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SVENSKA

L600V

Bruksanvisning

Det här dokumentet är användarhandboken till
v i d e o m o b i l t e l e f o n e n LG K 6 0 0 V 3 G .
A l l a r ä tt i g h e t e r f ö r d e t h ä r d o k u m e n t e t
f ö r b e h å l l s LG E l e c t r o n i c s . Ko p i e r i n g , ä n d r i n g
o c h d i s t r i b u t i o n a v d e tt a d o k u m e n t u t a n
m e d g i v a n d e f r å n LG E l e c t r o n i c s ä r f ö r b j u d e t .

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.
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Introduktion
I n t ro d u c t i o n

Gratulerar till ditt val av den avancerade och
kompakta videomobiltelefonen L600V 3G,
designad för att användas tillsammans med den
senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.

Användarhandboken innehåller viktig information om
användning och hantering av telefonen.
Läs all information noggrant. Då lär du dig att använda
telefonen effektivt och undviker att skada den på grund av
felaktig användning. Alla förändringar och modifieringar av
telefonen som inte uttryckligen godkänns i den här
användarhandboken kan leda till att garantin för
utrustningen blir ogiltig.

5
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Säkerhet
S ä ke r h et

Läs igenom följande information.
Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan
vara olagligt eller medföra risk för skada.

VARNING!
• Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.
• Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.
• Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer,
bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där
sprängningsarbeten pågår.
• För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och
laddare av originalfabrikat.
• Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas.
Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på
mobilen.
• Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

6

VARNING!
• Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att
använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till
exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk
utrustning kan påverkas.
• I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför
aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.
• Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen
skadas.
• Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten.
Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater,
radio, datorer, osv.
• Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och
lokala föreskrifter.
• Ta inte isär mobilen eller batteriet.
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Säkerhetsinformation

Information om certifikat (SAR)
ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV
VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR
Den här mobila enheten är en radiosändare och mottagare. Den är utformad och tillverkad för att inte
överskrida den gräns för exponering av
radiofrekvensenergi (RF) som fastställts i
internationella krav (ICNIRP). De här gränsvärdena är
en del av de omfattande riktlinjer och fastställda
tillåtna RF-energinivåer som gäller för allmänheten.
Riktlinjerna har framtagits av oberoende vetenskapliga
organisationer genom en omfattande utvärdering av
forskningsresultat under utvalda tidsperioder.
Riktlinjerna har en ordentlig säkerhetsmarginal som är
utformad för att garantera säkerheten för alla
personer oavsett ålder och hälsotillstånd.
Exponeringsstandarden för mobila enheter anges i en
enhet som kallas Specific Absorption Rate eller SAR.
SAR-gränsen i de internationella kraven är 2,0
W/kg*. SAR-tester utförs enligt standardmetoder där

enheten sänder med högsta tillåtna effektnivå på alla
testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den
högsta certifierade effektnivån kan enhetens faktiska
SAR-nivå under drift ligga långt under maxvärdet. Det
beror på att enheten är utformad för att fungera på
flera effektnivåer och använda endast så mycket kraft
som behövs för att nå mobilnätet. Generellt kan man
säga att ju närmare en basstation du befinner dig,
desto lägre blir kraftnivån. Innan en telefonmodell
släpps på marknaden måste den testas och certifieras
enligt det europeiska R&TTE-direktivet. Ett viktigt
krav i det här direktivet är skyddet av användarens
och andra personers säkerhet och hälsa. Det högsta
SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av
användning vid örat var 0,735 W/kg.

S ä ke r h ets i n f o r m at i o n

Läs igenom följande information.
Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan
vara olagligt eller medföra risk för skada.

Enheten uppfyller kraven för RF-exponering både vid
normal användning vid örat och vid användning minst
1,5 cm från kroppen. När du bär enheten i en väska,
bältesklämma eller hållare ska dessa inte vara gjorda i
metall och produkten ska bäras minst 1,5 cm från
kroppen. För att du ska kunna överföra datafiler eller
meddelanden med enheten krävs en god anslutning
till nätverket. Ibland kan överföringen av datafiler eller
meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning
hittas. Följ ovanstående instruktioner om avstånd tills

7
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Säkerhetsinformation
S ä ke r h ets i n f o r m at i o n
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överföringen är klar. Det högsta SAR-värde som
uppmätts för telefonen vid tester av användning mot
kroppen var 0,953 W/kg.
* SAR-gränsen för mobila enheter som används av
allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio
gram kroppsvävnad. Riktlinjerna omfattar en ordentlig
säkerhetsmarginal för att ge allmänheten extra skydd
och för att täcka eventuella variationer i mätningarna.
SAR-värden kan variera beroende på olika länders
rapporteringskrav och nätverksband. Information om
SAR i olika länder hittar du i produktinformationen på
www.lgmobile.com.

Skötsel och underhåll
VARNING!
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är
godkända för användning med denna telefon.
Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan
det vara farligt.
]

Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer
ska utföras av behörig servicetekniker.)

]

Använd inte telefonen i närheten av elapparater,
t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.

]

Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som
t ex element eller spisar.

]

Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom
batteriet kan explodera.

]

Tappa inte mobilen i golvet.

]

Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller
stötar.

]

Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med
plastfilm eller liknande.
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Effektiv användning
För bästa prestanda och längsta batteridrifttid.
] Håll inte i antennen när du talar i telefonen.
Om du håller i den kan det påverka
samtalskvaliteten, samtidigt som det kan innebära
att energiåtgången blir högre än nödvändigt, vilket
innebär att samtals- och passningstid förkortas.

]

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.

Elektronisk utrustning

]

Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.

]

Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet.
Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte
vid antennen i onödan.

]

Var försiktig när du använder tillbehör som t ex
headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i
närheten.
] Använd till exempel inte telefonen på sjukhus
eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.
Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker,
till exempel i bröstfickan.
]

Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa
hörapparater.

]

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

S ä ke r h ets i n f o r m at i o n

Rengör telefonens utsida med en torr trasa.
(Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner
eller alkohol.)

Page 9
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Säkerhetsinformation
S ä ke r h ets i n f o r m at i o n
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Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka regler som gäller för användning
av mobil under bilkörning.
] Använd inte en handhållen telefon när du kör bil,
använd handsfree istället.
]

Ägna all uppmärksamhet på körningen.

]

Använd handsfree-utrustning om sådan finns.

]

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

]

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

]

Om fordonet du kör 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.

Under lyssning på musik utomhus, se till att
volymen är tillräckligt låg så att du är medveten
om omgivningen. Detta gäller framförallt allt då du
är ute i trafiken och går över gatan.

Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med
hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och
stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar
också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på
en lagom nivå.

Sprängningsarbeten
Använd inte telefonen i närheten av plats där
sprängningsarbeten pågår.
Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer
]

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

]

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

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.
] Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
] Använd heller inte telefonen på marken utan
tillstånd från flygpersonalen.

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

]

Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.

]

Se till att batteriets metallkontakter är rena.

]

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

]

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

]

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

]

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

Barn
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.

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.

S ä ke r h ets i n f o r m at i o n

När du flyger

Laddning och skötsel av batteriet
]

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

11
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L600V översikt
L 60 0 V öve rs i k t

Mobilens delar
Vy framifrån

Vy bakifrån

Hål för bärrem
Kameralins
Frigöringsspärr
för batteriet.
Yttre
skärm

SIMkortplats

Snabbknappar på
musikspelaren

Batterikontakter

Batteri

Antenn

Obs!
] Vidrör aldrig antennen under ett

samtal eller när du är Bluetoothansluten. Det kan göra att
ljudkvaliteten försämras.

12
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Vy från höger

L 60 0 V öve rs i k t

Vy från vänster
Headset/Laddare/Kabelingång

Obs!
] Kontrollera att telefonen är på och i

passningsläge innan du ansluter
USBkabeln.

Plats för externt
minneskort

Sidoknappar
] I viloläge (öppen): Justerar knappljudet
] I viloläge (stängd): Slår på

skärmbelysningen.
] På menyn: Bläddra upp och ner
] Under ett samtal: Justerar

hörlursvolymen

Obs!
] För att skydda din hörsel är volymen satt

till läge 3.

Snabbknapp för kamera

13
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L600V översikt
L 60 0 V öve rs i k t

Mobilens delar
Öppen vy

Huvudskärm
] Överst: Signalstyrka,

Hörlur

batterinivå och olika
funktioner
] Nederst: Funktionsknappar

Navigeringsknappar
] I viloläge:

Profillista
Kontaktlista
Meddelanden
Kalender
] I menyer: Navigerar menyerna.

Kameralins
Vänster funktionsknapp/
Höger funktionsknapp
Utför funktionen som visas
längst ner på skärmen

Knapp för videosamtal
/samtalslista
Sändknapp

Bekräfta
Används till att välja alternativ
och bekräfta åtgärder

] Ringer upp telefonnummer och

besvarar samtal.

Bakåtknapp

] viloläge: Visar historik över

samtal du gjort, tagit emot och
missat.

Alfanumeriska knappar
] I viloläge: Ange nummer som

14

du vill ringa Håll ned:
för internationella samtal.
för att ringa
röstbrevlådecenter
till
för
snabbuppringning.
] I redigeringsläge: Ange
nummer och tecken.

] Gå tillbaka till föregående skärm.

Avsluta/ Av/På-knapp
Menyknapp

Raderingsknapp
] Tar bort ett tecken för varje

knapptryckning. Håll ned
knappen om du vill radera allt
du skrivit in.

Musikknapp
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Komma igång
Ko m m a i g å n g

Sätta i SIM-kortet och batteriet
1. Sätta i SIM-kortet
SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, information
om tjänster och kontakter och måste sättas in i
telefonen.
Om SIM-kortet tas ut ur telefonen blir den obrukbar
(utom för nödsamtal) tills ett giltigt kort sätts i.
Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från
telefonen innan SIMkortet sätts i och tas ut. Skjut in
SIM-kortet i SIM-korthållaren.

För att sätta i SIM-kortet

Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att
kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut
SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i
motsatt riktning.
För att ta bort SIM-kortet

Anmärkning
] SIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt.

Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det
hanteras. Följ de instruktioner som medföljer
SIM-kortet.

15
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Komma igång
Ko m m a i g å n g
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2. Sätta i batteriet
Sätt i batteriet så att guldkontakterna på batteriet
matchar batterits poler (guldkontakter) i
batterifacket. Tryck sedan ned batteriets övre del tills
det klickar på plats.

Ta bort batteriet.
Slå av mobiltelefonen. (Om telefonen är påslagen
finns det risk för att förlora lagrade telefonnummer
och meddelanden.) Tryck på batteriets
frigöringsspärrar
och öppna batterihöljet . Ta
sedan ut batteriet.
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Innan du ansluter laddaren till telefonen måste du
installera batteriet.

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett
nätuttag.

Ko m m a i g å n g

Ladda batteriet

Page 17

Anmärkning
] Använd endast den laddare som
medföljde i förpackningen.

1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in
kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilen
tills den klickar på plats.

3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på
batteriindikatorn.
4. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder
mobilen.

17
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Komma igång
Ko m m a i g å n g

VARNING!
• Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta
kan skada mobilen eller batteriladdaren.
• Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du
använda en tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående
laddning.

VARNING!
• 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. Det kan orsaka brand.
• Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas,
eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska
stötar eller brand.

18

Koppla bort batteriladdaren
Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att
trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.
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<MicroSD-minneskort>

3. Sätt i minneskortet i kortplatsen. Guldkontakterna
ska vara på baksidan av minneskortet. Tryck inte
för hårt på minneskortet. Om kortet inte går lätt in
i kortplatsen så kanske du försöker sätta in det åt
fel håll eller så kanske det finns ett främmande
föremål i kortplatsen.

Ko m m a i g å n g

Så här använder du ett microSDminneskort

4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills du hör
ett klick, först då sitter microSD-kortet ordentligt
på plats.

<Så här sätter du i ett microSDminneskort>
1. Stäng av telefonen. Om du tar ut eller sätter i ett
microSD-minneskort när telefonen är påslagen kan
filer som finns lagrade på kortet skadas.
2. Öppna plastluckan som skyddar platsen för
microSD-minneskortet.

5. Stäng plastluckan.
6. För att ta ut minneskortet, stäng av telefonen,
öppna skyddsluckan och tryck på microSD-kortet
för att få loss det. Dra försiktigt ut minneskortet.

19
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Komma igång
Ko m m a i g å n g

Observera:
] Undvik att använda minneskortet när batterinivån är
låg.

Slå på telefonen

]

När du skriver till kortet, vänta tills uppgiften är
slutförd innan kortet tas ut.

]

Kortet passar bara på ett sätt i telefonen.

]

Undvik att böja eller tvinga in kortet i kortplatsen.

]

Använd inga andra minneskort än microSD-kort.

Kontrollera att SIM-kortet sitter i telefonen och att
batteriet är laddat. Tryck in och håll ned
tills
telefonen är påslagen. Om PINbegäran är aktiverad,
ange PIN-koden för SIM-kortet som medföljer kortet.
(Obs: Se sidan 71) Efter några sekunder registreras
du på nätet.

]

Om microSD-kortet har formaterats med FAT32,
formatera då om microSD-kortet med FAT16 igen.

Slå av telefonen

Se handboken för minneskortet för mer information
om microSD.

Formatera minneskort
Innan första användningen av minneskortet måste det
formateras. Efter minneskortet är installerat, välj
Meny > Inställningar > Telefoninst. > Minnesstatus >
Formatera externt minne, tryck sedan på .
Det här bör endast utföras när du sätter i
minneskortet för första gången. Under formateringen
skapas diverse mappar för olika datatyper.

20

Slå på/av telefonen

Tryck in och håll ned
tills telefonen slås av.
Det kan dröja en stund innan telefonen slås av.
Slå inte på telefonen igen under den tiden.
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PUK-kod (4 till 8 siffror)

Du kan använda åtkomstkoder, som beskrivs i det här
avsnittet, till att hindra att telefonen används av
obehöriga. Åtkomstkoderna (utom PUK och PUK2)
kan ändras genom funktionen Ändra koder [Meny
#.1.4.3].

PUK-koden (PIN Unblocking Key) behöver du för att
låsa upp en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer
eventuellt SIM-kortet. Om inte, kontakta din
nätoperatörs kundtjänst för att få koden.
Om du tappat bort koden kontaktar du
nätoperatörens kundtjänst.

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 du har aktiverat PINbegäran kommer du att
tillfrågas om PINkoden varje gång du slår på
telefonen. Om PIN-begäran är avaktiverad ansluter
telefonen direkt till nätet utan PIN-koden.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)
PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort,
krävs för åtkomst till funktioner som Fast nummer.
Dessa funktioner är bara tillgängliga om SIM-kortet är
anpassat för dem.

Ko m m a i g å n g

Åtkomstkoder

PUK2-kod (4 till 8 siffror)
PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, behöver
du för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Om du
tappat bort koden kontaktar du nätoperatörens
kundtjänst.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)
Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av
telefonen. Den standardinställda säkerhetskoden är
"0000". Säkerhetskoden behöver du för att radera
alla telefonposter och återställa telefonen till
fabriksinställning.

21

L600V_SWE_W_1031

2006.10.31

5:33 PM

Page 22

Komma igång
Ko m m a i g å n g

Skärminformation

Viloskärm

Skärmbilden Inget SIM i telefonen

Viloskärmen visas när du installerat ett korrekt SIM
och slagit på telefonen.

Den här skärmbilden visas när det inte finns något
SIM i telefonen eller det installerade SIM-kortet är
ogiltigt. Härifrån kan du bara ringa nödsamtal eller
stänga av telefonen. För att stänga av telefonen, tryck
in och håll ned
i några sekunder.

Skärmstruktur

Skärmstruktur

Nummerskärm

Om inget SIM är installerat visas en animering om hur du
sätter i ett SIM-kort. Om SIMkortet i telefonen är ogiltigt
visas en animering om att SIM-kortet är låst.

Nummerskärmen visas när en sifferknapp trycks ned i
viloskärmen.

Nödsamtal
Vid den högra funktionsknappen står det "Nödsamtal" på
skärmen. För att ringa ett nödsamtal trycker du på den
högra funktionsknappen eller slår ditt nödnummer med
hjälp av sifferknapparna och tryck på
för att ringa
upp.
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Viloskärmen består av operatörens namn, indikatorer,
datum och tid och en bakgrundsbild. Du kan ändra
bakgrunden i menyn Skärminställningar.

Skärmstruktur
Nummerskärmen består av statusindikatorer,
uppringda nummer och funktionsmeny.
Statusindikatorerna är de samma som på viloskärmen.
Du kan ändra storlek och teckenfärg för uppringning i
menyn Skärminställningar. När du slagit numret ringer
du upp genom att trycka på
.
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Upplåsningsfunktion

Funktionsknapparna kan användas för flera olika
funktioner när du slår ett nummer. Med den vänstra
funktionsknappen kan du ringa videosamtal, skicka ett
meddelande till numret eller spara numret som en
Kontakt.

Om du trycker , visas en popup-skärm där du
uppmanas ange din säkerhetskod för att låsa upp
telefonen. Säkerhetskoden kan du ändra i menyn
Ändra koder (#. Inställningar > 1. Telefoninställningar
> 4. Säkerhet > 3. Ändra koder). Om du matar in en
felaktig säkerhetskod kommer telefonen fortfarande
vara låst. Om rätt säkerhetskod matas in låses
telefonen upp och viloskärmen visas. Om du har
stängt av telefonen med mobillåset på kommer den
fortfarande vara låst när du slår på den igen.

Telefonlåsskärm
När Mobillås-funktionen är aktiverad är det bara
möjligt att göra nödsamtal, låsa upp telefonen och
stänga av den. Som vanligt kan du stänga av
telefonen genom att trycka och hålla ned
i
några sekunder.

Skärmstruktur
Skärmstrukturen för mobillåsskärmen är densamma
som för viloskärmen, förutom att låsmeddelandet
visas istället för viloskärmen.

Nödsamtal
Du kan ringa nödsamtal genom att använda den
högra funktionsknappen. Precis som i skärmbilden
Inget SIM i telefonen så kan bara nödsamtal ringas
upp.

Ko m m a i g å n g

Funktionsknappar

Lösenord för samtalsspärr
Den här tjänsten förhindrar samtal under vissa
förhållanden. Förhållandena kan du ändra i funktionen
för Samtalsspärr (#. Inställningar > 5. Samtalsinst. >
2. Samtalsspärr). Spärrlösenordet behövs när du
använder funktionen samtalsspärr. Lösenordet får du
av din nätoperatörs kundtjänst när du abonnerar på
tjänsten. När den här tjänsten är aktiverad kommer
de som ringer upp dig få ett meddelande om att
samtalet inte kan kopplas fram på grund av
samtalsspärren.

23
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Användning
A nvä n d n i n g

Ringa och ta emot samtal
Ringa ett röstsamtal
1. Slå numret inklusive riktnumret eller välj
telefonnumret i samtalslistorna genom att trycka
på
.
]

Radera en siffra genom att trycka på
.
Radera alla siffror genom att trycka på och hålla
ned knappen
.

2. Tryck på

för att ringa upp.

3. Tryck på
eller slå ihop telefonen när du vill
avsluta samtalet.
] Om du vill aktivera mikrofonen under ett samtal

.

Ringa ett videosamtal
Videosamtal kan du göra där det finns 3G-täckning.
Om den du ringer upp har en 3G videomobil och
befinner sig i ett område med 3G-täckning kommer
samtalet upprättas. Du kan även besvara inkommande
videosamtal. Ring/besvara ett videosamtal så här:

24

]

Ångra feltryckningar genom att hastigt trycka på
knappen
, vilket raderar den senaste
knapptryckningen, eller tryck på och håll ned
knappen
så raderas alla angivna siffror.

2. Om du inte vill använda högtalartelefon,
kontrollera att du har anslutit headsetet.
3. Starta videofunktionen genom att trycka på
]

.

Du får en uppmaning om att andra program måste
stängas innan du ringer videosamtalet.

Anmärkning

Note
trycker du på

1. Ange telefonnummer med knappsatsen eller välj
telefonnumret i någon av listorna Ringda
samtal/Mottagna samtal med hjälp av
.

] Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas.

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

4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på
samtalet.

eller slå ihop telefonen när du vill avsluta
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Ta emot samtal

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat
i Kontakter.

När du får ett samtal ringer telefonen och den
blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det
nummer som samtalet kommer ifrån kan identifieras
visas kontaktens namn.

1. Tryck
för att öppna kontaktlistan.
2. Bläddra till rätt kontakt.
3. Tryck
för att ringa ett röstsamtal.
Ring ett videosamtal genom att trycka på
. Du
kan också trycka på vänster funktionsknapp och
välja Ring videosamtal.
4. Tryck på
när du vill avsluta samtalet.

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

Justera volymen
Om du vill justera volymen under samtalets gång
använder du på telefonens vänstra sida. I
passningsläget kan du justera knappljudet med hjälp
av .

A nvä n d n i n g

Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

1. Öppna telefonen och tryck
för att besvara ett
inkommande samtal. Om svarsläget är inställt på
”Valfri knapp” kan valfri knapp användas utom
.

Obs!
] Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på

eller två gånger på höger funktionsknapp.
] Om du ställer in Svarsläge på Vid öppning (meny #.5.0.4)

kan du svara på samtal genom att bara öppna telefonen.

2. Avsluta samtalet genom att skjuta ihop telefonen eller
trycka på
.

Anmärkning
] Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder

Kontakter eller andra menyfunktioner.
] När det kompatibla headsetet är anslutet kan du även svara

genom att använda knappen på headsetet. Avvisa ett
inkommande samtal genom att trycka på
.
] Du kan stänga av ringsignalen vid inkommande samtal genom
att trycka på och hålla in sidoknappen ned för volym.
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Användning
A nvä n d n i n g

Genväg för att aktivera Endast vibration
Aktivera Endast vibration genom att trycka på och
hålla ned
efter att du öppnat telefonen.

Signalstyrka
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.

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

26

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.

ABC mode
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.
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1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge
som är aktivt längst ned till höger på displayen.

Exempel
Tryck
Tryck på

2. Tryck på
för att växla mellan T9Abc, T9abc,
Abc, abc och 123.
]

Använda T9-läget

för att skriva Good.
för ändra till Home.

Om det önskade ordet inte finns i listan med
alternativ kan det läggas till i ABC-läget.

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

2. Skriv hela ordet först och redigera och radera
sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.

1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord
genom att trycka på knapparna
till
.
Tryck på en knapp för varje bokstav.

Använda ABC-läget

]

]

Ordet ändras allt eftersom fler bokstäver skrivs in.
Bortse från vad det står på skärmen tills du skrivit
in hela ordet.
Om du skrivit hela ordet, men fortfarande ser fel
ord på skärmen trycker du på knappen
en

A nvä n d n i n g

eller flera gånger för att bläddra bland de andra
alternativen.

Välja textläge

3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att
trycka på knappen
.
Ta bort bokstäver genom att trycka på
. Tryck in
och håll ned
när du vill radera hela ord.

Använd knapparna

till

när du skriver text.

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

En gång, så skrivs den första bokstaven

]

två gånger, så skrivs den andra bokstaven

]

och så vidare.
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Användning
A nvä n d n i n g

2. För mellanslag, tryck en gång på
. För att radera
en bokstav, tryck
. Tryck på radera
och
håll knappen intryckt om du vill radera allt du
skrivit.
I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du
kan välja med de alfanumeriska knapparna.
Bokstäver och tecken

Knapp

Gemener

Versaler

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

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

abc2àáâãäåæç

ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ

def3èéêë

DEF3ÈÉÊË

ghi4ìíîï

GHI4ÌÍÎÏ

jkl5£

JKL5£

m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø oe

MNO6ÑÒÓÔÕÖØŒ

pqrs7ß$

PQRS7ß$

tuv8ùúûü

TUV8ÙÚÛÜ

wxyz9

WXYZ9

Mellanslag,0

Mellanslag,0

Anmärkning
] Tecknen tillhörande varje knapp och deras inbördes ordning
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beror på vilket språk som är valt som Inmatningssätt.
Tabellen ovan visar teckenuppsättningen för engelska.

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

Använda symbolläget
Med symbolläget kan du skriva ett antal symboler
och specialtecken. Välj Val > Infoga > Symbol för att
skriva en symbol. Välj önskad symbol med hjälp av
navigerings- och sifferknapparna och tryck på
knappen .
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Översikt av menyfunktioner
i viloskärmen. Ställ dig på önskad post och tryck

för att öppna

Du kan också gå direkt från huvudmenyn till en undermeny genom att trycka på sifferknappen för motsvarande
funktion enligt följande. Huvudmenyn består av följande toppmenyer och undermenyer.
1. Underhållning
1.1 Spel och program
1.2 TV
1.3 Java-inställningar

4. Kamera
4.1 Kamera
4.2 Videokamera
5. Meddelanden

2. Vodafone live!
2.1 Startsida
2.2 Ange URL
2.3 Bokmärken
2.4 Sparade sidor
2.5 Webbinställningar
*2.6 TV
*2.7 Musik
*2.8 Spel
*2.9 Ringsignaler
*2.0 Bilder
*2. Nyheter
*2.# Sport
3. Musik
3.1 Senast spelade
3.2 Alla spår
3.3 Spellistor
3.4 Mer musik

5.1 Skapa ny
5.2 Inkorg
5.3 Utkast
5.4 Utkorg
5.5 Skickade medd.
5.6 E-post
5.7 Mallar
5.8 Meddelandeinstallningar

6. Mina filer
6.1 Bilder
6.2 Ljud
6.3 Videos
6.4 Spel och program
6.5 Bluetooth-data
6.6 Andra filer
6.7 Externt minne

* : Visas endast om din operatör har stöd för tjänsten

7. Hjälpredor
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Att göra
7.4 Anteckning
7.5 Miniräknare
7.6 Enhetsomvandlare
7.7 Världstid
7.8 Röstmemo
8. Kontakter
8.1 Lägg till ny
8.2 Kontaktlista
8.3 Grupper
8.4 Kortnummer
8.5 Servicenummer
8.6 Eget nummer
8.7 Inställningar

9. Samtal
9.1 Alla samtal
9.2 Uppringda
9.3 Mottagna
9.4 Obesvarade

Ö ve rs i k t av m e ny f u n k t i o n e r

Du öppnar en meny genom att trycka
undermenyn.

. SIM /Alarm (om SAT inte
stöds av SIM)

0. Videosamtal

#. Inställningar
#.1 Telefoninställningar
#.2 Skärminställningar
#.3 Java-inställningar
#.4 Meddelandeinställningar
#.5 Samtalsinställningar
#.6 Kontaktinställningar
#.7 Anslutningar
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Underhållning
Underhållning

Spel och program

Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den
här menyn. Den har två mappar som standard, Spel
och Nytta & nöje. Varje mapp har en färdig länk för
att hämta spel eller program. Observera att det kan
medföra extra kostnader att använda onlinetjänster.
Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster
funktionsknapp [Val].

TV

Meny 1.2

Genom den här menyn kommer du åt mobil-TV.
Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Java-inställningar

Namn på tjänst

Ange ett namn för profilen.

Anslutning

Välj anslutningssätt ur listan.
(Standard är TCP med Proxy)

IP-adress

Ange WAP Gateway IP-adress, tillhandahållen
av din operatör. (t.ex. 195. 115. 025. 129)

Proxyserver-port

Portdetaljer beror på anslutningssätt och
tillhandahålls av din operatör.

Anslutningspunkt

Välj anslutningspunkt ur listan. (Mer
information om att lägga till eller ändra en ny
åtkomstpunkt finns på sidan 90)

Meny 1.3

Aktivera en profil
1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck

Lägga till en ny profil
1. Välj Lägg till ny från Val-menyn.
Följande poster måste konfigureras.

eller välj Aktivera från Val-menyn.

2. Tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara
ändringarna.
Ändra eller ta bort en profil genom att välja Ändra
och Ta bort på Val-menyn.
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Vodafone live!
Meny 2.1

Du kan starta en webbläsare och få tillgång till
Vodafones webbtjänster.
]

Du får också direkt åtkomst till Vodafone live! om
du trycker på den högra funktionsknappen i
viloläget.

Ange URL
Ange adress

Meny 2.2
(Meny 2.2.1)

Du kan själv skriva in en URL-adress och få tillgång till
den tillhörande webbsidan.
]

Ange en symbol genom att trycka på
eller
tryck på höger funktionsknapp [Symbol] för att visa
symboltabellen.

]

Byt inmatningsläge genom att trycka på

Senaste sidor
Visar de senast besökta sidorna.

.
(Meny 2.2.2)

Bokmärken

Meny 2.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast besökta
URL-adresser/sidor. Åtgärderna Öppna, Skicka, Lägg
till ny, Ändra, Markera/avmarkera eller Ta bort kan
utföras på Favoriter. Ett flertal förkonfigurerade
URL-adresser finns lagrade som favoriter.

Vo d a f o n e l i ve !

Startsida

Lägg t.
1. Tryck på den högra funktionsknappen [Lägg t.].
2. Ange titel och tillhörande URL-adress.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Klar] för att
spara.
Öppna en sparad favorit
Tryck
eller välj Öppna på Val-menyn.
Skicka favoriter till andra
Välj Skicka på Val-menyn. Du kan skicka favoriten som
ett Meddelande eller E-post.
Ta bort en favorit
Välj Ta bort på Val-menyn Du kan ta bort flera
favoriter på samma gång genom att använda
funktionen Markera/avmarkera.
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Vodafone live!
Vo d a f o n e l i ve !

Sparade sidor

Meny 2.4

(Meny 2.5.3)

Du kan ändra inställningarna för hur webbläsaren
visar sidor och hanterar säkerhet och certifikat.

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av
följande:
Automatisk, Engelska(ASCII), Engelska(ISO),
Engelska(LATIN), Unicode(USC2 BE),
Unicode(USC2 LE), Unicode(USC2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Profil

Skrollning

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

Webbinställningar

Meny 2.5

(Meny 2.5.1)

Tryck på . för att välja lämplig profil.
Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Säkerhet

(Meny 2.5.2)

Certifikat
Om det lagrats en lista med rot/ca-certifikat
nödvändiga för WTLS/TLS så finns den här.
Välj det certifikat som du vill visa.

Rensa session
Välj det här för att rensa säkra datasessioner
(WTLS/TLS). Sessionsdata bör rensas innan du
upprättar en ny säker datasession.

32

Teckenvisning

(Meny 2.5.4)

Med den här funktionen kan du ange
bläddringshastigheten genom att välja antalet rader
som ska bläddras.
Välj mellan Liten(1 rad), Medel(2 rader), Stort (3 rader).

Visa bild

(Meny 2.5.5)

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i
webbläsaren.

Obs!
Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder
till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här
funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från
servern, vilket gör överföringen snabbare.
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(Meny 2.5.6)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i
telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det
mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill
visa samma sida.

Cookies

Vo d a f o n e l i ve !

Cache

5:33 PM

(Meny 2.5.7)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som
överförs från servern. Om du avaktiverar den här
funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

JavaScript

(Meny 2.5.8)

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Återställ inställningar

(Meny 2.5.9)

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till
telefonens standardinställningar.
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Musik
Musik

Senast spelade

Meny 3.1

Den här menyn aktiveras när ett ljudspår spelas.

Alla spår

Meny 3.2

Visar alla musikfiler i telefonen/externa minne.

Spellistor

Meny 3.3

Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja
spår från menyn under Alla spår.

Mer musik

Meny 3.4

Ansluter till Vodafones portal för musiknerladdning.

Obs!
Det kan medföra extra kostnader att hämta musik.
Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
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Kamera
Meny 4.1

Med det här programmet kan du ta stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och använd dem i adressboken,
startskärmen och andra mer generella ändamål.
När du tagit en stillbild kan du skicka den som Meddelande, Vykort, E-post eller Bluetooth.

Ka m e ra

Kamera

Visar de aktuella
kamerainställningarna.

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

Du kan växla mellan
stillbildskamera och
videokamera genom att
trycka på
/ .

Val

Foto.

Bilder

Tryck på

för att ta en bild.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.
]

Bläddra mellan valmenyerna med

/

]

Markera önskat värde med

och bekräfta ditt val med vänster funktionsknapp [OK] eller

/

.
.
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Kamera
Ka m e ra

Storlek
Kvalitet
Multipla
bilder
Zoom

Ljusstyrka

Vitbalans

1280x960 ( ), 640x480 ( ), 320x240
( ), Bakgrundsbild ( ), 176x144 ( ),
Yttre skärm ( ), Kontakt ( )
Superfin ( ), Fin ( ), Standard ( )
En, Tre ( ), Six ( ), Nio ( )
(Obs: Tillgänglig multibild beror på storleken.)
x1 ( ), x2 ( ) (Obs: Tillgänglig zoomnivå
beror på storleken.)
] Zooma in med
/ zooma ut med
när
sökaren är aktiv.
Från –2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre
värde, desto ljusare skärm.
] Justera ljusstyrkan med
när sökaren är
aktiv.
Justera bakgrundstonen på bilden i enlighet med
miljön.
Auto, Dagsljus, Molnigt, Belyst, Inomhus

Nattläge

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

Rambild

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

Timer

Fördröj kamerans utlösning.
Ingen, 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder
“ ” visas när självutlösaren är aktiverad.

Effekt

Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia

Ljud

Välj slutarljud för kameran.

Minne

Välj önskat minne, antingen Mobil
eller Ext. minne.

Spegel

Aktivera speglingseffekten genom att välja På.

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det du vill spela in och tryck
inspelningen.
4. Tryck på

för att starta inspelningen. Tryck

för att stoppa

för att spara bilden. Den sparas i mappen Bilder som ligger under Mina filer.

Du kan på direkten skicka bilden via Meddelande/Vykort/E-post/Bluetooth genom att trycka på höger
funktionsknapp [Skicka].
Obs!
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Tryck

för att återgå till sökarläget utan att spara bilden.
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Meny 4.2

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. I den här menyn kan du spela upp och titta på
sparade videofiler. När en videosekvens har spelats in kan det skickas via Meddelande, E-post eller Bluetooth.

Ka m e ra

Videokamera

Visar de aktuella
kamerainställningarna.

Du kan växla mellan
stillbildskamera och
videokamera genom att trycka
på
/ .

Val

Rec.

Videos

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

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.
]

Bläddra mellan valmenyerna med

/

]

Markera önskat värde med

och bekräfta ditt val med vänster funktionsknapp [Välj] eller

/

.
.
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Kamera
Ka m e ra

Storlek

176x144 (

Kvalitet

Superfin (

Zoom

x1 ( ), x2 ( ) (Obs: Tillgänglig zoomnivå
beror på storleken.)
] Zooma in med
/ zooma ut med
när
sökaren är aktiv.

Ljusstyrka

Vitbalans

), 128x96 (
), Fin (

)

), Standard (

)

Från –2,0 till 2,0 i intervall om 0,5.
Ju högre värde, desto ljusare skärm.
] YJustera ljusstyrkan med
när sökaren är
aktiv.
Justera bakgrundstonen på videosekvensen i
enlighet med miljön.
Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga, Lysrorsljus

Nattläge
Effekt

Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja
På.
Ingen, Svart/Vitt, Negativ och Sepia
Välj önskad inspelningstid.

Längd

Meddelande, 30 sek,1min.,,2 min.,
5 min. och 60 min.

Minne

Spegel
Ljud

Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext.
minne.
Aktivera speglingseffekten genom att välja På.

Välj om du vill spela in ljudet eller inte.

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det du vill spela in och tryck
inspelningen.
]

för att starta inspelningen. Tryck

för att stoppa

Pausa inspelningen genom att trycka höger funktionsknapp [Paus].

4. Tryck på

för att spara videosekvensen. Den sparas i mappen Videor som ligger under Mina filer.

Du kan på direkten skicka videosekvenser via Meddelande/E-post/Bluetooth genom att trycka på höger
funktionsknapp [Skicka].

Obs!
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Tryck

för att återgå till sökarläget utan att spara videosekvensen.
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Meddelanden
Meddelande

Meny 5.1
(Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera meddelanden med en
kombination av text, bild, video och ljud.

5. Ljud: Infoga en ljudfil. (En ljudfil per sida)
6. Spela in ljud: Ljudinspelarmodulen öppnas och
du kan spela in ett ljud. Därefter läggs
ljudinspelningen till i meddelandefönstret. (En
ljudfil per sida)

1. Bilder: Infoga en bild. (En bild per sida)

7. Kontaktdetaljer: Lägg till ett namn och/eller
ett telefonnummer som finns lagrat i Kontakter.
Välj om du vill skicka Namn, Nummer eller Namn
& Nummer och tryck
. Kontaktlistan
öppnas och du kan välja vilken kontakt som ska
infogas.

2. Ta bild: Kameramodulen öppnas och du kan ta
en bild. Därefter läggs bilden till i
meddelandefönstret. (En bild per sida).

8. Mallar: Infoga en färdig textmall. Efter att du
valt en mall, tryck . Den valda mallen infogas
till meddelandefönstret.

3. Videos: Infoga en videosekvens.
(En sekvens per sida)

9. Kopia: Välj det här för att infoga ett Cc.

1. Skriv in ditt meddelande i Meddelandefältet.
Val-menyer i Meddelandefältet
] Infoga: Du kan utföra följande åtgärder:

4. Spela invideo: Videoinspelarmodulen öppnas
och du kan spela in en videosekvens. Därefter
läggs videosekvensen till i meddelandefönstret.
(En sekvens per sida)

Meddelanden

Skapa ny

0. Ämne: Välj det här för att infoga ett ämne.
. Lägg till ny sida: Välj det här för att infoga en
ny sida.
#. Symbol: Infoga symboler. Tryck på
efter
att du tryckt på motsvarande sifferknappar.
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Meddelanden
]

Meddelanden

Lägg till mottagare: Lägg till mottagare från
Kontakter eller skriv in numret direkt.

]

Skicka: Välj för att skicka meddelandet.

]

Spara som utkast: Sparar meddelandet som
utkast.

]

Inmatningssätt: Välj önskat ordlisteläge.

]

Lägg till: Sparar ett ord till ordlistan.

2. Tryck på den högra funktionsknappen [Infoga].
Lägg till mottagare från Kontakter eller skriv in
numret direkt. (Du kan ange upp till 10 nummer)
Valmenyer i Till-fältet
] Lägg till mottagare: Lägg till mottagare från
Kontakter eller skriv in numret direkt.
]

Skicka: Välj för att skicka meddelandet.

]

Spara som utkast: Sparar meddelandet som
utkast.

3. Tryck på den högra funktionsknappen [Skicka] för
att skicka meddelandet. Meddelandet sparas
automatiskt i mappen Skickat. Om meddelandet
inte skickas blir det kvar i Utkorgen och får status
misslyckat.
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Vykort

(Meny 5.1.2)

(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen
kontakta din operatör för mer information.)

1. Skriv in ett meddelande.
2. Tryck på den högra funktionsknappen [Infoga].
Du kan infoga sparade bilder eller ett nytaget kort.
3. När du infogat en bild kommer formatet att ändras
till Vykortformat.
4. Fyll i fälten: Namn, Ytterligare info, Adress,
Postnummer, Postort och Land.
5. Tryck på den högra funktionsknappen [Skicka] för
att skicka vykortet.

E-post

(Meny 5.1.3)

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa
ett e-postkonto. (Se sidorna 48-50 för hur ett
E-postkonto konfigureras.)
1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna i fälten
To, Cc och Bcc. Tryck
för att söka i Kontakter.
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• Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en kopia av
meddelandet till i Ccfältet (Carbon copy).
• Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en hemlig kopia
av meddelandet till i Bcc-fältet (Blind Carbon Copy).
• Endast korrekta e-postadresser kan användas för att skicka till
mottagare (To), kopia (Cc) och hemlig kopia (BCC).
När du skrivit in en e-postadress visas ytterligare ett fält där
du kan skriva in en adress till. Du kan ange upp till 20
mottagare i till To och Cc-fälten och 10 mottagare i
BCC-fältet.

2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv in ämnet.
3. Skriv in meddelandetexten genom att flytta
markören till Meddelandefältet.
4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du
utföra följande funktioner.
]

Infoga: Använd den här menyn för att infoga
specialtecken, mallar och kontakter. Det är också
möjligt att bifoga multimediafiler (bilder, videor
och ljud).

]

Lägg till mottagare: Använd den här menyn för
att infoga e-postadresser sparade i Kontakter.
(Visas bara i Valmenyn när markören står i
To/Cc/Bccfälten.)

]

Skicka: Skickar e-postmeddelandet.

]

Spara som utkast: Använd den här menyn för att
spara meddelandet som utkast.

]

Förhandsgranska: Förhandsgranska
e-postmeddelandet innan du skickar det.

]

Visa bilaga: Bifogad fil visas. (Det här valet är
bara tillgängligt på alternativmenyn när det finns
filer bifogade.)

]

Inmatningssätt: Välj önskat ordlisteläge.

]

Lägg t. ordlista: Lägg till nya ord till ordlistan.

]

Ange prioritet for e-post: Välj prioriteten för de
e-postmeddelanden du skickar.

Meddelanden

Obs!

5. När du skrivit färdigt ett epostmeddelande, tryck
på höger funktionsknapp [Skicka] för att skicka
det.
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Meddelanden
Meddelanden

Inkorg

Meny 5.2

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett
meddelande och tryck på
för att visa
meddelandet.
2. Du kan visa föregående eller nästa meddelande
genom att trycka på
/ .
3. Om du får avisering om ett MMS, välj Hämta i
MMS-aviseringsskärmen. Filen överförs och du kan
titta på den när meddelandet mottagits.
Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja
följande funktioner i Inkorgen.
]

Visa: Öppna det valda meddelandet.

]

Svara: Skapar ett svarsmeddelande till
avsändaren eller till alla mottagare av
meddelandet.

]

Vidarebefordra: Vidarebefordra markerat
meddelande.

Obs!
MMS (avisering) och WAP push-meddelanden stöds inte.
]
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Ring videosamtal: Ring ett videosamtal.

]

Ta bort: Radera det markerade meddelandet.

]

Skapa nytt medd.: Skriv ett nytt meddelande,
vykort eller ett e-postmeddelande.

]

Markera/avmarkera: Radera ett eller flera
meddelanden samtidigt.

]

Filtrera: Visar meddelanden av önskade typer.

]

Kopiera: SMS kan kopieras till telefonen eller
SIM-kortet.

]

Flytta: SMS kan flyttas mellan telefonen och SIMkortet.

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera meddelandetyp,
datum och tid och var det är sparat.

Obs!
Kontrollera sparade e-postmeddelanden i E-post. [Meny 5.6].

Utkast

Meny 5.3

Du kan visa sparade meddelanden. Select a Välj ett
meddelande och tryck sedan på knappen
för att
redigera meddelandet.
Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du
utföra följande funktioner.
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Ändra: Ändra meddelanden.

]

Ta bort: Raderar det markerade meddelandet.

]

Skapa nytt medd.: Skriv ett nytt meddelande,
Vykort eller ett e-postmeddelande.

]

Markera/avmarkera: Radera ett eller flera
meddelanden samtidigt.

]

Filtrera: Visar meddelanden av önskade typer.

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera meddelandetyp,
datum och tid och var det är sparat.

[När du vill skicka / avvaktande meddelanden ]
] Skapa nytt medd.: Skriv ett nytt meddelande,
vykort eller ett e-postmeddelande.
]

Avbryt: Avbryt sändning eller för avvaktande
sändning.

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera meddelandetyp,
datum och tid och var det är sparat.

[För att skicka ett meddelande som misslyckats]
]

Skicka om: Skicka markerat meddelande på nytt.

]

Vidarebefordra: Vidarebefordra markerat
meddelande.

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden
som ska skickas. Meddelanden som misslyckas att
skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar
e-post i Utkorgen om e-postkontot inte är korrekt
konfigurerat.

]

Ändra: Redigera ett markerat meddelande.

]

Ta bort: Radera det markerade meddelandet.

]

Skapa nytt medd.: Skriv ett nytt meddelande,
Vykort eller ett e-postmeddelande

1. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen
för att visa meddelandet.

]

Markera/avmarkera: Radera ett eller flera
meddelanden samtidigt.

2. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du
utföra följande funktioner.

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera meddelandetyp,
datum och tid och var det är sparat.

Utkorg

Meddelanden

]

Page 43

Meny 5.4
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Meddelanden
Meddelanden

44

Skickade medd.

Meny 5.5

Visar skickade meddelanden (Meddelanden/ Vykort/
E-post).
[Val]
] Visa: Öppna det valda meddelandet.

]

Meddelandeinfo.: Kontrollera meddelandetyp,
datum och tid och var det är sparat.

E-post

Meny 5.6

Visa e-postlista
1. Markera ett e-postkonto och tryck på
se mottagna e-postmeddelanden.

för att

]

Svara: Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren
eller till alla mottagare av meddelandet.

]

Vidarebefordra: Vidarebefordra markerat
meddelande.

]

Ta bort: Radera det markerade meddelandet.

]

Ändra: Redigera ett markerat meddelande.

]

Skapa nytt medd.: Öppna ett nytt meddelande.

]

Visa: Öppna markerade epostmeddelanden.

]

Spara nummer: Spara avsändarens nummer.

]

]

Markera/avmarkera: Radera ett eller flera
meddelanden samtidigt.

Svara: Svara på det markerade
epostmeddelandet.

]

Svara alla: Svara till samtliga mottagare.

]

Filtrera: Visar meddelanden av önskade typer.

]

]

Kopiera: SMS kan kopieras till telefonen eller
SIM-kortet.

Vidarebefordra: Vidarebefordrar det markerade
e-postmeddelandet till andra mottagare.

]

Hämta: Hämta nya e-postmeddelanden.

]

Flytta: SMS kan flyttas mellan telefonen och
SIM-kortet.

]

Ta bort: Radera e-postmeddelandet.

2. Med höger funktionsknapp hämtar du nya
e-postmeddelanden från e-postservern för det
valda kontot.
3. I e-postlistan kan du använda den vänstra
funktionsknappen [Val] för följande funktioner.
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]

Svara: Svara på det markerade epostmeddelandet.

]

Vidarebefordra: Vidarebefordrar det markerade
e-postmeddelandet till andra mottagare.

]

Spara som kontakt: Spara avsändarens adress i
Kontakter.

]

Ta bort: Radera e-postmeddelandet.

]

Markera/avmarkera: Använd funktionen
markera/avmarkera för att radera flera poster.

]

Spara som kontakt: Spara avsändarens adress i
Kontakter.

]

Ange som läst/oläst: Ange om det markerade
e-postmeddelandet visas som läst eller oläst.

]

Skapa nytt medd.: Skapa ett nytt meddelande.

]

Använd: Spara numret, e-postadressen eller
URL:en från Webbadress.

]

Visa bilaga: Bifogad fil visas.

]

Visa Till-adress: Visa e-postadressen till
mottagare och kopierade mottagare (Cc).

]

Meddelandeinfo.: Översiktsinformation om
meddelandet, inklusive storlek, typ, datum och
filnamn.

]

Meddelandeinfo.: Översiktsinformation om
meddelandet, inklusive storlek, typ, datum och
Tid.

Visa ett e-postmeddelande
1. Markera ett av de mottagna epostmeddelandena
och tryck på knappen för Öppna för att se
innehållet i epostmeddelandet.
2. Innehållet i det mottagna meddelandet visas
automatiskt på skärmen.
3. Du kan bläddra till innehållet i föregående eller
nästa e-postmeddelande med
/ .
4. När du visar ett e-postmeddelande kan du
använda vänster funktionsknapp [Val] för följande
funktioner.

Mallar
Textmall

Meddelanden

Skapa nytt medd.: Skapa ett nytt meddelande
eller e-postmeddelande.

Meny 5.7
(Meny 5.7.1)

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra
och radera med vänster funktionsknapp [Val].
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2. Leveransrapport: Genom att aktivera den här
funktionen ser du om ditt meddelande har kommit
fram till mottagaren.

Obs!
Beroende på operatör sparas användbara fraser som
standard.

Multimediemallar

(Meny 5.7.2)

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

Lägg till ny: Skapa en ny multimediamall.

]

Skapa MMS: Skapa ett MMS från den valda mallen.

4. Meddelandetyper: Text, Röst, Fax, X.400,
E-post
Normalt används meddelandetypen Text.
Du kan konvertera din text till andra format. Kontakta
nätoperatören om du vill ha mer information om den
här funktionen.

]

Visa: Visa den markerade mallen.

5. Teckenvisning: Auto/Standardalfabet/ Unicode.

Följande alternativ finns tillgängliga.

]

Ändra: Ändra den markerade mallen.

]

Ta bort: Radera den markerade mallen.
(Ej tillgänglig för de fem standardmallarna)

Meddelandeinställningar
SMS

Meny 5.8
(Meny 5.8.1)

Konfigurera inställningar för textmeddelanden.
1. SMS -central: Skriv in adressen till din
textmeddelandecentral

46

3. Giltighetstid: Med den här nättjänsten kan du
ange hur länge ett textmeddelande sparas av
meddelandetjänsten.

]

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

]

Standardalfabet: Meddelanden med
dubbelbytetecken kodas som enkelbyte.
Observera att dubbelbytetecken med accenter
eventuellt konverteras till enkelbytetecken utan
accent.
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6. Skicka lang text som: Välj ett långt meddelande
som flera SMS eller MMS.

MMS

(Meny 5.8.2)

Konfigurera inställningar för MM-Smeddelanden.
1. Hämtningsläge: Du kan välja olika hämtningslägen
för ditt hemmanät och när du är i ett annat nät
(roaming). Välj Automatisk om du vill ta emot
MMS automatiskt. Välj Manuell kommer du bara få
ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du kan
sedan välja om du vill hämta ditt MMS eller ej.
2. Leveransrapport: Välj om du vill begära ett
bekräftelsemeddelande av en mottagare och om
du tillåter att bekräftelsemeddelande skickas till en
avsändare.
]

Begär rapport: Här bestäms om bekräftelse på att
meddelandet lästs ska begäras för ett MMS.

]

Tillåt rapport: Här bestäms om
mottagningsbekräftelse ska skickas på begäran
om sådan.

3. Svaralternativ: Välj om du vill begära ett läskvitto
från mottagaren och om du tillåter att läskvitton
skickas till avsändare.
]

Begär svar: Här bestäms om bekräftelse på att
meddelande lästs ska begäras för ett MMS.

]

Tillåt svar: Här bestäms om bekräftelse på att
meddelande lästs ska skickas på begäran om
sådan.

Meddelanden

Unicode: Meddelanden kodas i dubbelbyte.
Observera att du kanske betalar för dubbelt så
många tecken.

4. Prioritet: Du kan ange prioritet för meddelandena
(Låg, Normal eller Hög).
5. Giltighetstid: Med den här menyn kan du
konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när
du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast
på multimediaservern under den tidslängd som
konfigurerats.
6. Bildvisn.tid: När du skriver ett meddelande kan du
med den här menyn konfigurera hur länge varje
sida ska visas.
7. Leveranstid: Bestämmer när meddelandet ska
levereras till mottagaren. MM-Scentralen levererar
meddelandet när leveranstiden passerats.
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8. Multimediemedd.tjanst: Här ställer du in
nätverksinformation för att skicka MMS, som till
exempel MMSC och WAP-gateway.
Med vänster funktionsknapp [Val] kan du aktivera,
lägga till eller radera en profil. Profilnamnet markerat
med kryssruta är den profil som används. Visa och
ändra innehållet i profilen genom att trycka på höger
funktionsknapp [Ändra]. Redigeringsskärmen visas
också när du skapar en ny profil i Val-menyn.
Innebörden av varje post beskrivs nedan.
]

Title: Profilens namn.

]

MMSC URL: Ange MMS-centralens URL.

]

MMS Proxy: Ange adress för WAP-gateway och
portnummer.

]

Anslutning: Välj ett av anslutningslägena. (TCP
med Proxy, TCP utan Proxy, UDP)

]

Uppkopplingar: Ange åtkomstpunktens namn.
(se inställningarna för WAP-anslutning.)

Tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara
ändringar och slutföra MMS-inställningarna.
Om du gjort ändringarna, tryck höger
funktionsknapp [Klar] för att spara och avsluta.
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E-post

(Meny 5.8.3)

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka
e-post.
1. Vodafone-post: Åtkomst till Vodafone Mail.
(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen
kontakta din operatör för mer information.)

2. Tillåt svarsmeddelande: Här bestäms om
bekräftelse på att e-postmeddelande lästs ska
skickas på begäran om sådan.
3. Begär e-postsvar: Här bestäms om bekräftelse på
att ett e-postmeddelande lästs ska begäras.
4. Auto. hämtning: Konfigurera Auto. hämtning för att
hämta e-post automatiskt från e-postservern för
inkommande e-post. När ett nytt e-postmeddelande
tagits emot visas en ikon på toppen av skärmen. Välj
automatiskt hämtningsintervall mellan Av, 15
minuter, 30 minuter och 1 timme. Observera att
det kan medföra extra kostnader att använda den
automatiska hämtningsfunktionen.
5. Inkludera meddelandet I vidarebefordra och
svara: Bestämmer om du vill ha med det mottagna
meddelandet när du vidarebefordrar eller svarar på det.
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7. Prioritet: Du kan ange prioritet för
e-postmeddelanden (Låg, Normal eller Hög).
8. E-postkonto: Skapa eller konfigurera ett
e-postkonto, inklusive e-postserver och
användar-ID. Ändra ett markerat epostkonto
genom att trycka på höger funktionsknapp
[Ändra]. Välj det epostkonto som ska användas
med . Med den vänstra funktionsknappen [Val]
kan du välja följande funktioner .
]

Lägga till ny: Skapa ett nytt e-postkonto.

]

Ändra: Ändra det markerade e-postkontot.

]

Aktivera: Aktiverar det markerade e-postkontot
för utgående mail.

]

Ta bort: Raderar det markerade e-postkontot.

Skapa ett nytt e-postkonto
1. Välj Lägga till ny på menyn för epostkontoval.
2. Följande poster måste konfigureras.
Titel

Ange titel.

Användarnamn

Ange användarnamnet för e-postkontot.

Lösenord

Ange lösenordet för e-postkontot..

E-postadress

Ange lösenordet för e-postkontot.

E-postadress för svar

Ange e-postadress för utgående e-post.

Utgående
e-postserver

Ange utgående e-postserver.

Inkomm.
E-postserver

Ange inkommande e-postserver.

SMTP port nr

Ange e-postserverns portnummer Normalt
använder SMTP port 25 (utgående epostserverns portnummer).

Inkomm. Serverport

Ange e-postserverns portnummer Normalt är
den inkommande epostserverns portnummer
110 (POP3) eller 143 (IMAP4).

Max. mott. Storlek

Ange maximal storlek på e-post som ska tas
emot. Högsta tillåtna mottagningsstorlek är
1MB.

Meddelanden

6. Signatur: Konfigurera en textsignatur som kan
läggas till i slutet av e-postmeddelanden.
Signaturen kan läggas till automatiskt eller
manuellt på slutet av ett e-postmeddelande när
det skickas.
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E-postlåda

Välj brevlådetyp för inkommande epost,
antingen POP3 eller IMAP4.

3. Tryck höger funktionsknapp [Klar] för att slutföra
konfigurationen av e-postkontot.
Ändra ett e-postkonto

Spara på server

Välj om du ska spara en kopia av
meddelandena på den inkommande servern
eller ej med
. När inkorgtypen är satt till
IMAP4 sparas alltid en kopia av meddelandet
på servern.

Spara utmedddlande

Välj var skickade meddelanden ska sparas. (När
inkorgstypen är satt till IMAP4). När
inkorgstypen är satt till POP3 sparas alltid
skickade mail i mobilen.

2. Ändra önskade fält genom att flytta markören
uppåt eller neråt.

Uppkopplingar

Välj en uppkoppling för att ansluta till Internet.
Välj en konfigurerad uppkoppling med
.

Auto.
hämtning

Välj om du vill aktivera automatisk hämtning
eller ej med
. Bestäm hämtningsintervall
genom att använda automatisk hämtning
[Meny 5.8.3.4]. (se sidan 48)

SMTP-autentisering

Ange om utgående e-postserver kräver
autentisering eller ej med
. När SMTPautentisering är påslagen kan du skriva in
användarnamn och lösenord för inloggningen
på SMTP-servern.

APDP-säker inlogg.
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Välj om du vill aktivera APOP-säker inloggning
eller ej. När inkorgstypen är satt till IMAP4 är
alltid APOP säker-login satt till AV.

1. Markera e-postkonto du vill ändra på listan med epostkonton och tryck på höger funktionsknapp
[Ändra].

3. När du är färdig med konfigurationen, tryck på
höger funktionsknapp [Klar] för att slutföra
konfigurationen av e-postkontot.

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

Infotjänst

(Meny 5.8.4)

]

Omradesinfo: Ställ in status för mottagningen.

]

Kanaler: Lägg till eller ändra kanaler.

]

Språk: Välj språk genom att trycka på . Sedan
visas informationstjänstmeddelandet på det språk
du valt.

Tjänstmeddelande

(Meny 5.8.5)

Konfigurera tjänsten för kvitto på informationstjänster.
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Mina filer
- Skapa GIF-animering: Skapa en animerad GIF-fil
med olika bilder (upp till 10 filer med upplösning
176X220 och maximalt 2MB stor fil).

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta
bilder från Internet och Standardbilder. Bilder tagna
med kameran lagras i mappen Bilder och du kan
skapa nya mappar för att hantera dem. Det går även
att spara markerade bilder som animerade GIF-filer
och skicka flera filer på samma gång till andra.
När en fil är markerad visas följande val när du trycker
på vänster funktionsknapp [Val].

- Info.: Visa information om den markerade bildfilen.
]

Ta bort: Radera den markerade bilden.

]

Markera/avmarkera: Med funktionen
Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och
kopiera flera filer på samma gång.

]

Huvudskärm: Välj en bild som skärmtema (Viloläge,
Utgående samtal, Uppstartsbild, Avstängningsbild).

]

Visa: Visa den markerade bilden.

]

Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp i den mapp
som är markerad.

]

Yttre skärm: Välj en bild som tema för den yttre
skärmen (Viloläge, Utgående samtal).

]

Skicka meddelande: Skicka den markerade bilden
via Meddelande, Vykort, E-post eller Bluetooth.

]

Bildspel: Starta ett bildspel.

]

Sortera efter: Sortera filer efter namn, datum eller
typ.

]

Listvy/Rutnätsvy: Visa bilderna i en Listvy eller
Rutnätsvy.

]

Minnesstatus: Visa minnesstatus (mobil eller
externt minneskort).

]

Filer
- Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
- Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
- Ändra namn: Ändra namn på bilden.
- Ändra: Med den här funktionen kan du redigera
bilden.

Mina filer

Bilder
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Ljud

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

Videos

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka nedladdade eller
inspelade videoklipp. Inspelade videoklipp är sparade i
Videor-mappen. Där finns även en länk för nedladdning
av videor.
Följande funktioner kan du utföra med den vänstra
funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.
]

Spela upp: Spela upp video.

]

Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp.

]

Skicka meddelande: Skicka den markerade
videofilen via Meddelande, E-post eller Bluetooth
om den inte är skyddad av DRM (Digital Rights
Management).

]

Filer
- Flytta: Flytta filen till mobilminnet eller till det
externa minnet.
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- Kopiera: Kopiera filen i mobilminnet eller externa
minnet.

Meny 6.2

- Ändra namn: Ändra videofilens namn.
- Info.: Visa information om den markerade
videofilen.
]

Ta bort: Radera den markerade videofilen.

]

Markera/avmarkera: Med funktionen
Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och
kopiera flera filer på samma gång.

]

Ljudtema: Ställ in ett ljudtema för röstsamtal eller
videosamtal.

]

Sortera efter: Sortera filer efter namn, datum eller
typ.

]

Listvy/Rutnätsvy: Visa videofilerna i en Listvy eller
Rutnätsvy.

]

Minnesstatus: Visa minnesstatus (mobil eller
externt minneskort).

Med videospelaren kan du visa videor. Videofiler visas
som miniatyrer i listan. Du markerar önskad video
/ , / . Markera önskad video
med hjälp av
och tryck Spela upp för att visa videosekvensen.
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]

Gå till listan: Gå tillbaka till listan.

]

Ta bort: Radera den markerade videofilen.

]

Ljudtema: Ställ in ett ljudtema för röstsamtal eller
videosamtal.

]

Bred visningsvinkel: Visa videoklippet i läget för
bred visningsvinkel.

För att göra en skärmdump, tryck på höger
funktionsknapp [Ta bild] när uppspelningen är
pausad.

]

Ljud av/Ljud på: Om volymen är inställd på mer än
0 stängs ljudet av och om volymen är inställd på 0
slås ljudet på.

För att visa uppspelningen i helskärm, tryck höger
funktionsknapp under uppspelningen.

]

För att återgå till föregående skärmstorlek, tryck
höger funktionsknapp igen i helskärmsläget.

Ta bild: Spara det som visas på den pausade
skärmen som en bildfil (endast möjligt när
uppspelningen är pausad).

]

Vid uppspelning av videoklipp i mediaspelaren är
följande alternativ tillgängliga:

Repetera: Ställ in val för upprepning (Ingen/Aktuell
fil/Alla filer).

]

Flytta till

När Spela upp är valt spelas videosekvensen upp i
mediaspelaren. För att göra paus i uppspelningen,
tryck
För att fortsätta uppspelningen, tryck på
igen.

]

Paus/Spela: Spela upp eller pausa en uppspelning.

]

Skicka: Skicka videon via Meddelande, E-post eller
Bluetooth om den inte är skyddad av DRM (Digital
Rights Management).

Mina filer

Använd höger funktionsknapp [Skicka] för att lägga
till den markerade videofilen till ett meddelande,
e-post eller Bluetooth.

- Föregående fil: Föregående videofil spelas.
- Nästa fil: Nästa videofil spelas.
]

Spelarskal: Du kan välja spelarskal mellan
Standardskal och Cool summer.

]

Filinfo.: Kontrollera information för filen som spelas
(Namn, Storlek, Datum, Typ, Längd, Skydd).
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Spel och program

Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den
här menyn. Den har två mappar som standard, Spel
och Nytta & nöje. Varje mapp har en färdig länk för
att hämta spel eller program. Observera att det kan
medföra extra kostnader att använda onlinetjänster.
Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster
funktionsknapp [Val].

Bluetooth-data

Det går inte att kopiera eller flytta filer som inte ligger
under Mina filer.
Tillgängliga val beror på vilken filtyp som är markerad.
Till exempel, om det är en bild så är följande
funktioner tillgängliga.
]

Visa/Ändra/Flytta/Kopiera/Radera/Ändra namn.

]

Markera/avmarkera en eller alla filer.

Skicka fil via MMS, E-post eller Bluetooth om den inte
är skyddad av DRM (Digital Rights Management).

Obs!
] Bildfiler med upplösning på 640x480 eller högre kan du

skicka som Vykort.
]

Du kan välja en bild som tema för huvudskärmen
om det är tillämpligt.

]

Om tillämpligt, starta eller ange ett bildspel (normal
eller helskärm och i vilken takt).

]

Om tillämpligt, skapa en animerad GIF-fil med olika
bilder.

]

Sortera filerna efter namn, datum eller filtillägg.

]

Kontrollera minnesstatus (mobilens minne eller
externt minne).

]

Visa filinformation.

Meny 6.5

Filer mottagna med hjälp av Bluetooth sparas i den
här mappen. Det går inte att skapa undermappar i
Bluetooth-mappen.
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Meny 6.6

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

Externt minne

Mina filer

Andra filer

5:33 PM

Meny 6.7

Om du köper ett externt microSD minneskort kan du
hantera större mängder innehåll. Se avsnittet Så här
använder du ett microSDminneskort för information
om hur du sätter i och tar ur minneskortet (se sidan
21-22). Hantera innehåll med hjälp av menyerna på
samma sätt som för mobilen.
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H j ä l p re d o r

Alarm

Meny 7.1

Om du ställer in alarmet visas
i meddelandefältet.
Alarmet ljuder på den inställda tiden. Tryck på
för
att stänga av alarmet. Tryck på den högra
funktionsknappen [Snooze] och välj hur långt
snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet tystnar och
återtas efter den valda snooze-tiden. Du kan ställa in
upp till 5 alarm.
1. Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan.
Om det inte finns något alarm trycker du på den
högra funktionsknappen [Lägg t.], så kan du ställa
in ett alarm.
2. Aktivera/Avbryt alarm: Aktivera eller avbryt
alarmet genom valen för att ställa in alarm eller
välja alarmtid.
3. Ange alarmtid: Ange önskad alarmtid genom att
ange timme och minut. Välj antingen "AM" eller
"PM". De valen är synliga om telefonen är inställd
på att visa tid med 12-timmarsformat.
4. Välj upprepningsläge: Välj önskat upprepningsläge
med
/
eller välj önskat läge från listan
genom att trycka på .
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5. för Välj alarmsignal: Välj vilken alarmsignal som
ska låta när alarmet går av med
/
eller
öppna listan genom att trycka på .
6. Skriv anteckning: Ange alarmnamn.
7. Snooze: Ange snooze-tiden för alarmet.
8. När du är färdig med inställningarna av alarmet
trycker du på höger funktionsknapp [Klar].

Obs!
] Alarmet kommer att ringa även om mobilen är

avslagen.

Kalender

Meny 7.2

Kalenderfunktioner och sökningar
1. Kalenderinnehållet månadsvis.
Du kan visa kalenderns innehåll månad för månad.
Markören står på aktuellt datum och det inskrivna
datumet är markerat.
Det som planerats för datumet som markören står
på visas som en ikon. Tryck på
för att visa
föregående år och
för att visa nästa år, trycker
du
kommer du till dagens datum.Tryck på
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startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ
av notering, repetition och påminnelse för varje
kalenderpost.
]

Typer av kalendernoteringar: Möte, Jubileum,
Födelsedag, Andra.

]

Val för återkommande händelser: En gång,
dagligen, veckovis, månadsvis, årligen, egen
inställning.

]

Val för påminnelse: Inget alarm, I tid, 15min.
Innan,30min. Innan, 1 timme innan, 1 timme innan,
1 dag innan, 3 dagar innan, 1 vecka innan.

2. Kalenderinnehållet per dag.
Tryck
när kalendern visas månadsvis för att visa
kalenderinnehåller per dag istället. Använd
/ .
för att bläddra mellan datum. Kortfattade
kalendernoteringar visas med indikationer på om
de är återkommande händelser och om de har
alarm kopplat till sig. Skicka kalendern till en annan
telefon eller en webbplats med SMS
(textmeddelande), MMS (bildmeddelande), e-post
eller Bluetooth.
3. Detaljerad visning
Du kan använda ett detaljerat schema som visar
hela innehållet i det schema som konfigurerats.
Skicka kalendern till en annan telefon eller en
webbplats med SMS (textmeddelande), MMS
(bildmeddelande), e-post eller Bluetooth.
Lägga till i kalendern
Du kan lägga till kalendernoteringar. Konfigurera

H j ä l p re d o r

för att visa föregående månad och
för att visa
nästa månad. Tryck på
för att visa veckovy och
tryck på
för att se en månadsvy. Bläddra
mellan datum med hjälp av
/
/
/ .

Radera kalendernotering
1. Radera tidigare kalendernoteringar
Du kan ta bort alla kalendernoteringar som redan
har skett med den här funktionen.
2. Ta bort alla
Med den här funktionen kan du ta bort allt sparat
kalenderinnehåll.
Markera helgdagar
Du kan markera helgdagar i kalendern. Tryck på den
vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in
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Hjälpredor
H j ä l p re d o r

semester. Valt datum visas nu i rött.
För att ta bort helgdagen trycker du på vänster
funktionsknapp [Val] och väljer för Återställ semester.
Påminnelser
Om du ställt in alarmet ringer det med det valda
ljudet på inställd tid. Om påminnelsetiden är före
kalendernoteringens starttid kan du ställa in alarmet
på en ny tid.

Att göra

Meny 7.3

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

Ställ in uppgiftsstatus
Uppgifter som är slutförda visas som genomstrukna
under pågående uppgifter i uppgiftslistan. Du kan
ändra slutförda uppgifter till pågående genom att
trycka på Val.

Anteckning

Meny 7.4

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

Lägg t.

Lägg till anteckning

Lägg till en uppgift genom att trycka på höger
funktionsknapp [Lägg t.] i skärmen med
uppgiftslistan. Skriv in datum, beskrivning och
prioritet för uppgiften. När du skrivit in uppgiften,
tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara.

Lägg till ett konto genom att trycka på den högra
funktionsknappen [Lägg t.] Använd
för att växla
mellan siffror och små eller stora bokstäver. Du kan
också använda symboler. Spara och lägg till den
aktuella anteckningen till anteckningslistan genom att
trycka på höger funktionsknapp [Klar].

Detaljerad visning och Ändra
Visa detaljer om uppgiften genom att markera
uppgiften i uppgiftslistan och trycka på . Du kan
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ändra och radera uppgifter genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val]. Du kan också ta bort
flera, eller alla, jobb med hjälp av funktionen
Markera/avmarkera.

Ändra och radera anteckningar
För att visa en anteckning ställ markören på den och
tryck på
så visas allt innehåll. Ändra och radera
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Miniräknare

Meny 7.5

Det finns en räknare som kan addera, subtrahera,
multiplicera, dividera och som dessutom klarar enklare
matematiska funktioner.
1. Tryck på vänster funktionsknapp för [Funkt.].
2. Välj önskad funktion.
3. Select Calculator.
Skriv in siffror genom att använda siffertangenterna
och räknesätt med
/ / /
Skriv
decimalkomma med
. Om du vill ta bort tecken,
tryck på
, så tas tecken bort ett och ett i omvänd
ordning mot hur de matades in. Om du trycker och
håller inne
så tas alla tecken bort på en gång.
När beräkningen är slutförd och resultatet visas på
skärmen kan du omgående trycka på en siffertangent
för att börja en ny beräkning, även om du inte tryckte

på höger funktionsknapp [AC]. Om du trycker på en
symbol när beräkningen är slutförd och resultatet
visas på skärmen sparas resultatet till symbolen och
finns kvar till nästa beräkning.

Enhetsomvandlare

H j ä l p re d o r

en innehållet i en anteckning med hjälp av vänster
funktionsknapp [Val]. Återgå till skärmen med
anteckningslistan genom att trycka på . Välj flera
eller alla anteckningar med Markera/avmarkera och
radera sedan genom att trycka på höger
funktionsknapp [Radera].

Meny 7.6

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

Valuta

(Meny 7.6.1)

1. Välj menyn Valuta.
2. Ange växelkurs med hjälp av för [Kurs].
3. Ange upp till 6 olika valutors växelkurser i
förhållande till SEK och tryck på [Spara].
Nu kan du konvertera från en valuta till en annan.
4. Du kan visa värdet på upp till 6 valutor.
5. Tryck [Återst.] om du vill rensa inmatningsfältet.
6. Avsluta funktionen för valutakurskonvertering
genom att trycka på knappen för [Tillbaka].
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Hjälpredor
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Yta

(Meny 7.6.2)

(Meny 7.6.4)

1. Välj menyn Yta.

1. Välj menyn Vikt.

2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].

2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].

3. Ange standardenhet och visa det konverterade
värdet.

3. Ange standardenhet och visa det konverterade
värdet.

4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för
[Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för
[Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

5. Gå ur ytmåttsfunktionen genom att trycka på
[Tillbaka].

5. Avsluta funktionen för viktkonvertering genom att
trycka på knappen för [Tillbaka].

Längd

Temperatur

(Meny 7.6.3)

(Meny 7.6.5)

1. Välj menyn Längd.

1. Välj menyn Temperatur.

2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].

2. Använd upp- och nerpil för att ställa markören på
önskad enhet.

3. Ange standardenhet och visa det konverterade
värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för
[Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för längdkonvertering genom
att trycka på knappen för Tillbaka].
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Vikt

3. Ange standardenhet och visa det konverterade
värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för
[Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för temperaturkonvertering
genom att trycka på knappen för [Tillbaka].
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Världstid

Volym

Världstidsfunktionen ger information om vad klockan
är i större städer i världen. Visa tiden för önskat land
eller stad genom att bläddra med / .
Du kan välja önskad stad som bas med hjälp av den
högra funktionsknappen [Hem].

(Meny 7.6.6)

1. Välj menyn Volym.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].

Meny 7.7

3. Ange standardenhet och visa det konverterade
värdet.

Röstmemo

4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för
[Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för att visa
snabbmenyn innan du spelar in.

5. Avsluta funktionen för volymkonvertering genom
att trycka på knappen för [Tillbaka].

2. Markera önskat menyval med
.

Meny 7.8

/

och tryck

]

Kvalitet: Välj inspelningskvalitet mellan Superfin,
Fin och Normal.

]

Längd: Välj inspelningslängd mellan MMS-storlek,
30 sek, eller 1 min.

3. Ange standardenhet och visa det konverterade
värdet.

]

Spela in: Välj den här menyn om du vill börja
spela in till en ny fil.

4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för
[Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.

]

Mina Filer: Öppna mappen med
Röstanteckningar i Mina Filer.

Hastighet

(Meny 7.6.7)

1. Välj menyn Hastighet.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].

5. Avsluta funktionen för hastighetskonvertering
genom att trycka på knappen för [Tillbaka].

H j ä l p re d o r

6. Mata in negativa värden genom att välja [-].

3. Tryck på
för att börja spela in. När en
inspelning är påbörjad visas inspelningstiden på
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skärmen. Avbryt inspelningen genom att trycka på
höger funktionsknapp [Avbryt].
4. När inspelningen är avslutad går du ur genom att
trycka på
Den inspelade filen sparas
automatiskt i mappen Röstanteckningar i Mina
Filer.
5. När ingen inspelning pågår startas inspelning till
en ny fil om du trycker på .
Efter inspelningen trycker du på höger
funktionsknapp [Skicka] för att skicka en inspelad
fil.
Välj mellan Meddelande, E-post eller Bluetooth
med hjälp av
/
och tryck .
6. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja
alternativ efter röstanteckningen.
7. Välj önskad meny med
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/

och tryck på

.

]

Ta bort: Välj den här menyn om du vill radera en
inspelad fil.

]

Spela in: Välj den här menyn för att påbörja en
ny röstanteckning.

]

Skicka: Skicka den inspelade filen. Välj mellan
Meddelande, E-post eller Bluetooth med hjälp av
/
och tryck .

]

Ljudtema: Använd den inspelade filen som
ringsignal för Röstringsignal, Videoringsignal,
Uppstartssignal eller Avstängningsljud.

]

Mina Filer: Öppna mappen med
Röstanteckningar i Mina Filer.

8. Tryck höger funktionsknapp om du vill stänga
undermenyns fönster.
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Kontakter
Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Det är
möjligt att ange namn, telefonnummer och epostadresser för en ny kontakt. Du kan även ange
grupptillhörighet, inkludera en bild eller avatar, ange
en specific ringsignal och en anteckning för
kontakten. Andra tillgängliga fält är hemside-URL,
hemadress, företagsnamn, jobbtitel och
företagsadress.

Kontaktlista

Grupper

Använd den här menyn om du vill hantera
gruppinformation (både information sparade i mobilen
och på SIM-kortet). I mobilminnet finns 4
standardgrupper: Familj, Vänner, Kollegor och Skolan.
Du kan lägga till, ändra och ta bort grupper. Om en
personlig ringsignal för ett visst nummer inte valts
används den gruppsignal kontakten tillhör.

Kortnummer
Meny 8.2

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

Meny 8.3

Ko n ta k te r

Lägg till ny

Meny 8.4

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

Servicenummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN (Service Dialling
Numbers) tilldelade av din tjänsteleverantör (om det
stöds av SIMkortet). Bland dem finns nödsamtal,
katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor. Välj
ett servicenummer och tryck på
.
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Kontakter
Ko n ta k te r

Eget nummer

Meny 8.6

(Meny 8.7.4)

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på
SIM-kortet. Upp till fyra nummer som används på
SIM-kortet kan du spara.

Kopiera kontaktinformation från telefonminnet till
SIM-kortet eller från SIMkortet till telefonminnet.
Kopiera valda poster eller allihop.

Inställningar

Flytta alla

Visa kontakter från

Meny 8.7
(Meny 8.7.1)

Välj vilken kontaktinformation som ska visas. Välj
kontaktinformation lagrad i mobilen, på SIM-kortet
eller bägge två. Alla är standardinställningen.

Visa bild/figur

(Meny 8.7.2)

Avgör om du vill visa bild/avatar eller inte.

Synkronisera

(Meny 8.7.3)

(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen
kontakta din operatör för mer information.)

Synkronisera kontaktinformation mellan mobilen och
en server.

64

Kopiera alla

(Meny 8.7.5)

Flytta kontaktinformation från telefonminnet till SIMkortet eller från SIM-kortet till telefonminnet. Du kan
flytta alla objekt eller flytta ett i taget.

Rensa Kontakter

(Meny 8.7.6)

Radera all kontaktinformation. Radera all
kontaktinformation sparad i mobilen och på SIMkortet.
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Samtal

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

Alla samtal

Obesvarade

Meny 9.4

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

S a m ta l

Du kan bara se missade, mottagna och ringda samtal
om det använda telefonnätet har funktioner för
nummerpresentation.

Meny 9.1

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

Uppringda

Meny 9.2

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

Mottagna

Meny 9.3

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

Beroende på om ditt SIM stödjer SAT (SIM
Application Toolkit) supporttjänster eller ej kan
utseendet på den här menyn (Meny ) variera.
Om ditt SIM stödjer SAT-tjänster kommer den här
menyn innehålla namn på operatörsspecifika tjänster
lagrade på SIMkortet, till exempel "Special". Om så är
fallet, se informationen som levererades med ditt
SIM-kort för mer information om hur dessa tjänster
används.
Om ditt SIM inte stödjer SAT-tjänster kommer den
här menyn vara Alarm. Se sidan 55 för information
om Alarmfunktionen.
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Videosamtal
]

Privatläge/Offentligt läge

1. Ange numret du vill ringa upp på följande sätt.

]

Parkera/Återgå

]

Slå numret på knappsatsen.

]

Ta bild

]

Välj numret från Kontakter med hjälp av vänster
funktionsknapp [Kontakter].

]

Visa nummer

]

Inställningar

]

Sök upp numret i samtalslistorna genom att trycka
på
[Samtal].

]

Avsluta samtal

2. Tryck höger funktionsknapp för [V-samtal] för att
ringa videosamtalet.

Under ett videosamtal
När du befinner dig i ett videosamtal visas
kontaktnamn, samtlaslängd, bild på kontakt,
volymindikator, videokontrollpanel och din egen bild
på skärmen.
Du kan öppna följande alternativmenyer genom att
trycka på vänster funktionsknapp [Val].
]

Ljud på/av

]

Högtalare på/av

]

Handsfree tal/BT tal

Vi d e o s a m ta l

Med den här menyn kan du ringa ett videosamtal.

Inkommande videosamtal
När ett videosamtal tas emot visas information om
den som ringer upp på följande sätt.
]

Bild/Animering: Visar bild-ID, bild vald i Kontakter
eller standardanimering för inkommande samtal.

]

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

Valda Bild-ID och animeringar används i följande
ordning: Kontakter, videofil för Gruppringsignal och
videofil använd i Profil.
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Videosamtal
Vi d e o s a m ta l

Även ljud kan ställas in för inkommande videosamtal.
Ljudinställningen används i följande ordning:
Kontakter, Gruppringsignal och Profil.
Besvara inkommande samtal genom att trycka på
vänster funktionstangent för [OK].
Inkommande samtal kan tystas genom att trycka
höger funktionsknapp [Tyst]. Det kan även tystas
genom att hålla inne på telefonens vänstra sida.
När ringsignalen är tystad, tryck höger
funktionsknapp [Avvisa] för att avvisa samtalet.
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Inställningar
Meny #.1

Röstringsignal
Välj ringsignal för inkommande röstsamtal.

Profil

(Meny #.1.1)

Du kan välja ringsignal eller vibration för inkommande
samtal och i profilen ställa in ljud och volym på
ringsignal, knappljud och ljudeffekt. De profiler som
finns är [Normal], [Tyst], [Endast vibration],
[Utomhus], [Headset], [Egna inställn. 1], [Egna
inställn. 2] och [Egna inställn. 3]. Välj en profil och
tryck på
för att aktivera profilen. När du tryckt på
vänster funktionsknapp [Val], välj menyn Ändra för
profilerna [Normal], [Utomhus], [Headset], [Egna
inställn. 1], [Egna inställn. 2] och [Egna inställn. 3]
om du vill ändra inställningarna. Varje profil som du
väljer att ändra har sin egen lista med inställningar.
Signaltyp
Med det här alternativet bestäms hur inkommande
samtal aviseras. Välj mellan [Ringsignal], [Vibration],
[Tyst], [Ringsignal & Vibration], [Ringer efter
vibration], [Max ringsignal och vibration].

Videoringsignal
Välj ringsignal för inkommande videosamtal.

I n s tä l l n i n g a r

Telefoninställningar

Volym
Ställ in volymen på ringsignalen.
Meddelandesignal
Du kan ställa in hur ofta videotelefonen ska påminna
dig om ett mottaget meddelande tills du har läst det.
Meddelandesignal
Du kan välja en fil bland dina egna filer eller
standardfiler som spelas upp när det kommer ett
meddelande till telefonen.
Knappljud
Du kan ställa in knappljudet som ska låta när du
trycker på knapparna.
Knappljudsvolym
Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer för det valda
knappljudet.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

Lucköppningston

Tid och datum

Ange vilket ljud telefonen ska avge när du
öppnar/stänger den.

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

Varningssignal
Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal som ska
spelas upp som bekräftelse på åtgärder i telefonen.
Uppstartssignal
Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas upp när
telefonen slås på.
Välj uppstartsljud
Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när
telefonen slås på.
Avstängningsljud
Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas när
telefonen stängs av.
Välj avstängn-ljud
Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när
telefonen stängs av.
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(Meny #.1.2)

Tid
1. Välj Tid från listan Tid och datum och tryck

.

2. Ställ markören på önskat fält, Timmar, Minuter
eller am/pm med hjälp av navigeringsknapparna.
(När du valt 12-timmar som Tidformat)
3. Ange Timmar och Minuter med siffertangenterna.
4. Välj tidformat med

/

.

5. Bläddra neråt för att välja hur timsignalen ska låta,
t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.
6. Tryck höger funktionsknapp [Klar] för att ställa in
angiven tid.

L600V_SWE_W_1031

2006.10.31

5:33 PM

Page 71

Datum

Språk

1. Välj Datum från listan med Datum & tid och tryck
på .

Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja Automatic
på språkmenyn för att visa det språk som stöds av
SIM-kortet.

/

.

3. Ange Dag, Månad och År med siffertangenterna.
4. Tryck höger funktionsknapp [Klar] för att ställa in
angivet datum.

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

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

Säkerhet

I n s tä l l n i n g a r

2. Välj datumformat med

(Meny #.1.3)

(Meny #.1.4)

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

Obs!
] Tryck

i textfönstret för PIN-kod så går du tillbaka till
föregående steg.
] Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden
ogiltig. Då måste du ange PUK-koden för att konfigurera
PIN-koden på nytt.
] Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10.
(Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger
blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)
] Om begäran om PIN-kod inte kan avaktiveras p.g.a.
inställningar från din operatör kommer du inte kunna välja
det här menyalternativet.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

Mobillås

Byta PIN-kod

Du kan låsa din telefon. Följande fyra låsfunktioner
finns tillgängliga.

1. Välj PIN-kod i listan Ändra koder och tryck på

På: Låser mobilen varje gång den slås på.

3. Ange ny PIN-kod och tryck på

Om SIM-kortet byts ut: Låser mobilen när
telefonens SIM har blivit utbytt.

4. Ange den nya PIN-koden på nytt och tryck

Omedelbart: Låser mobilen omedelbart.
Ingen: Avaktiverar låsfunktionen.
Du måste slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt
val.
]

För att låsa upp mobilen måste du ange din
säkerhetskod.

Ändra koder
Du kan ändra PIN, PIN2, mobilens lösenord och
lösenordet för samtalsspärr.
PIN-kod
PIN är en förkortning för Personal Identification
Number och används för att förhindra obehörigt
användande.
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2. Ange nuvarande PIN-kod och tryck på

]

.

.

.
.

Om PIN-koden inte överensstämmer med den
som slogs in första gången startar proceduren om
från steg 3.

5. När PIN-koden ändrats visas ett meddelande om att
koden är Ändrad. Om du anger en felaktig PIN-kod i
steg 2 börjar proceduren om från steg 2 och antalet
försök du har kvar för att ange korrekt PIN-kod har
minskats med 1.
6. Tryck
i fönstret för att ange PIN-kod för att
återgå till föregående steg.

Obs!
] Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i

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

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

Användarminne

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

Energispar

(Meny #.1.5)

Välj om strömsparläget ska vara på eller ej.

(Meny #.1.6)

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

I n s tä l l n i n g a r

PIN2-kod

Anv.tilldelat minne
Den här funktionen visar status för minnet tilldelat till
användaren. Normalt innehåller det SMS, Kontakter,
Kalender, Tasks och Anteckning. Det ger en klar bild
över utnyttjat värde jämfört med totalt värde för varje
post.

SIM-minne
Den här funktionen visar status för användarminne på
SIM-kortet.

Externt minne
Den här funktionen visar status för användarminne på
det externa minneskortet. Den här funktionen visar
förhållandet mellan använt och ledigt minne.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

Formatera externt minne

Skärminställningar

Välj det här för att radera det externa minnet.

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

Mobilinfo

(Meny #.1.7)

Den här funktionen visar telefonnumret på
Telefonnummer, Modellnr, och Programvaruversion på
mobiltelefonen.

Återställ inställningar

(Meny #.1.8)

Återställ minne
Välj det här för att radera minnet. Du måste då ange
din säkerhetskod.
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Meny #.2

]

Mobilinnehåll: Raderar allt multimediainnehåll.

]

Mobil - personlig info: Raderar personlig
information som exempelvis mottagna meddelanden
eller e-post.

Huvudskärm

(Meny #.2.1)

Du kan välja vilken skärmtema som ska visas på
huvudskärmen.

Viloläge
]

Bakgrundsbild: Välj en bild som ska visas på
huvudskärmen.

]

Visa: Välj vilken information som ska visas på
skärmen: Kalender + Klocka, Kalender, Klocka,
Dubbel klocka eller Visa inget.

Utg. samtal
Du kan välja bilden som ska visas när du ringer upp
ett nummer.

Standardinställning

Uppstartsbild

Välj det här för att återställa telefonen till dess
ursprungliga standardinställningar.
Du måste då ange din säkerhetskod.

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

Avstängningsbild
Du kan välja bilden som ska visas när du stänger av
telefonen.
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(Meny #.2.2)

Du kan ange önskat tema mellan Normal och Extrem.

Menyutseende

(Meny #.2.4)

Du kan ställa in vad du vill ha för teckenstil, storlek
och färg på tecknen när du slår ett nummer med
/ .

Yttre skärm

]

Efter att du valt På kan du skriva in ett
välkomstmeddelande.

Java-inställningar

Meny #.3

Aktivera en profil
1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck

eller välj Aktivera på menyn Val.

Lägga till en ny profil
1. Välj Lägg till ny från Val-menyn. Följande
poster måste konfigureras.

(Meny #.2.5)
Name på tjänst

Ange kontonamnet för Java-inställningen.

Anslutning

Välj anslutningssätt ur listan.
(Standardvalet är TCP med Proxy)

Viloläge: Välj den bakgrundsbild och klocktyp som
ska visas i viloläge.

IP-adress

Utg. samtal: Välj vilken bildfil som ska visas när du
ringer ett samtal.

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

Proxyserver-port

Portdetaljer beror på anslutningssätt och
tillhandahålls av din operatör.

Anslutningspunkt

Välj åtkomstpunkt ur listan. (Mer information
om att lägga till eller ändra en ny
åtkomstpunkt finns på sidan 90)

Du kan välja att bakgrunden på den främre skärmen
ska visa:
]

(Meny #.2.7)

(Meny #.2.3)

Välja önskat menyutseende, Rutnätsstil eller En och
en.

Font

Välkomstmeddelande

Bakgrundsbelysning

I n s tä l l n i n g a r

Tema

5:33 PM

(Meny #.2.6)

Du kan ställa in tidsgränsen för bakgrundsbelysning
på huvudskärmen, den externa skärmen och
knappsatsen individuellt.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

2. Tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara
ändringarna.

]

Uppringda nr: Visar samtalstid för utgående
samtal.

Ändra och radera en profil genom att välja Ändra och
Radera från menyn Val.

]

Alla samtal: Visar total samtalstid.

Meddelandeinställningar

Samtalsspärr
Meny #.4

För detaljerad information se sidan 46.

Samtalsinställningar
Samtalslängd

Meny #.5
(Meny #.5.1)

Du kan visa samtalstid sorterat på samtalstyp.
Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen
delvis eller fullständig nollställning. Tryck även på
vänster funktionsknapp [Rensa] om du vill nollställa
en vald typ av samtalstid. Nollställning kräver att du
anger din säkerhetskod.
Följande alternativ är tillgängliga:
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]

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

]

Mottagna: Visar samtalstid för mottagna samtal.

(Meny #.5.2)

Det finns menyer för att spärra Röst- och
Videosamtal.
Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och
Avakt. alla samt. Menyvalen Röstsamtal och
Videosamtal har följande undermenyer.
Menyn Samtalsspärr innehåller undermenyerna Alla
utg. Samtal, Utg. utlandssamtal, Utg. utl.samt. utom
t. Sverige, Alla ink. samtal och Inkommande
utomlands.
Valet Alla utg. Samtal spärrar alla utgående samtal,
Utg. utlandssamtal spärrar samtal till utlandet och
Utg. utl.samt. utom t. Sverige spärrar alla utgående
samtal utom samtal till nummer inom Sverige. Alla ink.
samtal avvisar alla inkommande samtal och
Inkommande utomlands avvisar alla inkommande
samtal när du inte befinner dig i ditt hemmanät.
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Röstsamtal
Alla utg. samtal
1. När du tryckt
begär telefonen lösenordet för
Samtalsspärr och därefter aktiveras spärrservicen
för nätet. Ett meddelande och en animering om att
begäran utförs visas. När nätet svarar visas
resultatet av åtgärden.
2. Tryck på menyn Val för att öppna menyn för
Utgående samtal. Välj menyn Val med
funktionsknapparna från lägsta menynivån. Då
visas Avaktivera, Aktivera, Avaktivera alla, Visa
status och Ändra lösenord. Välj Aktivera och skriv
in ditt lösenord för Spärrservice om du vill aktivera
spärrtjänsten för nätet.
Menyn Avaktivera tar bort spärrtjänsten efter att
du skrivit in ditt lösenord för Spärrservice. Menyn
Avaktivera alla tar bort samtliga samtalsspärrar för
nätet efter att du skrivit in ditt lösenord för
Spärrservice. Menyn Visa status gör att du kan se
den nuvarande konfiguration för nätet. När du
väljer Visa status visas ett meddelande med en
animering om att telefonen begär status från

nätverket och sedan visas statusen när nätet har
svarat. Menyn Ändra lösenord gör att du kan ändra
lösenordet för spärrtjänster.
Utg. utlandssamtal
1. När du tryckt på
fungerar det på samma sätt
som för Utgående samtal.

I n s tä l l n i n g a r

Videosamtal

2. Tryck på menyn Val för att öppna menyn för
Utgående utlandssamtal. Den fungerar på samma
sätt som menyn för Utgående samtal.
Utg. Utl.samt. Utom t. Sverige
1. När du tryckt på
fungerar det på samma sätt
som för Utgående samtal.
2. Tryck på menyn Val och välj Utgående
utlandssamtal utom till Sverige.
Den fungerar på samma sätt som menyn för
Utgående samtal.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

Alla ink. samtal

Fast nummer

1. När du tryckt på
fungerar det på samma sätt
som för Utgående samtal.

]

På / Av : Av: Välj om du vill aktivera FDN (Fixed
Dial Numbers) eller ej. Autentisering med PIN-kod
krävs.

]

Fasta nummer: Visa aktuell FDN-lista.
Du kan ändra, lägga till eller radera fasta
uppringningsnummer. Autentisering med PIN2-kod
krävs om du vill ändra i listan. Konfigurationen
sparas på SIM-kortet. Informationen som sparats på
SIM-kortet används när FDN begränsar utgående
samtal.

2. Tryck på menyn Val och välj Inkommande samtal.
Den fungerar på samma sätt som menyn för
Utgående samtal.
Inkommande utomlands
1. När du tryckt på
fungerar det på samma sätt
som för Utgående samtal.
2. Tryck på menyn Val och välj Inkommande
utomlands. Den fungerar på samma sätt som
menyn för Utgående samtal.Autentisering med
PIN-kod krävs.

Datavolym

(Meny #.5.3)

(Meny #.5.4)

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all volym
data som överförts. (Datavolym överförd via TEanslutning är exkluderad.)
Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen
delvis eller fullständig nollställning. Du kan även
använda höger funktionsknapp [Rensa] för att
nollställa önskad typ av volym. Nollställning kräver att
du anger din säkerhetskod.
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(Meny #.5.5)

Röstsamtal

1. Den här funktionen visar samtalskostnader för
Senaste samtal och Alla samtal.

Alla röstsamtal

2. Om du vill använda funktionen, tryck på höger
funktionsknapp [Rensa] och ange PIN2-koden.

Inget svar

3. Välj mellan Enhet eller Valuta in Ange samtalskostn.
Beroende på dina inställningar visas
samtalskostnaden under samtalets gång (om SIMkortet och nätverket stödjer AOC (Advice Of
Charge)).
4. I inställningen Ange gräns, välj På om du vill ange
en kostnadsgräns. Det finns menyer för
vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Vidarekopplingar

(Meny #.5.6)

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och
Videosamtal.

Vid upptaget

I n s tä l l n i n g a r

Samtalskostnader

5:33 PM

Inte anträffbar
1. Menyvalet Avaktivera Vidarekopplingen
registrerad i nätet tas bort. Under tiden som
begäran behandlas av nätet visas ett meddelande
och en animation. När nätet svarar visas resultatet
av åtgärden.
2. När vidarekoppling till ett nummer är valt
En dialogruta visas där du skriver in numret som
du vill vidarekoppla till. Skriv in det telefonnummer
du vill vidarekoppla samtalen till och tryck på .
Under tiden som begäran behandlas av nätet visas
ett meddelande och en animation. När nätet svarar
visas resultatet av åtgärden.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och
Avaktivera alla.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

3. När listan med tidigare vidarekopplingar
visas vidarekopplas samtalen till det markerade
numret. Välj ett nummer och tryck .
Under tiden som begäran behandlas av nätet visas
ett meddelande och en animation.
När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
4. Menyn Val
Om du i menyn Alla röstsamtal väljer menyn Val
längst ner i listan visas valen Avaktivera, Aktivera,
Avaktivera alla och Visa status. Aktivera: Gå till
menyn Inställningar för att aktivera vidarekoppling.
Menyn Visa status visar dina nätverksinställningar.
Om du väljer den här menyn visas ett meddelande
och en animering om att begäran utförs. Sedan
visas nätinställningar/na när informationen tagits
emot från nätverket. Väljer du Status i menyn för
den högra funktionsknappen får du samma
resultat. Väljer du menyn Avaktivera tas samtliga
vidarekopplingar bort efter att du bekräftat ditt
val. Väljer du menyn Avaktivera alla visas resultatet
av åtgärden efter att meddelandet och
animeringen om att begäran utförs visats.
Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i
listan med vidarekopplingar.
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Videosamtal
Alla videosamtal
1. Menyvalet Avaktivera
Vidarekopplingen som är registrerad i nätet tas
bort. Under tiden som begäran behandlas av nätet
visas ett meddelande och en animation. När nätet
svarar visas resultatet av åtgärden.
2. När vidarekoppling till ett nummer är valt
En dialogruta visas där du skriver in numret som
du vill vidarekoppla till. Skriv in det telefonnummer
du vill vidarekoppla samtalen till och tryck på
Under tiden som begäran behandlas av nätet visas
ett meddelande och en animation. När nätet svarar
visas resultatet av åtgärden.
3. När listan med tidigare vidarekopplingar
visas vidarekopplas samtalen till det markerade
numret. Välj ett nummer och tryck
Under tiden
som begäran behandlas av nätet visas ett
meddelande och en animation. När nätet svarar
visas resultatet av åtgärden.
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Vid upptaget
1. Menyvalet Avaktivera
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
2. När vidarekoppling till ett nummer är valt
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla

röstsamtal.
3. När listan med tidigare vidarekopplingar visas
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
4. När menyn Val är vald
Aktiverar menyn Vid upptaget. Den fungerar på
samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

I n s tä l l n i n g a r

4. Menyn Val
Om du i menyn Alla videosamtal väljer menyn Val
längst ner i listan visas valen Avaktivera, Aktivera,
Avaktivera alla, Visa status och Rensa. Aktivera: Gå
till menyn Inställningar (1-4 ovan) för att aktivera
vidarekoppling. Menyn Visa status visar dina
nätverksinställningar. Om du väljer den här menyn
visas ett meddelande och en animering om att
begäran utförs. Sedan visas nätinställningar/na när
informationen tagits emot från nätverket. Väljer du
Status i menyn för den högra funktionsknappen får
du samma resultat. Väljer du menyn Avaktivera tas
samtliga vidarekopplingar bort efter att du
bekräftat ditt val. Väljer du menyn Avaktivera alla
visas resultatet av åtgärden efter att meddelandet
och animeringen om att begäran utförs visats.
Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i
listan med vidarekopplingar.

Inget svar
1. Menyvalet Avaktivera
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
2. När vidarekoppling till ett nummer är valt
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
3. När listan med tidigare vidarekopplingar visas
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
4. När menyn Val är vald
Aktiverar menyn Vid ej svar. Den fungerar på
samma sätt som menyn för Alla röstsamtal med
undantag för att användare kan ställa in
fördröjningstiden i Ange väntetid i menylistan.
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Inställningar
Inte anträffbar
I n s tä l l n i n g a r

1. När menyn Avaktivera är vald
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
2. När vidarekoppling till ett nummer är valt
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
3. När listan med tidigare vidarekopplingar visas
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.
4. När menyn Val är vald
Aktiverar menyn Om utanför täckning.
Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla
röstsamtal.

Samtal väntar
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(Meny #.5.7)

]

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

]

Avaktivera: Avaktiverar tjänsten Samtal väntar.
När du väljer denna post visas ett meddelande och

en animering om att begäran utförs. När nätet
svarar visas resultatet av åtgärden.
]

Visa status: Visar nätverkets status för tjänsten
Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett
meddelande och en animering om att begäran
utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

Röstmedd.

(Meny #.5.8)

Du kan lägga till eller ändra röstbrevlådecenter.

Videosamtal

(Meny #.5.9)

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du
ringer/tar emot ett videosamtal.
1. Visa min bild: Välj om du vill visa din bild eller inte
under ett videosamtal.
2. Visa privat bild: Välj om du vill använda en stillbild
som ersättningsbild eller ej. Du kan använda
stillbilder sparade i mobilen eller det externa
minnet.
3. Välj bild: Välj en bild som ersattningsbild. Du kan
anvanda bilderna som finns lagrade i
mobilen/externa minneskortet.
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4. Spegel: Välj för att aktivera spegeleffekten.

Oregistrerad: Avvisa samtal från nummer som inte
finns i Kontakter.

- Av: Visar bilden som den är.

]

Anonym: Avvisa samtal som inte visar
nummerinformation.

5. Storlek på min bild: Välj vilken bildstorlek som
ska visas.
6. Position på min bild: Välj var du vill placera din
bild.

Gemensamma inställn.

Visa mitt nummer
]

Anges av nät: Ställer in standardinställningarna från
operatören.

]

På: Konfigurerar så att telefonen skickar ditt
telefonnummer när du ringer ett samtal.

]

Av: Konfigurerar så att telefonen inte skickar ditt
telefonnummer när du ringer ett samtal.

(Meny #.5.0)

Avvisa samtal
Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.
1. Välj På i menyn Avvisa för att aktivera Avvisa
samtal. Menyn Avvisa samtal visas.
2. Välj önskade val för avvisning av samtal i menyn.

I n s tä l l n i n g a r

]

- På: Visar bilden spegelvänd vertikalt.

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

]

Alla samtal: Avvisar alla samtal.

Svara metod

]

Kontakter: Avvisar kontakter från numren som
finns sparade i Kontakter.

Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj mellan
sändknappen, Vid öppning och Valfri knapp.

]

Grupper: Ange grupper att avvisa samtal från
grupper i Kontakter.

Minut-ton
Avgör om en ljudsignal ska låta en gång varje minut
under ett samtal.
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Inställningar
BT svarsläge
I n s tä l l n i n g a r

]

Handsfree: Besvara ett samtal genom att använda
ett Bluetooth-headset om det är anslutet.

]

Mobil: Trycker du på
på mobilen när du svarar
kan du tala i mobilen. Om du trycker på knappen
på Bluetooth-headsetet för att svara kan du tala i
Bluetoothheadsetet.

Det här är det ursprungligt valda svarssättet.
När du pratar kan du byta från mobilen till headsetet
eller från headsetet till mobilen.

Kontaktinställningar

Meny #.6

För detaljerad information se sidan 64. (Meny 8.7)

Anslutningar
Bluetooth

Meny #.7
(Meny #.7.1)

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

Obs!
] Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten

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

1. Komma igång
• Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth > 1. Ihopparade enheter
För att använda Bluetooth-funktioner måste du först
slå På Bluetooth.
2. Bluetooth-inställningar
• Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth > 2. Inställningar
- Bluetooth: Om du vill använda Bluetooth måste du
först slå [På] den. I andra fall, lämna den [Av].
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- Mobilens namn: Skriv in vad din mobil ska ha för
namn när den hittas av andra enheter.
Mobilens namn visas bara på andra enheter när
[Mobilens synlighet] är inställd på [Visa för alla].

Obs!

Om det inte finns några ihopparade Bluetoothenheter:
• Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth > 1. Ihopparade enheter >Val >
Lägg till ny
Val
] Lägga till ny: Med den här menyn kan du para ihop
en ny Bluetooth-enhet med telefonen.
]

Tilldela kortnamn: Med den här menyn kan du
ändra namn på en ihopparad telefon.

]

Ansluta/koppla från enheten

] När du använder Bluetooth-enheten i mobilen medför det

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

1. Om du vill ansluta till den valda enheten väljer
du alternativet Anslut.
2. Om du vill stänga anslutningen till den valda
enheten väljer du alternativet Koppla ner.

3. Ihopparade enheter
Ihopparning av enheter (Para ihop enheter)

]

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

Om det redan finns ihopparade Bluetoothenheter.

]

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

• Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth > 1. Ihopparade enheter > Val >
Lägg till ny

I n s tä l l n i n g a r

- Telefonens synlighet: Ställ in på [Visa för alla] så
andra enheter kan hitta telefonen när de söker efter
en Bluetooth-enhet. Väljer du [Dold] kommer andra
enheter inte hitta din telefon när de söker efter en
Bluetoothenhet.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

<Ihopparning av enheter>
1. Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet att
para ihop, tryck Lägg till eller Lägg till ny.
2. På skärmen visas meddelandet Söker efter
enheter. Bluetooth-enheter inom 10 meters
räckvidd hittas.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en
lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter
hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.
4. Ihopparningsprocedur
- Tryck
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.
<Ta bort enheter>
1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen
Ihopparade enheter.
2. Välj enhet genom att trycka på Ta bort eller genom
att trycka på Val > Ta bort. Ta bort alla ihopparade
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enheter genom att välja Val > Ta bort alla.
<Överföra data med Bluetooth>
1. Om du vill överföra data från din mobil till en
annan Bluetooth-enhet, välj först det program där
informationen finns sparad. Till exempel, om du vill
skicka data från mappen Mina filer till en annan
enhet, välj Meny > 6. Mina filer > 1. Bilder /
2. Ljud / 3. Videos/4. Spel och program/ 5.
Bluetooth-data / 6. Andra filer / 7. Externt minne >
Välj data att överföra > Skicka > 3. Bluetooth
2. Överföra data
1) Senaste hittade enhet visas.
Om önskad enhet inte finns med i listan, välj för
[Fler enheter].
2) Välj den enhet du vill överföra data till bland
enheterna på skärmen och tryck på .
3) Om den andra parten väljer [Ja] på
[Anslutningsförfrågan] överförs uppgifterna.
<Ta emot data med Bluetooth>
Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth >
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1. Ihopparade enheter

<Ansluta handsfreeutrustning>
Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth >
1. Anslut handsfreeutrustningen på det sätt som
beskrivs i avsnittet Ihopparning av enheter.

<Mapp för Bluetooth-data>
Om du vill kontrollera mottagen data gör du det
genom att välja Meny > 6. Mina filer >
5. Bluetooth-data.

2. När du vill använda handsfreeutrustningen väljer
du handsfreeutrustningen bland de registrerade
enheterna, trycker på Val och väljer sedan 3.
Anslut.

4. Enhet
<Ansluta headset>
Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >
1. Bluetooth

3. Tryck på Val om du vill kontrollera att den valda
handsfreeutrustningen har anslutits korrekt. Om
det är korrekt anslutet visas alternativet 3. Koppla
bort. Om det inte är anslutet visas alternativet 3.
Anslut.

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

Synkronisering

2. När du vill använda headsetet väljer du headsetet
bland de registrerade enheterna, trycker på Val
och väljer sedan 3. Anslut.
3. Tryck på Val om du vill kontrollera att det valda
headsetet har anslutits korrekt. Om det är korrekt
anslutet visas alternativet 3. Koppla bort. Om det
inte är anslutet visas alternativet 3. Anslut.

I n s tä l l n i n g a r

Om en annan part försöker överföra data visas
[Anslutningsförfrågan] på skärmen. Om du väljer [Ja]
överförs data till telefonen. Under dataöverföringen
blinkar Bluetoothikonen.

(Meny #.7.2)

(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen
kontakta din operatör för mer information.)

Om din nätverksoperatör stödjer
synkroniseringstjänster kan du använda den här
funktionen för att synkronisera data i telefonen med
data på en server som exempelvis Kontakter, Kalender
och Uppgifter över ett trådlöst nätverk.

87

L600V_SWE_W_1031

2006.10.31

5:34 PM

Page 88

Inställningar
Anslut
I n s tä l l n i n g a r

1. Välj posten Anslut och tryck på

2. Anslut till servern med den valda serverprofilen.
Den animerade synkroniseringen visas medan
synkroniseringen pågår.

Listor
Välj alternativet Listor och tryck på
om du vill se
en förteckning över den senast utförda
synkroniseringen.

Serversynk. Center
1. Välj posten Serversynk.center och tryck på

Kontakter: Välj om du vill synkronisera dina
Kontakter eller ej.

]

Namn på kontakt: Skriv in namnet på serverns
databas för Kontakter.

]

Kalender: Välj om du vill synkronisera din
Kalender eller ej.

]

Kontakter: Skriv in namnet på serverns databas
för Kalendern.

]

Uppgifter: Välj om du vill synkronisera dina
Uppgifter eller ej.

]

Uppgiftsnamn: Skriv in namnet på serverns
databas för Uppgifter.

.

2. Med den här menyn kan du ställa in profilen för en
Synkroniseringsserver.
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]

.

]

Profilnamn: Skriv in namnet för profilen.

]

Värdadress: Kontakta din tjänsteleverantör.

]

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

]

Användarnamn: Ange ditt användar-ID för
synkroniseringsservern.

]

Lösenord: Skriv in ditt lösenord.

]

Synkytper: Välj typ av synkronisering nedan.
- Normal
Mobilen och serverns utbyter information om
data som ändrats.
- Backup
Mobilen skickar all information i en databas till
servern. Servern förväntas ersätta all data i
måldatabasen med informationen skickad från
mobilen. Det innebär att mobilen skriver över all
information i databasen på servern.
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- Lagra igen
Servern skickar all sin data från en databas till
mobilen. Mobilen förväntas ersätta all data i
måldatabasen med informationen skickad från
servern. Det innebär att servern skriver över all
information i databasen i mobilen.

Nätläge

]

UMTS: Söker endast nät som stödjer 3G.

Uppkopplingar: Välj en uppkoppling för
dataanslutningen.

]

GSM 900/1800: Söker endast nät som stödjer
GSM 900/1800-banden.

]

GSM 1900: Söker endast nät som stödjer GSM
1900-bandet.

Nät
Välj mellan Automatisk eller Manuell.

]

]

(Meny #.7.3)

Val av nät
]

Du kan ställa in vilken typ av nät som ska sökas när nät
söks i menyn Välj nät.

Automatisk: Med den här funktionen söks
nättäckning och registrering på nätet automatiskt.
Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.
Manuell: Alla nuvarande tillgängliga nät för
2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja
att registrera dig på ett av dem. Om registreringen
på nätet misslyckas visas listan med alla tillgängliga
nät igen och du kan välja att registrera dig på något
annat.

Automatisk: Söker alla anslutbara nät.

I n s tä l l n i n g a r

]

2006.10.31

Förvald lista
Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du
föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande
alternativ:
]

Lägg till ny: Du kan lägga till ett nytt nät med hjälp
av följande.
- Sök: Välj ett nät från listan lagrad i telefonen.
- för Ange nytt nät: Lägg till ett nytt nät genom att
ange landskod (MCC) och nätets kod (MNC). När
du skrivit in det, tryck på Klar.

]

Ändra: Du kan ändra informationen för det valda
nätet.

]

Ta bort: Raderar det markerade nätet.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

]

Flytta upp: Flyttar markerat nät uppåt.

Webbinställningar

]

Flytta ner: Flyttar markerat nät neråt.

Profil

Uppkopplingar

(Meny #.7.4)

I den här menyn visas en lista över
anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera
eller ändra dem med hjälp av Valmenyn. Däremot kan
du inte radera eller ändra standardinställningar
anpassade till nationella variationer.
Du kan ändra följande inställningar genom att
använda höger funktionsknapp.

]
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Namn på anslutning

Uppkopplingens profilnamn.

Bärare

Välj bärare ur listan.
(Standard är UMTS)

Autentisering

Välj bärare ur listan.
(Standard är UMTS)

Användarnamn

Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Lösenord

Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

APN

APN-namn för att få tillgång till nätverket.
Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Tryck på Klar för att spara ändrade inställningar.

(Meny #.7.5)

Välj lämplig profil genom att trycka .
Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Säkerhet
Tryck på Certifikat för att visa information om
certifikat.
Tryck på Rensa session för att ta bort
sessionsinformation från en säker datasession.
Certifikat
Om det lagrats en lista med rot/ca-certifikat
nödvändiga för WTLS/TLS så finns den här.
Välj det certifikat som du vill visa.
Rensa session
Välj det här för att rensa säkra datasessioner
(WTLS/TLS). Sessionsdata bör rensas innan du
upprättar en ny säker datasession.

Teckenvisning
Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av
följande.
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Skrollning
Med den här funktionen kan du ange
bläddringshastigheten genom att välja antalet rader
som ska bläddras.
Välj mellan Liten(1 rad), Medium(2 rader),
Stor(3 rader).

telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det
mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill
visa samma sida.

Cookies
Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som
överförs från servern. Om du avaktiverar den här
funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

JavaScript
Välj Av/På.

Återställ inställningar

Visa bild

Välj det här för att återställa telefonen till dess
ursprungliga standardinställningar.

Välj om du vill visa bilder eller inte under WAPsurfning.

Uppspelning

Obs
] Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av

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

Cache
Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i

I n s tä l l n i n g a r

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

(Meny #.7.6)

Du kan ändra nätverksinställningarna för uppspelning
av strömmande innehåll.

Fjärranslutning

(Meny #.7.7)

Du kan använda din telefon med en mängd
tillämpningar för datoranslutningar och
datakommunikation. Välj USB eller Bluetooth för
dataanslutningen du vill använda.
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Tillbehör
Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj dem som passar bäst för dina kommunikationsbehov.
Ti l l b e h ö r

Reseladdare

Stereohörlurar

Med den här laddaren kan
du ladda batteriet när du
är på resande fot.

Du behöver inte använda
händerna. Hörlurar och
mikrofon ingår.

Standardbatteri

Obs!
] Använd alltid äkta LG-tillbehör.
] Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
] Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill

CD
Anslut mobilen till en PC
och överför data mellan
dem.
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ha mer information kontaktar du det regionala
serviceföretaget eller en representant.
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Tekniska data
Allmänt
System : GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA
2100
Nettovikt : 67.5g(utan batteri)

Te k n i s ka d ata

Produktnamn : L600V

Temperaturgränser
Högsta : +55°C
Lägsta : -10°C
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Register
Re g i s te r

A
Åtkomstkoder
Alarm
Anteckningar
Att göra
B
Batteri
Bluetooth-data
Bakgrundsbelysning
Bluetooth
E
E-post
Externt minne
Eget nummer
F
Formatera minneskort

94

21
56
58
58

12, 92
54
75
84

40, 44, 48
55, 73
64

20

I
Inkorg
J
JavaScript
Java-inställningar

42

33, 91
30, 75

K
Kamera
Kalender
Knappljud

35
55
69

L
Laddning och skötsel av batteriet
Ladda batteriet
Lägg till anteckning
Lägg till ny

11
17
58
63

L600V_SWE_W_1031

2006.10.31

5:34 PM

Page 95

45
46
47
58
65
69
72
73
74

N
Nät

89

O
Omvandlare
Obesvaradel

59
65

P
PIN-kod
PUK-kod
PUK2-kod
PIN2-kod
Profil
PIN-begäran

21
21
21
21, 73
32, 90
71

R
Röstmemo
Röstsamtal
Röstmedd.

61
77, 79
82

Re g i s te r

M
Mallar
Multimediamallar
MMS
Miniräknare
Mottagna
Meddelandesignal
Mobillås
Minnesstatus
Mobilinfo
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Register
Re g i s te r

96

S
SAR
7
Snabbknapp för musik
12
Skärmstruktur
22, 23
Skärminformation
22
Snabbknappar på musikspelaren
23
Signalstyrka
26
Skriva text
26
Säkerhet
32, 71, 90
Spellistor
34
Snabbuppringning
63
SIM
66
Samtalsspärr
76
Språk
71
Skärminställningar
74
Svara metod
83

U
Uppringda
USIM-minne
Uppkopplingar

65
73
90

V
Videor
Volym
Världstid
Vidarekopplingar
Val av nät

52
61, 69
61
79
89

W
Webbläsarinställningar

32, 90
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