navn

Meny 1-x-3

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.
n Merk Bare vibrer, Lydløs og Headset er profiler som ikke kan gis
nye navn.
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Anropslogg

Meny 2

Du kan bare kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og
utgående anrop dersom nettverket støtter Calling Line
Identification (CLI) i serviceområdet.
Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med
datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise
ringetidspunkter.

Ubesvarte anrop

Meny 2-1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene.

Mottatte anrop

Meny 2-3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

Slett nylige anrop

Meny 2-4

Lar deg slette listen over Ubesvarte anrop og Mottatte anrop.
Du kan slette listen over Oppringte nummer og Alle anrop
samtidig.

Samtalekostnad
Samtale varighet

] Siste anrop: Varighet for siste samtale.
] Alle anrop: Den totale varigheten for alle innkommende og
utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble
tilbakestilt.
] Mottatte anrop: Varighet for innkommende samtaler.
] Oppringte nummer: Varighet for utgående samtaler.
] Tilbakestill alle: Lar deg slette lengden på alle samtaler
ved å trykke på venstre valgtast
[Ja].

Meny 2-2

Dette alternativet lar deg vise de 10 siste mottatte anropene.

Oppringte nummer

tilgjengelige:

Meny 2-5
Meny 2-5-1

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du
kan også tilbakestille ringetidene. Følgende tidtakere er

Vis samtalekostnad

Meny 2-5-2

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste
oppringning, alle samtaler samt hvor mye du har igjen, og
dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene
trenger du PIN2-koden.
n Merk Den faktiske kostnaden som nettverksoperatøren fakturerer,
kan være forskjellig fra den som angis i telefonen, på grunn av
nettverksforhold, avgifter og andre faktorer. Sjekk gjeldende
samtalekostnad hos den lokale operatøren.

Innstillinger
(SIM-avhengig)

Meny 2-5-3

] Angi takst: Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris.
Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per
betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne
menyen, trenger du PIN2-koden.
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Anropslogg

n Merk Når kredittgrensen er overskredet, kan du bare foreta
nødanrop. Denne tjenesten avhenger av SIM-kortet, og
PIN2-koden må oppgis for at den skal kunne brukes.

] Angi kreditt: Med denne nettverkstjenesten kan du
begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger Les, blir antall resterende enheter vist.
Hvis du velger Endre, kan du endre kostnadsgrensen.
] Automatisk visning: Denne nettverkstjenesten lar deg
automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt På, kan
du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

GPRS informasjon

Meny 2-6

Du kan kontrollere mengden data som er overført via
nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du
er på nettet.

Samtale varighet

Bl

Me
enh
me
inn
den
me

Blu
str
bru
10
Du
n

Meny 2-6-1

Du kan kontrollere varighet av Siste anrop og Alle anrop. Du
kan også nullstille alle anropstidtakere.
Meny 2-6-2

Mi

Du kan kontrollere Sendt, Besvarte eller Alle datamengder og
Nullstill alle.

Du
Blu

Datavolum
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Meny 3

Bluetooth

Meny 3-1

Pare enheter <Pare med en enhet>

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter, eksterne
enheter og datamaskiner i nærheten kommunisere direkte
med hverandre uten kabler. Denne telefonene har støtte for
innebygd Bluetooth-tilkobling, noe som gjør det mulig å koble
den til blant annet kompatible headset og dataprogrammer
med Bluetooth.

Hvis du skal bruke Bluetooth-tilbehør, må du utføre en paring.
Paring omfatter å søke etter og identifisere Bluetooth-enheter
i nærheten, slik at du kan koble deg til dem.
Det er bare nødvendig å utføre paringsprosedyren første gang
du bruker dette Bluetooth-tilbehøret. Ved senere anledninger
kan du enkelt koble deg til Bluetooth-enheten via Meny 3-1-1.

Bluetooth-teknologi er basert på radioforbindelse med lavt
strømforbruk på ca. 2,4 GHz. På grunn av det lave strømforbruket, kan Bluetooth-enheter fungere innenfor en avstand på
10 meter fra hverandre.
Du kan koble til maksimalt 8 enheter samtidig.

] Hvis det allerede finnes en paret Bluetooth-enhet:

n Merk • Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheten du kommuniserer med, befinner seg innenfor et område på 10 meter.
Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er seg noen store
gjenstander mellom telefonen og Bluetooth-enheten.
• Støttet Bluetooth-programvare (Bluetooth-komponentpakke)
for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 og 3.0
• Håndsettet fungerer vanligvis med WIDCOMM-driver
(versjon 1.4.3.4) eller WIDCOMM-driver (versjon 1.4.2.10).
Det støtter ikke LG Contents Bank med Bluetooth.

Mine enheter
Du kan vise alle enheter som er kompatible med
Bluetooth-telefonen.

Meny 3-1-1

Alternativer
• Legg til ny: Ved hjelp av denne menyen kan du pare en ny
Bluetooth-enhet med telefonen.
• Koble til: Ved hjelp av denne menyen kan du koble til en
lydenhet.
A. Dette elementet er bare tilgjengelig på Alternativ-menyen
når du har valgt en lydenhet. Hvis en annen enhet er valgt,
er dette elementet deaktivert.
B. Gå til [Koble til], og velg [OK]. Telefonen kobles til lydenheten umiddelbart.
• Tildel navn: Ved hjelp av denne menyen kan du gi nytt navn
til paret tilbehør om nødvendig.
• Angi som godkjent: Ved hjelp av denne menyen kan du velge
å motta varsler når du mottar data fra en annen enhet. (Angi
som godkjent / Angi som ikke godkjent)
• Alle tjenester: Ved hjelp av denne menyen kan du vise en
liste over tjenester som støttes av enheten.
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• Slett: Ved hjelp av denne menyen kan du slette den parede
Bluetooth-enheten.

<Koble fra enheter>

• Slett alle: Ved hjelp av denne menyen kan du slette alle
parede Bluetooth-enheter.

2. Du kan koble fra en enhet ved å velge [Alternativer] → Slett.
Hvis du vil koble fra alle parede enheter, velger du
[Alternativer] → Slett alle.

] Hvis det ikke finnes en paret Bluetooth-enhet:
1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet du kan koble deg
til, trykker du på [Søk].
2. "Søker etter enheter" vises på skjermen. Alle Bluetoothenheter 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. Hvis du velger en enhet fra listen over enheter, kan du fortsette med paringen.
5. Paringsprosedyren
- Trykk på [Par]-tasten. Det vises et vindu 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.
- Hvis den andre parten godkjenner forbindelsen, vises det
en liste over parede enheter på skjermen, og du kan bruke
telefonen til å kommunisere med den andre enheten.

1. Velg enheten du vil koble fra, på skjermen Parenheter.

<Overføre data via Bluetooth>
1. Dataoverføring via Bluetooth er begrenset til Overføring av
telefonbok. Telefonen kan sende og motta telefonbokdata
fra andre Bluetooth-enheter. Åpne telefonboken, og søk
etter navnet du vil overføre [Meny 4-1-1]. Trykk på
[Alternativ]-tasten, og velg Send via Bluetooth.

1. H
n

2. H
o
o
b

2. Overføre data

3. D
k

] Hvis det finnes en paret Bluetooth-enhet:

4. K

1) Velg den ønskede enheten fra listen over parede enheter
på skjermen.

<K

2) Hvis den andre parten velger [Ja] for [Bluetooth-godkjenning kreves], overføres dataene.

2. K
a

] Hvis det ikke finnes en paret Bluetooth-enhet:
1) Telefonen søker etter Bluetooth-enheter i nærheten som
den kan koble seg til.
2) Velg enheten du vil overføre data til, blant enhetene på
skjermen, og trykk deretter på Push-tasten.
3) Den andre parten angir et passord.
4) Du må kjenne passordet som den andre parten har
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angitt.
5) Hvis den andre parten velger [Ja] for [Bluetooth-godkjenning kreves], overføres dataene.

Meny 3-1-2

Handsfree-enheter

Du kan vise en liste over håndfrienheter som er kompatible
med Bluetooth-telefonen.

<Motta data via Bluetooth>
1. Hvis du aktiverer Bluetooth-funksjonen, kan du koble telefonen til andre Bluetooth-enheter.
2. Hvis en annen part prøver å overføre data, får du spørsmål
om du vil lagre kontakten i telefonboken. Hvis du velger [Ja],
overføres dataene til telefonen din. Under dataoverføringen
blinker Bluetooth-ikonet.
3. Data som mottas fra en Bluetooth-enhet, lagres i telefonboken.
4. Koble til en lydenhet.
<Koble til et headset / en håndfrienhet>
1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Koble til headsetet i henhold til prosedyren som beskrives i
avsnittet om paring av enheter.
3. Når du skal bruke headsetet, må du velge det fra listen over
registrerte enheter, trykke på Alternativ-tasten og velge
Koble til.
4. Hvis du vil kontrollere at det valgte headsetet er koblet til
riktig, kan du trykke på Alternativ-tasten. Hvis det er koblet
til riktig, vises Koble fra. Hvis det ikke er koblet til riktig,
vises Koble til.

Meny 3-1-3

Innstillinger

Du kan registrere nye enheter som er kompatible med
Bluetooth. Når du har skrevet inn et passord, kan du søke
etter enheten som du har lagt til.

Kalkulator

Meny 3-2

Denne inneholder standardfunksjoner som +, –, x, ÷ :
Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon, og Divisjon.
1. Skriv inn tallene ved å trykke på nummertastene.
2. Bruk en navigasjonstast for å velge et tegn for kalkulering.
3. Tast deretter inn tallene.
4. Trykk på

[Resultat] for å se resultatet.

5. Trykk på
[Nullstil] eller tast inn tallene for å gjenta
prosessen over.
6. For å avslutte Kalkulator, trykk på

[Tilbake].

n Merk Bruk -tasten for å slette numre eller tegn. Hvis du trykker på
- tasten, kan du legge inn et negativt tall. Du kan i tillegg
trykke på
-tasten for å legge inn et desimaltall.
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Enhets-konvertering

Meny 3-3

Meny 3-5-1

Ta opp

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker.
Det er 4 typer mål som kan konverteres til enheter: Lengde,
Område, Vekt og Volum.

Du kan ta opp talenotater i Diktafon-menyen.

1. Du kan velge én av de fire enhetstypene ved å trykke på
[Enhet].

2. Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på

2. Velg standardverdien ved å bruke
.
3. Med

og

og

,

,

velger du ønsket måleenhet.

Meny 3-4

Du kan se klokker fra storbyer rundt om i verden.
1. Velg byen som tilhører tidssonen ved å trykke på
-tastene.

- og

2. Du kan angi klokkeslett etter bytiden du velger ved å trykke
på
[Angi].

Diktafon

3. Tast in Talenotattittel, og trykk på

Vis liste

4. Du kan kontrollere den konverterte verdien for måleenheten
du vil ha. Du kan også taste inn et desimaltall ved å trykke
på
.

Verdenstid

1. Når opptaket er startet, vises meldingen Tar opp og
gjenværende tid.

Meny 3-5

Talenotatfunksjonen lar deg ta opp opptil 10 talemeldinger, og
hvert notat er på opptil 20 sekunder.

[Lagre].

[OK].
Meny 3-5-2

Telefonen viser talenotatlisten. Du kan Spille av og Slette
talenotat.

Minnestatus

Na

I st
få

Sø
(Ri

1. V
[

2. L
n

Meny 3-6

Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver
minneenhet, SIM-minne. Du kan gå til hver av menyene for
minneenhetene.

3. H
l
k
]
]
]
]
]
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Meny 4

Navn

Meny 4-1

I standby-modus trykker du på høyre valgtast
få direkte tilgang.

[Navn] for å

Søk
(Ringe fra telefonbok)

Meny 4-1-1

1. Velg Søk ved å trykke på venstre valgtast
[OK].

vil vises først, hvis du stiller inn slik.
] Slett: Sletter en post.
Meny 4-1-2

Legg til ny

[Velg] eller

2. Legg inn navnet du vil søke etter, eller velg venstre valgtast
[Liste] for å vise telefonboklisten.
n Merk Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i navnet
eller nummeret du vil søke etter.

3. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller
legge til stemme til en, velg
[Valg]. Menyen nedenfor vil
komme opp.
] Rediger: Du kan redigere navnet, nummeret, gruppen, tegnet eller bildet ved hjelp av navigasjonstasten.
] Skriv SMS/MMS: Etter at du har funnet nummeret du
ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det nummeret.
] Send via Bluetooth: Du kan sende dataene i telefonboken
til enheter som er kompatible med Bluetooth, via Bluetooth.
] Kopier: Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra
telefonen til SIM.
] Hovednummer: Du kan velge ett av følgende nummer:
mobil, hjemme, kontor – det du bruker oftest. Hovednummer

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne
funksjonen. Telefonminnet har plass til 200 oppføringer.
SIM-kortets minnekapasitet avhenger av
tjenesteleverandøren. Du kan også lagre 20 tegn for navn i
telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet.
Antall tegn er SIM-avhengig.
1. Velg Legg til ny ved å trykke på venstre valgtast
eller [OK].

[Velg]

2. Velg minnet du ønsker å lagre i: SIM eller Telefon. Hvis du
angir Telefon, må du velge hvilket nummer du vil ha som
Hovednummer.
a. Trykk på

[Ok] for å skrive inn navn.

b. Trykk på

[Lagre], og skriv så inn nummer.

c. Trykk på

[Lagre].

d. Du kan angi gruppe for oppføringen ved å trykke på
og :
e. Du kan angi tegn og bilde for oppføringen ved å trykke på
,
,
, .
n Merk Avatarbildet vises ikke hvis det er angitt et bilde for den
samme kontakten.
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Samtalegrupper

Meny 4-1-3

1. Trykk på

] Medlemsliste: Viser gruppemedlemmene du har valgt.

] Angi minne

] Gruppe-ringetone: Her kan du angi en ringetone for hver
gruppe.

Meny 4-1-5

Innstillinger

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan
opprette inntil 7 grupper.

[Navn] i hvilemodus.

2. Bla til Innstillinger og trykk på

Ko
elle

[Velg].

Bla til Angi minne, og trykk på

[Velg].

] Gruppeikon: Her kan du velge ikon avhengig av Gruppe.

- Hvis du velger Variabel, spør telefonen hvor du vil lagre
når du legger til nye oppføringer.

] Legg til medlem: Du kan legge til gruppemedlemmer. Du
kan ha opptil 20 medlemmer i hver Gruppe.

- Hvis du velger SIM eller Telefon, lagres oppføringer
direkte i SIM- eller telefonminnet.

] Slett medlem: Du kan slette medlemmer fra Gruppelistene.
Men navn og nummer forblir i telefonboken.
] Gi nytt navn: Gi gruppen nytt navn.

Hurtig-oppringing

Meny 4-1-4

Du kan knytte tastene
til
til en oppføring i
navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten
nede.
1. Åpne telefonboken først ved å trykke på
hvilemodus.
2. Bla til Hurtig-oppringing og trykk deretter på

[Navn] i

3. Hvis du ønsker å legge til en hurtigoppringing, velger du
(tom). Deretter kan du søke etter navnet i telefonboken.
4. Velg et navn for hurtigoppringing, og velg Endre eller Slett
for å redigere navnet.
36
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h

2. B
m

•

•

] Søk etter
Bla til Søk etter, og trykk på

[Velg].

3. S

- Hvis du velger Variabel, spør telefonen hvordan du vil
søke i oppføringene.
- Hvis du velger Navn eller Nummer, søker telefonen i
oppføringene etter Navn eller Nummer.
] Vis alternativer
Bla til Vis alternativer, og trykk på

[Velg].

- Bare navn: Still inn telefonboken på å vise bare navn.
[Velg].

Ko

- Med bilder: Still inn telefonboken med informasjonen om
tegn og bilde.
- Navn & nummer: Angi at navn og nummer skal vises i
telefonboklisten.

•

•
n

Sle

Du
fun

1. T
d

2. V

-5

m
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Meny 4-1-6

Kopier alle

Kopier eller flytt oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet
eller omvendt.
1. Åpne telefonboken først ved å trykke på
hvilemodus.
2. Bla til Kopier alle, og trykk på
menyen.

[Navn] i

[Velg] for å gå inn i

• SIM til telefon: Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet
til telefonminnet.
• Telefon til SIM: Du kan kopiere oppføringer fra
telefonminnet til SIM-kortet.
• Behold original: Originalnummeret beholdes under
kopiering.
• Slett original: Originalnummeret slettes under kopiering.
n Merk Når du kopierer en kontakt med mer enn ett nummer fra
telefonen til SIM-kortet, kopieres bare hovednummeret.

Meny 4-1-7

Du kan slette alle oppføringer i SIM og Telefon. Denne
funksjonen krever Sikkerhetskode.
1. Trykk på
[Navn] i hvilemodus og velg Slett alle, trykk
deretter på
[Velg].
2. Velg så et minne som skal slettes.

[OK] eller

Meny 4-1-8

Informasjon
] Tjenestenummer

Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over
tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIMkortet støtter
funksjonen).
1. Åpne telefonboken først ved å trykke på
hvilemodus og velge Informasjon.
2. Bla til Tjenestenummer, og trykk på

[Navn] i
[Velg].

3. Navn på tilgjengelige tjenester vises.

3. Skjermen viser følgende undermenyer.

Slett alle

3. Tast inn sikkerhetskode og trykk på
[Tilbake].

4. Bruk
og
tjeneste. Trykk på

to select a service. for å velge en
[Send].

] Minnestatus
Denne funksjonen gjør at du kan se hvor mange ledige og
brukte poster det er i telefonboken.
1. Åpne telefonboken først ved å trykke på
[Navn] i
hvilemodus. Velg Informasjon ved å trykke på [Velg].
2. Bla til Minnestatus og trykk på

[OK].

] Eget nummer (SIM-avhengig)
Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan
slå det opp senere.
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Meny 4-2

Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst
på skjermen er det seksjoner for dato. Når du endrer dato, blir
kalenderen oppdatert. En firkantet markør brukes til å finne
dagen du søker etter. Hvis du ser en strek på kalenderen,
betyr det at det er noe planlagt eller et notat for den dagen.
Denne funksjonen minner deg om timeplan og notat. Telefonen
varsler deg med alarm hvis du angir dette for notatet.

Beskrivelse

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med
og
. Hvis du stiller alarmen for notatet, vises
alarmklokken.
På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker
på
[Velg]. Trykk på
[Valg] for å slette eller redigere
notatet du har valgt.

Vis alle
Tast

Beskrivelse

Årlig

Ukentlig

Månedlig

Daglig
[Valg]

Meny 4-2-1

Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt notat for den
valgte dagen. Du kan lagre opptil 20 notater. Skriv inn det du
vil, og trykk på venstre valgtast
[OK]. Legg inn ønsket
informasjon under følgende: Klokkeslett, Gjenta og Alarm.
n Merk Agendahendelser og vekkerklokken fungerer ikke hvis telefonen er slått AV.
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Meny 4-2-3

Viser notatene som er satt opp for alle dager. Du blar gjennom
notatlistene med
og
. Du kan bruke samme meny
som Vis ved å trykke på
[Velg].

Slett siste
I planleggermodusen trykker du på venstre valgtast
som følger:

Legg til ny

Meny 4-2-2

No

Me
teg
for

1. V

2. H
p

3. S

Slik endrer du dag, måned og år.
Tast

Vis

Meny 4-2-4

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.

Slett alle
Her sletter du alle notater.

Meny 4-2-5

n

Planlegger

-2

Notat

d

Med Notat-funksjonen kan du fritt skrive notater (maks. 39
tegn). I motsetning til agendahendelser er det ingen alarmer
for Notat-funksjonen.

ker

-3

om
y

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast

Meny 4-3

[Velg].

2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke
på venstre valgtast
[Legg til].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast

[Ok].

n Merk Du kan endre modus for innskriving av tekst ved å trykke på
.

-4

-5
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Meldinger
Trykk på menytasten (
navigasjonstastene.

Ny melding
Skriv SMS

Meny 5

) og velg Meldinger ved hjelp av

Meny 5-1
Meny 5-1-1

Telefonen mottar varslinger om talemeldinger og
SMS-meldinger (Short Message Service).
Talemeldinger og SMS er nettverkstjenester. Kontakt
nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.
Når
ikonet vises, har du mottatt en talemelding.
Når
ikonet vises, har du mottatt en ny tekstmelding.
Hvis meldingsminnet er fullt, vises det en melding,
ikonet blinker, og du kan ikke motta nye meldinger.
Bruk alternativet Slett på Innboks-menyen for å slette unødvendige meldinger. Når det er plass i meldingsminnet, mottar
du eventuelle SMS-meldinger som ikke har blitt levert (forutsatt at det er nok ledig plass).
n Merk Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd,
tekststiler osv. For å kunne motta bilder, lyd og tekststiler må
mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.

1. Tast inn meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du skriver inn tekst, kan du se side 19 til 22
(innskriving av tekst).
2. Når du har fullført meldingen, trykker du på venstre valgtast
[Valg] for å velge alternativet du ønsker.
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Følgende alternativer er tilgjengelige:
] Send: Skriv inn nummeret, eller velg nummeret fra
telefonboken eller nylig angitte numre. Du kan sende en
melding til opptil fem telefonnumre om gangen. Trykk
deretter på venstre valgtast [Valg]. Alle meldinger blir
automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et
mislykket forsøk på å sende. Følgende alternativer vises:
1 Send (dette vises bare etter at et telefonnummer er
angitt)
2 Nylig angitt nummer

]
]

3. D
h
]
]

3 Søk
n Merk Sending av meldinger foregår i bakgrunnen. Når sendingen er
bekreftet, går telefonen tilbake til hvilemodus slik at andre
funksjoner kan brukes. Når meldingen er sendt, vises en
bekreftelse på skjermen om den ble sendt eller ikke.

]

] Lagre: Du kan lagre meldingen slik at den kan sendes
senere.

]

] Skrift: Du kan velge Størrelse og Stil på fontene.

]

] Farge: Du kan velge Farge på for- og bakgrunnen.

]

] Justering: Du kan velge Høyre, Sentrert eller Venstre for
meldingsinnholdet.

Sk

] Legg til T9-ordliste: Du kan legge til dine egne ord i
ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9.

Du
stø

1. G

Meldinger

] T9-språk: Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan
også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
] Avslutt: Hvis du velger dette alternativet mens du skriver
meldingen, kan du avslutte meldingsskrivingen og gå
tilbake til forrige skjermbilde. Meldingen blir ikke lagret.
3. Du kan også sende vedlegg med meldingen ved å trykke på
høyre valgtast [Sett inn] mens du skriver inn en melding.
] Symbol: Du kan sette inn spesialtegn.

er

] Bilde: Du kan sende og motta tekstmeldinger som
inneholder bilder, såkalte bildemeldinger. Det finnes flere
forhåndsinnstilte bilder i telefonen, og de kan byttes ut med
nye som mottas fra andre kilder.
] Lyd: Hvis tilgjengelig; du kan legge ved lyder som er
tilgjengelige for SMS.
] Tekstmaler: Du kan bruke Tekstmaler som er installert i
telefonen.
] Navn: Du kan legge til telefonnumre i meldingen.
] Signatur: Du kan legge ved visittkortet ditt.

Skriv MMS

Meny 5-1-2

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss
størrelse.
1. Gå til Meldinger-menyen ved å trykke på

2. Velg Skriv MMS for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige
MMS-malene.
4. Trykk på Sett inn for å legge til Symbol, Foto, Ta bilde, Bilde,
Lyd, Talenotat, Tekstmaler, Navn eller Signatur.
] Send: Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi
meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere
tidspunkt.
n Merk • Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv
etter et mislykket forsøk på å sende.
• Undersøk hos tjenesteleverandøren om Prioritet-tjenesten er
tilgjengelig.
• Sending av meldinger foregår i bakgrunnen. Når sendingen
er bekreftet, går telefonen tilbake til hvilemodus slik at andre
funksjoner kan brukes. Piler i bevegelse vises nederst til
høyre på skjermen når en melding sendes. Når meldingen er
sendt, vises en bekreftelse på skjermen om den ble sendt
eller ikke.

] Forhåndsvisning: For å se en forhåndsvisning av MMSen.
] Lagre: For å lagre MMSer i utboksen eller som maler.
] Legg til lysbilde: For å legge til et lysbilde før eller etter det
aktuelle lysbildet.
] Gå til lysbilde: For å gå til forrige eller neste lysbilde.
] Slett lysbilde: Sletter det aktuelle lysbildet.

[Velg].
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] Velg lysbildeformat

Meny 5-2

*S

- Still inn tid: For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst,
bilde og lyd.

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir
lagret i Innboksen.

S
k

- Bytt om på tekst og bilde (vises bare når meldinger har
både bilde og tekst): Du kan la bilde og tekst i en melding
bytte plass.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på
ikonene. Se ikonlisten.

] Fjern media: Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet.

Innboks

Ikon

Ikonliste

Nå
er

For

n Merk Dette alternativet vises bare når det finnes noe media.

MMS

]

] Legg til T9-ordliste: Du kan legge til dine egne ord. Denne
menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9
(T9Abc/T9abc/T9ABC).

SMS

]

] T9-språk: Velg en T9-redigeringsmodus.

Les multimediemelding

]

Les tekstmelding

]

Push-melding

]

] Avslutt: For å gå tilbake til Meldinger-menyen.
n Merk Hvis du velger bilde (15 K) på MMSer, vil nedlasting ta minst
15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under
nedlastingen. Etter 15 sekunder er det mulig å skrive en MMS.

SIM-melding

]
]

Les Push-melding
MMS-varsel
Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette
bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke
plass til melding», kan du rydde plass på hvert av
lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

]

*S
]
]
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* SIM-melding
SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du
kan flytte disse meldingene til telefonen.
Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den
er lastet ned og prosessert før du kan åpne den.
For å lese en melding må du først velge den ved å trykke på
.

Multimediemeldinger, i motsetning til tekstmeldinger, må
lastes ned fra serveren automatisk eller manuelt (se [Meny
5-9-2-5]). Nettverket sender først en varsling om
multimediemelding: Hvis alternativet Last ned automatisk
[Meny 5-9-2-5] er av, eller det har oppstått en feil, må
mottak bekreftes ved å velge [Motta]. Hvis alternativet Last
ned automatisk er på, lastes meldingen ned automatisk når
varslingen er mottatt.

] Vis: Du kan vise de mottatte meldingene.

* Spesifikke alternativer for meldingsnedlasting

] Svar: For å sende et svar til avsenderen.

] Informasjon: Viser innholdet i nedlastingsmeldinger.

] Videresend: Du kan endre melding som ikke er sendt.

] Last inn: Starter WAP-tilkoblingen til URL-adressen i
nedlastingsmeldingen. Telefonen må konfigureres for WAPtjenester [Meny 8-1-3] for å kunne bruke nedlastingsmeldinger.

] Ring tilbake: Du kan ringe tilbake til avsenderen.
] Slett: Du kan slette meldingen.
] Hent: Du kan trekke ut et bilde, en lyd eller en tekst. De
lagres i Min mappe eller i telefonboken.

Utkast

Meny 5-3

] Vis informasjon: Du kan se informasjon om mottatte
meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS),
Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse, prioritet
og klasse.

Ved hjelp av denne menyen kan du forhåndsinnstille inntil fem
multimediemeldinger som du bruker ofte. Denne menyen viser
listen over forhåndsinnstilte multimediemeldinger.

] Slett alle: Du kan slette alle meldingene.

] Vis: Du kan se MMS-melding.

te
e

* Spesifikke MMS-alternativer

er.

] Gjenta: Du kan gjenta gjengivelsen av den valgte
multimediemeldingen.
] Motta: (bare for varsling om multimediemelding).

Følgende alternativer er tilgjengelige:
] Rediger: Endrer den meldingen du velger.
] Slett: Sletter den meldingen du velger.
] Vis informasjon: Viser informasjon om meldingen.
] Slett alt: Sletter alle meldinger i mappen.
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Utboks

Meny 5-4

Her ser du sendte og usendte meldinger. For sendte meldinger
vises leveringsstatus.
Bla gjennom meldingene på samme måte som i Innboks.
Ikon

Ikonliste

] Slett alle: Du kan slette alle meldinger som ikke har blitt
sendt.

Inf

Når du ikke sendte meldingen:

Inf
GS
tra
info
tjen
num
Nå
skj
eve
und

] Send: Du kan sende meldingen.
] Slett: Du kan slette den gjeldende meldingen.
] Vis informasjon: Du kan vise informasjon om utboksen.

MMS sendt

] Send alle: Du kan sende alle meldingene du ikke sendte.

MMS ikke sendt

] Slett alle: Du kan slette alle meldingene du ikke sendte.

MMS mottak bekreftet

Lytt til talemelding

SMS sendt
SMS ikke sendt
SMS mottak bekreftet
Når du har sendt meldingen:
] Vis: Du kan vise de sendte meldingene.

Meny 5-5

Når du har valgt denne menyen, trykker du på venstre valgtast
[OK] for å høre på talemelding. Du kan også holde nede
- tasten i standby-modus for å høre på talemelding.
n Merk Når du mottar talemelding, vises ikonet på telefonen, og du
hører en varseltone. Du bør kontakte din nettverksoperatør for
nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn
telefonen riktig.

(Av

n

Le

1. N
å
a
t

] Videresend: Du kan videresende denne meldingen til andre
mottakere.

2. M

] Slett: Du kan slette meldingen.

Em
(av

] Vis informasjon: For å se informasjon om sendte meldinger:
Mottakers adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato
og klokkeslett, Type og Størrelse.
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Infomelding

Meny 5-6

(Avhengig av nettverk og abonnement)
Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til
GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger,
trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type
informasjon har et nummer; derfor kan du kontakte
tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte
nummeret for informasjonen.
Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på
skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For
eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene
under.
n Merk Hvis du aktiverer gruppeutsendelsestjenester, kan standbytiden reduseres

Les

Meny 5-6-1

1. Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for
å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en
annen melding ved å bla med
,
, eller
[Neste
trinn].
2. Meldingen vil bli vist til en annen melding nås.

Emner
(avhengig av nett og abonnement)

] Vis liste: Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har
lagt til. Hvis du trykker på
[Valg], kan du redigere og
slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
] Aktiv liste: Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den
aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan
du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Meny 5-7

Maler er forhåndsdefinert tekst eller multimediemeldinger,
som er nyttig for raskere meldingsskriving.
Her finner du detaljert informasjon om de to typene maler som
er tilgjengelige.

Tekstmaler

Meny 5-7-1

Du har seks tekstmaler:

Multimedia mal

Meny 5-7-2

Du kan bruke følgende alternativer.
] Vis: tilgjengelige multimedia maler.
] Rediger: Du kan redigere MMS-maler.
] legg til ny: opprett flere multimedia maler.

Meny 5-6-2

] Legg til ny: Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i
telefonminnet med kallenavn.

] skriv melding: Skriv og send multimedia meldinger.
] Slett: Du kan slette MMS-maler.
] Slett alle: Slett alle multimedia meldinger.
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Signatur

Meny 5-7-3

MMS

Innstillinger

Meny 5-8

Tekstmelding

Meny 5-8-1

] Meldingstyper:
Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post,
ERMES
Vanligvis er meldingstypen satt til Tekst. Du kan konvertere
teksten til andre formater. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen
er tilgjengelig.
] Gyldighetsperiode: Denne nettverkstjenesten lar deg stille
inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos
meldingssenteret.

]
]

] Leveringsrapport: Når du velger Ja i denne menyen, kan du
kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.

Inf

] Last ned automatisk: Hvis du velger På, mottar du
multimediemeldinger automatisk. Hvis du velger Av, vil du
motta et varsel i innboksen om ventende meldinger. Hvis du
velger kun hjemmenettverk, mottar du multimediemeldinger
avhengig av hjemmenettverket.
] Nettverksinnstillinger: Velger du en multimedia meldingsserver, angir du den her.

]

]

] Tillatte typer
Personlig: Personlig melding.

] Svar via samme servicesenter: Når du sender en melding
kan mottakeren svare på den, men kostnaden for
svarmeldingen blir belastet din telefonregning.

Informasjon: Nødvendig informasjon.

] SMS-senter: Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan
du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

for
tele

] Gyldighetsperiode: Denne nettjenesten lar deg stille inn
hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos
meldingssenteret.

] Leveringsrapport: Hvis du velger Ja, kan du sjekke om
meldingen ble sendt eller ikke.
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Meny 5-8-2

] Prioritet: Du kan angi prioriteten på den meldingen du
velger.

Du kan lage en egen signatur.

Reklame: Kommersiell melding.

Talemeldingssenter

]
Meny 5-8-3

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter
denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises
symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør

Pu

Du

Meldinger

8-2

for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn
telefonen riktig.
] Hjem: Du kan høre på talepost ved å velge Hjem.
] Roaming: Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost
hvis roaming-tjeneste støttes.

du

u
du
ger

Infotjeneste

Meny 5-8-4

] Motta
Ja: Med dette menyvalget vil telefonen motta
Infotjenestemeldinger.
Nei: Med dette menyvalget vil telefonen ikke lenger motta
Infotjenestemeldinger.
] Alarm
Ja: Telefonen piper når du har mottatt
Infotjenestemeldinger.
Nei: Telefonen piper ikke selv om du har mottatt
Infotjenestemeldinger.
] Språk

-3

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/av].
Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har
valgt.

er

ør

Push-meldinger

Meny 5-8-5

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.
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Meny 6

Med kameraet kan du ta bilder av mennesker og hendelser
mens du er på farten.

Ta bilde

Meny 6-1

• Ta et bilde med åpen mappe
1. Velg Ta bilde, og trykk på
. Hvis du vil direkte til denne
menyen, hold nede lenge.
2. Fokuser på motivet for å fange bildet, og trykk deretter på
.
3. Hvis du vil lagre det, trykk på

eller

.

-

: bla gjennom alle alternativene

-

: endre det uthevede alternativet

-

: ta bildet

-

: gå tilbake til den forrige menyen eller avslutte kameramodus

avhengig av oppløsning.
] Farge [
]: Du kan velge mellom tre innstillinger: Farge,
Sepia og Svart-hvitt
] Lysstyrke [
]: Juster lysstyrken med høyre og venstre
navigasjonstast. Du kan velge mellom fem lysstyrker: -2, -1,
0, +1, +2.
] Selvutløser [
]: Du kan velge forsinkelse (av, tre
sekunder eller fem sekunder). Telefonen tar deretter et
bilde etter den angitte tiden.
] Minnestatus [
]: Sjekk hvor mye minne som er
tilgjengelig for nye bilder.
] Blits [
]: Du kan bruke blitsen når du tar bilde på et
mørkt sted.
] Bildeoppløsning [
]: Du kan velge mellom en
bildestørrelse på enten stor (640 x 480), middels (320 x 240),
liten (128 x 160) eller telefonbok (48 x 48).

-

: sende bildet via MMS

-

: lagre bildet

] Bildekvalitet [
]: Du kan stille inn bildekvaliteten til
enten basis, normal eller fin.

-

: slette bildet

• Ta bilde med telefonen lukket

n Merk Du kan kontrollere størrelse, lysstyrke, farge og zooming på
bildene ved å trykke på (
eller
).

Hvis du vil endre kamerainnstillingene, bør du se på ikonene
nedenfor.
] Zoom [
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]: Du kan stille inn zoom-verdien fra x1 til x5

Du kan se deg selv i den utvendige skjermen, når du tar ett
selvportrett.
1. Press lenge på [

].

2. Velg ”ta bilde” ved hjelp av volumknappene [ ], press
deretter på [ ].

3. F
b
n

• Ta

• Ly
s

• Lo

•T

Ta

Du
en
n

Ko

Du
tatt
lag
n

Kamera

e,

3. Fokuser på det ditt motiv, og trykk [
bilde lagres automatisk.

e
1,

n Merk Når du tar et bilde når telefonen er lukket, kan du ikke endre
kamerainnstillingene (oppløsning, kvalitet o.l.). Telefonen bruker automatisk innstillingene som sist ble angitt. Da er det ikke
mulig å endre zoom, stille inn selvutløseren, seriefotografere
eller ta bilder med ramme.

0),

]. Denne gangen vil

Album

Alle bilder

• Ta bilde: aktiver ”ta bilde” funksjonen.

Du kan vise bilder i rekkefølge.

• Lysbilde fremvisning: viser bildene i ditt album som lysbilde
show.

Generelle bilder

• Lommelykt: Aktiver fotolyset.

Ta bilde med bakgrunn

Meny 6-2

Du kan ta et bilde mot forskjellige bakgrunner. Og du kan velge
en ramme ved å trykke på (
og
).
n Merk I denne modusen kan du ikke endre innstillingene til
bildeoppløsning og farge.

Kontinuerlig

Meny 6-3

Du kan ta maks. 9 bilder etter hverandre av gangen. Etter å ha
tatt et bilde, kan du se det ved å trykke på
. Du kan også
lagre det ved å trykke på
.
n Merk Hvis du stiller inn 320x240 i bildeoppløsning, kan du bare ta 6
bilder. Med 128x160 er det mulig å ta opptil 9 bilder.

Meny 6-4-1

Meny 6-4-2

Du kan vise alle bilder unntatt ramme- og telefonbokbilder.

Modusbilder

• Tilbake: Gå tilbake til forrige meny.

Meny 6-4

Du kan vise og sende et bilde. I tillegg kan du stille inn vinduet
som bakgrunn.

Meny 6-4-3

Du kan vise alle rammebilder.
• Valg
] Multivisning: Du kan vise maks. 9 miniatyrbilder på en
skjerm.
] Skriv MMS: Du kan sende et bilde via MMS-meldinger.
] Sende via Bluetooth: Bildet kan sendes via Bluetooth.
] Angi som bakgrunn: Du kan angi et bilde som bakgrunn.
] Lysbildefremvisning: I denne menyen kan du vise
lysbildefremvisning automatisk.
] Slett: Du kan slette et bilde.
] Rediger tittel: Du kan redigere tittelen på bildet.
] Vis informasjon: Du kan vise informasjonen om tittel,
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størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.

Lagre automatisk

] Beskyttelse: Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell
i denne menyen.

Telefonbokbilder

Meny 6-4-4

Lagrer automatisk bilder du har tatt med kameraet.

Meny 6-5-3

Du
for

1. T

2. T

Du kan vise alle telefonbokbilder.

Kl

] Angi som bakgrunn: Du kan angi et bilde som bakgrunn.

He

] Lysbildefremvisning: I denne menyen kan du vise
lysbildefremvisning automatisk.

Nå
[Ve

] Slett: Du kan slette et bilde.

1.

g
H

] Rediger tittel: Du kan redigere tittelen på bildet.
] Vis informasjon: Du kan vise informasjonen om tittel,
størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.

2.

] Beskyttelse: Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell
i denne menyen.

3.

Innstillinger

Meny 6-5

Minnestatus

Meny 6-5-1

d

L
s
4.

Du kan kontrollere kapasiteten til bildet og ledig minne.

Tøm album
Du kan slette alle bilder som er lagret i et minne.

Meny 6-5-2

s

5. T

6. D
i

Nå

Nå
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Innstillinger

Meny 7

Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv
foretrekker.

] Hvis du vil slå av alarmen, trykker du på høyre valgtast
[Avslutt].

1. Trykk på

[Meny] i hvilemodus.

n Merk Vekkerklokken fungerer bare når telefonen er på.

2. Trykk på

for direkte tilgang til Innstillinger.

Klokkealarm

Dato og klokkeslett
Meny 7-1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.
Når du har valgt en klokkealarm ved hjelp av venstre valgtast
[Velg]:
1.

Alarm på/av: Velg På ved hjelp av venstre/høyre navigasjonstast.
Hvis du vil deaktivere alarmfunksjonen, velger du Av.

2.

Alarmklokkeslett: Angi alarmklokkeslettet ved hjelp av
de numeriske tastene.

3.

Gjenta: Velg ønsket alternativ, En gang, Man-Fre, ManLør eller Hver dag, ved hjelp av venstre/høyre navigasjonstast.

4.

Alarmsignal: Velg ønsket alarmmelodi ved hjelp av venstre/høyre navigasjonstast.

5. Trykk på venstre valgtast [OK].

Meny 7-2

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å
gjøre.

Angi dato

Meny 7-2-1

Her angir du dato.

Datoformat

Meny 7-2-2

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ,
ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Måned / Å: År.)

Angi klokkeslett

Meny 7-2-3

Her stiller du klokken på telefonen.
n Merk Hvis du bruker 12-timers format, kan du veksle mellom AM/PM
ved hjelp av opp-/nedretningstastene.

Tidsformat

Meny 7-2-4

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

6. Du kan redigere navnet på klokkealarmen. Når du har tastet
inn navnet, trykker du på venstre valgtast [OK].

Telefon oppsett

Når en alarmfunksjon er aktivert, vises i standby-modus.

Her stiller du inn funksjoner som gjelder telefonen.

Meny 7-3

Når alarmklokkeslettet er nådd, spilles alarmmelodien av.
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Innstillinger

Meny 7-3-2

•A

A

- Innvendig display

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil
også påvirke språket i redigeringsmodus.

- Sub-LCD

Anrops innstillinger

V
ik

Vis innstillinger

Meny 7-3-1

] Bakgrunn: Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

Standard
Du kan velge ett bilde eller animasjon som bagrunn ved og
presse
eller
,
,
.
Min mappe
Du kan velge ett bilde eller animasjon som bagrunn.
] Mobilfarger: Du kan velge mellom fire forskjellige farger:
Ren stil,Klar stil,Papirstil og Metallisk stil.
] Velkomstmelding: Hvis du velger På, kan du redigere
teksten som vises i hvilemodus.
] Bakgrunnslys: Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys
på den indre skjermen.
] Informasjonsvindu: Du kan forhåndsvise tilstanden til den
valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på
bunnen av skjermen.
] Nettverksnavn: Hvis du angir at den er PÅ, vises
nettverksnavnet (navnet på tjenesteleverandøren) på den
innerste LCD-en.

Språk

Meny 7-4

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på
i Innstillinger.

[Velg]

A

Ta

Viderekobling

Meny 7-4-1

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler,
fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer
informasjon hos din tjenesteleverandør.
] Alle taleanrop: Viderekobler alle anrop.
] Hvis opptatt: Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
] Hvis ikke svar: Viderekobler anrop du ikke svarer på.
] Hvis utenfor rekkevidde: Viderekobler anropene når
telefonen er slått av eller er uten dekning.
] Alle dataanrop: Viderekobler alle dataanrop til et nummer
med PC-tilkobling.
] Alle faksanrop: Viderekobler alle faksanrop til et nummer
med fakstilkobling.
] Avbryt alle: Avslutter alle viderekoblingstjenester.
Undermenyene
Menyvalgene for Viderekobling har følgende undermenyer.
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Innstillinger

3-2
vil

• Aktiver

Send mitt nummer
(avhengig av nettverk og abonnement)

Aktiverer tjenesten.
Til talepost

-4
lg]

4-1

er,

uk.

r

Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen finnes
ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.
Annet nummer

] På: Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette
innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers
telefon.
] Av: Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.
] Angitt av nettverk: Hvis du velger dette alternativet, kan du
sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på
linje 1 eller linje 2.

Tast inn nummeret for viderekobling.
Favoritt nummer
Du kan velge 5 nummer som det nylig ble viderekoblet til.
• Avbryt
Deaktiverer tjenesten.

Samtale venter
(nettverksavhengig)

Meny 7-4-4

] Aktiver: Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende
(innkommende) anrop.

• Vis status
Viser status for tjenesten.

Svarmodus

Meny 7-4-3

Meny 7-4-2

] Deksel åpent: Med dette menyvalget kan du motta anrop
ved bare å åpne dekselet.
] Valgfri tast: Med dette menyvalget kan du motta anrop ved
å trykke på en hvilken som helst tast unntatt
.
] Bare send: Med dette menyvalget kan du motta anrop ved
bare å trykke på
[Send]-tasten.

] Avbryt: Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det
ventende (innkommende) anropet.
] Vis status: Viser status på Samtale venter.

Minuttvarsel

Meny 7-4-5

Hvis du velger På, kan du sjekke samtalevarigheten med en
dyp tone hvert minutt under en samtale.

Automatisk oppkall

Meny 7-4-6

] På: Når denne funksjonen er på, vil telefonen automatisk
prøve å ringe opp igjen når et anrop ikke kommer gjennom.
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Innstillinger

] Av: Telefonen vil ikke gjøre noen forsøk på å få gjennom et
anrop etter et mislykket forsøk.

telefonlåsen på Automatisk, vil telefonen be om
sikkerhetskode bare når du endrer SIM-kort.

Sikkerhetsinnstillinger

Samtalesperre

Oppgi PIN-kode

Meny 7-5
Meny 7-5-1

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber
om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne
funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.
1. Velg Anmodning om PIN-kode i Sikkerhetsinnstillingermenyen, og trykk deretter på
[Velg].
2. Angi På/Av.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du
slår på telefonen.
4. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen
låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn
PUK-koden.
5. Du kan taste inn PUK-kode opptil 10 ganger. Hvis du taster
inn feil PUK-kode mer enn 10 ganger, kan du ikke låse opp
telefonen. Du må kontakte tjenesteleverandøren.

Telefonlås

Meny 7-5-2

Du kan bruke sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende
kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om
sikkerhetskode hvis du aktiverer telefonlås På. Hvis du setter
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•V

V
Meny 7-5-3

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller
mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever
passordet for samtalesperre. Du kan se følgende
undermenyer:
] Alle utgående: Sperrer alle utgående anrop.
] Internasjonal: Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
] Internett tilkobling: Sperrer alle utgående internasjonale
anrop unntatt hjemmenettverk.
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(SI
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]
]
]

] Alle innkommende: Sperrer alle inngående anrop.
] Innkommende ved nettveksling: Sperrer alle inngående
anrop med roaming.
] Avbryt alle: Avbryter alle sperretjenester.
] Bytt passord: Du kan endre passordet for samtalesperring.
Undermenyene:
• Aktiver
For å be nettverket om å sette anropsrestriksjon på.
• Avbryt
Fjerner valgt anropsrestriksjon.

En

PIN
ben

Du
Sik

1. H
i

2. T

Innstillinger

Nettverksinnstillinger

• Vis status
Viser status: om anropene er sperret eller ikke.
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Fast nummer
(SIM-avhengig)

Meny 7-5-4

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte
telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.
] Aktiver: Du kan begrense de utgående anropene til
bestemte telefonnummer.
] Avbryt: Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.
] Nummerliste: Du kan se nummerlisten som er lagret som
Fast nummer.

Meny 7-6

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten
automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk
Automatisk.

Automatisk

Meny 7-6-1

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk
søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt
“Automatisk”, vil telefonen være innstilt på “Automatisk” selv
om telefonen slås av og på.

Manuelt

Meny 7-6-2

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number,
benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser
dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis
dette nettverket har en roaming-avtale med
nettverksoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet
nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

Du kan endre tilgangskodene: PIN-kode, PIN2-kode,
Sikkerhetskode.

Foretrukket

Endre koder

Meny 7-5-5

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode, skriv
inn din opprinnelige kode og trykk deretter på
[OK].
2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode og bekreft dem.

Meny 7-6-3

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som
telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere
seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens
forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.
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Innstillinger

Tilbakestill innstillinger

Meny 7-7

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du
trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

GPRS innstilling

Meny 7-8

GPRS tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.
Hvis du velger Slå på og nettverket støtter pakkedata,
registrerer telefonen GPRS-nettverket, og SMS-meldinger
sendes via GPRS. Når du aktiverer en slik forbindelse, går det
for eksempel også raskere å sende og motta e-post. Hvis du
velger Ved behov, vil telefonen kun ta i bruk
pakkedataforbindelsen hvis du starter et program eller utfører
en handling som gjør at det er behov for den.
GPRS-forbindelsen slås av når det ikke lenger brukes av noe
program.
n Merk Hvis det ikke er noen GPRS-dekning, og du har valgt Slå på, vil
telefonen fra tid til annen prøve å opprette en
pakkedataforbindelse.
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Tjeneste

Meny 8

Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application
Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger
og flyinformasjon. Disse tjenestene er spesielt utviklet for
mobiltelefoner, og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.
Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og
takster hos den nettverksoperatøren og/eller
tjenesteleverandøren som du velger å bruke.
Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner om hvordan
du bruker tjenestene.
Så snart du er koblet til, vises hjemmesiden. Innholdet
avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan gå til hvilken som
helst side på Internett ved å skrive inn URL-adressen. Du kan
når som helst trykke på
-tasten for å lukke nettleseren.
Telefonen går da tilbake til standby-modus.

Tast

Beskrivelse
Blar gjennom hver linje av innholdet.
Vender tilbake til forrige side.
Velger alternativer og bekrefter
handlinger.

Bruke WAP-nettlesermenyen
Flere forskjellige menyvalg er tilgjengelige når du surfer på
mobilnettet.
n Merk Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken
nettleserversjon du har.

• Hjem
Se [Meny 8-1-1].

Navigere med WAP-nettleseren
Du kan surfe på Internett ved å bruke enten telefontastene
eller WAP-nettlesermenyen.
Bruke telefontastene
Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene annerledes
enn i telefonmodus.

• Oppdater
Oppdaterer den gjeldende siden.
• Bokmerker
Se [Meny 8-1-2].
• Lagre som bokmerke
Du kan lagre et webområde som et bokmerke.
• Gå til URL
Du kan gå til det webområdet du ønsker. På denne menyen
kan du også redigere adressen til webområdet.
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Tjeneste

] Tilkoble: Kobler deg til valgt bokmerke.

• Tøm cache

] Legg til ny: Velg dette alternativet for å opprette et nytt
bokmerke.

Innholdet i cacheminnet fjernes.

Internett

Meny 8-1
Meny 8-1-1

Hjem

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det
nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli
definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den
aktiviserte profilen.
Meny 8-1-2

Bokmerker

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du
ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har
ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.
Slik oppretter du et bokmerke
1. Trykk på venstre valgtast

[Valg].

2. Velg Legg til ny og trykk på OK-tasten.
3. Etter at du har tastet inn ønsket URL-adresse og tittel,
trykker du på OK.
* Tips: Bruk
-tasten og
-tasten til å taste inn
symboler. For å legge inn «.», trykk på
.
Etter du har valgt et bokmerke, er følgende alternativer
tilgjengelige:
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] Rediger: Du kan redigere Internett-adressen og navnet på
valgt bokmerke.
] Slett: Sletter alle bokmerker.
Slett alle: Sletter alle bokmerker.

Profiler

Meny 8-1-3

En profil er den nettverksinformasjonen som brukes når du
kopler deg til Internett.
Hver profil har følgende undermenyer:
] Aktiver: Du kan aktivere valgt profil.
] Innstillinger: Du kan redigera och ändra WAP-inställningar
i den valda profilen.
- Hjemmeside: Her kan du legge inn adressen på den siden
du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å
skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren
legger dette til automatisk.
- Bærer: Du kan angi databærertjeneste.
1 Data
2 GPRS

Tjeneste

- Datainnstillinger: Vises bare hvis du velger Data som
bærertjeneste.

å

-3

ar

en

IP-adresse: Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du
ønsker.

- Tilkoblings type: Alternativer for tilkoblingstype er
Midlertidig eller Kontinuerlig og avhenger av gatewayen
du bruker.
Kontinuerlig

Ring opp nummer: Skriv inn telefonnummeret som skal
slås for å komme til din WAP-gateway.

En bekreftet leveringsmekanisme, men skaper mer
nettrafikk.

Bruker-ID: Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE
WAP-gatewayen).

Midlertidig

Passord: Passordet som identifiserer deg på
oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

HTTP

Anropstype: Velg dataanropstype: Analog eller Digital
(ISDN).
Overføringshastighet: Hastigheten på datatilkoblingen;
9600 eller 14400.
Ventetid: Du må angi tidsgrense. Når du har angitt det, vil
WAP-navigeringstjenesten være utilgjengelig dersom data
ikke blir skrevet inn eller overført.
- GPRS-innstillinger: Tjenesteinnstillingene er bare
tilgjengelige når GPRS er valgt som bærertjeneste.
IP-adresse: Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du
bruker.
APN: Skriv inn APN til GPRS.
Brukernavn: Identifiserer brukeren for APN-serveren.

En tilkoblingsløs tjeneste.
Kopler klienter til server direkte i HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol).
- Proxy-innstillinger
IP-adresse: Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du
bruker.
Port: Legg inn Proxy-port.
- DNS-innstillinger
Primærserver: Legg inn IP-adresse for den primære
DNS-serveren du har tilgang til.
Sekundærserver: Legg inn IP-adresse for den sekundære
DNS-serveren du har tilgang til.
- Sikkerhetsinnstillinger: Avhengig av gateway-port kan du
velge dette alternativet som På eller Av.

Passord: Passord nødvendig for APN-serveren.
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Tjeneste

- Vis bilde: Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises
eller ikke.
] Gi nytt navn: Du kan endre navnet på valgt profil.
] Slett: Sletter valgt profil fra listen.
] Legg til ny: Du kan legge til ny profil.

Gå til internettadresse

Meny 8-1-4

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn
ønsket URL-adresse, trykker du OK.

Cache-innstillinger

Meny 8-1-5

Sikkerhetssertifikater

Meny 8-1-7

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.
] Fullmakt: Her ser du en liste over autorisasjonssertifikater
som er lagret i telefonen din.
] Personlig: Her ser du en liste over personlige sertifikater
som er lagret i telefonen din.

Tilbakestill profiler

Meny 8-1-8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Nettleserversjon

Meny 8-1-9

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i
bufferminnet i telefonen.

WAP-läsarens version visas.

] Tøm cache: Sletter innholdet i bufferminnet.

SIM-tjeneste

] Cachekontroll: Velg om et tilkoplingsforsøk skal gjøres via
en buffer eller ikke.

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och
nätverkstjänsterna. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil
ha mer informasjon.

n Merk En buffer er et minne som brukes til å lagre data midlertidig.

Cookies-innstillinger

Meny 8-1-6

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i
bufferminnet i telefonen.
] Slett cookies?: Tømmer innholdet i informasjonskapslene.
] Kontroller cookies: Kontroller om en informasjonskapsel er
i bruk.
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Meny 8-2
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Nedlastinger

Meny 9

-7

r

Via denne menyen kan du finne bilder eller lyder som du har
lastet ned fra WAP, slik at du kan angi dem som bakgrunn eller
ringetoner. Denne menyen inneholder også alle Java-programmene.

Spill & mer
Mine spill & mer
-8

ar.
-9

-2

Meny 9-1
Meny 9-1-1

I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som
er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de
nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ.
De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper Trykk på
venstre valgtast
[Velg] for å åpne valgt mappe eller laste
valgt MIDlet. Med høyre valgtast
[Meny] får du tilgang til følgende menyer.r.
] Ny mappe: Oppretter en ny mappe.
] Flytt: Flytter mappen eller programmet som er valgt, til en
målmappe.
] Start: Start det valgte programmet.
] Info: Viser informasjon om applikasjonen.
] Fjern: Sletter en mappe eller et program.

- Alltid: Dataforbindelsen opprettes øyeblikkelig uten
varsel.
- Påminnelse: Du vil bli spurt om tillatelse før applikasjonen
oppretter dataforbindelsen.
- Aldri: Ingen dataforbindelse tillates.
n Merk Du kan ikke fjerne eller gi nytt navn til den forhåndsinstallerte
mappen eller til et spill i mappen.

Java er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems.
I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av
standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer,
kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert
telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle
Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes
ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er
lastet ned, vil det vises i menyen Mine spill & mer, der du
kan velge, kjøre eller slette programmet.
Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i
JAD- eller JAR-format.
n Merk • JAR er et komprimert format av Java-programmet, og
JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert
informasjon. Før du laster ned, kan du via nettverket se
detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.

] Oppdager: Oppdaterer et program ved hjelp av WAP.
] Valg: Noen Java-applikasjoner kan kreve at det opprettes
en dataforbindelse. Velg et av disse alternativene for å angi
et tilkoplingsvalg.
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Nedlastinger

• Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke
alle Java-programmer kompatible med alle telefoner,
fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke databiblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på
når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet
spesielt for telefonen som denne håndboken er beregnet
på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt.
Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes
programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en
produktfeil.
n Advarsel Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2
Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er
basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare
på PCer.

Profiler

Meny 9-1-2

Denne menyen inneholder de samme innstillinger sim
Interner\tt menyen. For å laste ned nye applikasjoner, er WAP
forbindelse påkrevd.

Bilder
Trykk på venstre valgtast
alternativer.

Meny 9-3
[Valg] for å få opp følgende

De
dis

] Angi som ringetone: Valgt lyd kan angis som ringetone.
] Skriv melding: Melodi kan sendes på SMS og MMS.
] Sende via Bluetooth: Melodier kan sendes via Bluetooth.

Sta

Ho
Mu
Ho

Meny 9-2
[Valg] for å få opp følgende

] Angi som bakgrunn: Valgt bilde kan angis som bakgrunn.
] Skriv bildemelding: Nedlastet bilde kan sendes via MMS.
] Sende via Bluetooth: Bildet kan sendes via Bluetooth.
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Lyder

Trykk på venstre valgtast
alternativer.

Lad
De
når
bor

Tilbehør
Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge
disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

-3

Datakabel/CD
Du kan koble telefonen til PC for å
utveksle data mellom dem.

Standardbatteri
n Merk • Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
• I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
• Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt
vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har
flere spørsmål.

Hodesett
Muliggjør bruk av håndfrisett.
Hodetelfon med mikrofon medfølger.

Lader
Denne laderen lar deg lade batteriet
når du befinner deg hjemmefra eller
borte fra kontoret.
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Teknisk informasjon
Generelt
Produktnavn: F2400
System

: GSM 900 / DCS 1800

Romtemperatur
Maks: +55°C
Min : -10°C
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F2400 BRUGERMANUAL
- DANSK

Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv
2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et
andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved
hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret
af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at
forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og
menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle
apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor,
renovationsselskab eller den butik, hvor du købte
produktet.
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Introduction

Læ
ulo
info

Tillykke med din avancerede og kompakte F2400 mobiltelefon,
som er designet til at anvende den seneste digitale, mobile
kommunikationsteknologi.

Ud

Ra
Rat
• Denne brugermanual indeholder vigtig information om
vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs alle
informationer grundigt for at få det optimale ud af
telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug.
Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke
udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan
betyde, at garantien for apparatet bortfalder.
• Selv om informationerne i denne brugermanual er
meget detaljerede, kan nogle af telefonens funktioner
adskille sig en smule fra beskrivelsen i denne manual.
Du kan kontakte LG Customer Care for at få yderligere
oplysninger om produktet.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller
ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret
information findes i denne manual.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler
Radiobølgestråling og information om Specific Absorption
Rate (SAR)
Denne mobiltelefon, model F2400, er designet til at opfylde
sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav
er baseret på videnskabelige retningslinjer for
sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle
mennesker uanset alder og helbredstilstand.
• Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en
enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate,
eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af
standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste
tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
• Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for
de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle designet til at
opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med
radiobølger.
• SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale
kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP),
er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
• Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet
af DASY3 for brug ved øret, er 1,3 W/kg (10g).

Produktpleje og vedligeholdelse
Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er
godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af
andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller
garanti for telefonen og kan være farligt.
• Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
• Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som
fx TV, radio og PC.
• Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
• Tab ikke telefonen.
• Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
• Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den
dækkes med husholdningsfilm.
• Brug en tør klud til at rengøre enheden.
(Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder
eller alkohol.)
• Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
• Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter:
Den kan påvirke magnetstribens informationer.
• Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan
ødelægge telefonen.
• Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

• Håndter tilbehør som fx håndfrit sæt varsomt.
Rør ikke antennen uden grund.
• Hvis du kommer telefonen i lommen eller tasken uden at
tildække stikket, kan metalgenstande (fx mønter, papirclips
og kuglepenne) kortslutte telefonen. Tildæk altid stikket når
det ikke er i brug.
• Placer aldrig telefonen i en mikrobølgeovn, da batteriet kan
eksplodere.

• Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.

Po

• Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer,
computere, etc.

•A
h
k

Trafiksikkerhed
Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de
områder, du kører i.
• Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.

• Kun autoriseret personale bør servicere telefonen og dens
tilbehør. Forkert installation eller service kan resultere i
ulykker, og som følge deraf ugyldiggøre garantien.

• Giv kørslen din fulde opmærksomhed.

• Brug ikke telefonen hvis antennen er beskadiget. Hvis en
beskadiget antenne kommer i berøring med hud, kan det give
et lille brændemærke. Kontakt venligst et autoriseret LG
Servicecenter for at få den beskadigede antenne udskiftet.

• Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader
det, inden du foretager en opringning eller besvarer et
opkald.

• Mærkaten på telefonen indeholder vigtige oplysninger om
kundesupport. Fjern den ikke.

• Benyt om muligt et håndfrit talesæt.

• Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit
motorkøretøj, fx bilstereo og sikkerhedsudstyr.

Elektroniske enheder

• Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan forårsage alvorlig
skade, hvis det ikke kan fungere korrekt.

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan
påvirke ydeevnen.

Områder med eksplosionsfare

• Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til
medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at
anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din
brystlomme.
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Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær
opmærksom på forbud og overhold alle forbud og
bestemmelser.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Potentiel eksplosionsfare

Batteri – information og vedligeholdelse

• Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend
heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller
kemikalier.

• Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader
det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen
hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.

• Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke
transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som
din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

• Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er
designet til at maksimere batteriets levetid.

Ombord på fly

• Hold batteriets metalstik rene.

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.
• Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.

• Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel.
Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal
udskiftes.

• Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at
indhente tilladelse fra besætningen.

• Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for
at optimere ydelsen.

Børn

• Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke,
hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns
rækkevidde. Den indeholder små dele, som kan udgøre en
kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

• Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.

• Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser,
det kan forringe batteriets ydelse.

Nødopkald

Netværkstjeneste

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige under alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af
telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

Nogle tjenester og funktioner beskrevet i denne brugermanual
afhænger af netværket eller abonnementet. Derfor er det
måske ikke alle menuer, der er tilgængelige på din telefon.
Information om abonnementet fås ved henvendelse til
udbyderen.
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F2400 Egenskaber
Telefonens dele

Åb

Højre side

Forside
Kamera-tast
Tryk på tasten, og hold den nede for at aktivere kamerafunktionen. Brug også denne tast til at tage et billede.

3. Sub-LCD
1. Hovedsætjack
2. Op/ned
taster på siden

1. Hovedsætjack

4. Kameralinse

5. Blitz

Bagside

• Tilslut et hovedsæt her.
2. Op/ned taster på siden

Huller til strop

• Tryk på denne tast for at vise det aktuelle klokkeslæt på
frontskærmen.

Batterilås
Tryk på denne knap for at fjerne batteridækslet.
Batteridæksel

• Styrer lydstyrken af tastaturlyden i standbytilstand når
telefonen er klappet op.

3. P
fu

5. T
SIMkortplads

Batteridæksel pakke

4. Kameralinse
Batteriterminaler

n Bemærk Snavs på kameralinsen kan påvirke billedkvaliteten.
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2. V
fu

4. S

• Styrer lydstyrken i højttaleren under et telefonopkald.
3. Sub-LCD

5. Blitz

1. H

SIM-kortterminaler

Indgang til batterioplader/
Kabelindgang

6. M

kamerallede.

æk-

F2400 Egenskaber

2, 10. Venstre funktionstaster/ Højre funktionstaster: Udfører
den funktion, som er angivet af teksten på skærmen lige
over den.
3. Planlæggerfunktionstast: En genvejstast til planlægningsmenuen.

1. Højttaler

7. Hovedskærm

Menu

4. Send-tast: Ringer til et telefonnummer og besvarer indkommende opkald. Du kan også få hurtig adgang til de seneste
indkommende, udgående og mistede opkald ved at trykke
på tasten i standbytilstand.
5. Tastatur: Indtast tal, bogstaver og visse specialtegn.

Navne

8. Navigationstast

Når du holder følgende taster nede, får du adgang til
forskellige funktioner:

2. Venstre
funktionstaster

9. OK-tast

opkald Tryk ned

3. Planlæggerfunktionstast

10. Højre
funktionstaster
11. Downloads

4. Send-tast
5. Tastatur

- Internationale opkald
- Aktiverer telefonsvarermenuen
til

12. Afslut-tast/
Tændtast
13. Fjern-tast

ke

er

1. Højttaler

Åben visning

- lynopkald

- Aktiverer timer i fototilstand
- Aktiverer blitz i fototilstand
6. Mikrofon: Kan afbrydes under et opkald.

6. Mikrofon
14. Specielle
funktionstaster

7. Hovedskærm: Viser telefonstatusikoner, menuemner, webinformation, billeder og meget mere i farver.
8. Navigationstast: Bruges til at bladre gennem menuer og
11
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bevæge markøren.

Displayinformation

Tab
iko

I standby-tilstand:
Ikonområde

- Kort tryk: Vis Favoritter

Dis

- Kort tryk: Hvis telefonbog
- Kort tryk: Vis meddelelser
- Kort tryk: Vis profiler
Langt tryk: Aktiverer/ deaktiverer vibratorfunktionen

Tekst- og grafikområde

9. OK-tast: Vælger menuindstillinger og bekræfter handlinger.
11. Downloads: En genvejstast til menuen Downloads.
12. Afslut-tast/Tændtast: Bruges til at afslutte eller afvise et
opkald og til at gå tilbage til standbytilstand. Hold denne
tast nede for at tænde og slukke for telefonen.
13. Fjern-tast: Sletter et tegn med hvert tryk. Hold tasten nede
for at slette alle indtastninger. Denne tast bruges også til at
gå tilbage til det forrige skærmbillede.
14. Specielle funktionstaster:
•
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Menu

Navne

Område

Indikatorer for
funktionstaster

Beskrivelse

Første linje

Viser forskellige ikoner.

Midterlinjer

Displaybeskeder, instruktioner og
enhver oplysning, du angiver som
f.eks. det nummer, der skal ringes til.

Sidste linje

Viser de funktioner, der aktuelt er
tilknyttet funktionstasterne.

: Et langt tryk på denne tast under indtastningen af et
telefonnummer indsætter en pause.

n

F2400 Egenskaber

Tabellen nedenfor beskriver forskellige displayindikatorer eller
ikoner, som vises på telefonens skærm.

Beskrivelse
Indikerer, at du har modtaget en meddelelse.

Displayikoner
Ikon

Ikon

Beskrivelse

Indikerer, at du har modtaget en stemmemeddelelse.

Angiver netsignalets styrke. *

Indikerer, at ringning med vibration er slået til.

Indikerer, at et opkald er i gang.

Indikerer, at profilen Høj er aktiveret.

Indikerer, at du bruger et andet netværk (roaming).

Indikerer, at profilen Stille er aktiveret.

Indikerer, at GPRS-tjeneste er tilgængelig.

Indikerer, at profilen Hovedsæt er aktiveret.
Indikerer, at profilen Generel er aktiveret.

n Bemærk *Samtalekvaliteten kan variere alt afhængig af
netdækningen. Når signalstyrken er under to enheder, kan
der forekomme lyddæmpning, lydudfald og dårlig lyd. Du
bør tage netenhederne i betragtning, når du foretager
eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er
der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få
adgang ti nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser
osv.).

Indikerer, at du kan bruge push-meddelelsestjenesten.
Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.
Indikerer at GPRS anvendes.

til.
Ikon

Beskrivelse
Vækkeuret er stillet og aktiveret.
Angiver batteriets status.

Indikerer, at du er kommet ind på sikkerhedssiden.
Kalenderaftale
Omstillingstjeneste er aktiv
Bluetooth aktiveret
13

Før brug
Isætning af SIM-kort og batteri
Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.
1. Fjern batterilåget.
Tryk på batterilågets låseknap, og skub batterilåget mod
bunden af telefonen. Fjern batterilåget.

3. Isæt SIM-kortet.

5. S

IIsæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i
SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt.
Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad.
Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i
den modsatte retning.

N
s
p

Op

Ba

2. Fjern batterilåget.
Hold fast i den øverste del af batterilåget, og løft
batterilåget fra batteripladsen.

Sådan isættes SIM-kortet

Sådan fjernes SIM-kortet

n Forsigtig Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær
forsigtig, når du håndterer og installerer SIMkortet, så
det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte
SIM-kortet.

4. Fastgør batterilåget.
Isæt først batteriet på den nederste
del af batteripladsen. Tryk ned på
toppen af batteriet, indtil det kommer
på plads.
n Bemærk Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan
forårsage funktionsfejl.
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Før brug

5. Sæt batterilåget på igen.
Når batterilåget er på plads i telefonen,
skal du skubbe det, indtil det klikker på
plads.

4. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når
batteriet er fuldt opladet.
n Forsigtig

• Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at
ødelægge telefonen og/eller opladeren.
• Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på
væggen.
• Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal
du bruge en adapter.use an attachment plug adaptor
for the proper configuration.
• Fjern ikke batteri eller SIM-kort men telefonen lader.

n Advarsel

• Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at
undgå elektriske stød og brand.
• Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle,
må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at
dette kan forårsage brand.
• Brug ikke telefonen til samtaler, mens den oplader, da
der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød
og brand.
• Når batteriet er helt afladt, bliver telefonen muligvis
ved med at være inaktiv i nogle minutter. I denne periode vil LED-indikatoren nederst på telefonen være
tændt.

et i

Opladning af batteriet
Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

et

Vær
å

1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal
være helt opladet, før det tages i brug.
2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes
opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen,
indtil der lyder et klik.
3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug
kun den medfølgende oplader.
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Før brug

Fjerne adapteren
1. Når opladningen er færdig, stopper batteriikonets bevægende streger, og "Fuldt opladet"’ vises på skærmen.
2. Fjern adapteren fra stikkontakten. Fjern adapteren fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket
og træk stikket ud.

2. Tryk på
tændt.

i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er

3. Afhængigt af status for indstillingen PIN-kode-anmodning
skal du muligvis indtaste din PIN-kode.

Sådan slukker du for telefonen
1. Tryk på
slukket.

i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er

Adgangskoder
n Bemærk • Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter
telefonen for første gang.
• Fjern ikke batteriet eller SIM-kortet under opladning.
• Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du slukke telefonen med tænd-/sluktasten og derefter genoplade
batteriet. Batteriet skal oplades, hvis det har været
afmonteret og genmonteret.

Sådan tænder og slukker du telefonen
Sådan tænder du for telefonen
1. Sæt et batteri i håndsættet, og tilslut telefonen til en ekstern
strømkilde som f.eks. rejseopladeren, cigarettænderen eller
det håndfri bilsæt. Eller sæt en opladet batteripakke i håndsættet.
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Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit
for at undgå uautoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne
(undtagen PUK- og PUK2-koderne) kan ændres ved at bruge
funktionen Skift koder [Menu 7-5-5]. Se side 55.

PIN-kode (4 til 8 cifre)
PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIMkort mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt sammen
med SIM-kortet. Når PIN-kode-anmodning er sat til Aktiver, vil
din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver tændt.
Når PIN-kode-anmodning er sat til Deaktiver, bliver din telefon
sluttet til netværket med det samme uden at opgive PINkoden.
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PIN2 (4 til 8 cifre)

Sikkerhedsindstillinger-menuen.

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for
at bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkaldsprisen og
Fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige,
hvis de er understøttet af dit SIM-kort. Forhør dig hos dit
netværk for at få yderligere oplysninger.

Spærringsadgangskode
Spærringsadgangskoden kræves, når du bruger funktionen
Opkaldsspærring [Menu 7-5-3]. Du kan få adgangskoden af din
netoperatør, hvis du abonnerer på denne funktion. Se side 54
for yderligere oplysninger.

PUK-kode (4 til 8 cifre)
PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre
en spærret PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet.
Hvis ikke, skal du kontakte din netoperatør for at få koden.
Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netoperatør.

PUK2-kode (4 til 8 cifre)
PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for
at ændre en spærret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du
også kontakte din netoperatør.

Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)
Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen. Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er
nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at
aktivere Nulstil indstillinger-menuen. Sikkerhedskoden er også
nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen
til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.
Standardindstillingen for sikkerhedskoden kan ændres fra
17
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Sådan foretager og besvarer du opkald

Afslutning af opkald

n

Ring op

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten
.

]

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusiv områdekode.
] Tryk på og hold tasten
nummeret.
3. Tryk

nede for at slette hele

for at ringe nummeret op.

4. Tryk på afslut-tasten (
at afslutte et opkald.

1. Tryk på send-tasten (
), i standbytilstand for at få vist
de seneste indkommende, udgående og mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af
navigationstasterne.
.

Foretage Internationale opkald
1. Tryk på
-tasten, og hold den inde for det internationale
forvalg. “+” erstatter muligvis den internationale
adgangskode.
2. Indtast landekode, område kode og telefonnummer.
3. Tryk
18

.

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger
regelmæssigt på SIM-kortet og/eller telefonens hukommelse,
som kaldes adressebogen Du kan kalde et nummer bare ved
at slå det ønskede nummer op i adressebogen.

) eller den højre funktionstast for

Foretage et opkald med tasten Send

3. Tryk

Foretage et opkald fra adressebogen

Regulering af lydstyrken

]

2. A
t

Må

Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du bruge
tasterne på siden ( ) . Tryk på optasten på siden for at skrue
op og på nedtasten på siden for at skrue ned for lydstyrken.

Du
hol

n Bemærk I standbytilstand med det forskydelige tastatur nede justeres tastaturlydstyrken ved hjælp af. tasterne på siden.

Sig

Besvarelse af opkald

Du
din
byg
vin

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med
den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan
identificeres, vises opkalderens telefonnummer (eller navn,
hvis det er gemt i din adressebog).
1. Åbn telefonen for at besvare et indkommende opkald. (Hvis
Klap åben er indstillet som svartilstand.
Se side 53 [Menu 7-4-2].)
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n Bemærk Hvis tryk på en tast er indstillet som svartilstand (se side
53), kan du besvare et opkald med hvilken som helst tast
undtagen
eller den højre funktionstast.

] Hvis du vil afvise et indkommende opkald, skal du trykke
på og holde sidetasterne på venstre side af telefonen
nede uden at åbne telefonen.
] Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen
eller andre menufunktioner.
2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller ved at
trykke på tasten
.

T9-modus
Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med
kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har
mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk
dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at
afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er
der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle
ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst.
Dette kaldes ofte for intelligent ordbog.
ABC-modus

Mådetilstand (Hurtig)
Du kan aktivere mådetilstanden ved at trykke på tasten og
holde den nede,
når du har åbnet telefonen.

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

Indtastning af tekst

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver
ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en,
to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.
123-modus (Nummer-modus)
I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at
skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på
-tasten, indtil 123-modus vises i displayet.
Symboltilstand
Denne tilstand lader dig skrive specialtegn.

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens
tastatur. For eksempel når du gemmer navne i telefonbogen,
skriver en meddelelse eller opretter en personlig hilsen.
Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:
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Sådan ændres tekstindtastnings-modus
1. Hvis du er i et felt, der tillader indtast- tekstindtastningsmetode
ning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i
det nederste højre hjørne af LCDskærmen.
2. Du kan ændre tekstindtastningsmetoden ved at trykke på .
. Du kan
kontrollere den aktuelle tekstindtastningsmetode i det nederste højre
hjørne af LCD-skærmen.

- Hvis ordet stadig er ukorrekt, når du har indtastet det, skal
du trykke navigationstasten en eller flere gange ned for at
søge efter andre ordmuligheder.
Eksempel:
Tryk

for at skrive Imod.

Tryk
skrive Home.

[Ned-navigationstasten] for at

- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan
du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
Valg

Indsæt

] Sådan anvendes T9-modus

- Du kan vælge sprog for T9-indtastningsmetoden. Tryk på
den venstre funktionstast [Valg], og vælg derefter T9sprog. Vælg det ønskede sprog til T9-metoden. Du kan
også slå T9-metoden fra ved at vælge T9 fra.
Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået til.

T9-tekstindtastnings-modus gør dig i
stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk
som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser
telefonen de bogstaver, den tror, du vil taste, baseret på den
indbyggede ordbog. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen.
Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes,
ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ
fra ordbogen.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter
indtastninger.

1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at
indtaste et ord ved at trykke på tasterne
til
Tryk
på en tast pr. bogstav.

n Bemærk For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine
indtastninger trykkes
. Telefonen går tilbage til standbytilstand.

- Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes.
Ignorér det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet
hele ordet.
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3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på Tasten
. Tryk på
for at slette bogstaver. Tryk på
og hold den nede for at slette hele ord.

]

Ind
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-

-

2. F
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h
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kal
at

] Sådan anvendes ABC-modus
Indtast teksten med tasterne

til

.

n Bemærk Se nedenstående tabel for yderligere information om de
tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
- Én gang for det første bogstav.
- To gange for det andet bogstav.
- osv.

an

til.

2. For at indsætte mellemrum trykkes på
-tasten én gang.
For at slette bogstaver trykkes på
. Tryk på
og
hold den nede for at rydde hele skærmen.

Tast

Tegn i den rækkefølge de forekommer
Store bogstaver

Små bogstaver

. , / ? ! - : ' '' 1 @

. , / ? ! - : ' '' 1 @

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Mellemrumstast, 0

Mellemrumstast, 0

nd-
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] Sådan anvendes 123 modus (nummer-modus)

Under opkald

123 modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Ved at trykke på menutasten under et opkald, får du adgang til
følgende menu:

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du
manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastningsmodus.
] Brug af symboltilstand
Symboltilstanden lader dig indtaste forskellige symboler eller
specialtegn.
Hvis du vil skrive et symbol, skal du trykke på tasten
.
Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede symbol, og
tryk på tasten [OK].

Navne
Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i hukommelsen på SIM-kortet.
Derudover kan du gemme op til 200 numre og navne i telefonens hukommelse.
SIM-kortet og telefonen bruges på samme måde i Kontaktermenuen.

Menuen Under samtale
Telefonen har en række funktioner, som du kan benytte under
samtale. For adgang til disse funktioner under en samtale
trykkes på den bløde venstretast [Valg].
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Sådan foretages et andet opkald
Du kan hente det nummer, du ønsker at ringe til, fra adressebogen for at foretage et andet opkald. Tryk på den højre funktionstast, og vælg derefter Søg. For at gemme det nummer, der
kaldes op til i telefonbogen under et opkald, skal du trykke på
den højre funktionstast og derefter vælge Tilføj ny.
Skift mellem to samtaler
Hvis du vil skifte mellem to opkald, skal du trykke på tasten
eller den venstre funktionstast,og derefter vælge Skift.
Besvarelse af indgående opkald
Denne funktion kaldes Ventende opkald og erkun tilgængelig,
hvis den understøttes af dit net. For nærmereoplysninger om
hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, Ventende
opkald [Menu 7-4-4] på side 53.
Hvis Opkald venter er aktiv, kan du parkere det første opkald
og besvare det andet ved at trykke på
Eller ved at vælge
den venstre funktionstast og derefter vælge Parker & Svar. Du
kan afslutte det aktuelle opkald og besvare det ventende
opkald ved at vælge den venstre funktionstast og derefter
vælge Afslut & Besvar.
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Afvisning af et indgående opkald
Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved
blot at trykke på
-tasten.
Under et opkald kan du afvise et indkommende opkald ved at
trykke på den venstre funktionstast [Menu] og vælge
Konference/afvis eller ved at trykke på
.
Slå mikrofonen fra
Du kan afbryde mikrofonen under et opkald ved at trykke på
tasten [Menu] og derefter vælge Afbryd til. På håndsættet kan
talen slås til igen ved at vælge Afbryd fra. Når mikrofonen er
slået fra, kan personen, du taler med, ikke høre dig, men du
kan stadig høre vedkommende.
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Sådan slås DTMF-toner til under et opkald
For at slå DTMF-toner til under et opkald skal du trykke på den
venstre funktionstast og derefter vælge DTMF til. DTMF-toner
kan slås fra på samme måde. Med DTMF-toner kan din telefon
bruge et automatisk omstillingsbord.

konferencen fjernes samtidigt med, at det stadig er tilsluttet)
af den person, der har oprettet konferenceopkaldet . Disse
indstillinger er tilgængelige fra menuen Aktive opkald. Det
maksimale antal deltagere i en konference er fem. Når
konferencen er i gang, er du værten, og kun du kan tilføje
deltagere til konferencen.

Sådan foretages et andet opkald
Du kan foretage et andet opkald, mens du allerede taler i
telefonen. For at gøre dette skal du indtaste det andet nummer
og trykke
[Send]. Når det andet opkald besvares,
parkeres det første opkald automatisk. Du kan skifte mellem
opkald ved at trykke på den venstre funktionstast og derefter
vælge Skift.

Etablering af konferenceopkald
Parker et opkald, og mens det aktive opkald er på, skal du
trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge
Konference/Tilføj alle.

Opkald med flere parter eller konferenceopkald

Sådan parkeres et konferenceopkald

Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere
personer samtidig, hvis din netoperatør understøtter denne
funktion. Et konferenceopkald kan kun oprettes, når du har et
aktivt opkald og et andet opkald parkeret, og begge opkald er
blevet besvaret. Når et konferenceopkald er i gang, kan
opkald tilføjes, afbrydes eller adskilles (dvs. et opkald fra

Tryk på den venstre funktionstast, og vælg derefter
Konference/Parker alle.

Genoptagelse af et parkeret konferenceopkald
Tryk på den venstre funktionstast, og vælg derefter
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Konference/Tilføj alle.

Tilføjelse af deltagere til et konferenceopkaldt
For at tilføje et opkald til et konferenceopkald skal du trykke
på den venstre funktionstast og derefter vælge
Konference/Tilføj alle.

Sådan vises deltagere i et konferenceopkald
Brug op- og nedtasterne til at rulle gennem numrene på de
deltagere, som udgør konferenceopkaldet, på telefonens
skærm.

Sådan besvarer du et privat opkald under et konferenceopkald
For at kunne besvare et privat opkald fra en deltager fra et
konferenceopkald skal du vise nummeret på den deltager, som
du vil tale med, på skærmen. Tryk derefter på den venstre
funktionstast. Vælg Konference/Privat for at parkere alle de
andre deltagere.

Afslut et konferenceopkald
Den aktuelt viste deltager i et konferenceopkald kan afbrydes
ved at trykke på tasten
. For at afslutte et konferenceopkald skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter
vælge Konference/Afslut opkald med flere parter. Når du har
trykket på venstre funktionstast og derefter vælger
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Konference/Afslut alle afsluttes alle aktive og parkerede
opkald.

Menustruktur
1. Profiler

4. Kalender

7. Indstillinger

1 Kun vibration

1 Navne

1 Alarm ur

2 Lydløs

2 Kalender

2 Dato og tid

3 Generelt

3 Memo

3 Telefoninds.

4 Højt
5 Headset

4 Opkalds-indstillinger
5. Meddelelser

5 Sikkerheds-indstill.

1 Ny meddelelse

6 Netværks indstillinger

2 Indbakke

7 Nulstil indst.

1 Ubesvarede opkald

3 Kladder

8 GPRS-indstilling

2 Modtagne opkald

4 Udbakke

3 Kaldte numre

5 Aflyt talemeddelelse

4 Slet nylige opkald

6 Informeddelelse

1 Internet

5 Opkaldspris

7 Skabeloner

2 SIM-tjeneste

6 GPRS-info

8 Indstillinger

2. Opkaldsreg.

8. Tjeneste

9. Downloads
3. Sjov&værktøj

6. Kamera

1 Spil m.m.

1 Bluetooth

1 Tag billede

2 Billeder

2 Lommeregner

2 Tag billede med baggrund

3 Lyde

3 Enheds-konvertering

3 Tag billedsekvens

4 Verdenstid

4 Album

5 Stemmeoptagelse

5 Indstillinger

6 Hukommelsesstatus
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Valg af funktioner og alternativer
Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig
mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse
funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har
adgang til via de to bløde taster
og
. Hver menu og
undermenu giver dig mulighed for at se og ændre
indstillingerne for de enkelte funktioner.
De bløde tasters funktion afhænger af sammenhængen.
Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver
den aktuelle funktion.

Menu

Navne

Im
lyd
beg

De
Ge
Me
nav

Ku

Du
vib
Sti

Ly
Tryk på den bløde
venstretast for adgang til
den tilgængelige menu.

Tryk på den bløde
højreknap for adgang til
den tilgængelige menu.

Du

Ge

Du

Hø

Du

He

Du
sæ
n
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Profiler

Menu 1

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefo-nens
lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige
begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Aktiver

Der er fem forudindstillede profiler: Kun vibration, Lydløs,
Generelt, Højt og Headset kan brugerdefineres. Tryk på
Menu-knappen
og vælg Profiler ved hjælp af
navigationstasterne.

Tilpas

Kun vibration

Menu 1-1

Du kan tilpasse profilen til Kun Vibrator, hvis du har brug for
vibratorfunktion. I denne tilstand, er alle alarmer Vibrator eller
Stille.

Lydløs

Menu 1-2

Du kan tilpasse profilen til Stille, hvis du er på et stille sted.

Generelt

Menu 1-x-1

Aktiverer den valgte profil.
Menu 1-x-2

Rul til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på
den venstre funktionstast
eller tasten OK, skal du vælge
Tilpas. Vælg en alarmtone for
beskeder. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes.
] Indg. alarmtype: Angiv signaltype for indgående opkald.
] Ringetone: Vælg den ønskede ringetone fra listen.
] Ringevolumen: Angiv lydstyrken for ringetonen.
] Meddelelses-alarmtype: Angiv signaltype for modtagelse af
SMS.
] Meddelelsestone: Vælg en alarmtone for beskeder.

Menu 1-3

] Tastaturtone: Vælg den ønskede tastaturtone.

Du kan tilpasse profilen til Generel.

] Tastaturvol.: Angiv tastaturlydstyrken.

Højt

Menu 1-4

] Klap-tone: Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for
klaptonen.

Du kan tilpasse profilen til Høj, hvis du er på et støjende sted.

] Lydeffekt volumen: Angiv lydstyrken for lydeffekter.

Headset

] Tænd/sluk-volumen: Angiv lydstyrken for tonen, som
afgives, når telefonen tændes og slukkes.

Menu 1-5

Du kan tilpasse profilen til Hovedsæt, når du bruger et hovedsæt.
n Bemærk Hovedsætprofilen kan kun aktiveres, når høretelefonen er
tilsluttet håndsættet. Men deres egenskaber kan tilpasses.

] Autosvar: Denne funktion vil kun blive aktiveret, når din
telefon er tilsluttet et håndfrit sæt eller et bilmonteringssæt.
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Profiler

• Fra: Telefonen svarer ikke automatisk.
• Efter 5 sek.: Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
• Efter 10 sek.: Telefonen svarer automatisk efter 10
sekunder.

Omdøb

Menu 1-x-3

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du
ønsker.
n Bemærk Profilerne Kun vibration, Lydløs og Headset kan ikke
omdøbes.
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Opkaldsreg.

Menu 2

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og
kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line
Identification (CLI) i serviceområdet.

Opkaldspris

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sam-men med
dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist antallet af opkald.

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående
opkald. Du kan også nulstille antallet af opkald. De følgende
tællere er tilgængelige:

Ubesvarede opkald

Menu 2-1

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 ubesvarede opkald.

Modtagne opkald

Menu 2-2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkom-mende
opkald.

Kaldte numre

Menu 2-3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald
(inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

Slet nylige opkald

Menu 2-4

Lader dig slette listerne Ubesvarede opkald og Modtagne
opkald. Du kan slette Kaldte numre og alle opkald på én
gang.

Varighed

Menu 2-5
Menu 2-5-1

] Seneste opkald: Varigheden af seneste opkald.
] Alle opkald: Den samlede varighed af alle indgående og
udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.
] Modtagne opkald: Varigheden af indgående opkald.
] Kaldte numre: Varigheden af udgående opkald.
] Nulstil alt: Lader dig slette varigheden af alle opkald ved at
trykke på venstre funktionstast
[Ja].

Vis opkaldspris

Menu 2-5-2

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald,
alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis
du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.
n Bemærk Den reelle omkostning, der faktureres af netoperatøren kan
være forskellig fra den, der er angivet på telefonen pga.
netværksforhold, skatter, og andre faktorer. Kontroller altid
den aktuelle pris på opkald hos din netoperatør.
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Indstillinger
(Afhænger af SIM-kort)

Menu 2-5-3

] Angiv tarif: Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt
din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal
angive PIN2-kode for at vælge valu-ta eller enhed i denne
menu.
n Bemærk Når kreditten er overskredet, kan du kun foretage
nødopkald. Denne service afhænger af SIM-kortet, og
kræver at PIN2-koden bruges.

] Angiv kredit: Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at
begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis
du vælger Læs, vises det resterende antal enheder. Hvis du
vælger Rediger, kan du ændre prisgrænsen.

Menu 2-6-2
Datavolumen
Du kan checke mængden af data, du har Sendt eller
Besvarede eller mængden af Alle data, eller du kan vælge
Nulstil alt.
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Blu
com
dir
lev
mu
-co

Blu
for
Blu
ma
n

] Vis automatisk: Denne net-tjeneste giver dig mulighed for
automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du
vælger Til i menuen, kan du se den seneste pris, når
samtalen er afsluttet.

GPRS-info

Menu 2-6

Du kan checke mængden af data overført over nettet via
GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

Varighed

Menu 2-6-1

Du kan checke varigheden af dit Seneste opkald og Alle
samtaler. Du kan også nulstille opkaldstimeren.
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Menu 3

Bluetooth

Menu 3-1

Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør og
computere, som er inden for tæt rækkevidde, kommunikere
direkte med hinanden uden brug af kabler. Denne telefon
leveres med indbygget Bluetooth-funktionalitet, som gør det
muligt at tilslutte den til kompatible Bluetooth-hovedsæt,
-computertilbehør osv.
Bluetooth-teknologien er baseret på en svagstrømsradioforbindelse på omkring 2,4 GHz. Pga. svagstrømmen virker
Bluetooth-enheder inden for afstande på 10 meter. Du kan
maksimalt forbinde 8 enheder ad gangen.
n Bemærk • 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 Bluetoothenhed.
• Understøttet Bluetooth-software (Bluetooth-programmer)
til DUN: WIDCOMM Bluetooth til Windows 1.4 og 3.0
• Håndsættet fungerer normalt med WIDCOMM-driver
(version 1.4.3.4) eller WIDCOMM-driver (version 1.4.2.10).
Det understøtter ikke LG Contents Bank med Bluetooth.

Mine enheder

Menu 3-1-1

Du kan få vist alle de enheder, der er kompatible med en
Bluetooth-telefon.

Parring af enheder <Parring med en enhed>
Du skal bruge en parringsprocedure for at bruge Bluetoothtilbehør. Denne procedure søger efter og identificerer
Bluetooth-enheder omkring dig, så du kan finde telefonen til
dem. Parringsproceduren skal kun gennemføres første gang,
du bruger det pågældende Bluetooth-tilbehør. De efterføl
gende gange kan du nemt tilslutte telefonen til Bluetoothenheden ved hjælp af Menu 3-1-1.
] Hvis der allerede findes en parret Bluetooth-enhed,
Indstillinger
• Tilføj ny: Ved hjælp af denne menu kan du parre en ny
Bluetooth-enhed med din telefon.
• Tilslut: Ved hjælp af denne menu, kan du tilslutte en lyden
hed.
A. Dette punkt er kun aktiveret på menuen Indstillinger, når
du har valgt en lydenhed. Hvis en anden enhed er valgt, er
dette punkt deaktiveret.
B. Gå til [Tilslut], og vælg [OK]. Din telefon bliver med det
samme tilsluttet til lydenheden.
• Tildel navn: Ved hjælp af denne menu kan du give parret
tilbehør et andet navn hvis nødvendigt.
• Indstil som autoriseret: Ved hjælp af denne menu kan du
vælge at modtage alarmer, når der kommer data fra en
anden enhed. (Indstil som autoriseret Indstil som uautoriseret)
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• Alle tjenester: Ved hjælp af denne menu kan du se en liste
over understøttede tjenester pr. enhed
• Slet: Ved hjælp af denne menu kan du slette den parrede
Bluetooth-enhed.
• Slet alle: Ved hjælp af denne menu kan du slette alle parrede
Bluetooth-enheder.
] Hvis der ikke er en parret Bluetooth-enhed,
1. Tryk på tasten [Søg] for at søge efter en Bluetooth-enhed,
der kan tilsluttes.
2. Skærmen viser "Søger efter enhed". Den finder Bluetoothenheder inden for en afstand af 10m.
3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vil disse enheder blive
vis på skærmen. Hvis der ikke findes nogen Bluetoothenheder, vil du blive spurgt, om du vil søge igen.
4. Hvis du vælger en enhed fra de enheder, der vises, kan du
fortsætte med parringen.
5. Parringsprocedure
- Tryk på tasten [Parring]. Der vises et vindue på skærmen
som beder dig indtaste din adgangskode.
- Efter at have oprettet en adgangskode (på 1 til 16 cifre),
skal brugeren af den anden enhed indtaste adgangskoden
til parring. Brugeren af den anden enhed skal kende
adgangskoden på forhånd for at kunne blive godkendt.
- Hvis den anden part godkender tilslutningen, vil den
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parrede enhed blive vist på skærmen og du kan bruge din
telefon til at kommunikere med den anden enhed.
<Afbrydelse af enheder>
1. Vælg en enhed for at afbryde fra skærmbilledet Parrede
enheder.
2. Du kan afbryde en enhed ved at vælge [Indstillinger] → Slet.
For at afbryde alle parrede enheder skal du vælge
[Indstillinger] → Slet alt.
<At overføre data ved hjælp Bluetooth>
1. Dataoverførsel ved hjælp af Bluetooth er begrænset til
Telefonbogen. Telefonen kan overføre og modtage telefonbogsdata fra en anden Bluetooth-enhed. Åbn telefonbogen
og søg efter det navn, der skal overføres [Menu 4-1-1]. Tryk
på tasten [Indstillinger], og vælg Send via Bluetooth.
2. Overførsel af data
] Hvis der eksisterer en parret Bluetooth-enhed,
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1) Vælg den ønskede enhed fra de parrede enheder på
skærmen.

4. T

2) Hvis den anden part vælger [Ja] til [Bluetooth-autorisation nødvendig], overføres data.

1. A

] Hvis der ikke er en parret Bluetooth-enhed,
1) Telefonen søger efter en hvilket som helst Bluetoothenhed i nærheden, som kan tilsluttes.
2) Vælg den enhed, som du vil overføre data til fra de
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enheder, der vises på skærmen, og tryk derefter på tasten Push.
3) Den anden part angiver en adgangskode.

4. For at kontrollere at det valgte hovedsæt er tilsluttet korrekt,
skal du trykke på tasten Indstillinger. Hvis det er tilsluttet
rigtigt, vil Afbryd forbindelse vises. Hvis det ikke er tilsluttet,
vil Tilslut vises.

4) Du skal kende adgangskoden, som angives af den anden
part.

Håndfri enheder

5) Hvis den anden part vælger [Ja] til [Bluetooth-autorisation nødvendig], overføres data.

Du kan få vist en liste over håndfri enheder, der er kompatible
med en Bluetooth-telefon.

Menu 3-1-2

<Modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth>
1. Hvis du aktiverer Bluetooth-funktionen, kan du tilslutte din
telefon til andre Bluetooth-enheder.

Menu 3-1-3

Indstillinger

Du kan registrere en ny enhed, der er kompatibel med
Bluetooth. Hvis du allerede har tilføjet enheden, kan du søge
efter den, efter du har indtastet en adgangskode.

2. Hvis en anden part prøver at overføre data, vil telefonen
spørge om du vil gemme kontakten. Det vises på skærmen.
Hvis du vælger [Ja], vil data bliver overført til din telefon.
Under overførslen blinker, Bluetooth-ikonet.

Lommeregner

3. Data, som modtages fra en Bluetooth-enhed gemmes i
telefonbogen.

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx, +, –, x, ÷
: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

4. Tilslutning af en lydenhed.

1. Indtast tallene ved hjælp af de numeriske taster.

<Tilslutning af et hovedsæt/håndfri>

2. Brug navigationstasterne til at vælge et tegn til
beregningen.

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Tilslut hovedsættet ifølge de procedurer, der er beskrevet i
afsnittet Parring af enheder.
3. For at bruge hovedsættet, skal du vælge hovedsættet fra de
registrerede enheder, trykke på tasten Indstillinger og
derefter vælge Tilslut.

Menu 3-2

3. Indtast tallene.
4. Tryk

[Resultat] for at se resultatet.

5. Tryk

[Nulstil] eller indtast tal og gentag proceduren.

6. For at afslutte brug af Lommeregner, tryk

[Tilbage].
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n Bemærk Denne tast kan bruges til at slette ethvert tal eller tegn.
Hvis du trykker på tasten
, kan du indtaste et negativt
tal. Desuden kan du trykke på tasten
, for at indtaste
et decimaltal.

Enheds-konvertering

Menu 3-3

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål,
som kan konverteres til andre enheder: Længde, Område,
Vægt, og Volumen.
1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne
,
.

[Enhed].
og

,

Stemmeoptagelse

Menu 3-5

Nå
fun

Menu 3-5-1

Sø
(O

Optag

Du kan optage stemme-memo i menuen Stemmeoptagelse
.
1. Mens du optager, vises beskeden Optager og den
resterende tid i displayet.
2. Tryk

[Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.

3. Indtast titel på stemme-memo og tryk

Vis liste

4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker.
Du kan også indtaste et decimaltal ved at trykke
.

Telefonen viser en liste over stemme-memo’er. Du kan genafspille og slette optagede stemme-memo'er.

Verdenstid

Hukommelsesstatus

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.
1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen ved at trykke
,
.
2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer
overens med klokkeslættet, i en by, du vælger, ved at
trykke
[Angiv].

1. V
[

2. S
f
n

[OK].

3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved at trykke
eller
.

Menu 3-4

Na

Du kan optage op til ti stemme-memo’er, hvert memo kan vare
op til 20 sekunder.

Menu 3-5-2

3. H
a
N
]

Menu 3-6

Du kan kontrollere udnyttelsen af de enkelte lagerpladser i
SIMhukommelsen. Du kan åbne de enkelte lager-menuer.

]
]

]
]
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Menu 4

3-5

Navne

re

Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på højre
funktionstast
[Navne] for at opnå direkte adgang.

-1

Søg
(Opringning via telefonbogen)

Menu 4-1

] Slet: Sletter post.

Menu 4-1-1

1. Vælg Søg ved at trykke på den venstre funktionstast
[Vælg] eller [OK].
2. Skriv det navn, du vil søge efter, eller vælg venstre
funktionstast
[Liste] for at få vist hele telefon-bogen.
n Bemærk Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav
eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.

f-

3. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller
at tilføje en stemme til en post, vælges
[Valg].
Nedenstående menu vil blive vist:

-6

] Rediger: Du kan redigere navn, nummer, gruppe, tegn og
billede vil at bruge navigationstasten.

-2

nummertyper afhængigt af, hvilke, du ofte bruger: Mobil,
hjem eller kontor. Når du har indstillet dette, vil
hovednummeret vises først, når du søger.

] Skriv SMS/MMS: Når du har fundet det nummer, du ønsker,
kan du sende en SMS/MMS til det valgte nummer.
] Send via Bluetooth: Du kan sende telefonbogens data til
enheder, som er kompatible med Bluetooth gennem
bluetooth.
] Kopier: Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen
eller fra telefonen til SIM-kortet.

Menu 4-1-2

Tilføj ny

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion.
Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets
hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen. Du kan
gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen. Antallet
af tegn, navnene på SIM-kortet kan indeholde, afhænger af
SIM-kortet.
1. Åbn først telefonbogen ved at trykke

[Navn] i standby.

2. Vælg den hukommelse, du ønsker at gemme posten i: SIM
eller Telefon. Hvis Telefon er valgt, skal du vælge hvilket
nummer, du ønsker som Hovednummer.
a. Tryk

[OK] for at indtaste navn.

b. Tryk [Gem], derefter kan du indtaste nummer.
c. Tryk [Gem].
d. Du kan føje posten til en gruppe ved at trykke

eller

:

e. Du kan knytte en karakter eller et billede til posten ved at
trykke
,
,
eller
.
n Bemærk Avataren vil ikke blive vist, hvis der er angivet et billede for
den samme kontakt.

] Hovednummer: Du kan vælge mellem følgende
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Menu 4-1-3

Samtalegrupper

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst
oprette 7 grupper.
] Medlemsliste: Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.
] Grupperingetone: Giver dig mulighed for at vælge en særlig
ringetone for opkald fra gruppemedlem-merne.

Menu 4-1-5

Indstillinger
1. Tryk

[Navne] i standby-modus.

2. Bladr for at markere menuen Indstillinger, og tryk derefter
[Vælg].
] Angiv hukomm.
Bladr for at markere Angiv hukomm., og tryk

[Vælg].

] Gruppeikon: Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon
for hver enkelt gruppe.

- Hvis du vælger Variabel, når du tilføjer en post, vil
telefonen spørge, hvor den skal gemmes.

] Tilføj medlem: Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver
gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.

- Hvis du vælger SIM eller Telefon, vil posten gemmes på
SIM-kortet eller i telefonen.

] Fjern medlem: Fjerner medlemmer fra gruppelisten, men
navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.
] Omdøb: Du kan ændre et gruppenavn.
Menu 4-1-4

Lynopkald

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra
til
med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved
at trykke på denne tast.
1. Åbn først telefonbogen ved at trykke
2. Bladr til Lynopkald, og tryk derefter

[Navne] i standby.
[Vælg].

3. Hvis du ønsker at tilføje et lynopkald, vælg da (tom). Derefter
kan du søge navnet i telefonbogen.
4. Vælg navn via det tildelte lynopkaldsnummer og tryk på
Rediger eller Slet for at ændre navn.
36

Ko

Du
tele

1. Å

2. B
i

•

] Søg efter
Bladr for at markere Søg efter, og tryk

•
[Vælg].

- Hvis du vælger Variabel, vil telefonen spørge, hvordan
den skal søge.

3. D

•

- Hvis du vælger Navn eller Nummer, vil telefonen søge på
navn eller nummer.

•

] Se valgmuligheder
Bladr for at markere Se valgmuligheder, og tryk derefter
[Vælg].
- Kun navn: Listen i telefonbogen viser kun navn.
- Med billeder: Listen i telefonbogen vises med font og
billede.
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- Navn & nummer: Listen i telefonbogen vises med navn og
nummer.
Menu 4-1-6

Kopier alt

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til
telefonhukommelsen og omvendt.
1. Åbn først telefonbogen ved at trykke

[Navne] i standby.

2. Bladr til Kopier alt, og tryk derefter
ind i menuen.

[Vælg] for at komme

• SIM til telefon: Du kan kopier poster fra SIM-kortet til
telefonhukommelsen.

2. Vælg den hukommelse, du ønsker at slette.
3. Indtast sikkerhedskode og tryk

[OK] eller

[Tilbage].
Menu 4-1-8

Information
] Tjeneste-opkaldsnr.

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester,
som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af
SIM-kortet).
1. Åbn først telefonbogen ved at trykke
standbymodus, og vælg Information.

• Telefon til SIM: Du kan kopier poster fra
telefonhukommelsen til SIM-kortet.

[Navne] i

2. Bladr til opkaldsnummeret for tjenesten, og tryk
[Vælg].

3. Du kan se nedenstående undermenuer:
• Bevar oprindelig: Nummeret kopieres, men slettes ikke fra
sin oprindelige plads.
• Slet oprindelig: Nummeret kopieres og slettes fra sin
oprindelige plads.
n Bemærk Når du kopierer en kontakt med mere end et nummer fra
telefonen til SIM-kortet, vil kun hovednummeret blive
kopieret.

Slet alt

1. Tryk
[Navne] i standby-modus og vælg slet alt, tryk
[Vælg].

Menu 4-1-7

Du kan slette alle poster på SIM-kortet, i telefonhukommelsen.
Denne funktion kræver sikkerhedskode.

3. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
4. Benyt
[send].

og

til at vælge en tjeneste. Tryk

] Hukommelses-status
Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange
tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.
1. Åbn først telefonbogen ved at trykke på
standby. Vælg Information ved at trykke
2. Bladr til Hukommelses-status, tryk derefter

[Navne] i
[Vælg].
[OK].
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Tilføj ny
] Eget nummer (SIM-afhængigt)
Du kan gemme og checke dit eget nummer på SIM-kortet.

Kalender

Menu 4-2

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i
displayet ses en sektion med datoer. Når du ændrer dato, vil
kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den
firkantede cursor vil markere dagen. Hvis du ser en streg
under datoen i kalenderen, betyder det, at der står noget i
kalenderen den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig
med at huske dit skema, vigtige datoer og dine aftaler. Du kan
indstille telefonen til at afgive et signal, når der er en aftale i
kalenderen.
Sådan ændres dag, måned og år.
Tast

Beskrivelse
Årligt
Månedligt

Tast

Beskrivelse
Ugentligt
Dagligt

Når telefonen er i standbytilstand skal du trykke på venstre
funktionstast
[Valg]:
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Menu 4-2-1

Lader dig tilføje nye aftaler og notater for den valgte dag. Du
kan gemme op til 20 noter. Indtast de ønskede oplysninger, og
tryk derefter på venstre funktionstast
[OK]. Du kan skrive
de ønskede oplysninger i følgende afsnit: Tid, Gentag og
Alarm.
n Bemærk Kalenderaftaler og vækkeursalarmen virker ikke, hvis telefonen er slået FRA.

Vis

Menu 4-2-2

Se alle planlagte aktiviteter og notater for den valgte dag.
Brug
,
til at se notatlisterne igennem. Hvis du
har indstillet en alarm til noten, vises alarmikonet.
Hvis ud vil have vist notatets detaljer, skal du trykke på den
venstre funktionstast
[Vælg]. Tryk på venstre funktionstast
[Vælg] for at slette eller redi0-gere det notat, du har valgt.

Vis alle

Menu 4-2-3

Viser notater for alle dage. Benyt tasterne
og
Dtil at bladre gennem listen med notater. Du kan benytte
samme menu som “Vis” ved at trykke
[Vælg].
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Slet seneste

u
og
e

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked
om.

Menu 4-2-4

Menu 4-2-5

Slet alt
Sletter alle notater.

e-

-2

ast
gt.

-3

Memo

Menu 4-3

Notatfunktionen gør det muligt at skrive notater (maks. 39
tegn). Til forskel fra kalenderaftaler er der ingen alarmer for
notater.
1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast
[Vælg].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at
trykke på venstre funktionstast
[Tilføj].
3. Indtast memo og tryk derefter

[Ok].

n Bemærk Hvis du vil ændre tekstindtastningsmetoden, skal du trykke
på
i rækkefølge.
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Meddelelser
Tryk på tasten (
gationstaster.

Menu 5

) og vælg Meddelelser ved hjælp af navi-

Ny meddelelse
Skriv SMS

Menu 5-1
Menu 5-1-1

Din telefon modtager telefonsvarermeddelelser og SMS-meddelelser. Telefonsvarer og SMS er netværkstjenester. Kontakt
din netoperatør for yderligere oplysninger.
Når ikonet
vises, har du modtaget en telefonsvarermeddelelse. Når ikonet
vises, har du modtaget en ny tekstmeddelelse. Hvis meddelelseshukommelsen er fuld, vises
der en meddelelse, ikonet
blinker, og du kan ikke modtage
nogen nye meddelelser. Brug funktionen Slet i menuen
Indbakke til at slette uønskede meddelelser. Når der igen er
plads i meddelelseshukommelsen, vil du modtage alle ikkeleverede SMS-meddelelser (hvis der er tilstrækkelig plads).
n Bemærk Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende
farvebilleder, lyd, skrifttyper etc. Hvis modtagerens telefon
ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde
og skrifttyper ikke.

1. Indtast din meddelelse. Se side 19-22 for oplysninger om
indtastning af tekst (Indtastning af tekst).
2. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på funktion
stasten [Valg] for at vælge den ønskede funktion.
Du har adgang til følgende funktioner:
] Send: Indtast nummeret, eller vælg nummeret fra telefonbo
40

gen eller fra de numre, du for nyligt har benyttet. Du kan
sende en meddelelse til op til 5 telefonnumre på én gang.
Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger]. Alle
meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om
der opstår en fejl i afsendelsen. Følgende muligheder vises.

3. D
a
t

1 Send (Vises kun, hvis der er indtastet et telefonnummer)

]

2 Nylige numre
3 Søg
n Bemærk Meddelelser sendes på en transparent måde. Når
afsendelsen er bekræftet, vender telefonen tilbage til
standbytilstand så andre funktioner kan benyttes. Når
meddelelsen er afsendt, vises en pop-op-meddelelse på
skærmen, som siger om meddelelsen er sendt eller ej.

] Gem: Lader dig gemme meddelelsen, så den kan sendes
senere.
] Skrifttype: Du kan vælge fontens Størrelse og Type.

]

]
]

] Farve: Du kan vælge farve for for- og baggrund.

]

] Opsætning: Du kan centreret eller Højre/Venstre indholdet
af meddelelserne.

]

] Føj til T9-ordbog: Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises
kun, når den intelligente ordbog er slået til.

Sk

] T9-sprog: Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan
også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9
fra".
] Afslut: Hvis du vælger denne funktion, mens du skriver
meddelelsen, kan du afslutte meddelelsen og gå tilbage til

Du
che

1. G

2. H
M

m
es.

er)
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det forrige skærmbillede. Meddelelsen, du skrev, gemmes
ikke.
3. Du kan også sende vedhæftede filer med meddelelsen ved
at trykke på den højre funktionstast [Indsæt], når du indtaster en meddelelse.

4. Tryk Indsæt for at vedhæfte symbol, Foto, Tag billede,
Billede, Lyd, Stemmememo, Tekstskabeloner, Navne eller
Signatur.

] Symbol: Du kan vedhæfte specialtegn.

] Send: Du kan sende multimediemeddelelser til flere
modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende
beskeden senere.

] Billede: Du kan sende og modtage tekstmeddelelser, der
indeholder billeder - kendt som "billedmeddelelser".
Telefonen indeholder adskillige forudgemte billeder, som
kan erstattes med nye billeder, du modtager fra andre
kilder.
] Lyd: Hvis tilgængelig, du kan indsætte lyde tilgængelige for
SMS.
] Tekstskabeloner: Du kan benytte tekstskabeloner, som
allerede ligger i telefonen.
] Navne: Du kan tilføje telefonnumre til meddelelsen.

et

] Signatur: Du kan vedhæfte dit visitkort.

ses

Skriv MMS

an
9

il

3. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de
allerede eksisterende skabeloner til multimediemeddelelser.

Menu 5-1-2

n Bemærk • Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også
selv om der opstår en fejl i afsendelsen.
• Spørg din udbyder, om du har adgang til prioritetstjeneste.
• Meddelelser sendes på en transparent måde. Når
afsendelsen er bekræftet, vender telefonen tilbage til
standbytilstand så andre funktioner kan benyttes.
Bevægelige pile vises i det nederste højre hjørne af
skærmen, mens du sender en meddelelse. Når
meddelelsen er afsendt, vises en pop-op-meddelelse på
skærmen, som siger om meddelelsen er sendt eller ej.

] Forhåndsvisning: Du kan se den multimediemeddelelse, du
har skrevet, før du sender den.
] Gem: Du kan gemme multimediemeddelelser i udbakken
eller som skabeloner.

Du kan skrive og redigere multimediemeddelelser, mens du
checker meddelelsens størrelse.

] Tilføj dias: Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle
dias.

1. Gå til menuen Meddelelser ved at trykke

] Gå til dias: Du kan gå til foregående eller næste dias.

[Vælg].

2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg Skriv
MMS.

] Slet dias: Du kan slette det aktuelle dias.
] Vælg diasformat
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- Indstil timer: Du kan indstille timer for dias, tekst, billede
og lyd.
- Byt om på tekst og billede (vises kun når siden både har
billede og tekst): Du kan bytte om på placeringen af
billede og tekst i meddelelsen.
] Fjern medie: Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene.
n Bemærk Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i
telefonen.

] Føj til T9-ordbog: Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises
kun, når den intelligente ordbog er slået til
(T9Abc/T9abc/T9ABC).
] T9-sprog: Vælg indstilling for T9-indtastning.

Indbakke

Menu 5-2

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser.
Meddelelserne gemmes i indbakken.
Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere
oplysninger, se ikonvejledningen.
Ikon

Ikonvejledning
Multimediemeddelelse
SMS

*S

S
S
d

For
me

Hv
påg
]
]

SIM-meddelelse

] Afslut: Fører tilbage til menuen Meddelelser.

Læs multimediemeddelelse

]

n Bemærk Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver
multimediemeddelelser, tager det min. 15 sekunder at loade
billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen
loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive
meddelelsen.

Læs tekstmeddelelse

]

Push-meddelelse

]

Læs push-meddelelse
Adviseret multimediemeddelelse
Hvis telefonen viser ‘Ingen plads til SIM-meddelelser’, skal du
slette alle SIM-meddelelser fra indbakken.Hvis telefonen viser
‘Ingen plads til meddelelser’, kan du skabe plads i diverse
bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.
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* SIM-meddelelse
SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet.
SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen. Du kan flytte
denne meddelelse til telefonen.
For adviserede multimediemeddelelser skal du vente på, at
meddelelsen downloades og behandles.
Hvis du ønsker at læse en meddelelse, vælges den
pågældende meddelelse ved tryk på tasten
.
] Vis: Du kan få vist modtagne beskeder.
] Svar: Du kan svare afsenderen ved at sende en
meddelelse.
] Videresend: Du kan videresende en meddelelse til en
anden person.

* MMS-specifikke funktioner
] Gentag: Lader dig genoprette den valgte multimediemed
delelse.
] Modtag: (kun til
multimediemeddelelser).Multimediemeddelelser skal til
forskel fra tekstmeddelelser downloades fra serveren
automatisk eller manuelt (se [Menu 5-9-2-5]). Netværket
sender først en multimediemeddelelse: Hvis funktionen
Automatisk download
[Menu 5-9-2-5] er slået fra eller der er opstået en fejl, skal
modtagelse bekræftes ved at vælge [Modtag]. Hvis funktio
nen Automatisk download er aktiveret, downloades
meddelelsen automatisk efter bekræftelse af meddelelsen.
* Downloadspecifikke funktioner

] Returner opkald: Du kan ringe tilbage til afsenderen.

] Information: Viser indholdet af downloadede meddelelser.

] Slet: Du kan slette den aktuelle meddelelse.

] Load: Åbner en WAP-forbindelse til den URL, der er
indeholdt i den downloadede meddelelse. Telefonen skal
være konfigureret til WAP-tjenester [Menu 8-1-3], før du
kan bruge downloadede meddelelser.

] Udpak: Du kan pakke billeder, lyde og tekst ud. De vil blive
gemt i Min mappe eller i Telefonbogen.

du
er

] Vis information: Du kan se information om sendte og
modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun
multimediemeddelelser), dato og tidspunkt,
meddelelsestype og - størrelse, Prioritet og klasse.

r.

] Slet alt: Du kan slette alle meddelelser.

Kladder

Menu 5-3

Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem
multimediemeddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser
en liste over forudindstillede multimediemeddelelser.
Du har adgang til følgende funktioner:
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] Videresend: Videresender den valgte meddelelse til andre
modtagere.

] Vis: Du kan se multimedia beskeder.
] Rediger: Ændrer den valgte meddelelse.

] Slet: Sletter den valgte meddelelse.

] Slet: Sletter den valgte meddelelse.
] Vis information: Viser meddelelsesinformation.
] Slet alt: Slet alt i den valgte folder.

Udbakke

Menu 5-4

Her kan du se både afsendte og ikke-afsendte meddelelser.
For sendte meddelelser kan du se leveringsstatus. Du bladrer i
meddelelserne i udbakken på samme måde som i indbakken.

] Vis information: Viser information om meddelelser i
udbakken: modtagerens adresse, emne (kun
multimediemeddelelser), dato og tid, meddelelsestype
og-størrelse.
] Slet alt: Slette alle sendte meddelelser.
Hvis du ikke har sendt meddelelsen:
] Send: Du kan sende meddelelsen.
] Slet: Du kan slette den aktuelle meddelelse.

Ikon

Ikonvejledning

(Af

Inf
GS
info
akt
du
har
po
me
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ned
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MMS sendt

] Send alle: Du kan sende alle ikke-afsendte meddelelser.

Læ

MMS Ikke sendt

] Slet alt: Du kan slette alle beskeder, der ikke er afsendt.

1. N
m
m
[

MMS Ikke sendt
SMS sendt
SMS Ikke sendt
SMS Levering bekræftet
Når du har sendt en meddelelse:
] Vis: Viser sendte meddelelser.
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] Vis information: Du kan få vist information om udbakken.

Inf

Aflyt talemeddelelse

Menu 5-5

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke på venstre
funktionstast
[OK] for at lytte til telefonsvareren. Du kan
også holde tasten
nede i standbytilstand for at lytte til
telefonsvareren.
n Bemærk Når du modtager en telefonsvarerbesked, viser din telefon
ikonet, og du hører en alarm. Kontakt netværksudbyderen
for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen
korrekt.

2. M

Em
(Af
]
]

e
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Infotjeneste

Menu 5-6

(Afhænger af net og abonnement)
Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til
GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel
information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og
aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed
du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du
har modtaget en infotjeneste, får du enten en
popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en
meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet.
For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges
nedenstående anvisninger:
n Bemærk Når du aktiverer CB-tjenester, kan standbytiden falde

Læs

Menu 5-6-1

1. Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil
meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre
meddelelser ved at bladre med tasterne
,
, eller
[Næste].
2. Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

Emner
(Afhænger af net og abonnement)

Menu 5-6-2

] Tilføj ny: Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og
give dem et navn.
] Vis liste: Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet.

Hvis du trykker
[Valg], kan du redigere og slette de
kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
] Aktiv liste: You can select info service message numbers in
the active list. If you activate an info service number, you
can receive messages sent from the number.

Skabeloner

Menu 5-7

Skabeloner er foruddefinerede tekst- eller multimediemeddelelser, som er nyttige for at skrive meddelelser hurtigere.
Her kan du finde detaljer om de to typer skabeloner, som er
tilgængelige.

Tekstskabeloner

Menu 5-7-1

Du har seks tekstskabeloner.

multimedieskabelon

Menu 5-7-2

Du kan benytte følgende valgmuligheder.
] Vis: Du kan se multimedia skabeloner.
] Rediger: Giver dig mulighed for at redigere
multimedieskabeloner.
] Tilføj ny: Tilføj ny multimedia skabelon.
] Skriv meddelelse: Du kan skrive og sende multimedia
beskeder.
] Slet: Sletter multimedieskabeloner.
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] Slet alt: Slet alt i valgte folder.

Multimediemeddelelse

Signatur

] Prioritet: Du kan sætte prioriteten for den valgte meddelelse.

Menu 5-7-3

Her kan du oprette et visitkort.

Indstillinger
SMS

Menu 5-8
Menu 5-8-1

] Meddelelses-typer:
Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail,
ERMES
Almindeligvis er meddelelsen angivet som Tekst. Du kan
konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder
om adgangen til denne funktion.
] Gyldighed: Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at
angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i
meddelelsescenteret.
] Leveringsrapport: Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du
kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
] Svar via samme service-center: Når en meddelelse er
sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje
omkostningen for svaret til din telefonregning.
] SMS-center: Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen,
kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne
menu.
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Menu 5-8-2

] Gyldighed: Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at
angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i
meddelelsescenteret.
] Leveringsrapport: Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du
kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
] Autodownload: Hvis du vælger Til, modtager du automatisk
multimediemeddelelser. Hvis du vælger Fra, modtager du
kun adviseringer i indbakken. Hvis du vælger Kun privat
netværk, kan du modtage multimediemeddelelser afhængig
af indstillingerne i dette netværk.
] Netindstillinger: Når du vælger multimedie besked
serveren har du mulighed for at sætte URL for denne
server.

ble
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]
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]

]

] Tilladte typer
Personlige: Personlige meddelelser.
Reklamer: Kommercielle meddelelser.
]

Information: Vigtig information.

Telefonsv.-center

Menu 5-8-3

Du kan modtage talemeddelelser, hvis denne funktion
understøttes af din netudbyder. Når nye talemeddelelser er

Meddelelser
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gig

blevet modtaget, vises symbolet for talemeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere
oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon
derefter.

Push-meddelelser

Menu 5-8-5

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

] Hjem: Du kan aflytte talemeddelelser ved at vælge Hjem.
] Roaming: Du kan også aflytte talemeddelelser, når du er i
udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

Infomeddelelse

Menu 5-8-4

] Modtag
Ja: Hvis du vælger denne menu, vil din telefon modtage
infotjenester.
Ingen: Hvis du vælger denne menu, vil din telefon ikke
modtage infotjenester.
] Alarm
Ja: Telefonen udsender et lydsignal, når du modtager
infotjenester.
Ingen: Telefonen udsender ikke et lydsignal, når du
modtager infotjenester.
] Sprog

-3

Du kan vælge sprog ved at trykke [Tænd/Sluk]
Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.
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Kamera

Menu 6

Med kameraet kan du tage billeder af begivenheder, og
mennesker du møder på farten.

] Farve [
]: Du kan vælge mellem tre forskellige
indstillinger: Farve, Sepia og Sort/hvid

Tag billede

] Lysstyrke [
]: Brug højre/venstre navigationstast til at
justere belysningen. Du kan vælge mellem fem forskellige
belysningsniveauer : -2, -1, 0, +1, +2

Menu 6-1

• Tage billede, når klappen er åben
1. Vælg Tag billede, og tryk derefter på
. Om du vill gå
direkt till den här menyn, håll ner en längre stund.
2. Fokuser på det, du ønsker at fotografere, og tryk
3. Hvis du ønsker at gemme billedet, trykker du

] Automatisk billedtagning [
]: Lader dig vælge
forsinket udløsertid (fra, 3 sekunder og 5 sekunder).
Telefonen tager derefter et foto efter det angivne tidsrum.

.
eller

-

: rul gennem alle muligheder

-

: Skift den markerede mulighed

-

: tag billedet

-

: gå tilbage til den forrige menu, eller forlad
kamerafunktionen

.

] Hukommelsesstatus [
billedhukommelse.

]: Check den tilgængelige

] Blitz [
]: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto
i mørke omgivelser.
] Billedopløsning [
]: Lader dig indstille billedstørrelse
til en af følgende: Høj (640x480), Med.(320x240), Lav
(128x160) og telefonbog (48x48).

t
n

• Ta

•D

• Ly

•T

Ta

Du
væ
n

-

: Send billedet via MMS.

-

: Gem billedet

] Billedkvalitet [
]: Lader dig indstille billedkvaliteten til
Basis, Normal og Fin.

-

: Slet billedet

• For at tage et billede med klappen lukket

Du
du

n Bemærk Du kan indstille billedstørrelse, lysstyrke, farve og zoom
ved at trykke på op (
eller
).

Du kan se dig selv ved hjælp af under skærm, når du tager et
selvportræt

n

Kontroller de nedenstående ikoner for at skifte
kameraindstillinger.

1. Tryk på [

] Zoom [
]: Lader dig indstille zoomværdien fra 1x til 5x
afhængigt af opløsningen.
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Ta

] i længere tid.

2. Vælg Tag billede og marker med volume knap [ ], på siden
af telefonen, tryk derefter [ ].
3. Fokuser på et objekt for at fange et billede, når du er klar

Al
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bag

at
e

.

to

e

til

et

en
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tryk på [

]. denne gang vil billedet automatisk være gemt.

n Bemærk Når du tager et billede med mappen lukket, kan du ikke
skifte kameraindstillinger (opløsning, kvalitet osv.).
Telefonen vil automatisk bruge de sidst gemte indstillinger.
Så er det ikke muligt at ændre zoomindstillingen, angive
timer, tage serieoptagelser eller indramme billeder

• Tag billede: Aktiver tag billede funktionen.
• Diasshow: Se billederne i et album som et slide show.

Alle billeder

Almindelige billeder

Modus-billeder

• Tilbage: Gå tilbage til foregående menu.

Her kan du se alle billeder med ramme.
Menu 6-2

Du kan tage billeder på forskellig baggrund. Desuden kan du
vælge en ramme ved at trykke (
eller
).
n Bemærk I denne modus kan du ikke ændre indstillingerne for
billedopløsning.

Tag billedsekvens

Menu 6-3

Du kan højst 9 billeder i træk. Når du har taget et billede, kan
du se det ved at trykke
. Du kan gemme det ved at trykke
.
n Bemærk Hvis du indstiller billedopløsningen på 320x240, kan du kun
tage 6 billeder. Hvis du indstiller billedopløsningen på
128x160, kan du tage 9 billeder.

Album

Menu 6-4

Her kan du se og sende billeder. Desuden kan du vælge en
baggrund.

Menu 6-4-2

Her kan du se alle billeder undtagen billeder med ramme og
billeder i telefonbogen.

• Lygte: Aktiver lommelygten.

Tag billede med baggrund

Menu 6-4-1

Se alle dine billeder i rækkefølge.

Menu 6-4-3

• Valgmuligheder
] Multivisning: Du kan se højst 9 miniaturebilleder på
displayet på én gang.
] Skriv MMS: Du kan sende billeder via MMS.
] Send via Bluetooth: Billedet kan sendes via Bluetooth.
] Angiv som Baggrund: Du kan vælge et billede som tapet.
] Diasshow: Fra denne menu kan du se billederne som et
diasshow.
] Slet: Sletter billede.
] Rediger titel: Du kan redigere titlen på et billede.
] Vis information: Du kan se oplysninger om titel, størrelse og
dato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
] Beskyttelse: Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et
eld.
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Du

Billeder i telefonbogen

Menu 6-4-4

1. T

2. T

Se alle billeder i telefonbogen.
] Angiv som Baggrund: Du kan vælge at bruge et billede som
baggrund.

Al

Du

] Diasshow: Fra denne menu kan du se billederne som et
diasshow.

Nå
tion

] Slet: Du kan slette et billede.

1.

] Rediger titel: Du kan redigere titlen på billedet.

g
V

] Vis information: Du kan se oplysninger om titel, størrelse og
ato og klokkeslæt, da billedet blev taget.

2.

] Beskyttelse: Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et
held.

3.

Indstillinger
Hukommelsesstatus

Menu 6-5-1

Menu 6-5-2

Sletter alle billeder gemt i mappen.

Autogem

4.

h

5. T

6. D
n

Nå
Menu 6-5-3

Gemmer automatisk billedet, som er taget med kameraet.
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Menu 6-5

Du kan checke den billedet og ledige hukommelse.

Ryd album

d

Nå

Indstillinger

Menu 7

Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker:
1. Tryk

[Menu] mens telefonen står på standby.

2. Tryk

for at gå direkte til Indstillinger.

Alarm ur

n Bemærk Vækkeuret virker kun, når telefonen er tændt.

Menu 7-1

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.
Når du har valgt et vækkeur ved hjælp af den venstre funktionstast [Vælg],
1.

Alarm til/fra: Vælg Til ved hjælp af højre-/venstre-navigationstasten.
Vælg Fra for at deaktivere alarmfunktionen.

2.

Alarmtidspunkt: Indtast alarmtidspunktet ved hjælp af
de numeriske taster.

3.

Gentag: Vælg det ønskede fra En gang, Man~fre,
Man~lør, og Hver dag ved hjælp af højre/venstre navigationstasten.

4.

] For at slukke for alarmen, skal du trykke på højre
funktionstast [Afslut].

Alarmtone: Vælg den ønskede alarmmelodi ved hjælp af
højre/venstre navigationstasten.

5. Tryk på den venstre funktionstast [OK].

Dato og tid
Angiv dato

Menu 7-2-1

Du kan indtaste dags dato.

Datoformat

Menu 7-2-2

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ,
ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag, M: Måned, Å: År)

Angiv tid

Menu 7-2-3

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.
n Bemærk Når du bruger 12-timers ur, kan du skifte mellem før og
efter 12 middag ved hjælp af op/ned-tasterne.

Tidsformat

Menu 7-2-4

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.

6. Du kan redigere vækkeurets navn. Når du har indtastet
navnet, skal du trykke på venstre funktionstast [OK].

Telefoninds.

Når en alarm aktiveres, vises "

Du kan indstille telefonens funktioner.

" i standbytilstand.

Menu 7-2

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

Menu 7-3

Når alarmtidspunktet nås, lyder alarmmelodien.
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Display-indstill.

Menu 7-3-1

] Baggrund: Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen
står på standby.
- Hoveddisplay
- Sub-LCD

,

Min mappe
Du kan vælge et billede aller en animation som
baggrundsbillede.
] Telefonskema: Du kan vælge mellem fire forskellige
farveskemaer: Ren, Klar, Papir og Metallisk.
] Hilsen: Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som
vises i displayet i standby-modus.
] Baggrundslys: Du kan indstille varigheden af lyset, som
tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner
klappen.
] Informationsvindue: Du kan se en forhåndsvisning af den
aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen
vises nederst i displayet.
] Network name: Hvis du vælger TIL, vises netværksnavnet
(navnet på udbyderen) på hoveddisplayet.
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Menu 7-3-2

.

]

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan
ændring vil også påvirke sproget i indtastnings-modus.

Un

Opkalds-indstillinger

•A

Menu 7-4

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at
trykke
[Vælg] i menuen Indstillinger.

Standard
Du kan vælge et billede eller en animation som
baggrundsbillede ved at trykke
eller
,

Sprog

Viderestil

Menu 7-4-1

Me

A

T

V
e

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille
indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer.
For nærmere information, kontakt din udbyder.

T

] Alle stemmeopkald: Viderestiller alle stemmeopkald.

T

H

D

] Hvis optaget: netværksnavnet (navnet på udbyderen) på
Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

•A

] Hvis intet svar: Viderestiller stemmeopkald, som ikke
besvares.

•V

] Hvis uden for rækkev.: Viderestiller stemmeopkald, når
telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af
et net.

D

V

Sv

] Alle dataopkald: Viderestiller altid til et nummer med
PC-forbindelse.

]

] Alle fax opkald: Viderestiller altid til et nummer med en
faxtilslutning.

]

Indstillinger

-2

] Annuller alt: Annullerer alle viderestillingstjenester.
Undermenuerne
Menuen Viderestilling har nedenstående undermenuer:

-4

• Aktiver
Aktiverer tjenesten.
Til person-meddelelse

4-1

Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i
enuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

Send mit nummer
(afhænger af netværk og abonnement)

Menu 7-4-3

] Til: Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit
telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit
telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.
] Fra: Dit telefonnummer vil ikke blive vist.
] Fabriksindstillinger: Hvis du vælger denne funktion, kan du
sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx
linje 1 eller linje 2.

Til andet nr.

r.

] Kun send: Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage
et indgående opkald ved at trykke på
[Send].

Her kan du indtaste nummeret, der skal viderestilles til.
Til foretrukne
Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet viderestillet til.
• Annuller

Menu 7-4-4

] Aktiver: Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere
et ventende (indgående) opkald.

Deaktiverer tjenesten.
• Vis status

] Annuller: Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at
der er ventende (indgående) opkald.

Viser status af den tilsvarende tjeneste.
af

Svartilstand

Ventende opkald
(afhænger af netværk)

Menu 7-4-2

] Åbn: Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et
indgående opkald ved at åbne klappen.
] Tryk på en tast: Hvis du vælger denne menu, kan du
modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken
som helst tast undtagen
[Afslut].

] Vis status: Viser status af Ventende opkald.

Minuttone

Menu 7-4-5

Hvis du vælger Til, kan du checke varigheden af opkaldet, ved
at et signal lyder for hvert minut under samtalen.
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Auto-genopkald

Menu 7-4-6

] Til: Når denne funktion er aktiveret, vil din telefon forsøge
at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.
] Fra: Din telefon vil ikke forsøge at ringe op igen, hvis den
ikke får forbindelse.

Sikkerheds-indstill.

Menu 7-5

PIN-kode anmodning

Menu 7-5-1

Menu 7-5-2

Un

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret
brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive
anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen
indstilles på Til. Hvis du indstiller telefonlåsen på Automatisk,
vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.

•A

Telefonlås

Opkalds-spærring

I denne menus kan du indstille telefonen, så den anmoder om
SIMkortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne
funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.
1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger
og tryk
[Vælg].
2. Angiv Til/Fra..
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste
PIN-kode, når du tænder telefonen.

Menu 7-5-3

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages
eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne
funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du
kan se nedenstående undermenuer:

G

•A

A

•V

S

Fa
(SI

] Alle udgående: Spærrer alle udgående opkald.

Du
tele

] International: Spærrer alle udgående internationale opkald.

]

] Internet-tilslut: Spærring af alle internationale udgående
opkald undtagen opkald via eget netværk.

]

] Alle indgående: Spærrer alle indgående opkald.

]

4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange,
vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du
indtaste PUK-koden.

] Indkom. under roaming: Spærrer alle indgående opkald
under roaming.
] Annuller alt: Annullerer alle opkaldsspærringer.

Sk

5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du
indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du
ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din
udbyder.

] Rediger adgangskode: Du kan ændre adgangskode for
opkaldsspærring.

PIN
ben
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1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, PIN2-koden, skal
du indtaste din oprindelige kode og trykke
[OK].

Undermenuerne:
• Aktiver

e

k,

-3

2. Indtast ny Sikkerhedskode, PIN2-kode og bekræft.

Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.
• Annuller

Netværks indstillinger

Annullerer opkaldsrestriktioner.
• Vis status
Se status for såvel spærrede som ikke-spærrede opkald.

es

Du

ld.

Fast opkaldsnr.
(SIM-afhængigt)

Menu 7-5-4

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte
telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.
] Aktiver: Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte
telefonnumre.
] Annuller: Deaktiverer funktionen.
] Nummerliste: Du kan se nummerlisten gemt som Faste
opkaldsnumre.

Skift koder

Menu 7-6

Du kan vælge det net, du vil registreres på enten automatisk
eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til automatisk.

Automatisk

Menu 7-6-1

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen
automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil
telefonen vedblive med at stå på “Automatisk”, selv om
telefonen slukkes.

Manuel

Menu 7-6-2

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan
derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en
roaming-aftale med din egen udbyder Telefonen lader dig
vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det
net, du først valgte.

Menu 7-5-5

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og
benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.
Du kan ændre adgangskoderne: PIN-kode, PIN2-kode,
Sikkerheds-kode.

Foretrukne

Menu 7-6-3

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil
da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen
sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.
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Indstillinger

Nulstil indst.

Menu 7-7

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en
sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

GPRS-indstilling

Menu 7-8

Du kan sætte GPRS forbindelse alt efter situationen.
Hvis du vælger Tændt, og du er i et netværk, der understøtter
pakkedata, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS
udføres via GPRS. Hvis du aktiverer GPRS til afsendelse og
modtagelse af f.eks. e-mail, er overførselstiden også hurtigere.
Hvis du vælger Efter behov, bruger telefonen kun pakkedataforbindelsen, hvis du starter et program eller en handling,
der kræver den. GPRS-forbindelsen lukkes, hvis den ikke
længere bruges af noget program.
n Bemærk Hvis der ikke er GPRS-dækning, og du har valgt Tænd, vil
telefonen periodisk forsøge at oprette en
pakkedataforbindelse.
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Tjeneste

Menu 8

Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless Application
Protocol) såsom bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og
information om flyafgange. Disse tjenester er designede
specielt til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af
WAP-tjenesteudbyderne.
Din netoperatør kan oplyse dig om priser, takster og hvilke
WAPservices, du har adgang til. Du kan også kontakte
udbyderen af den tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen
kan også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres tjeneste.
Når du er forbundet, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger
af den benyttede udbyder. Du kan få adgang til et hvilket som
helst website ved at indtaste sitets URL-adresse. Du kan lukke
browseren ved at trykke på(
) ttasten Telefonen vil gå i
standby-tilstand.
Navigere med WAP-browseren
Du kan surfe på internettet ved brug af enten telefonens taster
eller WAP-browsermenuen.
Brug af telefonens taster
Når du surfer på internettet, fungerer telefonens taster
anderledes, end når telefonen er i telefontilstand.

Knap

Beskrivelse
brug denne knap for at køre op og
ned i det markerede område.
Tilbage til forgående menu
Vælg eller bekræft en aktion

Brug af WAP-browsermenuen
Der er forskellige menuindstillinger tilgængelige, når du surfer
på det mobile internet.
n Bemærk WAP-browsermenuer kan variere afhængigt af din
browserversion.

• Hjem
Se [Menu 8-1-1] .
• Genindlæs
Genindlæser den aktuelle side.
• Bogmærker
Se [Menu 8-1-2] .
• Gem som bogmærke
Du kan gemme webstedet som bogmærke.
• Gå til URL
Du kan flytte til det websted, du ønsker. I denne menu kan du
også redigere webstedets adresse.
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] Tilslut: Tilslut til valgt bogmærker.

• Ryd cache

] Tilføj ny: Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette et
nyt bogmærker.

Indholdet af cache-hukommelsen vil blive fjernet.

Internet

Menu 8-1
Menu 8-1-1

Hjem

Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive
profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den
allerede defineret af din udbyder.
Menu 8-1-2

Bogmærker

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på
dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et
senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede
bogmærker. Disse forudindstillede bogmærker kan ikke
slettes.
Sådan oprettes et bogmærke
1. Tryk på den bløde venstretast

[Valg].

2. Vælg Tilføj ny og tryk på OK-tasten.
3. Når du har indtastet det ønskede adresse og navn, trykkes
på OK-tasten.
* Tip: BAnvend
-tasten og
-tasten for at indtaste
symboler. For at indtaste “.” trykkes
.
Når du har valgt et bogmærke, er følgende valgmuligheder
tilgængelige:
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] Rediger: Du kan redigere adressen og/eller navnet på det
valgte bogmærker.
] Slet: Sletter alle bogmærker.
Slet alt: Slet alle bogmærker.

Profiler

Menu 8-1-3

En profil er den netinformation, som anvendes til opkobling til
internettet. Hver profil har følgende undermenuer:
] Aktiver: Aktiverer den valgte profil.
] Indstillinger: Anvend funktionen til at ændre
WAP-indstillinger for den valgte profil.
- Hjemmeside: Denne indstilling giver dig mulighed for at
indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at
benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste
“http://” foran URL'en, WAP-browseren vil automatisk
tilføje det.
- Bærer: Du kan vælge bærertjeneste.
1 Data
2 GPRS
- Dataindstillinger: Fremkommer kun, hvis du vælger Data
som bærertjeneste.

Tjeneste

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du
ønsker.

du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

et

t

Ring op: Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at
få adgang til din WAP-gateway.

En funktion til bekræftelse af levering. Genererer mere
trafik på nettet.

Bruger-ID: Brugerne identificeres via opkaldsserver (IKKE
via WAP-gateway).

Midlertidig

Adgangskode: Adgangskode kræves af opkaldsserver
(IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

HTTP

-3

il

a

Opkaldstype: Vælg type af dataopkald: analogt eller
digitalt (ISDN).
Opkaldshastighed: Hastigheden af din datatilslutning:
9.600 eller 14.400.
Ventetid: Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen
data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er
tjenesten ikke længere tilgængelig.
- GPRS-indstillinger: Fremkommer kun når GPRS er valgt
som bærertjeneste.
IP-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du
benytter.
APN: Indtast APN-adresse for GPRS.
Bruger-ID: Brugeridentifikation på APN-serveren.
Adgangskode: Adgangskode til APN-serveren.
- Forbindelses type: Du kan vælge mellem
tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat, hvilken

Fortsat

En ikke-bekræftet (tilslutningsuafhængig) service.
Tilslutter kunder direkte til serveren i HTTP
- Proxy-indstillinger
IP-adresse: Indtast IP-adressen på den proxy-server, du
benytter.
Port: Indtast proxy-porten
- DNS-indstillinger
Primær server: Indtast IP-adresse på den primære
DNS-server, du benytter.
Sekundær server: Indtast IP-adressen på den sekundære
DNS-server, du benytter.
- Sikkerheds indstillinger: Afhængigt af den benyttede
gateway kan du vælge Til eller Fra.
- Vis billede: Du kan vælge, om billeder på WAP-kort skal
vises eller ej.
] Omdøb: Du kan ændre navnet for den valgte profil.
] Slet: Sletter den valgte profil fra listen.
59

Tjeneste

] Tilføj ny: Du kan tilføje en ny profil.

Gå til URL

] Personlig: Du kan se en liste over de private certificeringer,
som er lagret i telefonen.
Menu 8-1-4

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet
en adresse, trykkes på OK-tasten.

Cache-indst.

Menu 8-1-5

Gendan profiler

Menu 8-1-8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Browser-version

Menu 8-1-9

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til,
gemmes i telefonens cache-hukommelse.

WAP-läsarens version visas.

] Ryd cache: Sletter alt indhold gemt i cachen.

SIM-tjeneste

] Check cache: Angiv, om et opkoblingsforsøg gøres via
cachen eller ej.

Denne menu afhænger af SIM og nettjenesterne. Kontakt din
udbyder for yderligere oplysninger.

n Bemærk En cache er en buffer-hukommelse, som anvendes til at
gemme data midlertidigt.

Cookies-indstillinger

Menu 8-1-6

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til,
gemmes i telefonens cache-hukommelse.
] Slet cookies: Sletter alt indhold gemt i cookies.
] Check cookies: Kontrollér om en cookie anvendes eller ej.

Sikkerheds-certificering

Menu 8-1-7

Menu 8-2

Id
loa
bill
Jav

Sp

Mi

Id
er
dow
tils
org
for
MI
følg
]
]
]
]
]

En lista över tillgängliga certifikat visas.

]

] Autoritet: Du kan se en liste over de autoriserede
certificeringer, som er lagret i telefonen.

]
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Menu 9

er,
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I denne menu kan du finde de billeder eller lyde, du har downloadet fra WAP-tjenesten, som kan angives som baggrundsbillede eller ringetoner. Desuden indeholder denne menu alle
Java-programmer.

tilslutningsmuligheder.
- Altid: Datatilslutningen etableres straks uden anmodning.
- Spørg: Du bliver spurgt, før datatilslutningen etableres.
- Aldrig: Datatilslutning tillades ikke.

Spil m.m.
Mine spil m.m.

Menu 9-1
Menu 9-1-1

I denne menu kan du administrere Java-applikationerne, som
er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de
downloadede applikationer eller angive
tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er
organiseret i mapper.Tryk på den bløde venstretast
[Vælg]
for at åbnethe .den valgte folder eller åbne det ønskede
MIDLET. Når du trykker på
bløde højretast. [Menu], er
følgende menuer tilgængelige:
] Ny mappe: Opretter en ny mappe.
] Move: Flyt Flytter den valgte mappe eller det valgte program til en destinationsfolder.
] Start: Starter det valgte program.
] Info: Viser information om applikationen.
] Fjern: Fjerne en mappe eller et program.
] Opdater: Opdatere et program ved hjælp af WAP.
] Valg: Visse Java-applikationer kræver datatilslutning for at
kunne afspilles. Vælg denne for at angive

n Bemærk Du kan ikke fjerne eller omdøbe den forudinstallerede
mappe eller et spil i mappen.

JavaTM‚ er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems.
Ligesom man downloader en Java-applet med en
Netscapeeller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den
benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Javabaserede programmer, såsom Java-spil, på en telefon. Når
du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine
spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.
n Bemærk • JAR-filformatet er en komprimeret udgave af
Javaprogrammet, og JAD-filformatet er en
beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede
oplysninger. Du kan læse filoplysningerne i JAD-filen,
inden du downloader den.
• Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME),
er ikke alle Java-programmer kompatible med alle
telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker,
som er specifikke for hver enkelt telefonmodel.
Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis
Java-programmet, du downloader, ikke er specifikt
udviklet til denne telefon, og kan dermed gøre det
nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal
bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible
programmer. Der er ikke fejl på produktet.
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n Forsigtig Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition)
programmer, der kan køre på en telefon. J2SEbaserede
(Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et
pc-miljø.

Profiler

De
imø

Menu 9-1-2

Denne menu indeholder samme indstillinger som internet
menu. For at downloade nye applikationer, en WAP
forbindelse er nødvendig.

Billeder
Den venstre funktionstast
muligheder.

] Send via Bluetooth: Melodi kan sendes via Bluetooth.

Sta

Menu 9-2
[Valg] åbner følgende

] Angiv som Baggrund: Det aktuelt valgte billede kan
indstilles som en baggrund.

He
Til
sæ

] Skriv en billedmeddelelse: Det downloadede billede kan
sendes via MMS.
] Send via Bluetooth: Billedet kan sendes via Bluetooth.

Lyde
Den venstre funktionstast
muligheder.

Menu 9-3
[Indstillinger] åbner følgende

] Angiv som ringetone: Dette indstiller ringetonen til den
aktuelt valgte lyd.
] Skriv meddelelse: Melodi kan sendes via SMS og MMS.
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Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som
imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Datakabel/CD
Giver dig mulighed for tilslutning af
hansol0926hdhkktelefonen til en PC,
så du kan overføre data.

Standardbatteri
n Bemærk • Benyt altid originalt LG-tilbehør.
• Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
• Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend
dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

Headset
Til håndfri funktion. Inklusiv håndfrit
sæt.

Oplader
Opladeren giver dig mulighed for at
oplade batteriet, når du ikke
befinder dig hjemme eller på
kontoret.
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Tekniske data
Normal
Produktnavn : F2400
System

: GSM 900 / DCS 1800

Rumtemperatur
Maks.: +55°C
Min : -10°C
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Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 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
myymälään, josta ostit laitteen.
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Johdanto

Lue
tai
tiet

Onnittelut hyvän hankinnan johdosta. Pienikokoinen ja edistynyt F2400-matkapuhelin on suunniteltu
hyödyntämään uusinta digitaalista langatonta
viestintätekniikkaa.

Ra

Alt

F24
sät
hin
Sät
tar
ter
den
Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa
matkapuhelimen käytöstä. Lue käyttöohje
huolellisesti, jotta voit hyödyntää
matkapuhelimen kaikkia ominaisuuksia ja ehkäistä
mahdollisia väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja. Kaikki
laitteeseen tehdyt muutokset, joita ei ole hyväksytty
tässä käyttöohjeessa, voivat mitätöidä tuotetakuun.

•M
o
m
ta
lä
ra
k

•V
S
L
v

•K
te
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Turvallinen ja tehokas käyttö
Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista
tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa
tietoa laitteen käytöstä.

Radioaaltoenergia

enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
• Suurin DASY4: n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo
korvalla pidettynä on 1,3 W/kg.

Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

Puhelimen huolto ja ylläpito

F2400-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut
säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin.
Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka
tarkoitus on taata, että laite ei voi aiheuttaa
terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

Varoitus: Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja
akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin
tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja
olla vaarallista.

• Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns.
ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on
määritelty myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella
lähetetään
radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien
käytettävien taajuuksien kautta.
• Vaikka erimallisten LG-matkapuhelinten
SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään kaikki
LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
• Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission (ICNIRP) suosittelema

• Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se
valtuutetulle huoltohenkilölle.
• Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden
sähkölaitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen,
kanssa.
• Puhelin on pidettävä riittävän kaukana
lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja
keittotasoista.
• Älä pudota puhelinta.
• Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa
puhelinta.
• Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai
muovilla.
• Puhdista puhelimen ulkopinta kuivalla liinalla.
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Turvallinen ja tehokas käyttö

Tieturvallisuus

Rä

• Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

• Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi
tyhjentää kortin magneettinauhan.

• Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.

•Ä
p
d

• Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa
puhelinta.

• Käytä handsfree-laitetta.

• Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.

• Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen
puhelun soittoa tai puheluun vastaamista.

(Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)

• Ole huolellinen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta.

Sähkölaitteet
Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä
matkapuhelimen kuuluvuuteen.
• Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden
läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen
häiriötä. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi
rintataskussa.
• Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin
kuulolaitteisiin.
• Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä
televisioon, radioon tai tietokoneeseen jne.
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• Keskity ajaessa liikenteeseen.

• Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.

•Ä
rä
p

Le

Lan

•S

• Älä estä ajoneuvon turvatyyny-toimintoa (airbag) asennettavilla tai kannettavilla
matkapuhelinvarusteilla. Turvatyynyn aukeaminen väärin voi
aiheuttaa vakavia vammoja.

•Ä
le

Räjäytystyömaa

Sä
pie
vaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä
räjäytystyö.
Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

La

Hä

Hä
ma
ma
pai

t.

ori-

Turvallinen ja tehokas käyttö

Räjähdysaltis kaasuseos

Akun tiedot ja huolto

• Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä
puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.

• Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa
akkujärjestelmissä, F2400-matkapuhelimen akussa ei esiinny
muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.

• Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai
räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.
• Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
• Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman
lentohenkilökunnan lupaa.

oi

Lapset
Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on
pieniä osia, jotka irrotettuina voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu
pidentämään akun käyttöikää.
• Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
• Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen.
Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
• Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata
täyteen ennen käyttöä.
• Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä
kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
• Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

Hätäpuhelu
Hätäpuhelu ei välttämättä onnistu kaikissa
matkapuhelinverkoissa. Siksi ei tule luottaa
matkapuhelimeen ainoana hätäpuhelun välineenä. Kysy asiaa
paikalliselta palveluntarjoajalta.
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F2400:n ominaisuudet
Puhelimen osat

Läp

oikean puolen näkymä

Edestä
Kamerapainike

3. Kansinäyttö

Paina ja pidä alhaalla tätä näppäintä
aktivoidaksesi kamera. käytä tätä myös kuvan
ottamiseen.

1. Kuulokeliitäntä
2. Sivupainikkeet
4. Kameran linssi

1. K

1. Kuulokeliitäntä
5. Salama

• liitä nappikuuloke tähän

Takaa
Akkutilan kuoren vapautuspainike

2. Sivupainikkeet
• Paina tästä näppäimestä, nähdäksesi kellonaika
kansinäytöllä

Paina tästä ottaaksesi akun kansi pois.
Kantohihnan
kiinnitys

Akun kansi

• Näppäimistön äänenvoimakkuuden säätäminen puhelimen
ollessa valmiustilassa läpän ollessa auki.
• Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun
aikana.
3. Kansinäyttö

5. Salama
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3. K
p

4. L

SIM-kortin
paikka

Akku

4. Kameran linssi
n Huomaa Jos kameran linssi on likainen, kuvanlaatu saattaa
heikentyä.

2. V
v

SIM-korttipaikka

Akkukennon
pinteet
Laturiliitäntä/
kaapeliliitäntä

5. N
k

6. M

F2400:n ominaisuudet

1. Kuuloke

Läppä auki

2, 10. Vasen ja oikea valintapainike: Suorittaa
toiminnan, joka on näytössä suoraan näppäimen yläpuolella.
3. Kalenteri-painike: Pikavalinta, joka vie Kalenteri-valikkoon.
1. Kuuloke

7. Päänäyttö

Valikko

4. Lähetä-painike: Puhelun soittaminen ja saapuvaan puheluun vastaaminen. Puhelimen ollessa
valmiustilassa tätä painiketta painamalla pääsee selaamaan
vastaanotettujen, soitettujen ja
vastaamattomien puhelujen luetteloita.
5. Numero- ja kirjainpainikkeet: Numeroiden,
kirjaimien ja erikoismerkkien syöttäminen.

Navne

8. Selauspainikkeet

6. Mikrofoni: Mikrofoni voidaan mykistää puhelun aikana.

2. Vasen
valintapainike

9. Vahvistusnäppäin

3. Kalenteripainike

10. Oikea valintapainike
11. Lataus näppäin

7. Päänäyttö: Näyttää väreissä puhelimen
tilakuvakkeet, valikkokohdat, Internet-tiedot, kuvat ja paljon
muuta.

4. Lähetä-painike
5. Numero- ja
kirjainpainikkeet

12. Lopeta puhelu- ja
Virta-painike
13. Tyhjennä-painike

8. Selauspainikkeet: Käytä selataksesi valikkoa ja liikuttaaksesi kursoria.
9. Vahvistusnäppäin: Valitsee valikon toiminteen ja vahvistaa
toiminteen.
11. Lataus näppäin: Oikotie lataus valikkoon.

6. Mikrofoni
14. Erikoistoiminne
näppäin

12. Lopeta puhelu- ja Virta-painike: Puhelun
lopettaminen ja valmiustilaan palaaminen. Puhelin
kytketään pois päältä pitämällä tämä painike painettuna.
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13. Tyhjennä-painike: Jokainen painallus poistaa yhden
merkin näytöltä. Pitkä painallus tyhjentää näytön.
Painiketta painamalla pääsee myös
edelliseen näyttöön.

Näytön symbolit

All
täv
Kuvakealue

S

14. Erikoistoiminne näppäin:
•

: Paina pitkään, niin saat "+" merkin
kansainvälisiä puheluita varten.

•

: Näppäillessäsi numeroa, pitkä painallus tekee
tauon numeroiden väliin

Nä

Teksti- ja kuva-alue

Valikko

Nimet

Valintapainikkeiden nimet
n

Alue

Useita erilaisia kuvakkeita.

Keskimmäiset rivit

Näyttöön tulevat ilmoitukset, ohjeet
ja kaikki käyttäjän syöttämät tiedot,
kuten puhelinnumero, johon soitetaan.

Viimeinen rivi

12

Kuvaus

Ensimmäinen riv

Toiminnot, jotka on kytketty puhelimen kahteen valintapainikkeeseen.

S

F2400:n ominaisuudet

Alla olevassa taulukossa ovat puhelimen valikoissa käytettävät symbolit kuvauksineen.

n.

Kuvaus
Tekstiviesti on saapunut.

Näytön symbolit
Vastaajassa on viesti.
Symboli

Kuvaus
Värinähälytys on asetettu.
Verkkosignaalin voimakkuus
Kova ääni -profiili on aktivoitu.
Puhelu on käynnissä.
Äänetön-profiili on aktivoitu.
Käytössä on toisen verkon roaming-palvelu.
GPRS-yhteys on saatavilla.

et

et
t,
-

Symboli

Kuuloke-profiili on aktivoitu.
Yleinen profiili on aktivoitu.

n Varoitus Puhelun tekninen laatu saattaa vaihdella verkon peittoalueen mukaan. Kun signaalin voimakkuus on alle 2
palkkia, ääni saattaa häipyä, puhelu katketa ja äänen laatu
kärsiä. Verkkopalkkeja on hyvä käyttää puhelun laadun mittana.Palkkien katoaminen kokonaan merkitsee sitä, ettei
verkkoa ole ollenkaan. Tällöin verkon palveluja, puheluja tai
viestipalveluja ei voi käyttää.

Symboli

Kuvaus

Voit käyttää push-viestipalvelua.
Puhelin luo WAP-yhteyttä.
GPRS-yhteys on käytössä.
Puhelin on luonut yhteyden suojattuun sivuun.

Hälytys on asetettu ja käytössä.

Esityslistan tapahtuma asetettu

Akun lataustila

Soitonsiirtopalvelu käytössä
Bluetooth käytössä
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Näin pääset alkuun
SIM-kortin ja akun asettaminen
Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat
akun.
1. Irrota akun kansi.
Paina akun vapautuskytkintä ja liu'uta akun kantta puhelimen alaosaa kohti. Irrota akun kansi.

3. Aseta SIM-kortti paikalleen.

5. A

Aseta SIM-kortti SIM-korttipidikkeeseen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on
asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä
kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.

A
s

Ak

Ak
ma

SIM-kortin asettaminen

2. Irrota akku.
Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku pois akkulokerosta.

SIM-kortin poistaminen

n Varoitus SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti.
Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa
SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

4. Aseta akku paikalleen.
Aseta ensin akun alaosa akkulokeron alaosaan. Työnnä akun
yläosaa, kunnes akku napsahtaa
paikalleen.
n Huomaa Akun irrottaminen puhelimesta sen ollessa päällä voi
rikkoa puhelimen.
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1. K
a
k

2. K
K

3. A

ttin

Näin pääset alkuun

5. Aseta akun kansi paikalleen.
Aseta akun kansi paikalleen ja liu'uta
sitä, kunnes kiinnityssalpa napsahtaa.

4. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.
n Varoitus

• Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahin
goittaa puhelinta tai sovitinta.
• Työnnä laturi pystysuorassa asennossa pistorasiaan.
• Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokeso
vitinta.
• Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

n Advarsel

• Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana vält
tääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
• Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja
kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa.Terävät
esineet voivat aiheuttaa tulipalon.
• Älä soita puheluita tai vastaa puheluihin akun
latautuessa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai
sähköiskun tai tulipalon.
• Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, puhelin ei
toimi muutamaan minuuttiin. Sillä välin puhelimen
pohjassa oleva merkkivalo syttyy.

Akun lataamien
Akku on oltava asennettuna, jotta puhelimeen voi liittää
matkasovittimen.

.
raa

1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä
akkusovittimen liitin puhelimen alaosassa olevaan liitäntään
kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kytke sovittimen toinen pää pistorasiaan.
Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.
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Näin pääset alkuun

Laturin irrottaminen

puhelimeen ladattu akku.

1. Kun lataus on valmis, palkkien liike akun tilan ilmaisimessa
lakkaa ja näytöllä näkyy teksti Akku täynnä.

2. Paina
muutaman sekunnin ajan, jolloin nestekidenäyt
tö kytkeytyy päälle.

2. Irrota laturi pistorasiasta. Irrota laturin johto
puhelimen liitännästä painamalla liittimen sivuissa olevia
harmaita painikkeita ja vetämällä liitin ulos.

3. PIN-koodipyyntöasetuksista riippuen voit joutua syöttämään
PINkoodin.

Puhelimen kytkeminen pois päältä
1. Paina
muutaman sekunnin ajan, jolloin nestekidenäyt
tö sammuu.

Tunnusluvut
n Huomaa • Varmista, että akku on latautunut täyteen, ennen kuin
aloitat puhelimen käytön.
• Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.
• Jos akku ei ole latautunut täyteen, katkaise puhelimen
virta virtapainikkeesta ja kytke puhelimeen virta
uudelleen. Lataa sitten akku uudelleen. Lataa akku
uudelleen irrottamisen ja kiinnittämisen jälkeen.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä
Puhelimen kytkeminen päälle
1. Kiinnitä akku puhelimeen ja liitä puhelin ulkoiseen virtaläh
teeseen, kuten laturiin, auton
tupakansytyttimeen tai langattomaan
autopuhelinsarjaan. Vaihtoehtoisesti kiinnitä
16

Voit käyttää tässä kuvailtuja tunnuslukuja estämään puhelim
esi luvattoman käytön. Kaikki tunnusluvut
lukuun ottamatta PUK- ja PUK2-koodeja voidaan
vaihtaa kohdassa Minuuttiääni [Valikko 7-4-5]
(ks. sivu 53).

PIN-koodi (4–8 merkkiä)
PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin
mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun
PIN-koodipyyntö on päällä, puhelin pyytää syöttämään PINkoodin käynnistettäessä. Kun PINkoodipyyntö on pois, puhelin
ottaa suoraan yhteyden verkkoon ilman PIN-koodia.
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PIN-koodi (4–8 merkkiä)

Suojakoodi (4–8 merkkiä)

PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin
mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun PIN-koodipyyntö on
päällä, puhelin pyytää syöttämään PINkoodin käynnistet
täessä. Kun PINkoodipyyntö on pois, puhelin ottaa suoraan
yhteyden verkkoon ilman PIN-koodia.

Suojakoodin oletusasetus on 0000. Suojakoodin avulla voidaan
poistaa puhelimesta kaikki merkinnät ja aktivoida Palauta ase
tukset -valikko. Suojakoodia käytetään myös puhelinlukon
aktivoimiseen ja passivoimiseen luvattoman käytön estämisek
si. Suojakoodin oletusasetusta voidaan muokata Suoja-asetuk
set-valikossa.

PIN2-koodi (4–8 merkkiä)
Useimpiin SIM-kortteihin asetettua PIN2-koodia tarvitaan joi
hinkin toimintoihin, kuten Ilmoita puhelun hinta ja Pysyvä
numero. Nämä toiminnot vaativat SIM-kortin tuen. Lisätietoja
saatavana operaattorilta. Lisätietoja saat operaattorilta.

Estosalasana
Estosalasanaa tarvitaan Puhelunesto-toiminnon [Valikko 7-5-3]
käyttämiseen. Operaattori toimittaa salasanan palvelun tilauksen yhteydessä. Lisätietoja on sivulla 53.

PUK-koodi (4–8 merkkiä)
PUK-koodia tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN-koodi.
PUKkoodi voi tulla SIM-kortin mukana. Pyydä PUK-koodi
tarvittaessa operaattorilta. Jos hävität koodin, ota yhteyttä
operaattoriin.

tin

in

PUK2-koodi (4–8 merkkiä)
PUK2-koodi tulee SIM-kortin mukana, ja sitä tarvitaan vaihta
maan lukittunut PIN2-koodi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä
operaattoriin.

17

Yleiset toiminnot
Soittaminen ja vastaaminen

3. Paina

Puhelun soittaminen

Puhelun lopettaminen

1. Varmista että puhelin on päällä.

Kun puhelu on päättynyt, paina Lopeta-painiketta

2. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
] Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä
päintä alhaalla.
3. Soita puhelu painamalla Lähetä-painiketta (
4. Lopeta puhelu painamalla Lopeta-painiketta (

-näp).
).

Puhelun soittaminen Lähetä-painikkeella
1. Kun Lähetä-painiketta (
), painetaan valmiustilassa,
näytölle tulevat näkyviin soitetut, vastaanotetut ja vastaa
mattomat puhelut.

]

.

.

]

Puhelun soittaminen puhelinluettelosta.

2. L

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita normaalisti sim kortin
muistille/ tai puhelimen muistille. Voit soittaa helposti etsimällä
haluamasi nimen puhelinluettelosta ja soittaa siitä.

Vä

Vo
lä a

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana
sivupainikkeilla (
). Ylempi painike nostaa ja alempi laskee
äänenvoimakkuutta.

Sig

n Huomaa Sivupainikkeiden painaminen valmiustilassa säätää näppäimistön äänenvoimakkuutta.

Sig
ilm
us
voi

Puheluun vastaaminen

Te

Kun puhelimeen tulee puhelu, puhelin soi. Jos soittaja voidaan
tunnistaa, näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos
numero on tallennettu puhelinluetteloon.) Tämä puhelin tukee
soittajan valokuvatunnistusta.

Nu
Vo
tek
kal
Pu

2. Valitse haluttu numero selauspainikkeilla.
3. Paina

.

Ulkomaanpuhelun soittaminen
1. Pidä painiketta
painettuna, jolloin saat ulkomaan
puhelun tunnuksen numeron alkuun. +-merkki valitsee
automaattisesti ulkomaanpuhelun tunnuksen.
2. Lisää nyt maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero.

1. Vastataksesi tulevaan puheluun avaa kansi. (kun avaa kansi
on asetettu vastaus tilaksi. Katso sivu 53. [valikko 7-4-2]
n Huomaa Jos vastaustilaksi on valittu mikä tahansa painike (ks.
sivu 53), puheluun voidaan vastata painamalla mitä
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tahansa painiketta lukuun ottamatta
oikeaa sivupainiketta.

-painiketta ja

] Saapuva puhelu hylätään puhelimen läpän ollessa suljettuna pitämällä painettuna jompaakumpaa puhelimen
vasemmassa sivussa olevista painikkeista.
] Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa
tai muita valikkotoimintoja.
2. Lopeta puhelu sulkemalla läppä tai painamalla

.

Värinähälytys (Pika)
Voit aktivoida/ poistaa värinähälytyksen painamalla ja pitämällä alhaalla
näppäintä puhelimen avaamisen jälkeen.

T9-tila
Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen
painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen
kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja
automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean
sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin
perinteisessä ABC-tilassa. Toimintoa kutsutaan myös
ennakoivaksi tekstinsyötöksi.
ABC-tila
Tässä tilassa painikkeita painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.
123-tila (numerotila)

Signaalin voimakkuus
Signaalin voimakkuus voidaan tarkistaa signaalin tilan
ilmaisimesta (
) puhelimen näytöltä. Signaalin voimakkuus voi vaihdella, etenkin sisätiloissa. Signaali on
voimakkaampi ikkunoiden läheisyydessä.

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan
painamalla
kunnes 123-tila tulee näkyviin.
Symbolitila
Tässä tilassa voidaan syöttää erikoismerkkejä.

Tekstin syöttäminen
Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä.
Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa
tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen
kalenteriin.
Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat:
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Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

masi sana on valittuna.

1. Kun kursori on kentässä, johon
voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön
oikeassa yläkulmassa.

Esimerkki:

Tekstinsyöttötila

2. Tekstinsyöttötilaa vaihdetaan painamalla
. Käytössä oleva tekstinsyöttötila näkyy näytön oikeasta
yläkulmasta.
] T9-tilan käyttäminen

Syö

Paina

kirjoittaaksesi Home.

Paina
sesi Good.

selauspainiketta alas kirjoittaak

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABCtilassa.

Valinnat

Lisää

Ennakoivassa T9-tekstinsyötössä sanoja
voi kirjoittaa helposti mahdollisimman
pienellä määrällä painikkeiden painalluksia. Kun painikkeita
painetaan, puhelin näyttää sanakirjaan tallennettuja samalla
kirjaimella alkavia sanoja. Sanakirjaan voi myös lisätä sanoja.
Kun seuraavaa painiketta painetaan, näytöllä oleva sana
muuttuu lähimmäksi sitä vastaavaksi sanakirjan sanaksi.
1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla
painikkeita
). Paina jokaista kirjainta vastaavaa
painiketta vain kerran.
- Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia
tulee lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää,
ennen kuin sana on kirjoitettu loppuun.
- Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina selaus
painiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes halua
20

]

- Voit valita kielen T9 tilaan. Paina valinta näppäintä ja val
itse T9 kieli. Valitse haluamasi T9 kieli. Voit ottaa myös T9
tilan pois käytöstä.
2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai pois
tamista.
3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla
näppäintä. Voit poistaa kirjaimia painamalla
.
Kokonainen sana poistetaan pitämällä
-painiketta
painettuna.
n Huomaa For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine
Kun haluat poistua tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoitettua viestiä, paina
Puhelin siirtyy valmiustilaan.

1. P

-

-

-
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] ABC-tilan käyttäminen
Syötä teksti painamalla painikkeita

-

.

n Huomaa Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa kirjoitettua
painamalla numero- ja kirjainpainikkeita.

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:
- kerran kirjoittaaksesi ensimmäisen kirjaimen
- kaksi kertaa kirjoittaaksesi toisen kirjaimen
- ja niin edelleen.
2. Välilyönti syötetään painamalla
kerran. Voit poistaa
kirjaimia painamalla
.
Kokonainen sana poistetaan pitämällä
-painiketta
painettuna.

Merkit syöttöjärjestyksessä
Painike

Isot kirjaimet

Pienet kirjaimet

. , / ? ! - : ' '' 1 @

. , / ? ! - : ' '' 1 @

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

ˇ
GHI4ÏÌÍÎG

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ mno6ñöøòóôõœ
P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Välilyönti, 0

Välilyönti, 0
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] 123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Puhelun aikana

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten
puhelinnumero.

Puhelun ollessa kesken näkyvissä on erilainen valikko kuin sil
loin, kun puhelin on valmiustilassa. Puhelun aikana näkyvän
valikon vaihtoehdot luetellaan alla.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi
tekstinsyöttötilaan.
] Symbolitilan käyttäminen
Symbolitilassa voidaan syöttää erilaisia symboleja ja erikois
merkkejä.
Voit lisätä symbolin painamalla painiketta ‘
’ Valitse halu
amasi symboli tai erikoismerkki navigointinäppäimillä ja paina
OK-painiketta.

Puhelinluettelo
SIM-kortin muistiin voidaan tallentaa puhelinnumeroita ja
nimiä. Lisäksi puhelimen muistiin voidaan tallentaa jopa 200
nimeä ja numeroa.
SIM-kortin ja puhelimen muistit toimivat samalla tavalla ja niitä
selataan Puhelinluettelo-valikossa.

Puhelunaikaiset toiminnot
Puhelimessa on paljon toimintoja, joita voi käyttää puhelun
aikana. Puhelunaikaisia toimintoja pääset käyttämään, kun
painat vasenta valintapainiketta [Valinnat].
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Toisen puhelun soittaminen
Voit soittaa toisen samanaikaisen puhelun puhelinluettelon
avulla. Paina oikeaa valintapainiketta ja valitse Etsi. Voit tallentaa numeron puhelinluetteloon puhelun aikana painamalla
oikeaa valintapainiketta ja valitsemalla Lisää uusi.
Siirtyminen puhelusta toiseen
Vaihtaminen puhelusta toiseen kahden puhelimen välillä,
paina vasenta valinta näppäintä ja valitse vaihda.
Puheluun vastaaminen
Puheluun vastataan puhelimen soidessa painamalla
.
Puhelin voi myös ilmoittaa saapuvasta puhelusta puhuessasi
toista puhelua. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni ja näytön
symboli osoittaa, että toinen puhelu odottaa. Tämä niin kutsut
tu koputustoiminto on mahdollinen vain, jos käyttämäsi oper
aattori tukee sitä. Lisätietoja koputustoiminnon aktivoinnista ja
passivoinnista on kohdassa Puhelu odottaa [Valikko 7-4-4]
sivulla 53.
Jos koputustoiminto on käytössä, voit siirtää ensimmäisen
puhelun odotustilaan ja vastata toiseen painamalla
tai
vasenta valintapainiketta ja valitsemalla Aseta
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sil

odotustilaan ja vastaa. Voit lopettaa ensimmäisen puhelun ja
vastata toiseen painamalla vasenta valintapainiketta ja valit
semalla Lopeta ja vastaa.
Saapuvan puhelun hylkääminen
Voit hylätä saapuvan puhelun vastaamatta siihen painamalla
.

a

Toisen puhelun aikana saapuvan puhelun voi hylätä painamal
la vasenta valintapainiketta [Valikko] ja valitsemalla
Puhelinneuvottelu/Hylkää tai painamalla
.
Mikrofonin mykistäminen
Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla [Valinnat]
- näppäintä ja valitsemalla sitten Mute. Mykistys poistetaan
käytöstä painamalla [Poista mykistys] -näppäintä. Puhelimen
ollessa mykistettynä soittaja ei kuule vastaajan ääntä, mutta
vastaaja kuulee soittajan äänen.

i

ut
ja

DTMF-äänten kytkentä päälle puhelun aikana
DTMF-äänet kytketään päälle puhelun aikana painamalla
vasenta valintapainiketta ja valitsemalla DTMF päälle. DTMFäänet kytketään pois päältä samalla tavalla. DTMF-äänet mah
dollistavat esimerkiksi puhelun muodostamisen automaattisen
puhelinvaihteen kautta.

Neuvottelu- ja kokouspuhelut
Neuvottelu- ja kokouspuhelutoiminto tarjoaa mahdollisuuden
puhua samanaikaisesti usean soittajan kanssa, jos käyttämäsi

operaattori tukee tätä toimintoa. Neuvottelupuhelu voidaan
muodostaa vain, kun yksi puhelu on kesken ja toinen puhelu
odotustilassa ja molempiin puheluihin on vastattu. Kun neuvot
telupuhelu on muodostettu, sen järjestäjä voi lisätä ja lopettaa
puheluja tai siirtää puhelun neuvottelun ulkopuolelle (jolloin
osanottaja on vielä yhteydessä järjestäjään, mutta ei muihin).
Kaikki nämä toiminnot löytyvät Puhelunaikaiset toiminnot valikosta. Neuvottelupuhelussa voi olla enintään viisi osanot
tajaa. Neuvottelupuhelun aikana sen järjestäjä hallitsee
puheluita, ja vain hän voi lisätä osanottajia.

Toisen puhelun soittaminen
Puhelun aikana on mahdollista soittaa toinen puhelu. Syötä
toinen numero ja paina
. Kun toinen puhelu soitetaan,
ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti odotustilaan.
Puhelusta toiseen voi siirtyä painamalla vasenta valinta
painiketta ja valitsemalla Vaihda.

Neuvottelupuhelun aloittaminen
Aseta yksi puhelu odotustilaan ja paina toisen puhelun ollessa
käynnissä vasenta valintapainiketta ja valitse
Puhelinneuvottelu/Liity kaikkiin.

puhelinneuvottelu puhelu pitoon
Paina vasenta valintapainiketta ja valitse
Puhelinneuvottelu/Kaikki pitoon.
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Pidossa olevan neuvottelupuhelun aktivoiminen
Paina vasenta valintapainiketta ja valitse
Puhelinneuvottelu/Liity kaikkiin.

Puheluiden lisääminen neuvottelupuheluun
Puhelu lisätään neuvotteluun painamalla vasenta valinta
painiketta ja valitsemalla Puhelinneuvottelu/ Liity kaikkiinll.

Neuvottelupuhelun soittajien näyttäminen
Selataksesi puhelinneuvottelun osallistujien numeroita, käytä
ylös/ alsa navigointi näppäimiä.

Yksityispuhelu puhelinneuvottelun aikana
Voidaksesi puhua yksityisesti jonkin neuvottelun osanottajan
kanssa valitse osanottajan numero näytölle ja paina vasenta
valintapainiketta. Valitse Puhelinneuvottelu/ Yksityinen, jolloin
muut puhelut siirtyvät odotustilaan.

Neuvottelupuhelun päättäminen
Näytöllä näkyvän puhelinneuvotteluun osallistujan kanssa
voidaan lopettaa puhelu painamalla
näppäintä.
Lopettaaksesi neuvottelupuhelun, valitse neuvottelu/ lopeta.
Paina vasemmanpuoleista toiminnenäppäintä. Valitse neuvot
telu/ lopeta kaikki, josta voit lopettaa kaikki aktiiviset ja pidos
sa olevat puhelut samaan aikaan.
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Valikkoluettelo
1. Profiilit

4. Kalenteri

7. Asetukset

1 Vain värinä,

1 Nimet

1 Herätys

2 Äänetön

2 Kalenteri

2 Päiväys ja aika

3 Yleinen

3 Muistutus

3 Puhelimen asetukset

4 Kova ääni
5 Nappikuuloke

4 Puheluasetukset
5. Viestit

5 Suoja-asetukset

1 Unsi viesti

6 Verkkoasetukset

2 Saapuneet

7 Palauta asetukset

1 Vastaamattomat puhelut

3 Luonnokset

8 GPRS-asetukset

2 Vastaanotetut puhelut

4 Lähtevät

3 Soitetut puhelut

5 Kuuntele viestit

4 Poista viime puhelut

6 Palveluviesti

1 Internet

5 Puhelujen hinnat

7 Pohjat

2 SIM-palvelu

6 GPRS-tiedot

8 Asetukset

2. Puhelutiedot

8. Yhteys

9. Ladatut
3. Viihde ja työkalut

6. Kamera

1 Pelit ja muut

1 Bluetooth

1 Ota kuva

2 Kuvat

2 Laskin

2 Ota kuva taustan kanssa

3 Äänet

3 Yksikönmuunnin

3 Sarjakuvaus

4 Maailman aika

4 Albumi

5 Äänimuistio

5 Asetukset

6 Muistin tila
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Toimintojen ja selaustapojen valitseminen
Voit mukauttaa puhelimen toimintoja omien mieltymyksiesi
mukaisiksi. Toiminnot on järjestetty valikoihin ja alivalikoihin,
joita pääsee selaamaan valintapainikkeilla [
] ja [
].
Jokaisessa valikossa ja alivalikossa olevia toimintoja voi katsella ja mukauttaa.

Täs
eri
Valikko

Nimet

pro
Na

Pa
Pro

Valintapainikkeiden toiminnot vaihtelevat kulloinkin käytössä
olevan valikon mukaisesti, ja käytettävissä olevat toiminnot
näkyvät näytön alalaidassa aivan valintapainikkeen yläpuolella.

Va

Vo
puh
luv

Ää
Paina vasenta valintapainiketta päästäksesi
valikkoon.

Paina oikeaa valintapainiketta päästäksesi
yhteystietoihin.

Vo
pai

Yl
Vo

Ko

Vo
ym

Na

Vo
lok
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Profiilit

Valikko 1

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä
eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille. Esiasetettuja
profiileja on kuusi: Vain värinä, Äänetön, Yleinen, Kova ääni ja
Nappikuuloke. Profiilien asetuksia voidaan muuttaa.
Paina Valikko-painiketta
Profiilit.

ja valitse selauspainikkeilla kohta

Vain värinä

Valikko 1-2

Voit valita profiilin asetukseksi Äänetön, kun olet hiljaisessa
paikassa.

Yleinen

Valikko 1-3

Voit valita profiilin asetukseksi Yleinen.

Kova ääni

Valikko 1-4

Voit valita profiilin asetukseksi Kova ääni, kun olet meluisassa
ympäristössä.

Nappikuuloke

Aktivoi

Valikko 1-5

Voit valita profiilin asetukseksi Kuuloke, kun käytät nappikuu
loketta.

Valikko 1-x-1

Aktivoi valitun profiilin.

Muokkaa
Valikko 1-1

Voit valita profiilin asetukseksi Vain värinä, kun haluat asettaa
puhelimen värinätilaan Tässä tilassa kaikki hälytysäänet kuu
luvat muodossa Värinä tai Äänetön.

Äänetön

n Huomaa Kuuloke-profiilin voi ottaa käyttöön vain, kun kuuloke on
kiinnitettynä puhelimeen. Profiilin ominaisuuksia voi
kuitenkin muokata.

Valikko 1-x-2

Selaa haluamaasi profiilin kohdalle profiililuettelossa. Paina
ensin valintapainiketta
tai OK ja valitse sitten Muokkaa.
Profiilin asetusvalikko avautuu. Valitse haluamasi vaihtoehto.
] Puheluhälytystyyppi: Asettaa saapuvien puhelujen häly
tystyypin.
] Soittoääni: Valitsee soittoäänen luettelosta.
] Soiton voimakkuus: Asettaa soittoäänen äänenvoimakkuu
den.
] Viestihälytystyyppi: Asettaa saapuvien viestien häly
tystyypin.
] Viestiääni: Valitsee saapuvien viestien hälytysäänen luet
telosta.
] Näppäinääni: Valitsee näppäinäänen luettelosta.
] Näppäimistön äänenvoimakkuus: Asettaa näppämistön
äänenvoimakkuuden.
] Läpän ääni: Valitse selausääni käyttöympäristön mukaan.
] Ohjelmaäänten äänenvoimakkuus: Asettaa ohjelmaäänten
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Profiilit

] Virta päälle / pois -ääni: Asettaa puhelimen päälle ja pois
kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.
] Autom. vastaus: Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun
puhelimeen on kytketty kuulokkeet tai handsfree-laite.
• Pois: Puhelimeen ei vastata automaattisesti.
• 5 sek. kuluttua: Automaattivastaaja vastaa puheluun
viiden sekunnin kuluttua.
• 10 sek. kuluttua: Automaattivastaaja vastaa puheluun
kymmenen sekunnin kuluttua.

Nimeä uudelleen

Valikko 1-x-3

Pu
puh
nis

Pu
käy
tar

Va
Vo

Va
Vo

Profiilit voi nimetä uudelleen.
n Huomaa Vain värinä-, Äänetön- ja Nappikuulokeprofiileja ei voi
nimetä uudelleen.

So

Vo
tiet

Po

Vo
Vas
ker
-lu
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Puhelutiedot

Valikko 2

Puhelin näyttää vastaamattomat, vastaanotetut ja soitetut
puhelut vain, jos verkko tukee soittajan numeron tun
nistamisjärjestelmää (CLI) verkkoalueella.

Puhelujen hinnat

Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos
käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös
tarkastella puhelun kestoja.

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden
kestoja. Voit myös nollata puhelujen kestot. Käytettävissä ovat
seuraavat kestot:

Vastaamattomat puhelut

Valikko 2-1

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.

Vastaanotetut puhelut

Valikko 2-2

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja.

Soitetut puhelut

Valikko 2-5-1

] Viime puhelu: Näyttää viimeisimmän puhelun keston.
] Kaikki puhelut: Näyttää edellisen nollauksen jälkeen soitet
tujen ja vastaanotettujen puhelujen keston yhteensä.
] Vastaanotetut puhelut: Näyttää vastaanotettujen puhelujen
keston.
] Soitetut puhelut: Näyttää soitettujen puhelujen keston.

Valikko 2-3

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen
tietoja.

Poista viime puhelut

Puhelun kesto

Valikko 2-5

] Nollaa kaikki: Voit poistaa kaikki puheluiden kestotiedot
valitsemalla [Kyllä] vasemmalla valintanäppäimellä
.

Puhelukustannukset
Valikko 2-4

Voit poistaa puhelutiedot Vastaamattomat puhelut- ja
Vastaanotetut puhelut -luetteloista. Voit myös poistaa yhdellä
kerralla kaikki puhelutiedot Soitetut puhelut- ja Kaikki puhelut
-luetteloista.

Valikko 2-5-2

Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja kaikkien puhelujen
hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen
nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.
n Huomaa Operaattorin laskuttama summa saattaa poiketa puhelimessa näkyvästä summasta esimerkiksi verkon kunnon tai hintaan lisättävien verojen vuoksi. Tarkista puhelun hinta aina
paikalliselta operaattorilta.
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Puhelutiedot

Asetukset
(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Valikko 2-5-3

] Aseta hinta: Määritä valuutta ja yksikköhinta. Kysy
yksikköhinnat palveluntarjoajalta. Valuutan ja yksikön valit
semiseen tässä valikossa vaaditaan PIN2-koodi.
n Huomaa Kun saldoraja on ylittynyt, voit soittaa vain hätäpuheluita. Palvelun saatavuus riippuu SIM-kortista ja edellyttää
PIN2-koodin käyttöä.

Datamäärä

Valikko 2-6-2

Tarkista datan määrä (Lähetetty, Vastaanotettu tai Kaikki) ja
Nollaa kaikki tiedot.

Bl

Blu
lait
kaa
ma
too
kan
n

] Aseta luottoraja: Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa
puhelukuluja valittujen laskutusyksiköiden mukaan. Jos val
itset Lue, näytössä näkyy jäljellä olevien yksiköiden määrä.
Jos valitset Muuta, voit muuttaa hintarajaa.
] Autom. näyttö: Tällä verkkopalvelulla voit nähdä automaattisesti viime puhelujen hinnat. Jos asetus on Päällä,
viimeisin hinta näkyy heti puhelun lopettamisen jälkeen.

GPRS-tiedot

Valikko 2-6

GPRS-palvelulla voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon
määrän. Lisäksi voit nähdä verkossa viettämäsi ajan.

Puhelun kesto

Valikko 2-6-1

Tarkista Viime puhelu ja Kaikki puhelut kestot. Voit myös nolla
ta puhelujen laskurit.
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Viihde ja työkalut

Valikko 3

Bluetooth

Valikko 3-1

Bluetooth mahdollistaa yhteensopivien mobiililaitteiden, oheis
laitteiden, ja tietokoneiden yhdistämisen toisiinsa ilman
kaapeleita. Tämä puhelin tukee bluetooth liitettävyyttä, joka
mahdollistaa puhelimen yhdistämisen yhteensopivien blue
tooth kuulokkeiden, tietokoneiden, tulostimien, yms laitteiden
kanssa.
n Huomaa • Suosittelemme, että puhelimen ja käytössä olevan
Bluetooth-laitteen etäisyys on enintään 10 metriä. Voit
parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja
toisen Bluetooth-laitteen väliltä.
• DUN-profiilin tukemat Bluetooth-ohjelmistot: WIDCOMM
Bluetooth for Windows -versiot 1.4 ja 3.0
• Puhelimessa käytetään tavallisesti WIDCOMM-ohjaimen
versiota 1.4.3.4 tai 1.4.2.10. Puhelimen Bluetooth-toiminto
ei tue LG Contents Bank -ohjelmaa.

Omat laitteet

Valikko 3-1-1

Voit katsoa kaikkia laitteita jotka ovat yhteensopivia bluetooth
puhelimen kanssa.
Pariksi liittäminen <Liittäminen pariksi toisen laitteen
kanssa>
Bluetooth-lisälaitteen käyttäminen edellyttää pariliitoksen
tekemistä. Pariliitosta muodostettaessa puhelin etsii ja tun
nistaa sellaiset lähellä olevat Bluetooth-laitteet, joihin voidaan
muodostaa yhteys.
Pariliitos on muodostettava, kun Bluetooth-lisälaitetta
käytetään ensimmäisen kerran. Seuraavilla kerroilla on helppo

muodostaa yhteys Bluetooth-laitteeseen valitsemalla Menu 31-1.
] Jos Bluetooth-laite on jo liitetty pariksi, käytössäsi ovat
seuraavat vaihtoehdot:
Asetukset
• Lisää uusi: Tässä valikossa voit liittää uuden Bluetooth-lait
teen pariksi puhelimen kanssa.
• Yhdistä: Tässä valikossa voit liittää puhelimeen haluamasi
äänilaitteen.
A. Tämä toiminto on käytössä vain Asetukset-valikossa, kun
asetukseksi on valittu Äänilaite. Toiminto ei ole käytet
tävissä, jos valittuna on jokin muu laite.
B. Siirry kohtaan [Yhdistä] ja valitse [OK]. Puhelin liitetään
heti pariksi äänilaitteen kanssa.
• Määritä nimi: Tässä valikossa voit nimetä pariksi liitetyn laitteen haluamallasi tavalla.
• Määritä valtuutetuksi: Tässä valikossa voit valita, ilmoittaako
puhelin, kun se vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta.
(Määritä valtuutetuksi Määritä valtuuttamattomaksi)
• Kaikki palvelut: Tässä valikossa näet luettelon laitteen
tukemista palveluista.
• Poista: Tässä valikossa voit poistaa pariksi liitetyn Bluetoothlaitteen.
• Poista kaikki: Tässä valikossa voit poistaa kaikki pariksi liite
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tyt Bluetooth-laitteet.
] Jos pariksi liitettyjä Bluetooth-laitteita ei ole, käytössäsi
ovat seuraavat vaihtoehdot:
1. Voit etsiä liitettävän Bluetooth-laitteen valitsemalla [Etsi].
2. Näytössä näkyy teksti Etsitään laitetta. Toiminto etsii 10
metrin säteellä olevat Bluetooth-laitteet.

<Pariliitoksen purkaminen>
1. Valitse poistettava laite Pariksi liitetyt laitteet -näytöstä.
2. Voit poistaa laitteet valitsemalla [Asetukset] → Poista.
Jos haluat poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet, valitse
[Asetukset] → Poista kaikki.
<Tiedon siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla>

4. Jos valitset jokin luettelossa olevista laitteista, voit siirtyä
pariliitoksen muodostamisessa seuraavaan vaiheeseen.

1. Bluetooth-yhteyden avulla voi siirtää vain puhelinluettelon
tietoja. Puhelin voi lähettää tai vastaanottaa puhelinluet
telotietoja toisesta Bluetooth-laitteesta. Avaa puhelinluette
lo ja etsi siirrettävä kohde [Menu 4-1-1]. Paina [Asetukset]painiketta ja valitse Lähetä Bluetooth-yhteyden kautta.

5. Pariliitoksen muodostaminen

2. Tietojen siirtäminen

3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät näytön luettelossa. Jos
Bluetooth-laitteita ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä
uudelleen.

- Paina painiketta [Liitä pariksi]. Näyttöön tulevassa ikku
nassa sinua pyydetään antamaan salasanasi.
- Kun salasana (1-16 merkkiä) on luotu, toisen laitteen käyt
täjän on annettava oma salasanansa pariliitoksen muo
dostamista varten. Toisen laitteen käyttäjän on tiedettävä
salasana myös tunnistamista varten.
- Jos vastaanottaja tunnistaa yhteyden, pariksi liitetty laite
tulee näkyviin näytössä olevassa luettelossa, ja tietoja voi
nyt siirtää puhelimen ja muiden laitteiden välillä.
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] Jos Bluetooth-laite on jo liitetty pariksi, käytössäsi ovat
seuraavat vaihtoehdot:

<Ti

1. J
p

2. K
t
s
a

3. B
l

4. Ä

1) Valitse haluamasi pariksi liitetty laite näytössä näkyvästä
luettelosta.

<N
puh

2) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja valitsee kohdassa
[Edellyttää Bluetooth-tunnistusta] vaihtoehdon [Kyllä].

1. O

] Jos pariksi liitettyjä Bluetooth-laitteita ei ole, käytössäsi
ovat seuraavat vaihtoehdot:

2. L
t

1) Puhelin etsii jokaisen lähellä olevan Bluetooth-laitteen,
joihin pariliitoksen voi muodostaa.

3. K
i
j

2) Valitse näytön laiteluettelosta laite, johon haluat siirtää
tietoja ja paina Push-painiketta.

4. V
J

e
]-

stä

,
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3) Vastaanottajan on annettava salasanansa.

kuuloketta ei ole liitetty, näkyviin tulee vaihtoehto Liitä.

4) Sinun on tiedettävä vastaanottajan antama salasana.

Hadsfree laitteet

5) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja valitsee kohdassa
[Edellyttää Bluetooth-tunnistusta] vaihtoehdon [Kyllä].

Voit katsoa listan Handfree laitteista, jotka ovat yhteensopivia
Bluetooth puhelimen kanssa.

<Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden avulla>
1. Jos Bluetooth-yhteys on käytössä, voit liittää puhelimen
pariksi toisen Bluetooth-laitteen kanssa.
2. Kun lähettäjä yrittää lähettää tietoja, puhelin kysyy, haluatko
tallentaa lähettäjän yhteystiedot puhelinluetteloon. Jos valit
set [Kyllä], tiedot siirretään puhelimeesi. Tiedonsiirron
aikana Bluetooth-kuvake vilkkuu.
3. Bluetooth-laitteesta vastaanotetut tiedot tallentuvat puhelin
luetteloon.
4. Äänilaitteen liittäminen
<Nappikuulokkeen tai handsfree-laitteen liittäminen pariksi
puhelimen kanssa>

Valikko 3-1-2

Valikko 3-1-3

Asetukset

voit rekistöröidä uusia bluetooth yhteenspovia laitteita. Jos
olet rekistöröinyt laitteen, voit etsiä sen salasanan antamisen
jälkeen.

Laskin

Valikko 3-2

Tässä valikossa on vakiotoiminnot +, –, x, ÷ : yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.
1. Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoiminnon merkki navigointinäppäimellä.
3. Kirjoita taas numerot.

1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.

4. Näet tuloksen, kun painat

2. Liitä nappikuuloke puhelimeen noudattamalla Pariksi liit
täminen -kohdassa annettuja ohjeita.

5. Toista yllä kuvattu toiminto painamalla [Tyhjennä] tai kirjoit
tamalla numerot.

3. Kun haluat käyttää nappikuuloketta, valitse kuuloke rek
isteröityjen laitteiden luettelosta, paina Asetukset-painiketta
ja valitse sitten Yhdistä.

6. Sulje Laskin valitsemalla [Takaisin] oikealla valintanäp
päimellä
.

4. Voit tarkistaa kuulokeliitoksen tilan valitsemalla Asetukset.
Jos kuuloke on liitetty, näkyviin tulee vaihtoehto Poista. Jos

[Tulos] -näppäintä.

n Huomaa Voit poistaa numeroita ja merkkejä. Voit lisätä miinusmerkin
painamalla
-näppäintä. Voit lisätä desimaaliluvun
painamalla
-näppäintä.
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Yksikönmuunnin

Valikko 3-3

1. Valitse jokin neljästä yksiköstä painamalla
näppäintä.
2. Valitse vakioarvo

- tai

-näppäimellä

3. Valitse muuntoyksikkö painamalla
päintä.

[Yksikkö] -

2. Lopeta nauhoitus painamalla
.

-näp

4. Voit tarkistaa haluamasi yksikön arvon. Desimaalipilkku kir
joitetaan painamalla
-näppäintä.

Maailman aika

.

1. Kun nauhoitus on alkanut, näytössä näkyy viesti Recording
ja jäljellä oleva aika.

,
-tai

Valikko 3-5-1

Tallenna
Äänimuistio nauhoitetaan Äänimuistio-valikossa

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi.
Muunnettavia yksikköjä on neljänlaisia:
Pituus, Pinta-ala, Paino ja Äänenvoim.

Valikko 3-4

Tämä puhelin näyttää suurimpien kaupunkien kellonajat.

[Tallenna] -näppäintä.

3. Kirjoita äänimuistiolle nimi painamalla

Näytä luettelo

[OK] -näppäintä.
Valikko 3-5-2

Puhelimen näytössä näkyy äänimuistioluettelo. Nauhoitetun
äänimuistion voi toistaa tai poistaa (Toisto ja Poista).

Muistin tila

Valikko 3-6

Tarkista kunkin säilön ja SIM-kortin vapaan muistin määrä ja
muistin käyttö. Kunkin säilön valikko on käytettävissä.

Ni

Va
ma

Ets
(So

1. V
j

2. K
s
n

3. J
t
a

1. Valitse aikavyöhykkeeseen kuuluva kaupunki painamalla
-tai
-näppäintä.

]

2. Puhelimen kellonajan voi muuttaa valitun kaupungin ajaksi
painamalla
[Aseta] -näppäintä.

]

Äänimuistio

Valikko 3-5

Puhemuistiotoiminnolla voit nauhoittaa 10 ääniviestiä. Kunkin
muistion enimmäispituus 20 sekuntia.

]
]
]
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Kalenteri

Valikko 4

5-1

Nimet

g

Valmiustilassa voit siirtyä puhelinluetteloon suoraan valitse
malla [Nimet] oikealla valintapainikkeella
.

tä.

5-2

-6

a

Etsi
(Soittaminen puhelinluettelosta)

Valikko 4-1

Valikko 4-1-1

1. Valitse Etsi painamalla vasemmalla valintanäppäimellä
joko [Valitse] tai [OK] -vaihtoehtoa.
2. Kirjoita haettava nimi tai hae nimeä puhelinluettelosta valitsemalla [Luettelo] vasemmalla valintanäppäimellä
.

linnumeron, johon soitat useimmin. Tämän jälkeen päänu
mero näkyy aina ensimmäisenä, kun etsit puhelinnumeroita.
] Poista: poista merkintä puhelimesta.
Valikko 4-1-2

Lisää uusi

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla. Puhelimen
muistiin mahtuu 200 merkintää. SIM-kortin muistikapasiteetti
riippuu palveluntarjoajasta. Puhelimen muistiin tallennettavan
nimen enimmäispituus on 20 merkkiä. Merkit voi tallentaa
SIMkorttiin. Merkkien määrä riippuu SIM-kortista.

n Huomaa Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän nimen tai
numeron ensimmäisen merkin.

1. Valitse Lisää uusi painamalla vasemmalla valintanäppäimel
lä
joko [Valitse] tai [OK] -vaihtoehtoa.

3. Jos haluat muokata merkintää tai poistaa tai kopioida sen
tai lisätä siihen äänen, valitse
[Valinnat]. Näyttöön
avautuu seuraavanlainen valikko.

2. Valitse muisti, johon haluat tallentaa numeron: SIM tai
Puhelin. Jos valittu muisti on Puhelin, sinun on valittava
tärkeimpänä numerona näytettävä numero.

] Muokkaa: Voit valita muokattavan nimen, numeron, ryhmän,
merkit ja kuvat navigointinäppäimellä.
] Kirjoita tekstiviesti/Kirjoita multimediaviesti: kun olet
löytänyt haluamasi numeron, voit lähettää siihen teksti- tai
multimediaviestin.
] Lähetä bluetoothilla: Voit lähettää kalenteri tiedot blue
toothilla, bluetooth yhteensopiviin laitteisiin.
] Kopioi: kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta
korttiin.

a. Paina

[OK] -näppäintä ja kirjoita nimi.

b. Paina [Tallenna] -näppäintä ja kirjoita numero.
c. Paina [Tallenna] -näppäintä.
d. Määritä merkinnälle ryhmä painamalla
päintä.

- tai

-näp-

e. Määritä merkinnälle merkki ja kuva painamalla
-,
-,
-näppäintä.

-,

n Huomaa Käyttäjänimi ei näy, jos sille on määritetty kuva.

] Päänumero: Voit valita tärkeimmäksi numeroksi sen puhe
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Valikko 4-1-3

Soittajaryhmät

Valikko 4-1-5

Asetukset

Yhteen ryhmään voi tallentaa enintään 20 jäsentä. Numeroita
voi tallentaa seitsemään ryhmään.

1. Paina

] Jäsenluettelo: Näyttää valitun ryhmän jäsenet.

] Aseta muisti

] Ryhmän soittoääni: Määritä ryhmän jäsenille oma soit
toääni.
] Ryhmän logo: Valitse ryhmälle oma kuvake.
] Lisää jäsen: Lisää ryhmään jäseniä. Kuhunkin ryhmään voi
lisätä enintään 20 jäsentä.
] Poista jäsen: Poista jäsen ryhmäluettelosta. Nimi ja numero
eivät silti poistu puhelinluettelosta.
] Nimeä uudelleen: Muuta ryhmän nimi.

Pikavalinta

Valikko 4-1-4

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä
nim
iluettelon merkinnälle. Voit soittaa suoraan valitsemaasi
numeroon painamalla tätä näppäintä.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla
valmiustilassa.
2. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina

[Nimet] -näppäintä
[Valitse] -näppäintä.

3. Jos haluat lisätä pikavalinnan, valitse (tyhjä). Sitten voit
etsiä numeron puhelinluettelosta.
4. Valitse pikavalintaan määritettävä nimi ja muokkaa nimeä
valitsemalla Muuta tai Poista.
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[Nimet] -näppäintä valmiustilassa.

2. Selaa kohtaan Asetukset ja paina

[Valitse] -näppäintä.

Selaa luetteloa ja korosta Aseta muisti ja paina
[Valitse] -näppäintä.
- Jos valitset Muuttuva merkintää lisätessäsi, puhelin kysyy,
minne merkintä tallennetaan.

Ko

SIM
tiin

1. A
v

2. S

- Jos valitset SIM tai Puhelin, puhelin tallentaa merkinnän
SIM-korttiin tai puhelimeen.

•

] Etsi
Selaa luetteloa ja korosta Etsi ja paina
päintä.

•

[Valitse] -näp-

- Jos valitset Muuttuva, puhelin kysyy hakukriteeriä.

3. N

•

- Jos valitset Nimi tai Numero, puhelin etsii merkinnän
nimen tai numeron mukaan.

•

] Näytä valinnat
Selaa luetteloa ja korosta Näytä valinnat ja paina
[Valitse].
- Vain nimi: puhelinluettelossa näytetään vain nimi.
- Kuvan kanssa: puhelinluettelossa näytetään henkilötiedot
ja kuva.

n

-5

ä.

Kalenteri

- Nimi ja numero: puhelinluettelossa näytetään nimi ja
numero.

Kopioi kaikki

Valikko 4-1-6

SIM-kortista voi kopioida ja siirtää numeroita puhelimen muistiin ja päinvastoin.

yy,

1. Avaa puhelinluettelo painamalla
valmiustilassa.

n

2. Selaa kohtaan Kopioi kaikki ja siirry valikkoon painamalla
[Valitse] -näppäintä.

ot

[Nimet] -näppäintä

• SIM-kortilta puhelimeen: kopioi merkintä SIM-kortista
puhelimen muistiin.
• Puhelimesta SIM-kortille: kopioi merkintä puhelimen
muistista SIM-korttiin.
3. Näytössä ovat seuraavat alivalikot.
• Säilytä alkuperäinen: kopioitaessa alkuperäinen puhelin
numero säilytetään.
• Poista alkuperäinen: kopioitaessa alkuperäinen puhelin
numero poistetaan.
n Huomaa Jos kopioit puhelimesta SIM-korttiin yhteystiedon, joka
sisältää useamman kuin yhden numeron, vain tärkein
numero kopioidaan.

Valikko 4-1-7

Poista kaikki

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortista ja puhelimesta.
Tämän toiminnon käyttäminen vaatii suojakoodin.
1. Paina
[Nimet] -näppäintä valmiustilassa, valitse Delete
all ja paina
[Valitse] -näppäintä.
2. Valitse sitten tyhjennettävä muisti.
3. Kirjoita suojakoodi ja paina
päintä.

[OK]- tai

[Takaisin] - näp-

Valikko 4-1-8

Tiedot
] Palvelunumero

Tällä toiminnolla voit käyttää tiettyjä verkkopalvelun
tarjoajan palveluja, jos SIM-kortti tukee niitä.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla
valmiustilassa ja valitse Tiedot.

[Nimet] -näppäintä

2. Selaa kohtaan Palvelunumero ja paina
päintä.

[Valitse] - näp-

3. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.
4. Valitse palvelu
-tai
[Lähetä] -näppäintä.

-näppäimellä. Paina

] Muistin tila
Tällä toiminnolla näet, kuinka monta muistipaikkaa puhelin
luettelossa on käytössä ja vapaana.
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Kalenteri

1. Avaa puhelinluettelo painamalla
[Nimet] -näppäintä
valmiustilassa. Valitse Tiedot painamalla
[Valitse] näppäintä.
2. Selaa kohtaan Muistin tila ja paina

[OK] -näppäintä.

] Oma numero (Määräytyy SIM-kortin mukaan)
Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin sen tarkistami
nen on helppoa.

Kalenteri

Valikko 4-2

Tämän valikon avaaminen käynnistää kalenterin. Näytön
ylälaidassa näkyy päivämääräosiot. Kun muutat päivämäärää,
kalenteri päivitetään päivämäärän mukaan. Neliökohdistin
näyttää tietyn päivän. Kalenterissa näkyvä alapalkki osoittaa,
että kyseiselle päivälle on tehtäväluettelo tai muistio. Tämä
toiminto muistuttaa tehtävistä ja muistioista. Puhelin muistuttaa
merkinnöistä myös hälytysäänellä, jos sellainen on asetettu.
Päivän, kuukauden ja vuoden muuttaminen.
Näppäin

Lisää uusi

n Huomaa Esityslistan tapahtumat ja hälytysäänet eivät toimi, kun
puhelimen virta on katkaistu.

Näytä

Valikko 4-2-2

Näyttää valitun päivän merkinnät. Selaa muistutuslistoja
-tai
-näppäintä painamalla. Jos asetat muistutukselle hälytyksen, hälytyskuvake tulee näkyviin.
Jos haluat lukea muistion, valitse [Valitse] vasemmalla valin
tanäppäimellä
. Poista valittu muistutus tai muokkaa sitä
painamalla
[Valinnat] -painiketta.

Näytä kaikki

Valikko 4-2-3

Vuosittain

Viikoittain

Näyttää kaikki muistutukset. Selaa muistutuslistoja
-tai
-näppäintä painamalla. Jos haluat lukea muistion, val
itse [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä
.

Kuukausittain

Päivittäin

Poista vanhentuneet

Kuvaus

Näppäin

Kuvaus

Poista vanha tehtäväluettelo, joka on jo näytetty.
Kalenteritilassa voit valita seuraavat toiminnot painamalla
vasemmalla valintanäppäimellä
[Valinnat]-vaihtoehtoa:
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Valikko 4-2-1

Voit lisätä uuden aikataulun ja muistion haluamallesi päivälle.
Voit tallentaa enintää 20 muistiota. Kirjoita muistion teksti ja
valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä
. Kirjoita tarvit
tavat tiedot seuraaviin kohtiin: Aika, Toisto ja Hälytys.

Valikko 4-2-4

Po
Po

M

Vo
39
ei o

1. A
t

2. J
[

3. K
t
n

Kalenteri

2-1

Poista kaikki

e.

Poista kaikki muistutukset.

it

Muistutus

Valikko 4-2-5

Valikko 4-3

Voit kirjoittaa muistioon haluamiasi muistiinpanoja (enintään
39 merkkiä). Toisin kuin esityslistan tapahtumissa, muistiossa
ei ole hälytysääniä.

-2

1. Avaa Muistutus valitsemalla [Valitse] vasemmalla valin
tanäppäimellä
.

-

2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla
[Lisää] vasemmalla valintanäppäimellä
.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valin
tanäppäimellä
.
n Huomaa Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötapaa, paina
tä.

-näppäin-

-3

ai
l

-4

39

Viestit
Paina Valikko-painiketta (
painikkeilla.

Valikko 5

) ja valitse Viestit selaus

Uusi viesti
Kirjoita tekstiviesti

Menu 5-1
Menu 5-1-1

Puhelin ilmoittaa vastaajaviestien ja tekstiviestien saapumisesta. Vastaaja- ja tekstiviestit ovat operaattorin tarjoamia
palveluita. Tarkemmat tiedot ovat saatavana operaattorilta.
Puhelimen näytölle ilmestyy
, kun vastaajaviesti on saa
punut. Puhelimen näytölle ilmestyy
, kun tekstiviesti on
saapunut. Jos viestimuisti on täynnä, näytölle tulee
ilmoitus,
vilkkuu, eikä puhelimella voi vastaanottaa uusia
viestejä. Poista ylimääräiset viestit Poista-toiminnolla
Saapuneetvalikossa. Kun viestimuistissa on riittävästi tilaa,
jonossa olleet viestit välittyvät puhelimeen (mikäli vapaata
tilaa on riittävästi).
n Huomaa EMS-palvelun viidettä versiota tukeva puhelin on saatavilla.
Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan
kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.

1. Kirjoita viesti. Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on sivuilla
18-22 (Tekstin syöttäminen).
2. Kun viesti on valmis, valitse haluttu toiminto vasemmalla
valintapainikkeella [Valinnat].
Voit käyttää seuraavia toimintoja.
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] Lähetä: Näppäile puhelinnumero tai valitse puhelinnumero
puhelinluettelosta tai viimeksi soitettujen numeroiden
joukosta. Voit lähettää tekstiviestin jopa viitenn (5) puhelin
numeroon. Paina vasenta valintanäppäintä [valinnat] ja
seuraavat valinnat tulevat näytölle.

]

1 Lähetä (tulee näkyviin puhelinnumeron näppäilyn jäl
keen)

]

2 Viimeksi soitetut numerot

3. V
m
]

3 Hae
n Huomaa Viestit lähetetään avoimessa verkossa. Kun viestin lähetys
on vahvistettu, puhelin palautuu valmiustilaan ja muita
toimintoja voi jälleen käyttää. Kun viesti on lähetetty, näyt
töön tulevassa ponnahdusvalikossa ilmoitetaan, onko
viestin lähetys onnistunut.

] Tallenna: Antaa mahdollisuuden tallentaa viestin, jolloin
voidaan lähettää myöhemmin.

]
]
]

] Fontti: Valikon käyttäminen Valitse fontin koko ja tyyli valin
noilla Koko ja Tyyli.

]

] Väri: Valitse edustan ja taustan väri Väri-valinnalla.

Kir

] Tasaus: Tasaa viestin teksti oikealle, keskelle tai vasem
malle valitsemalla Oikea, Keskitys tai Vasen.

Kir

] Lisää T9-sanakirjaan: Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä
valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakoiva
Ennakoi.
] T9-kielet: Valitsee T9-tilan kielen. T9-tilan voi myös sulkea
valitsemalla vaihtoehdon T9 pois.

1. A
p

2. K
a

Viestit

o

n

] Poistu: Jos valitset tämän toiminnon viestin kirjoittamisen
aikana, voit poistua viestin kirjoittamisesta edelliseen ruutu
un. Kirjottamasi viesti ei tallennu.
3. Viesteihin voi lisätä liitteitä viestin kirjoituksen aikana paina
malla oikeaa valintapainiketta [Lisää].
] Merkki: Lisää erityismerkkejä.

ys

t

] Kuva: Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, jotka
sisältävät kuvia eli ns. "kuvaviestejä". Puhelimessa on valmi
ikksi tallennettu useita kuvia ja voit vaihtaa minkä tahansa
niistä, vastaanottamalla ko. Kuvia muista lähteistä.
] Ääni: Tekstiviestiin voi liittää myös äänitiedoston.
] Tekstipohjat: Viestin pohjaksi voidaan valita jokin puheli
men esiasetetuista tekstipohjista.
] Nimet: Voit lisätä viestiin puhelinnumeroita.

n

a

4. Paina Lisää ja valitse lisättävä symboli, (valo)kuva, ääni,
äänimuistio tai tekstipohja.
] Lähetä: Voit lähettää multimediaviestejä useille vastaanot
tajille, asettaa viestin tärkeimmäksi sekä määrittää viestin
lähetettäväksi myöhemmin.
n Huomaa • Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen
kansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.
• Lisätietoja käytettävissä olevista palveluista saat
palveluntarjoajalta.
• Viestit lähetetään avoimessa verkossa. Kun viestin lähetys
on vahvistettu, puhelin palautuu valmiustilaan ja muita
toimintoja voi jälleen käyttää. Viestin lähetyksen aikana
näytön oikeassa alakulmassa näkyy liikkuvia nuolia. Kun
viesti on lähetetty, näyttöön tulevassa ponnahdusvalikos
sa ilmoitetaan, onko viestin lähetys onnistunut.

] Allekirjoitus: Voit liittää käyntikortin.

] Esikatselu: Esikatsele kirjoittamasi multimediaviestit.

Kirjoita multimediaviesti

] Tallenna: Tallenna multimediaviestit Luonnokset- tai
Pohjana-kansioon.

Menu 5-1-2

Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä ja tarkista viestin koko.
ä

3. Voit luoda uuden viestin tai valita jonkin valmiista multimedi
aviestimalleista.

1. Avaa Viesti-valikko valitsemalla [Valitse] vasenta valinta
painiketta
painamalla.
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita multimedi
aviesti.

] Lisää dia: Lisää dia ennen nykyistä diaa tai sen jälkeen.
] Siirry diaan: Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.
] Poista dia: Poista nykyinen dia.
] Aseta diamuoto
- Aseta ajastin: Aseta ajastin dioille, tekstille, kuville ja
äänille.
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Viestit

- Vaihda teksti ja kuva (käytettävissä vain, kun diassa on
sekä kuvia että tekstiä): Vaihda kuvan ja tekstin paikkaa
viestissä.

Symboli

Kuvaus

Vo
vas

Multimediaviesti

]

Lukematon viesti

]

n Huomaa Tämä valinta on käytettävissä vain, jos esityksessä on kuvia
tai ääniä.

SIM-viesti

]

] Lisää T9-sanakirja: Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä
valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on Ennakoiva
(T9Abc/T9abc/T9ABC).

Kirjoita multimediaviesti

] Poista media: Poista kuvia, ääniä tai videokuvaa multimediaesityksestä.

Luettu viesti

] T9-kieli: Valitse T9-sanakirjan syöttötila.

Push-viesti

] Poistu: Palaa Viesti-valikkoon.

Lue push-viesti

n Huomaa Jos valitset kuvan (15 kt) kirjoittaessasi multimediaviestiä,
kuvan lataaminen kestää suunnilleen 15 sekuntia.
Lataamisaikana näppäimiä ei voi aktivoida. 15 sekunnin
kuluttua multimediaviestejä voi taas kirjoittaa.

Ilmoitettu multimediaviesti

Saapuneet

Valikko 5-2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Viestit tal
lennetaan Saapuneet-kansioon.
Saapuneet-kansiossa kukin viesti on merkitty kuvakkeella.
Lisätietoja on kuvakeohjeessa.

Jos puhelimen näytössä on teksti Ei tilaa SIM-viesteille,
Saapuneet-kansiosta on poistettava ainoastaan SIM-viestit.
Jos puhelimen näytössä on teksti Ei tilaa viesteille, voit
vapauttaa tilaa kussakin säilössä poistamalla viestejä, mediaa
ja sovelluksia.
* SIM-viesti
SIM-viesti tarkoittaa, että viesti on poikkeuksellisesti tallen
nettu SIM-korttiin. Voit siirtää tämän viestin puhelimeen.
Multimediaviestistä tulee ilmoitus vasta, kun viesti on ladattu
ja käsitelty.
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]
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]

]
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Viestit

Voit lukea viestin valitsemalla haluamasi viestin painamalla
vasenta valintapainiketta
.
] Näytä: Tarkastele vastaanotettuja viestejä.
] Vastaa: Vastaa lähettäjälle.
] Lähetä edelleen: Lähetä valittu viesti edelleen.
] Soita: Soita viestin lähettäjälle.Z
] Poista: Poista nykyinen viesti.
] Poimi: Poimi kuva, ääni tai teksti
Oma kansio -kansioon tai puhelinluetteloon tallennettavak
si.
] Katso tiedot: Tarkastele vastaanotettujen viestien tietoja,
kuten lähettäjän osoite, aihe (vain multimediaviesteissä),
viestien päivämäärä ja aika sekä viestin tyyppi ja koko.
] Poista kaikki: Poista kaikki viestit.
* MMS-lisäasetukset
] Toista: Toista valittu multimediaviesti.
] Vastaanota: (Vain multimediaviesteissä) Toisin kuin tekstivi
estit, multimediaviestit on ladattava palvelimelta automaat
tisesti tai manuaalisesti (katso [Valikko 5-9-2-5]). Verkko
lähettää multimediaviestistä ensin ilmoituksen. Jos
Automaattinen lataus -asetus
[Valikko 5-9-2-5] ei ole valittuna tai lähetyksessä on tapah
tunut virhe, vastaanotto on vahvistettava valitsemalla
[Vastaanota]. Jos Automaattinen lataus -asetus on valit

tuna, viesti latautuu automaattisesti ilmoituksen jälkeen.
* Viestin latauksen lisäasetukset
] Tiedot: Näyttää ladattavan viestin sisällön.
] Lataa: Avaa WAP-yhteyden ladattavan viestin URL-osoit
teen perusteella. Puhelimen asetukset on määritettävä
käyttämään WAP-palveluita [Valikko 8-1-3], joita käytetään
viestien lataamiseen.

Luonnokset

Valikko 5-3

Tässä valikossa näet viestit jotka on tallennettu luonnokset
kansioon. Luetteloa voit selata ylös/ alas navigointinäpppämil
lä.
Jokaisessa luonnoksessa on seuraavat vaihtoehdot:
] Näytä: Näyttää viestit jotka ovat luonnokset kansiossa
] Muokkaa: Muokkaa viestiä ennen lähettämistä
] Poista: Poista nykyinen viesti.
] Näytä tiedot: Näyttää päivän, ajan, tyypin ja viestin koon.
] Poista kaikki: Poistaa kaikki viestit luonnokset kansiosta.

Lähetetyt

Valikko 5-4

Tässä näkyvät lähetetyt ja lähettämättömät viestit.
Lähetetyistä viesteistä näytetään lähetyksen tila. Selaaminen
tapahtuu samalla tavalla kuin saapuneiden viestien kohdal
lakin.
43

Viestit

Symboli

Kuvaus
MMS lähetetty

] Lähetä kaikki: Lähetä kaikki lähettämättömät viestit.

Lu

] Poista kaikki: Poista kaikki viestit.

1. K
s
s

MMS lähettämättä

Kuuntele viestit

MMS lähetys vahvistettu

Valitse valikko ja kuuntele saamasi viestit valitsemalla [OK]
vasemmalla valintapainikkeella
. Voit kuunnella viestit
valmiustilassa pitämällä alhaalla
-painiketta.

2. V

n Huomaa Kun vastaanotat ääniviestin, puhelimen näyttöön tulee
kuvake ja kuulet äänimerkin. Lisätietoja palveluun liittyvistä
puhelimen asetuksista saat verkkosi palveluntarjoajalta.

Ai
(Ve

SMS lähetetty
SMS lähettämättä
SMS lähetys vahvistettu

Palveluviesti

Valikko 5-5

Valikko 5-6

Kun viesti on lähetetty

(Verkko- ja tilauskohtaisia)

] Näytä: Tarkastele vastaanotettuja viestejä.

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi
säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekeista ja
osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä
palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron
tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet
ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä tai tämä
viesti tulee suoraan näkyviin. Kun haluat katsoa viestiä
uudelleen, myös muussa kuin valmiustilassa, toimi seuraavan
ohjeen mukaan.

] Välitä edelleen: Lähetä nykyinen viesti edelleen muille vastaanottajille.
] Poista: Poista nykyinen viesti.
] Näytä tiedot: Tarkastele vastaanotettujen viestien tietoja,
kuten lähettäjän osoite, aihe (vain multimediaviesteissä),
viestien päivämäärä ja aika sekä viestin tyyppi ja koko.
] Poista kaikki: Poista kaikki viestit.
Kun viestiä ei ole lähetetty
] Lähetä: Lähetä viesti.
] Poista: Poista nykyinen viesti.
] Näytä tiedot: Tarkastele lähetettyjen viestien tietoja.
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n Huomaa CB-palvelun käyttöönotto saattaa lyhentää puhelimen
valmiusaikaa.

]
]

]

Po

Po
est
Täs
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stä

Viestit

Lue

Valikko 5-6-1

1. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa
sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön. Voit siirtyä
seuraavaan luettavaan viestiin käyttämällä näppäimiä
,
, tai
[Seuraava].

Tekstipohjat
Multimediapohjat
] Näytä: Tarkastele multimediamalleja.

Aiheet
(Verkko- ja tilauskohtaisia)

] Muokkaa: Muokkaa multimediamalleja.
] Lisää uusi: Lisää uusia multimediamalleja.
] Kirjoita viesti: Kirjoita ja lähetä multimediaviestejä.

-6

] Lisää uusi: Lisää neuvontapalveluviestien numerot
puhelimen muistiin nimen kanssa.

et-

] Näytä luettelo: Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluvi
estien numerot. Voit muokata lisättyä neuvontapalveluvi
estiluokkaa tai poistaa sen valitsemalla [Asetukset].

] Poista kaikki: Poista kaikki multimediaviestit.

] Aktiivinen luettelo: Valitse neuvontapalveluviestien
numerot aktiivisesta luettelosta. Voit vastaanottaa viestejä
neuvontapalvelusta aktivoimalla neuvontapalvelun
numeron.

Voit luoda oman allekirjoituksen.

tä

t
ä

n

Pohjat

Valikko 5-7

Pohjat koostuvat ennalta syötetystä tekstistä tai multimediavi
estistä, jotka nopeuttavat viestin kirjoittamista.
Tässä on tietoja kahdesta käytettävissä olevasta pohjasta.

Valikko 5-7-2

Käytettävissä on seuraavat valinnat.

2. Viesti on näytössä, kunnes uusi viesti on haettu.

Valikko 5-6-2

Valikko 5-7-1

Käytettävissä on kuusi tekstimallia.

] Poista: Poista multimediamalleja.

Allekirjoitus

Valikko 5-7-3

Asetukset

Valikko 5-8

Tekstiviesti

Valikko 5-8-1

] Viestityypit:
Teksti, Ääni, Faksi, Kansallinen hakulaite, X. 400,
Sähköposti, ERMES
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa
tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat
palveluntarjoajalta.
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Viestit

] Voimassaoloaika: Tämän verkkopalvelun avulla voit määrit
tää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuk
sessa.
] Välitystiedot: Jos asetukseksi on määritetty Kyllä, voit tark
istaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.
] Käytä vastatessa samaa viestikeskusta: Kun viesti on
lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen
viestinlähettäjän kustannuksella.
] Viestikeskus: Kun haluat lähettää tekstiviestit, tästä
valikosta saat SMSkeskuksen osoitteen.

Multimediaviesti

Valikko 5-8-2

] Tärkeys: Määritä valitsemasi viestin prioriteetti.
] Voimassaoloaika: Tämän verkkopalvelun avulla voit määrit
tää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuk
sessa.

] Sallitut viestityypit
Henkilökohtainen: henkilökohtainen viesti.

]

Mainokset: kaupallinen viesti.
Tiedot: tarpeellinen tieto.

Vastaajakeskus

Valikko 5-8-3

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos verkkopalveluntarjoajasi
tukee tätä palvelua. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy
sen kuvake. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta,
jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.
] Koti: Kuuntele puheviestejä valitsemalla Koti.
] Roaming: Voit kuunnella puheviestejäsi myös ulkomailla, jos
tätä seurantapalvelua tuetaan.

Palveluviesti

Valikko 5-8-4

] Vastaanota

] Välitystiedot: Jos asetukseksi on määritetty Kyllä tässä
valikossa, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.

Kyllä: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaan
neuvontapalveluviestejä.

] Autom. lataus: Jos valitset Päällä, saat multimediaviestit
automaattisesti. Jos valitset Pois, saat ilmoitusviestin saa
puneiden kansioon ja voit tarkistaa ilmoituksen. Jos valitset
vaihtoehdon Kotiverkossa, saat multimediaviestejä
kotiverkon mukaan.

Ei: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaan
neuvontapalveluviestejä.

] Verkkoasetukset: Jos valitset multimediaviestipalvelimen,
voit määrittää sen URLosoitteen.
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] Hälytys
Ja: Puhelin piippaa, kun vastaanotat neuvontapalveluvi
estin numeron.

Pu
Va

Viestit

Ei: Puhelin ei piippaa, vaikka vastaanotat neuvontapalvelu
viestejä.
] Kielet

-3

Valitse haluamasi kieli painamalla [Päälle/pois] -näppäintä.
Sen jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi
kielellä.

Push-viestit

Valikko 5-8-5

Valitse, saatko viestejä vai et.

os

8-4

n

47

Kamera

Valikko 6

Kameralla voit ottaa kuvia ihmisistä ja tapahtumista, minne
ikinä menetkin.

Ota kuva

Valikko 6-1

• Kuvan ottaminen kansion ollessa auki
1. Valitse Ota kuva ja paina
-näppäintä. Jos haluat siirtyä
suoraan tähän valikkoon, paina -näppäintä pitkään.
2. Tarkenna kohteeseen ja paina

-näppäintä.

3. Jos haluat tallentaa kuvan, paina
-

: selaa kaikki asetukset

-

: muuta valittua asetusta

-tai

-näppäintä.

-

: ota kuva

-

: siirry takaisin edelliseen valikkoon tai poistu
kuvaustilasta

seepia, mustavalkoinen.

n

] Kirkkaus [
]: Säädä kirkkautta navigointinäppäimellä.
Käytettävissä ovat seuraavat viisi kirkkaustasoa: -2, -1, 0, +1
ja +2.
] Automaattinen laukaus [
]: Voit valita viiveajan
(ei off, 3 sekuntia tai 5 sekuntia), jonka jälkeen puhe
lin ottaa kuvan.

•O

] Muistin tila [
]: tarkista käytettävissä olevan muistin
määrä ennen uusien kuvien ottamista.

•P

] Salama [
pimeässä.

Ot

]: Voit käyttää salamaa, kun otat valokuvia

] Tarkkuus [
]: Valitse kuvan koko seuraavista vaihtoe
hdoista: korkea (640x480), keskitaso (320x240), pieni
(128x160) ja puhelinluettelo (48x48).

-

: lähetä kuva multimediaviestinä

] Kuvanlaatu [
]: Valitse kuvanlaatu seuraavista vaihtoe
hdoista: tavallinen, hieno ja perus.

-

: tallenna kuva

• Kuvanottaminen kansi suljettuna

-

: poista kuva

Näet oman kuvan kannen näytöstä, kun otat kuvan itsestäsi.

n Huomaa Määritä kuvakoko-, kirkkaus-, väri- ja zoomausasetukset
painamalla navigointinäppäintä. (
-tai
).

1. Paina [

] pitkään.

2. Ota kuva painamall [ ], näppäintä [
Voit muuttaa kameran asetuksia seuraavilla toiminnoilla.
] Zoom [
]: Voit valita zoom-arvon väliltä x1 - x5 näytön
resoluutiosta riippuen.
] Väri [
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]: Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: Color,

].

3. kohdista kamera kohteeseen ja ota kuva [ ]. Tällä kertaa
kuva tallentuu automaattisesti.

•D

•S

Vo
ta
n

Sa

Ota
sel
kuv
n

Kamera

.
+1

oe

n Huomaa Kameran asetuksia (kuten tarkkuutta ja laatua) ei voi muut
taa, jos kuva otetaan kansion ollessa kiinni. Puhelin käyttää
automaattisesti viimeksi tallennettuja asetuksia. Tällöin
zoomin ja ajastimen asetusten muuttaminen tai sarjakuvaaminen ja kuvien rajaaminen ei onnistu.

Albumi

Valikko 6-4

Tarkastele ja lähetä kuvia sekä määritä kuva ikkunan taustaku
vaksi.

• Ota kuva: aktivoi, ota kuva toiminne.

Kaikki kuvat

• Diaesitys: katso albumin kuvat diaesityksenä.

Katsele kuvat järjestyksessä.

Valikko 6-4-1

• Soihtu: aktivoi kuvausvalo.

Yleiset kuvat

• Palaa: mene takaisin edelliseen valikkoon.

Ota kuva taustan kanssa

Valikko 6-2

Tarkastele kaikkia muita kuvia paitsi kehyksiä ja kuvamuistion
kuvia.

Voit ottaa kuvan erilaisten taustakuvien päälle. Voit lisäksi vali
ta kuvan taustan navigointinäppäimellä (
- tai
).

Kuvaustila

n Huomaa Tässä tilassa ei voi vaihtaa tarkkuusasetusta.

Tarkastele kaikkia kehyskuvia.

Sarjakuvaus

Valikko 6-3

Ota korkeintaan yhdeksän kuvaa samaan aikaan. Voit esikat
sella kuvia painamalla vasenta valintanäppäintä
. Tallenna
kuva painamalla
-näppäintä.
n Huomaa Jos tarkkuusasetuksena on 320x240, voit ottaa vain kuusi
kuvaa. Jos asetuksena on 128x160, voit ottaa yhdeksän
kuvaa.

Valikko 6-4-2

Valikko 6-4-3

• Valinnat
] Moninäyttö: tarkastele enintään yhdeksää pikkukuvaa
näytössä.
] Kirjoita multimediaviesti: lähetä kuva MMS-viestinä.
] Lähetä Bluetoothin kautta: kuvan voi lähettää
Bluetoothyhteyden kautta.
] Aseta taustakuvaksi: aseta kuva taustakuvaksi.
] Diaesitys: tässä valikossa voit katsella diaesitystä
automaattisesti.
] Poista: poista kuva.
] Muokkaa nimeä: muokkaa kuvan nimeä.
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] Näyyua tiedot: voit katsella tietoja valitsemistasi otsikosta,
koosta, päiväyksestä ja ajasta.
] Suojaus: voit lukita kuvan tämän valikon virheiden poistamiseksi.

Puhelinluettelokuvat

Valikko 6-4-4

Tarkastele kaikkia puhelinluettelokuvia.
] Aseta taustakuvaksi: aseta kuva taustakuvaksi.
] Diaesitys: tässä valikossa voit katsella diaesitystä
automaattisesti.

Automaattinen tallennus
Tallenna ottamasi kuvat automaattisesti.

Valikko 6-5-3

Vo

1. P

2. P
v

He

Vo
Va
sen
1.

v
V

] Poista: poista kuva.
] Muokkaa nimeä: muokkaa kuvan nimeä.
] Näyyua tiedot: voit katsella tietoja valitsemistasi otsikosta,
koosta, päiväyksestä ja ajasta.
] Suojaus: voit lukita kuvan tämän valikon virheiden poistamiseksi.

Asetukset

2.
3.

t
P
4.

v

Valikko 6-5

5. P

Muistin tila

Valikko 6-5-1

Tarkista kuvamuistitila ja vapaa muistitila.

Tyhjennä albumi
Poista kaikki tallennetut kuvat.
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Valikko 6-5-2

6. V
j

Ku
Hä
]

5-3

Asetukset

Valikko 7

Voit halutessasi määrittää seuraavat asetukset.
1. Paina

n Huomaa Herätys toimii vain, kun puhelimen virta on kytkettynä.

[Valikko] -näppäintä valmiustilassa.

2. Paina
-näppäintä, kun haluat siirtyä suoraan Asetukset
valikkoon.

Herätys

Valikko 7-1

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.
Valitse ensin hälytin vasemmalla valintapainikkeella [Valitse] ja
sen jälkeen jokin seuraavista:
1.

Hälytys päällä/pois: Valitse Päällä painamalla oikeaa tai
vasenta navigointipainiketta.
Voit poistaa hälytyksen valitsemalla Pois.

2.

Hälytysaika: Anna hälytysaika numeropainikkeilla.

3.

Toista: Valitse oikealla tai vasemmalla navigointipainikkeella jokin seuraavista: Kerran, Ma~Pe, Ma~La tai
Päivittäin.

4.

Hälytysääni: Valitse haluamasi hälytysääni oikealla tai
vasemmalla navigointipainikkeella.

5. Paina vasenta valintapainiketta [OK].
6. Voit muokata hälytysäänen nimeä. Kirjoita nimi ja paina sen
jälkeen vasenta valintapainiketta [OK].
Kun hälytystoiminto on käytössä, valmiustilassa näkyy “
Hälytysääni kuuluu, kun hälytyksen ajankohta koittaa.

Päiväys ja aika

Valikko 7-2

Määritä kellonaikaan ja päviämäärään liittyvät asetukset.

Aseta päiväys

Valikko 7-2-1

Määritä nykyinen päivämäärä.

Päiväyksen muoto

Valikko 7-2-2

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV tai
VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

Aseta aika

Valikko 7-2-3

Määritä nykyinen kellonaika.
n Huomaa Kun käytössä on 12 tunnin asetus, voit siirtyä AM- ja PMtilan välillä ylä- ja alanuolipainikkeilla.

Ajan muoto

Valikko 7-2-4

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

Puhelimen asetukset

Valikko 7-3

Määritä puhelimen asetukset.

”

] Voit poistaa hälytyksen painamalla oikeaa valintapainiketta
[Lopeta].
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Näytä asetukset/Näytön asetukset

Valikko 7-3-1

] Taustakuva: Määritä valmiustilan taustakuvat.

Puheluasetukset

Valikko 7-4
[Valitse] -

- Päänäyttö

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla
näppäintä Setting-valikossa.

- Nestekidenäyttö

Soitonsiirrot

Valikko 7-4-1

Oletus
Voit valita kuvan tai animaation taustakuvaksi painamalla
tai
.

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja
palveluntarjoajalta.

Oma kansio

] Kaikki äänipuhelut: Siirtää kaikki äänipuhelut.

Voit valita kuvan tai animaation taustakuvaksi.

] Jos varattu: Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.

] Puhelimen ulkoasu: Voit valita puhelimen ulkoasun neljästä
eri vaihtoehdosta: Tyylikäs, Selkeä, Paperi ja Metallinen.
] Tervehdysteksti: Jos valitset Päällä, voit muokata valmiustilassa näkyvää tekstiä.
] Taustavalo: Määritä sisäisen näytön valaistumisen kesto.
] Tietoikkuna: Esikatsele valitun valikon tilaa, ennen kuin
avaat valikon. Tila näkyy näytön alaosassa.
] Verkkonimi: Jos asetus on Päällä, verkkonimi (palveluntarjoajan nimi) ilmestyy omaan näyttöön.

Kielet

Valikko 7-3-2

Valitse näyttötekstien kieli. Tämä asetus vaikuttaa myös Kielen
syöttö-tilaan.

] Jos ei vastaa: Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.
] Jos ei yhteyttä verkkoon: Siirtää äänipuhelut, kun puhe
limesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen
ulkopuolella.

M

M

S

Ta

•P

P

•N

Ta

Va

] Kaikki datapuhelut: Siirtää kaikki datapuhelut tietokoneli
itännällä varustettuun numeroon.

]

] Kaikki faksipuhelut: Siirtää kaikki datapuhelut faksiliitän
nällä varustettuun numeroon.

]

] Peruuta kaikki: Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.
Alivalikot
Soitonsiirrot -valikoissa on seuraavat alivalikot.
• Aktivoi
Aktivoi palvelu.
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V

L
d

]

7-4

4-1

en

Asetukset

Vastaajakeskukseen
Lähettää viestikeskukseen. Tätä toimintoa ei voi valita Kaikki
datapuhelut- ja Kaikki faksipuhelut -valikosta.
Muihin numeroihin

Oma numero lähetetään
(riippuu verkosta ja tilauksesta)

Valikko 7-4-3

] Päällä: Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimessa.

Määrittää numeron, johon puhelut siirretään.

] Pois: Puhelinnumeroa ei näytetä.

Suosikkinumeroihin

] Aseta verkon mukaan: Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

Tarkista viisi viimeisintä siirtonumeroa.

Puhelu odottaa
(riippuu verkosta)

• Peruuta
Peruuta siirtopalvelut.

] Aktivoi: Jos valitset Aktivoi, voit hyväksyä tulevan puhelun.

• Näytä tila

] Pois: Jos valitset Pois, et tunnista tulevaa puhelua.

Tarkista siirtopalvelun tila.

Vastaustila

Valikko 7-4-4

Valikko 7-4-2

] Avaa läppä: Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanot
taa saapuvan puhelun avaamalla läpän.
] Paina jotain näppäintä: Jos valitset tämän valikon, voit vas
tata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi
[Lopeta] -näppäintä).
] Vain lähetys: Jos valitset tämän valikon, voit vastata
puheluihin vain painamalla
[Lähetä] -näppäintä.

] Näytä tila: Näyttää tulevan puhelun tilan.

Minuuttiääni

Valikko 7-4-5

Jos valitset Päällä, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran
minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.

Autom. uudelleensoitto

Valikko 7-4-6

] Päällä: Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee
numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada
yhteyttä ensimmäisellä kerralla.
] Pois: Puhelin ei valitse numeroa uudelleen, jos numeroon ei
saada yhteyttä.
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Suoja-asetukset
PIN-koodipyyntö

Valikko 7-5
Valikko 7-5-1

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin
PINkoodia, kun puhelimesta on katkaistu virta. Jos toiminto on
aktivoitu, puhelin pyytää kirjoittamaan PIN-koodin.
1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina
[Valitse] -näppäintä.

Puhelunesto

Valikko 7-5-3

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn
kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyi
hin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston
salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.
] Kaikki lähtevät: Kaikkien soitettavien puheluiden esto.

Py
(M

On
Nu
]

] Ulkomaanpuhelut: Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.

]

2. Valitse Päälle/Pois.

] Vastaanotto ulkomailla: Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
Ei koske kotiverkkoa.

]

3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen virta ja kir
joita PIN-koodi.

] Kaikki tulevat: Kaikkien saapuvien puheluiden esto.

Mu

] Vastaanotto ulkomailla: Kaikkien saapuvien puheluiden
esto. Ei koske seurantaa.

PIN
est
käy

4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiu
tuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.
5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat
PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen luki
tusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelinlukko

Valikko 7-5-2

Estä puhelimen väärinkäytökset käyttämällä turvakoodia. Jos
olet valinnut turvallisuuskoodin asetukseksi Päälle, puhelin
pyytää turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran.
Jos määrität turvallisuuskoodin asetukseksi Automaattinen,
puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun vaihdat SIM-korttia.

] Peruuta kaikki: Peruuta kaikkien puheluiden estot.
] Vaihda salasana: Muuta puheluneston salasanaa.

1. J
n

Alivalikot:

2. K

• Aktivoi
Lähettää estopyynnön.
• Peruuta
Poistaa estopalvelun käytöstä.
• Näytä tila
Näyttää, onko puhelut estetty.
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n

Pysyvä numero
(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Valikko 7-5-4

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.
] Aktivoie: On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin
numeroihin.
] Peruuta: Peruuta puhelujen rajoittaminen.

to.

] Numeroluettelo: Katso Pysyvä numero -luettelon numeroita.

Muuta tunnus

Valikko 7-5-5

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se
estää puhelimen luvattoman käytön. Voit muuttaa seuraavia
käyttökoodeja: PIN-koodi, PIN2- koodi ja Suojakoodi.
1. Jos haluat muuttaa turva- tai PIN2-koodia, kirjoita alkuperäi
nen koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa
-painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi ja vahvista se.

Verkkoasetukset

Valikko 7-6

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai
käsin. Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on Automaattinen.

Automaattinen

Valikko 7-6-1

Automatic-tilassa puhelin etsii automaattisesti verkon ja valitsee sen puolestasi. Kun valittuna on Automatic, se säilyy
puhelimen asetuksena riippumatta siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.

Manuaalinen

Valikko 7-6-2

Puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyt
tää sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on
seurantasopimus oman puhelinoperaattorisi kanssa. Voit valita
toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

Ensisijainen

Valikko 7-6-3

Määritä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luet
telossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot
voi valita puhelimessa olevasta tunnettujen verkkojen luet
telosta.

Palauta asetukset

Valikko 7-7

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon
käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.
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GPRS-asetukset

Valikko 7-8

Voit asentaa GPRS asetukset mikäli operaattorisi tukee
palvelua.
Jos valitset Virta päälle ja käyttämäsi puhelinverkko tukee dat
apakettitekniikkaa, puhelimesi kirjautuu GPRS-verkkoon ja
lähettää tekstiviestit GPRS-tekniikalla. Lisäksi datapakettien
käsittely, kuten sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen,
tapahtuu aiempaa nopeammin. Jos valitset Tarvittaessa, puhe
limesi käyttää datapakettiyhteyttä vain, jos käytät sellaista
sovellusta tai toimintoa, jossa tarvitaan datapakettiyhteys.
GPRS-yhteys katkaistaan, kun se ei enää ole sovelluksen tai
toiminnon käytössä.
n Huomaa Jos alueella ei ole GPRS-verkkoa ja olet valinnut asetukseksi Kytke virta, puhelin yrittää säännöllisin väliajoin muodostaa datapakettiyhteyden.
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Valikko 8

Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAP-palveluja (Wireless
Application Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja aikataulupalveluja. Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin. Niitä ylläpitävät WAPpalveluntarjoajat.

Näppäin

Paluu edelliselle sivulle

Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu siltä verkkooperaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat
käyttää. Palveluntarjoajat antavat myös neuvoja palvelujen
käyttämisestä.
Kun yhteys on muodostettu, näyttöön avautuu kotisivu. Sivun
sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Voit avata Websivun kirjoittamalla sen URL-osoitteen. Lopeta selaimen käyttö
milloin tahansa painamalla
näppäintä. Puhelin palaa
valmiustilaan.
WAP-selaimen käyttäminen
Internetiä voi selata puhelimen painikkeilla tai WAP-selaimen
valikon avulla.
Puhelimen painikkeiden käyttäminen
Internet-selauksen aikana puhelimen painikkeet toimivat eri
tavoin kuin puhelintilassa.

Kuvaus
Sivun selaaminen riveittäin

Valikkokohtien valinta ja toimintojen
vahvistus
WAP-selaimen valikon käyttäminen
Internetin selaamiseen voidaan käyttää useita eri valikkotoimintoja.
n Huomaa WAP-selainvalikossa on versiokohtaisia eroja.

• koti
Katso kohtaa [Valikko 8-1-1].
• Lataa uudelleen
Päivittää nykyiset sivun.
• Kirjanmerkit
Katso [Valikko 8-1-2].
• Tallenna kirjanmerkkinä
Voit tallentaa sivun kirjanmerkiksi.
• Siirry URL-osoitteeseen
Voit siirtyä haluamallesi sivulle. Tässä valikossa voit myös
muokata sivun osoitetta.
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] Muokkaa: Muokkaa valitun kirjanmerkin URL-osoitetta tai
nimeä.

• Tyhjennä välimuisti
Poistaa välimuistin sisällön.

Internet

Valikko 8-1
Valikko 8-1-1

Koti

Muodosta yhteys kotisivuun. Kotisivuna voi olla aktivoidussa
profiilissa määritetty sivu. Jos et ole määrittänyt sivua,
palveluntarjoaja määrittää sen.

] Poista: Poistaa valitun kirjanmerkin.
Poista kaikki: Poistaa kaikki kirjanmerkit.

Profiilit

Valikko 8-1-3

Profiililla tarkoitetaan verkkotietoja, joiden avulla puhelin luo
yhteyden Internetiin.
Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat seuraavat valikot:

Valikko 8-1-2

Kirjanmerkit

Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen URL-osoitteet.
Puhelimeen on esiasetettu useita kirjanmerkkejä. Esiasetettuja
kirjanmerkkejä ei voi poistaa.
Kirjanmerkin luominen:
1. Paina vasenta valintapainiketta

[Valinnat].

] Asetukset: Muokkaa ja muuttaa profiilin WAP-asetuksia.
- Aloitussivu: Kirjoita kotisivuna käyttämäsi sivuston
URLosoite. URL-osoitteen ei tarvitse kirjoittaa http://-osaa,
koska WAP-selain lisää sen automaattisesti.
- Siirtotie: Valitse teleliikennepalveluasetus.

2. Valitse Lisää uusi ja paina OK-painiketta.

1 Data

3. Syötä URL-osoite ja nimi ja paina OK-painiketta.
* Vinkki: Erikoismerkit syötetään painikkeilla“
Piste “
”syötetään painikkeella.

] Aktivoi: Aktivoi valitun profiilin.

2 GPRS

” ja

- Data-asetukset: Käytettävissä vain, jos valitsemasi teleliikenneasetus on Data.

Kun kirjanmerkki on luotu, käytettävissä ovat seuraavat toiminnot.

IP-osoite: kirjoita haluamasi WAP-yhdyskäytävän
IPosoite.

] Yhdistä: Luo yhteyden valittuun osoitteeseen.

Numero: kirjoita puhelinnumero, jolla
WAPyhdyskäytävään otetaan yhteys.

] Lisää uusi: Luo uuden kirjanmerkin.
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-3

o

Käyttäjätunnus: puhelinpalvelimen käyttäjätiedot (EI
WAPyhdyskäytävän käyttäjätiedot).

Väliaikainen

Salasana: puhelinpalvelimen henkilökohtainen salasana
(EI WAP-yhdyskäytävän salasana).

HTTP

Puhelutyyppi: valitse datapuhelun tyyppi, analoginen tai
digitaalinen (ISDN).
Puhelun nopeus: datayhteyden nopeus, 9 600 tai 14 400.
Viiveaika: Tähän kirjoitetaan aikakatkaisujakson pituus.
WAPin navigointipalvelu ei ole käytettävissä, jos tuon jak
son aikana ei siirretä dataa.
- GPRS-asetukset: Palveluasetukset ovat käytettävissä vain,
kun GPRS on valittu teleliikennepalveluksi.

a,

i-

IP-osoite: kirjoita käyttämäsi WAP-yhdyskäytävän
IPosoite.
APN: kirjoita GPRS:n APN-nimi.
Käyttäjätunnus: Brugeridentifikation på APN-serveren.
Salasana: APN-palvelimen käyttäjän tiedot.
- Yhteystyyppi: Valittavissa olevat yhteystyypit ovat tilapäinen Väliaikainen ja jatkuva Continuous. Tyyppi määräytyy
yhdyskäytävän mukaan.

Vahvistamaton eli yhteydetön palvelu.
Luo yhteyden palvelimeen suoraan HTTP-protokollan avul
la.
- Välityspalvelimen asetukset
IP-osoite: Anna käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite.
Portti: Anna välityspalvelimen käyttämä portti.
- DNS-asetukset
Ensisijainen palvelinr: Anna käyttämäsi ensisijaisen DNS
-palvelimen IP-osoite.
Toissijainen palvelin: Anna käyttämäsi toissijaisen DNSpalvelimen IP-osoite.
- Suoja-asetukset Käytetyn yhdyskäytävän mukaan voit
valita asetukseksi joko Päällä tai Pois.
- Näytä kuva: Valitse, näytetäänkö WAP-korttien kuvat.
] Nimeä uudelleen: Nimeää profiilin uudelleen.
] Poista: Poistaa valitun profiilin luettelosta.
] Lisää uusi: Lisää uuden profiilin.

Jatkuva
Vahvistettu tiedonsiirtomekanismi, joka kasvattaa verkkoli
ikennettä.

Siirry URL-osoitteeseen

Valikko 8-1-4

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon.
Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.
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Välimuistin asetukset

Valikko 8-1-5

Selainversio

Käyttämäsi tiedot ja palvelut on tallennettu puhelimen
välimuistiin.

WAP-selaimen versiotiedot näytetään.

] Tyhjennä välimuisti: Poistaa kaikki välimuistiin tallennetut
tiedot.

SIM-palvelu

] Tarkista välimuisti: Määrittää välimuistin käytön yhteyden
muodostamisessa.

Valikko 8-1-9

Täs
kuv
My

Valikko 8-2

Pe

Operaattorisi voi tarjota lisäpalveluita SIM kortillaan. Jos
operaattorisi kortilla on lisäpalveluita ne ilmestyvät päävalikon
loppuun. Lisätietoja operaattorin tarjoamista palveluista saat
operaattoriltasi.

Om

Käytetyt tiedot ja palvelut tallennetaan puhelimen välimuistiin.

Täs
sov
voi
jes
[Va
MI

n Huomaa Välimuisti on puskurimuisti, johon tallennetaan tietoa väli
aikaisesti.

Evästeasetukset

Valikko 8-1-6

] Poista evästeet: Poistaa kaikki tallennetut evästeet.

]

] Tarkista evästeet: Näyttää, ovatko evästeet käytössä vai ei.

]

Valikko 8-1-7

]

Turvasertifikaatti
Käytettävissä olevien sertifikaattien luettelo.

] Käyttöoikeus: Näyttää puhelimeen tallennettujen käyt
töoikeussertifikaattien luettelon.
] Henkilökohtainen: Näyttää puhelimeen tallennettujen
henkilökohtaisten sertifikaattien luettelon.

Tyhjennä profiilit
Palauta profiilit alkuperäisiin asetuksiin.
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Valikko 8-1-8

]
]
]
]

Ladatut

Valikko 9

-9

-2

on
t

Tässä valikossa voit etsiä WAP-yhteyden kautta lataamiasi
kuvia tai ääniä ja asettaa ne taustakuvaksi tai soittoääneksi.
Myös kaikki Java-sovellukset löytyvät tästä valikosta.

Pelit ja muut
Omat pelit ja muut

Valikko 9-1
Valikko 9-1-1

Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Javasovelluksia. Sovellusta voidaan pelata tai poistaa tai sille
voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on jär
jestetty kansioihin. Paina vasenta valintapainiketta
[Valitse] avataksesi valitun kansion tai käynnistää ksesi valitun
MIDletsovelman.
] Uusi kansio: Luo uuden kansion.
] Siirrä: Siirtää valitun kansion tai sovelluksen kohdekansioon.
] Käynnistä: Käynnistää valitun sovelluksen.
] Tiedot: Näyttää sovelluksen tiedot.
] Poista: Poistaa kansion tai sovelluksen.
] Päivitä: Päivittää sovelluksen WAP-selaimen kautta.
] Valinnat: Jotkut Java-sovellukset vaativat data-yhteyden.
Aseta yhteystyyppi tämän valinnan avulla.
- Aina: Yhteys muodostetaan aina ilman erillistä ilmoitusta.
- Pyydettäessä: Puhelin kysyy lupaa aina ennen yhteyden
muodostamista.

- Ei koskaan: Yhteyttä ei sallita.
n Huomaa Esiasennettua kansiota tai siihen asennettua peliä ei voi
poistaa tai nimetä uudelleen.

JavaTM on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon
käyttäminen Samalla tavalla kuin Netscapen tai MS
Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan
Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella.
Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Javapohjaiset ohjelmat,
esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat Omat pelit ja muut valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai
poistaa.Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmatiedostot ovat
.JAD- ja .JAR-muodossa.
n Huomaa • JAR-tiedosto on Java-ohjelman pakattu muoto. JADtiedosto on kuvaustiedosto, jossa on kaikki tiedot.
JAD-tiedostosta voit lukea kaikki tärkeät tiedostokuvaukset ennen pelin lataamista verkosta.
• Kaikki Java-ohjelmat eivät sovi kaikkiin puhelimiin,
vaikka ne olisikin kirjoitettu vakiokielellä (J2ME), koska
niissä käytetään erityiskirjastoja (API). Ohjelmisto
saattaa lukkiutua tai sammua, jos puhelimeen
ladataan muita kuin puhelinmallille tarkoitettu Javasovelluksia. Tällöin puhelin on käynnistettävä
uudelleen. Nämä ongelmat aiheutuvat yhteensopimattomista ohjelmistoista eivätkä tuoteviasta.
n Varoitus Ainoastaan J2ME (Java 2 Micro Edition) -pohjaiset
ohjelmat toimivat puhelinympäristössä. J2SE (Java 2
Standard Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat vain
tietokoneympäristössä.
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Ladatut

Profiilit

Valikko 9-1-2

Tässä valikossa on samat asetukset kuin Internet-valikossa.
Uusien sovelluksen tilaaminen tai lataaminen edellyttää WAPyhteyttä.

Kuvat

Täh
var

Valikko 9-2

Valitsemalla [Valinnat]-vaihtoehdon vasemmalla valintanäp
päimellä
saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

Vak

] Aseta taustakuvaksi: valitsemasi kuva asetetaan taustaku
vaksi.
] Kirjoita multimediaviesti: lataamasi kuva voidaan lähettää
multimediaviestinä.
] Lähetä Bluetoothin kautta: kuvan voi lähettää
Bluetoothyhteyden kautta.

Äänet

Na
Ma
Sis
fon

Valikko 9-3

Valitsemalla [Valinnat]-vaihtoehdon vasemmalla valintanäp
päimellä
saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:
] Aseta soittoääneksi: valitsemasi ääni asetetaan puhelimen
soittoääneksi.
] Kirjoita viesti: äänitiedosto voidaan lähettää tekstiviestinä
tai multimediaviestinä.
] Lähetä Bluetoothin kautta: musiikkia voi lähettää
Bluetoothyhteyden kautta.
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Ma
Täl
voi

Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Vakioakku

Datakaapeli ja CD
Puhelimen liittämiseksi
tietokoneeseen.

n Huomaa • Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
• Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä
takuun.
• Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan.
Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Nappikuuloke
Mahdollistaa handsfree-käytön.
Sisältää korvakuulokkeen ja mikrofonin.

Matkasovitin
Tällä laturilla puhelimen akku
voidaan ladata missä tahansa.
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Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotteen nimi : F2400
Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800

Käyttöympäristön lämpötila
Korkein : +55°C
Alhaisin : -10°C
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