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GPRS-puhelin
KÄYTTÖOHJE
MALLI : C1100
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen
matkapuhelimen käyttöä. Säilytä
mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Johdanto
Onnittelut hyvän hankinnan johdosta. Pienikokoinen
ja edistynyt C1100-matkapuhelin on suunniteltu
hyödyntämään uusinta digitaalista langatonta
viestintätekniikkaa.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa matkapuhelimen
käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti, jotta voit hyödyntää
matkapuhelimen kaikkia ominaisuuksia ja ehkäistä mahdollisia
väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja. Kaikki laitteeseen tehdyt
muutokset, joita ei ole hyväksytty tässä käyttöohjeessa, voivat
mitätöidä tuotetakuun.

Turvallinen ja tehokas käyttö
Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai
lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa
tuotteen käytöstä.

Radioaaltoenergia
Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo
C1100-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut
säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin
ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali,
jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä
muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.
• Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta
ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritelty myös säteilyn
ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla
menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja
korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien
taajuuksien kautta.
• Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin
vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat
matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
• Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän
komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia
kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
• Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo
korvalla pidettynä on 1,120 W/kg.
• Joissain maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa ja Taiwanissa) käytetään IEEE:n suosittelemaa
SAR-säteilyrajaa, joka on 1,6 wattia kiloa kohti yhden gramman
jakaumalla.
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Turvallinen ja tehokas käyttö
Tuotteen huolto ja ylläpito
Varoitus: Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja
akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin
tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla
vaarallista.
• Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle
huoltohenkilölle.
• Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden,
kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
• Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten
lämpöpattereista ja keittotasoista.
• Älä pudota puhelinta.
• Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
• Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai
muovilla.
• Puhdista puhelimen ulkopinta kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia,
kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.
• Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
• Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi
tyhjentää kortin magneettinauhan.
• Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa
laitetta.
• Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
• Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta. Älä kosketa antennia tarpeettomasti.
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Sulakkeen vaihto
Vaihda aina käytetty sulake samantyyppiseen ja huolehdi, että
ampeeriluku on sama kuin käytetyssä sulakkeessa. Älä käytä
sulaketta, jonka ampeeriluku on suurempi kuin alkuperäisessä.

Käytä puhelinta oikein
Jotta puhelimesta saa parhaan suorituksen pienimmällä
virrankulutuksella, kannattaa huomioida seuraavat asiat:
• Kun soitat, pitele matkapuhelinta kuten mitä tahansa puhelinta.
Kun puhut suoraan puhelimen mikrofoniin, suuntaa antenni ylös
ja olkapääsi ohi. Jos puhelimessa on vedettävä antenni, se tulisi
vetää esiin aina puhelun ajaksi.
• Älä koske antenniin käyttäessäsi puhelinta. Kosketus voi
vaikuttaa puhelun kuuluvuuden laatuun ja puhelin saattaa
lähettää signaalia suuremmalla teholla, kuin olisi tarpeen.
Tämä lyhentää puhe- ja valmiusaikoja.
• Jos puhelimessa on infrapunaliitäntä, älä koskaan suuntaa
sädettä silmiin.

Sähkölaitteet
Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen
kuuluvuuteen.
• Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden
läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen
häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä,
esimerkiksi rintataskussa.
• Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
• Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai
pöytätietokoneeseen jne.
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Turvallinen ja tehokas käyttö
Tieturvallisuus
Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.
• Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
• Keskity ajaessa liikenteeseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
• Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun
soittoa tai siihen vastaamista.
• Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin
moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai
turvallisuuslaitteisiin.
• Älä tuki ajoneuvon turvatyyny-toimintoa (airbag) asennettavilla tai
kannettavilla matkapuhelinvarusteilla. Turvatyynyn aukeaminen
väärin voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Räjäytystyömaa
Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö.
Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdysaltis kaasuseos
• Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä
puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
• Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai
räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat
matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.
• Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
• Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan
lupaa.
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Lapset
Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä
osia, jotka irrotettuina voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelu
Hätäpuhelu ei välttämättä onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa.
Siksi ei tule luottaa matkapuhelimeen ainoana hätäpuhelun
välineenä. Kysy asiaa paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto
• Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta.
Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, C1100-matkapuhelimen
akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
• Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu
pidentämään akun käyttöikää.
• Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
• Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun
voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa
uuteen.
• Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata
täyteen ennen käyttöä.
• Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä
kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
• Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky
voi heikentyä.
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Puhelimen osat
Puhelimen runko

Kuuloke

Näyttö

Puhelinluettelopainike

Vasen valintapainike
Profiili-painike
Lähetä-painike
Suosikit-painike

Viestipainike

Oikea valintapainike
Lopeta puhelu- /
virtapainike
Tyhjennä/
peruuta-painike
Numeropainikkeet

Tähtipainike

Ruutupainike
Mikrofoni

Yleistä
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Puhelimen ulkopinta

Kantohihnan paikka
Akun lukitus

SIM-kortin paikka

Akku

Akkukennon pinne

Kaapeliliitin/
Akkulaturin liitin/
Handsfree-autosarjan liitin

Yleistä
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Painikkeiden kuvaus
Seuraavassa esitellään puhelimen painikkeet.

Painikkeiden kuvaus
Painike

<>

Kuvaus
Vasen/oikea valintapainike
Painikkeella voi valita toiminnon, joka näkyy näytöllä
suoraan painikkeen yläpuolella.
Viestipainike
Painikkeella pääsee suoraan viestivalikkoon, josta
löytyvät saapuneet viestit, ääniviestit, kalenteri ja
herätys.
Selauspainikkeet
Käytetään nimien, puhelinnumeroiden, valikoiden tai
asetusten selaukseen. Painamalla painiketta pitkään
saadaan esiin suosikit-lista.

S

0
~

9

Yleistä
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E

Lähetä-painike
Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun. Jos tätä
painiketta painetaan ilman, että numeroa on valittu,
näytöllä näkyvät viimeisimmät soitetut, vastatut ja
vastaamattomat numerot.
Numeropainikkeet
Näillä painikkeilla valitaan numero valmiustilassa ja
syötetään numeroita ja kirjaimia muokkaustilassa.
Jos painat pitkään painiketta
• 1, pääset vastaajaan.
• 0, valitset ulkomaanpuhelun.
• 2 - 9, valitset jonkin asentamistasi
pikavalinnoista.
Lopeta puhelu-/virtapainike
Puhelun lopetus ja hylkääminen. Tämä painike toimi
myös virtapainikkeena, kun sitä painetaan muutaman
sekunnin ajan.

Painike

Kuvaus

C

Painikkeella voi poistaa merkkejä ja palata
valikkoon. Voit myös tarkistaa äänimuistiinpanot
painamalla tätä painiketta lyhyesti, kun puhelin on
valmiustilassa.

Sivupainikkeet
Painike

Kuvaus
Sivuselauspainike
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen
puhelun aikana. Säätää näppäinäänien
voimakkuutta valmiustilassa läpän ollessa auki.

Yleistä
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Painikkeiden kuvaus
Kirjainpainikkeet
Jokaisella painikkeella voidaan syöttää monia eri merkkejä.
Painikkeiden sisältö on lueteltu alla.

Painike Kuvaus

Yleistä

16

1

.,/?!-:'"1

2

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇabcäàáâãåæç

3

DEF3ËÈÉÊdefëèéê

4

GHI4ÏÌÍÎ˝ghiïìíî©

5

JKL5jkl

6

MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒmnoñöøòóôõœ

7

PQRS7ß™pqrsß∫

8

TUV8ÜÙÚÛtuvüùúû

9

WXYZ9wxyz

0

[välilyönti] 0

Näytön symbolit
Näytöllä voi näkyä erilaisia kuvakkeita. Kuvakkeiden sisältö on
kuvattu alla.

Näytön symbolit
Kuvake/mittari

Kuvaus
Kertoo verkkosignaalin voimakkuuden.
Puhelu on yhdistetty.
Voit käyttää GPRS-palvelua.
Roaming-palvelu on käytössä.
Näyttää valitun puhelulinjan, jos käytössäsi on kaksi
linjaa.
Herätys on asetettu ja päällä.
Akun tila.
Sinulle on tullut tekstiviesti.
Sinulle on tullut ääniviesti.
Sinulle on tullut push-viesti.
Katso kalenteri.
Äänetön toiminto on käytössä.

Kovaääninen profiili valittu.
Äänetön profiili valittu.
Kuulokeprofiili valittu.
Autoprofiili valittu.
Soitonsiirto käytössä.

Näytön symbolit

Yleinen profiili valittu.
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Asennus
1. SIM-kortin asentaminen
Etsi SIM-kortin pidike puhelimen
takaosasta. Noudata alla olevia ohjeita
asentaaksesi SIM-kortin.
1. Poista akku, jos se on paikoillaan.
2. Liu’uta SIM-kortti sille tarkoitettuun
paikkaan metallisten pidikkeiden
alle siten, että kullanvärinen
kosketuspinta on alaspäin.

2. SIM-kortin poistaminen
Noudata alla olevia ohjeita
poistaaksesi SIM-kortin.
1. Poista akku, jos se on paikoillaan.
2. Ota SIM-kortti pois pidikkeiden alta.

Huomaa

Näin pääset alkuun

18

• Akun irrottaminen puhelimesta sen ollessa päällä, voi
rikkoa puhelimen.
• Naarmut voivat helposti vaurioittaa SIM-kortin metallista
kosketuspintaa. Käsitellessäsi puhelinta kiinnitä
erityistä huomiota SIM-korttiin. Noudata SIM-kortin
mukana toimitettuja ohjeita.

3. Akun asentaminen
1. Aseta akun alaosassa olevat
hakaset puhelimen koloihin.

2. Paina akku kokonaan paikalleen.

4. Akun lataaminen
Laturin voi kytkeä vasta, kun akku on asennettu.
1. Kun pistokkeessa oleva nuoli
osoittaa ylös kuten kuvassa, paina
pistoke puhelimen pohjassa
olevaan liittimeen, kunnes pistoke
naksahtaa paikoilleen.
Näin pääset alkuun

2. Liitä laturin toinen pää
sähköpistokkeeseen. Käytä vain
puhelimen mukana tulevaa akun
laturia.
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Asennus
Varoitus
• Älä paina laturia väkisin pakoilleen, sillä puhelin ja/tai
laturi voivat vahingoittua.

Huomaa
• Näytössä näkyy Charging-latausviesti, kun matkasovitin
liitetään puhelimeen. Vain, jos akku on täysin tyhjä,
puhelun merkkivalo palaa ilman näytön Chargingviestiä.

5. Laturin irrottaminen
Irrota laturi laitteesta painamalla
pistokkeen sivussa olevia painikkeita
kuten kuvassa.

Huomaa

Näin pääset alkuun
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• Varmista, että akku on latautunut täyteen, ennen kuin
aloitat puhelimen käytön.
• Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.
• Akkumittarin liikkuvat palkit pysähtyvät, kun lataus on
päättynyt.

Huomaa
Jos akku ei lataudu,
• kytke puhelimen virta pois.
• tarkista, että akku on paikallaan.

Soittaminen ja vastaaminen
Puhelun soittaminen
1. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero. Jos haluat poistaa
numeron, paina C.
2. Paina S soittaaksesi numeroon.
3. Paina E lopettaaksesi puhelun.

Ulkomaanpuhelut
1. Paina pitkään painiketta 0, jolloin saat ulkomaan puhelun
tunnuksen numeron alkuun. +-merkki korvaa myös ulkomaan
puhelun tunnuksen.
2. Lisää nyt maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero.
3. Paina S.

Puhelu puhelinluettelon avulla
1. Puhelimen ollessa valmiustilassa, paina > [Nimet].
2. Kun valikko on käytettävissä, valitse Etsi painamalla <.
3. Kun olet löytänyt halutun vastaanottajan nimen tai numeron,
paina S soittaaksesi.

Näin pääset alkuun
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Puhelunaikaiset toiminnot
Puhelun ollessa kesken näkyvissä on erilainen valikko kuin silloin,
kun puhelin on valmiustilassa. Puhelun aikana näkyvän valikon
vaihtoehdot luetellaan alla.

1 Puhelun aikana
1-1 Puhelun asettaminen odotustilaan
Soittaessasi tai vastatessasi puheluun paina S [Lähetä]
asettaaksesi sen odotustilaan. Puhelun ollessa odotustilassa paina
S [Lähetä] jatkaaksesi puhelua.

1-2 Toisen puhelun soittaminen
Voit soittaa toisen samanaikaisen puhelun puhelinluettelon avulla.
Paina > [Nimet] ja valitse Etsi. Tallentaaksesi numeron
puhelinluetteloon puhelun aikana paina > [Nimet] ja valitse Lisää
uusi.

1-3 Siirtyminen puhelusta toiseen
Siirtyäksesi puhelusta toiseen paina < [Valiste] ja valitse Vaihda
tai paina S [Lähetä].
Voit valita toisen puhelun toiminnon kohteeksi painamalla ylös tai
alas nuolipainikkeella. Jos haluat lopettaa toisen puhelun, valitse se
toiminnon kohteeksi ja paina E [Lopeta].

Lisätoiminnot
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1-4 Puheluun vastaaminen
Puheluun vastataan puhelimen soidessa painamalla S [Lähetä].
Puhelin voi myös ilmoittaa saapuvasta puhelusta puhuessasi toista
puhelua. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni ja näytön kuvake
osoittaa, että toinen puhelu odottaa. Tämä niin kutsuttu
koputustoiminto on mahdollinen vain, jos käyttämäsi operaattori
tukee sitä. Lisää yksityiskohtia koputustoiminnon aktivoinnista ja
passivoinnista on kohdassa [Valikko 4-3-4].
Jos koputustoiminto on käytössä, voit siirtää ensimmäisen puhelun
odotustilaan ja vastata toiseen painamalla S [Lähetä] tai
valitsemalla < [Vastaa] ja Odota ja vastaa.
Voit lopettaa ensimmäisen puhelun ja vastata toiseen valitsemalla
< [Valikko] ja Lopeta ja vastaa.

1-5 Saapuvan puhelun hylkääminen
Puhelimen ollessa valmiustilassa saapuvan puhelun voi hylätä
painamalla E [Lopeta] tai puhelimen ollessa kokoontaitettuna
painamalla painiketta pitkään.
Toisen puhelun aikana saapuvan puhelun voi hylätä painamalla <
[Valikko] ja valitsemalla Neuvottelu/Hylkää tai painamalla E
[Lopeta].

1-6 Mikrofonin mykistys
Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana painamalla < [Valiste] ja
valitsemalla Mykistys. Mykistyksen voi poistaa painamalla <
[Peruuta mykistys].
Lisätoiminnot

Kun mikrofoni on mykistetty, toinen soittaja ei kuule sinua, mutta
sinä kuulet hänet.
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Puhelunaikaiset toiminnot
1-7 DTMF-äänten päälle kytkentä puhelun aikana
DTMF-äänet mahdollistavat esimerkiksi toisen puhelun
muodostamisen automaattisen puhelinvaihteen kautta toisen
puhelun aikana. Äänten päälle kytkentä tapahtuu painamalla <
[Valiste] ja DTMF päälle. DTMF-äänet kytketään pois päältä
samalla tavalla.

1-8 Siirtyminen viestit- tai SIM-työkalut-valikkoon
Viestit- tai SIM-työkalut-valikkoon pääsee siirtymään
Puhelunaikaiset toiminnot-valikosta painamalla < [Valiste]. SIMtyökalut- valikko on käytettävissä vain, kun puhelimen SIM-kortti
tukee kyseistä palvelua.

2 Neuvottelu- ja kokouspuhelut
Neuvottelu- ja kokouspuhelutoiminto tarjoaa mahdollisuuden puhua
samanaikaisesti usean soittajan kanssa, jos käyttämäsi operaattori
tukee tätä toimintoa.
Neuvottelupuhelu voidaan muodostaa vain, kun yksi puhelu on
kesken ja toinen puhelu odotustilassa ja molempiin puheluihin on
vastattu. Kun neuvottelupuhelu on muodostettu, sen järjestäjä voi
lisätä ja lopettaa puheluja tai siirtää puhelun neuvottelun
ulkopuolelle (jolloin osanottaja on vielä yhteydessä järjestäjään,
mutta ei muihin).
Neuvottelupuhelussa voi olla enintään viisi osanottajaa.
Neuvottelupuhelun aikana sen järjestäjä hallitsee puheluita ja vain
hän voi lisätä osanottajia.
Lisätoiminnot
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2-1 Toisen puhelun soittaminen
Puhelun aikana on mahdollista soittaa toinen puhelu. Paina S
[Lähetä]. Kun toinen puhelu yhdistyy, ensimmäinen puhelu siirtyy
automaattisesti odotustilaan. Puhelusta toiseen voi siirtyä
valitsemalla < [Valiste] ja vaihda.

2-2 Neuvottelupuhelun soittaminen
Aktiivisen puhelun liittäminen odotustilassa olevaan puheluun käy
valitsemalla < [Valiste] ja Neuvottelu / Yhdistä kaikki.

2-3 Neuvottelupuhelun siirtäminen odotustilaan
Siirtääksesi neuvottelupuhelun odotustilaan, valitse < [Valiste] ja
Neuvottelu / Kaikki odotustilassa.

2-4 Neuvottelupuhelun siirtäminen pois odotustilasta
Siirtääksesi neuvottelupuhelun pois odotustilasta valitse < [Valiste]
ja Neuvottelu / Yhdistä kaikki.

2-5 Puhelun lisääminen neuvotteluun
Liittääksesi aktiivisen puhelun neuvotteluun, valitse < [Valiste] ja
Neuvottelu / Yhdistä kaikki.

2-6 Neuvottelupuhelun osanottajat
Nähdäksesi näytöltä ketkä osallistuvat parhaillaan
neuvottelupuheluun, paina painikkeita U ja D .

Lisätoiminnot
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Puhelunaikaiset toiminnot
2-7 Neuvottelupuhelun osanottajan siirtäminen
odotustilaan
Siirtääksesi yhden neuvottelun osanottajan odotustilaan valitse
hänen numeronsa näytölle, valitse < [Valiste] ja Neuvottelu /
Odotustila.

2-8 Yksityinen puhelu neuvottelupuhelussa
Voidaksesi puhua yksityisesti jonkin neuvottelun osanottajan
kanssa, valitse osanottajan numero näytölle ja valitse < [Valiste] ja
Neuvottelu / Yksityinen, jolloin muut osanottajat siirtyvät
odotustilaan.

2-9 Neuvottelupuhelun sulkeminen
Sulkeaksesi yhden neuvottelupuheluun osallistuvista puheluista,
paina E [Lopeta]-painiketta. Päättääksesi neuvottelupuhelun,
paina < [Valiste] ja valitse Neuvottelu / Lopeta neuvottelu.
Valitsemalla < [Valiste] ja Neuvottelu / Lopeta kaikki, suljet kaikki
aktiiviset ja odotustilassa olevat puhelut.

Lisätoiminnot
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Tunnusluvut
Voit käyttää tässä kuvailtuja tunnuslukuja estämään puhelimesi
luvattoman käytön. Kaikki tunnusluvut lukuun ottamatta PUK- ja
PUK2-koodeja voidaan vaihtaa kohdassa [Valikko 4-4-5].

PIN-koodi (4–8 merkkiä)
PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin
mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu
Päälle, sinua pyydetään antamaan PIN-koodi aina, kun puhelin
avataan. Sen sijaan, kun PIN-koodi on Pois päältä, puhelin
yhdistyy suoraan verkkoon kysymättä PIN-koodia.

PIN2-koodi (4–8 merkkiä)
PIN2-koodia, joka on asetettu useimpiin SIM-kortteihin, tarvitaan
joihinkin toimintoihin, kuten Ilmoita puhelun hinta ja Pysyvä numero.
Nämä toiminnot vaativat SIM-kortin tuen.

PUK-koodi (4–8 merkkiä)
PUK-koodia tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN-koodi. PUK-koodi
voi tulla SIM-kortin mukana. Jos näin ei ole ota yhteyttä
operaattoriin ja kysy koodia. Jos hävität koodin, ota yhteyttä
operaattoriin.

PUK2-koodi (4–8 merkkiä)
PUK2-koodi tulee SIM-kortin mukana, ja sitä tarvitaan vaihtamaan
lukittunut PIN2-koodi. Jos hävität koodin, ota yhteyttä operaattoriin.

Suojakoodi suojaa puhelintasi luvattomalta käytöltä. Se tulee
yleensä puhelimen mukana. Kaikkien puhelimeen tehtyjen
asetusten poistamiseen ja Palauta asetukset -valikon valitsemiseen.
Oletuskoodi on 0000.

Lisätoiminnot

Suojakoodi (4–8 merkkiä)
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Valikkoluettelo

1 Viestit
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kirjoita tekstiviesti
Kirjoita multimediaviesti
Saapuneet
Lähetevät
Luonnokset
Kuuntele viestit
Plveluviesti
Pohjat
Asetukset

3 Profiilit
1
2
3
4
5
6

Vain värinä
Hiljainen
Yleinen
Kova ääni
Kuuloke
Auto

4 Asetukset
2 Puhelutiedot
1
2
3
4
5
6
Valikon käyttö
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Vastaamattomat puhelut
Vastaanotetut puhelut
Soitetut puhelut
Poista viime puhelut
Puhelujen hinnat
GPRS-tiedot

1
2
3
4
5
6
7

Päiväys ja aika
Puhelimen asetukset
Puheluasetukset
Suoja-asetukset
Verkkoasetukset
GPRS-asetukset
Palauta asetukset

5 Kalenteri
1 Herätys
2 Kalenteri
3 Puhelinluettelo

6 Viihde ja työkalut
1
2
3
4
5
6
7
8

Suosikit
Pelit
Laskin
Oma kansio
Yksikönmuunnin
Kansainvälinen aika
Äänimuistutus
Muistin tila

8 Java
1 Sovellukset
2 Lataa
3 Profiilit

10 SIM-palvelut
Tämän valikon palvelut
vaihtuvat SIM-kortin ja
operaattorin mukaan.

7 Internet
Koti
Kirjanmerkit
Profiilit
Siirry URL-osoitteeseen
Välimuistin asetukset
Evästeasetukset
Turvasertifikaatti
Tyhjennä profiilit
Selainversio

Valikon käyttö

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Viestit [Valikko 1]
Tämä valikko sisältää toimintoja, jotka liittyvät tekstiviesteihin,
multimediaviesteihin, ääniviesteihin ja verkon palvelu- ja
tiedotusviesteihin.

Kirjoita tekstiviesti [Valikko 1-1]
Voit kirjoittaa ja muokata viestejä ja näet myös viestin sivumäärän.
1. Pääset Viestit-valikkoon painamalla < [Valitse].
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita tekstiviesti.
3. Helpottaaksesi kirjoitusta, käytä T9-toimintoa. Lisää tietoa saat
sivulta 35, Kuinka T9-toimintoa käytetään.
4. Paina [Lisää] lisätäksesi tekstin.
5. Kun haluat muokata teksti-asetuksia tai lopettaa viestin
kirjoittamisen, paina < [Valiste].

Huomaa
• Puhelimella, joka tukee EMS release 5 -tekniikkaa, voi
lähettää värikuvia, ääntä, eri tekstityylejä jne.
Vastaanottaja ei kuitenkaan voi ottaa vastaan kuvia,
ääntä tai tekstityylejä, jos hänen puhelimensa ei tue
toimintoa.

Valinnat
• Lähetä
Näin lähetät tekstiviestin.
Valikon käyttö
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1. Syötä vastaanottajan puhelinnumero.
2. Kun haluat lisätä muita vastaanottajia, paina D .
3. Lisää puhelinnumeroita puhelinluettelosta.
4. Paina < lisättyäsi numerot.

• Tallenna
Tallenna viesti Lähetetyt-kansioon.
• Fontti
Valitse fontin Koko ja Tyyli.
• Väri
Valitse etu- ja taka-alan Väri.
• Tasaus
Tasaa viestin sisältö Oikealle, Keskelle tai Vasemmalle.
• Lisää T9-sanakirjaan
Lisää omia sanoja sanakirjaan. Valikko näkyy ainoastaan kun
muokkaustavaksi on valittu Ennakoi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9-sanakirjat
Valitse T9-sanakirjan kieli.
• Poistu
Jos painat Poistu tekstiviestin kirjoituksen aikana, viestin kirjoitus
päättyy ja palaat takaisin Tekstiviestit-valikkoon. Kirjoittamasi
tekstiviesti häviää.

Valikon käyttö
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Viestit [Valikko 1]
Lisää
• Merkki
Lisää erikoismerkkejä.
• Kuva
Lisää Oletuskuvia tai kuvia, jotka on tallennettu Omaan
kansioon ja jotka mahtuvat tekstiviestiin.
• Ääni
Lisää ääniä, jotka on tarkoitettu tekstiviesteihin.
• Tekstipohjat
Käytä Tekstipohjia, jotka on asennettu valmiiksi puhelimeen.
• Puhelinluettelo
Lisää puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita Puhelinluetteloon.
• Allekirjoitus
Lisää yhteystietosi viestiin.

Kirjoita multimediaviesti [Valikko 1-2]
Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä. Näet myös viestin koon.
1. Pääset Viestit-valikkoon painamalla < [Valitse].
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita
multimediaviesti.
Valikon käyttö
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3. Voit tehdä uuden viestin tai valita jonkin valmiista
multimediaviestipohjista.
4. Paina Lisää lisätäksesi Merkkejä, Kuvia, Ääni, Tallenna äätä,
Tekstipohjia, Puhelinmuistion tai Allekirjoitus.

Valinnat
• Lähetä
Voit lähettää multimediaviestejä samanaikaisesti usealle
vastaanottajalle, laittaa viestejä tärkeysjärjestykseen tai lähettää
vasta myöhemmin.
• Esikatselu
Katso tekemäsi multimediaviesti ennen lähettämistä.
• Tallenna
Tallenna multimediaviesti luonnoksiin tai viestipohjiin.
• Lisää dia
Lisää dia auki olevan dian eteen tai jälkeen.
• Siirry diaan
Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.
• Poista dia
Poista auki oleva dia.
• Aseta diamuoto
- Aseta ajastin
Aseta diaan ajastin, tekstiä, kuva tai ääntä.

• Poista media
Poista diasta kuvia ja ääniä. Tätä valintaa voi käyttää vain kun
diassa on kuvia ja ääniä.

Valikon käyttö

- Vaihda teksti ja kuva
Vaihda viestin kuvan tai tekstin asentoa.
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Viestit [Valikko 1]
• Lisää T9-sanakirjaan
Lisää omia sanoja sanakirjaan. Valikko näkyy ainoastaan kun
muokkaustavaksi on valittu Ennakoi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9-sanakirjat
Valitse T9-sanakirjan kieli.
• Poistu
Palaat takaisin Viestit-valikkoon.

Huomaa
• Jos valitset kuvan multimediaviestiin, muista, että
kuvan lataaminen kestää vähintään 15 sekuntia.
Et voi käyttää mitään painiketta latauksen aikana.
Kun lataus on päättynyt, voit jatkaa multimediaviestin
kirjoittamista.

Valikon käyttö
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Kuinka T9-toimintoa käytetään
T9-toiminto nopeuttaa kirjoitusta.
T9-toiminnon ollessa päällä, sinun tarvitsee kirjoittaessasi
painaa vain kerran jokaista kirjainpainiketta. Toiminto perustuu
sisäänrakennettuun sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia
sanoja.

• Näin kirjoitat T9-toiminnon avulla
1. Aloita kirjoittamalla jokin sana käyttäen painikkeita 29. Paina kuitenkin jokaista painiketta vain kerran.
Kirjoittaaksesi sanan Girl, paina 4, 4, 7, 5.
Kirjaimet tulevat näytölle korostettuina.
4 (For i)

4 (For G)
160

1

159

T9Abc

1

158

T9abc

Hip

1

T9abc

5 (For l)

7 (For r)
157

1

Ii

I

T9abc

156

1

T9abc

Girl

Valikon käyttö

Sana muuttuu jokaisen painalluksen jälkeen. Siksi ei
kannata kiinnittää liikaa huomiota näytöllä olevaan sanaan,
ennen kuin olet painanut kaikkia sanan vaatimia
painikkeita.
Poistaaksesi vasemmalla olevan kirjaimen, paina C.
Kun haluat lisätä useita peräkkäisiä numeroita, paina
pitkään # ja kirjoita sitten numerot.
Jos painat pitkään painiketta * voit vaihtaa T9sanakirjan kielen. (Voit käyttää tähän myös valinnattoimintoa.)
Lisäksi puhelimessa on kolme tekstinsyöttötilaa: Ennakoi
(T9Abc, T9ABC, T9abc), Perinteinen (ABC, abc), Numerot
(123). Kun haluat vaihtaa kirjoitustapaa, paina #.
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Viestit [Valikko 1]

Vaihtoehtoisesti: Paina * ja valitse Lisää merkki. Valitse
sitten haluamasi merkki ja paina Valitse.
2. Kun olet kirjoittanut sanan, tarkista, että se on kirjoitettu
oikein.
Jos sana on oikein: Paina 0 ja kirjoita seuraava sana.
Jos sana ei ole oikein: Selaa painikkeilla U ja D (Edellinen
ja Seuraava sana).
Vaihtoehtoisesti: Jos et löydä haluamaasi sanaa, voit lisätä
oman sanan. Paina < [Valiste] Ennakointi-tilan ollessa
päällä. Valitse Lisää T9 sanakirjaan -valikko. Näet seuraavan
näkymän.

Lisää haluamasi
sana.

➮

3. Lisätäksesi välimerkin, paina 1 toistuvasti, kunnes löydät
haluamasi välimerkin.

T9-kielet
Valikon käyttö
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• Voit valita T9-toiminnon ottamalla käyttöön
vaihtoehdon T9 Päällä.

Saapuneet [Valikko 1-3]
Merkkiääni kertoo, kun olet saanut uuden viestin. Uudet viestit
löytyvät Saapuneet-kansiosta.
Saapuneet-kansiossa tunnistat jokaisen viestin kuvakkeesta. Lisää
tietoa saat kuvakeohjeesta.

Kuvakeohje
[
[
[
[
[

] Multimediaviesti
] Tekstiviesti
] SIM-viesti
] Luettu
] Multimedia-viesti tulossa

Jos puhelin ilmoittaa Ei tilaa SIM-viesteille, poista vain SIM-viestejä
Saapuneet-kansiosta. Jos puhelin ilmoittaa Ei tilaa viesteille, poista
sekä tavallisia, että multimediaviestejä.
❇ SIM-viesti
SIM-viesti tarkoittaa viestiä, joka on varastoitu SIM-korttiin.
Multimedia-viesti tulossa tarkoittaa, että on odotettava viestin
latautumista ja käsittelyä. Ilmoitusasetuksista saat lisätietoa
kansiosta [Valikko 1-9-2].
Lukeaksesi viestin, valitse yksi viesteistä ja paina <.

Voit vastata lähettäjälle.

Välitä edelleen
Välitä valittu viesti kolmannelle osapuolelle.

Valikon käyttö

Vastaa
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Viestit [Valikko 1]
Soita
Soita viestin lähettäjälle.

Poista
Poista valittu viesti.

Poimi
Poimi kuva, ääni tai teksti. Poimitut leikkeet tallennetaan Omaan
kansioon tai Puhelinluetteloon.

Näytä tiedot
Voit katsoa seuraavat vastaanotetun viestin tiedot: Lähettäjän
osoite viestin otsikko (vain multimedia-viesteissä), viestin
saapumispäivämäärä ja aika, viestityyppi ja koko.

Katso uudelleen (toiminto käytössä vain multimediaviesteissä)
Katso multimediaviesti uudelleen.
❇ Vastaanota (toiminto käytössä vain, kun multimedia-

viesti on tulossa)
Jos Multimedia-viesti asetuksissa on käytössä vaihtoehto
Automaattinen lataus pois päältä, saat vain ilmoituksen saapuvasta
viestistä. Ottaaksesi viestin vastaan valitse [Vastaanota].

Lähetevät [Valikko 1-4]
Täällä ovat lähetetyt ja lähettämättömät viestit. Näet lähetettyjen
viestien tilan. Voit selata viestejä kuten Saapuneet-kansiossa.
Valikon käyttö
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Kuvakeohje
[
[
[
[

] Lähetetty
] Lähetys epäonnistunut
] Lähetys vahvistettu
] Tekstiviesti lähetetty

❇ Kun olet jo lähettänyt viestin:
Välitä edelleen
Välitä viesti muillekin vastaanottajille.

Poista
Poista valittu viesti.

Näytä tiedot
Voit katsoa seuraavat vastaanotetun viestin tiedot: Vastaanottajan
osoite, viestin otsikko (vain multimedia-viesteissä), viestin
saapumispäivämäärä ja aika, viestityyppi ja koko.
❇ Jos

et ole lähettänyt viestiä:

Näytä
Muokkaa viestiä.

Lähetä
Lähetä viesti.

Poista
Poista valittu viesti.

Näytä tiedot
Voit katsoa viestin tiedot.

Lähetä viesti.

Poista kaikki
Poista kaikki viestit luonnokset-kansiosta.

Valikon käyttö

Lähetä kaikki
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Viestit [Valikko 1]
Luonnokset [Valikko 1-5]
Näet viestit, jotka on tallennettu luonnokset-kansioon. Luonnosviesteissä lukee myös päivämäärä ja kellonaika, jolloin ne on
tallennettu. Listaa voi selata ylös/alas-valintapainikkeilla.

Kuvakeohje
[
[

] Multimediaviesti
] Tekstiviesti

Jokaista luonnosta voi käsitellä seuraavilla toiminnoilla.
Paina < [Valiste].

Näytä
Näet valitun viestin.

Muokkaa
Muokkaa viestiä.

Lähetä
Lähetä viesti.

Poista
Poista valittu viesti luonnos-kansiosta.
Valikon käyttö
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Näytä tiedot
Näet valitun viestin tiedot: aihe (vain multimedia-viesteistä),
tallennuksen ajankohta, viestin tyyppi ja koko, sekä viestin tärkeys
(vain multimedia-viesteissä).

Poista kaikki
Poista kaikki viestit luonnokset-kansiosta.

Kuuntele viestit [Valikko 1-6]
Kuuntele vastaaja.

Plveluviesti [Valikko 1-7]
Palveluviestit ovat tekstiviestejä, joita operaattori toimittaa
matkapuhelimeen. Viestit sisältävät yleistä tietoa, kuten
säätiedotuksia, liikenneuutisia, taksien ja apteekkien yhteystietoja ja
osakekursseja. Palveluviestit on jaettu luokkiin ja jokaisella luokalla
on oma numero: saat tietyn aihepiirin palveluviestejä, jos olet
ilmoittanut jonkin luokan numeron operaattorille. Kun palveluviesti
saapuu puhelin näyttää uuden viestin välittömästi tai näyttöön
ilmestyy ikkuna, joka kertoo, että uusi palveluviesti on saapunut.
Katsoaksesi viestin uudelleen tai jos et halua katsoa sitä
valmiustilassa, seuraa alla olevia ohjeita.

Lue [Valikko 1-7-1]
1. Kun olet vastaanottanut palveluviestin, ja valinnut Lue
katsoaksesi viestin, viesti näkyy ruudulla. Voit katsoa toisen
viestin selaamalla L , R tai < [Seuraava].
2. Ensimmäinen viesti näkyy, kunnes toinen viesti on valmis
katsottavaksi.

Aiheet [Valikko 1-7-2]
• Lisää uusi
Voit lisätä palveluviestin puhelimen muistiin palvelun nimellä.

• Aktiivisten luettelo
Valitse haluamasi palvelunumerot ja lisää ne käyttölistalle.
Palvelunumero otetaan käyttöön, jolloin voit vastaanottaa viestejä
numerosta.

Valikon käyttö

• Näytä luettelo
Näet lisäämäsi palveluviestinumerot. Jos painat < [Valiste], voit
muokata tai poistaa lisättyjä palveluviestinumeroita.
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Viestit [Valikko 1]
Pohjat [Valikko 1-8]
Tekstipohjat [Valikko 1-8-1]
Puhelimessa on 11 tekstipohjaa. Voit vaihtaa valmiin viestipohjan
tilalle jonkin omista teksteistäsi tai luoda oman viestipohjan kohtaan
<tyhjä>.

Multimediapohjat [Valikko 1-8-2]
Voit käyttää seuraavia toimintoja.

• Esikatselu
Katso tekemäsi multimediaviesti ennen lähettämistä.
• Tallenna
Tallenna multimediaviesti lähetettyihin viesteihin tai viestipohjiin.
• Lisää dia
Lisää dia auki olevan dian eteen tai jälkeen.
• Siirry diaan
Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.
• Poista dia
Poista auki oleva dia.
• Aseta diamuoto

Valikon käyttö
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- Aseta ajastin
Aseta diaan ajastin, tekstiä, kuva tai ääntä.
- Vaihda teksti ja kuva
Vaihda viestin kuvan ja tekstin asentoa.

• Poista media
Poista diasta kuvia tai ääniä. Tätä valintaa voi käyttää vain kun
diassa on kuvia ja ääniä.

• Lisää T9-sanakirjaan
Lisää omia sanoja sanakirjaan. Valikko näkyy ainoastaan kun
muokkaustavaksi on valittu Ennakoi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
• T9-kielet
Valitse T9-sanakirjan kieli.
• Poistu
Palaat takaisin Viestit-valikkoon.

Allekirjoitus [Valikko 1-8-3]
Tee oma allekirjoitus. Kirjoita nimesi, puhelinnumerosi,
faksinumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Asetukset [Valikko 1-9]
Tekstiviesti [Valikko 1-9-1]
• Viestityypit
Teksti, ääni, faksi, kansallinen hakulaite, sähköposti (X.400 ja
SMTP), ERMES henkilöhakujärjestelmä
Yleensä viestityypin oletusasetus on Teksti. Voit vaihtaa
asetuksen, jos käyttämäsi operaattori tarjoaa tämän palvelun.

• Voimassaoloaika
Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestisi
säilytetään viestikeskuksessa.

• Käytä vastatessa samaa viestikeskusta
Tätä toimintoa käyttäessäsi viestin vastaanottaja voi vastata
viestiisi ja vastauksen hinta lisätään sinun puhelinkuluihisi.

Valikon käyttö

• Välitystiedot
Jos valitset Kyllä, voit tarkistaa, onko viestin lähetys onnistunut.
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Viestit [Valikko 1]
• Viestikeskus
Kun haluat lähettää tekstiviestin viestikeskuksen kautta, saat
keskuksen osoitteen täältä.

Multimediaviesti [Valikko 1-9-2]
• Tärkeys
Voit asettaa viestiin tärkeystason ennen viestin lähettämistä: Pieni,
normaali ja suuri.
• Voimassaoloaika
Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestisi
säilytetään viestikeskuksessa.
• Välitystiedot
Jos valitset asetuksen Kyllä, voit tarkistaa, onko viestisi lähetys
onnistunut.
• Autom. lataus
Päällä: Viestit ladataan automaattisesti, kun ne saapuvat.
Pois: Sinun on vahvistettava viestin vastaanotto, ennen kuin se
ladataan.
Kotiverkossa: Kotiverkossa voit pitää automaattisen latauksen
päällä tai pois päältä. Voit aktivoida automaattisen latauksen
roaming-palvelun avulla vaikka olisit matkoilla.

• Verkkoasetukset
Valikon käyttö
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- Activoi
- Asetukset
Jotta palvelimelta voisi ladata multimediaviestejä, on puhelimen
ensin muodostettava CSD- tai GPRS-yhteys. Jos valitset
multimediaviestipalvelimen, voit asentaa puhelimeen palvelimen
URL-osoitteen. Voit valita jopa viisi profiilia, jotka luovat yhteyden
palvelimeen.

- Aloitussivu
Tämän valikon avulla voit kytkeytyä mediaviestikeskukseen.
- Siirtotie
• Data
• GPRS
- Data-asetukset
Näkyvät vain jos siirtotieksi on valittu datapuhelu.
IP-osoite
Numero

: Syötä puhelinnumero, jolla voidaan
muodostaa WAP-yhteys.

Käyttäjätunnus
Salasana
Puhelutyyppi

: Valitse datayhteyden tyyppi, analoginen tai
digitaalinen.

Puhelun nopeus : Datayhteyden nopeus on joko 9600 tai
14400.
- GPRS-asetukset
Palvelun asetukset ovat käytettävissä vain, jos siirtotieksi on
valittu GPRS.
IP-osoite
APN

: Syötä GPRS:n APN (access point name).

Käyttäjätunnus

- Yhteystyyppi
Yhteystyypiksi voit valita Tarvittaessa tai Jatkuva.
- Suoja-asetukset
Voit valita käyttämäsi dataportin mukaan suoja-asetuksiin
Päällä tai Pois päältä.
- Nimeä uudelleen

Valikon käyttö

Salasana
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Viestit [Valikko 1]
• Sallitut viestityypit
Henkilökohtainen : Henkilökohtainen viesti.
Mainokset

: Mainosviesti.

Tiedot

: Palveluviesti

Vastaajakeskus [Valikko 1-9-3]
Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos operaattori tukee kyseistä
palvelua. Kun uusi viesti saapuu, ilmestyy ääniviesti-kuvake
näytölle. Tarkista operaattorilta palvelun yksityiskohdat.
1. Pidä valmiustilassa painiketta 1 painettuna.
2. Saat näkyviin seuraavan alivalikon.

• Koti
Voit kuunnella viestit valitsemalla Koti.
• Roaming
Vaikka olet ulkomailla, voit silti kuunnella vastaajaasi jätetyt viestit,
jos roaming-palvelua tuetaan.

Palveluviestit [Valikko 1-9-4]
(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan. )
• Vastaanota

Valikon käyttö
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- Kyllä
Jos valitset tämän vaihtoehdon, puhelin ottaa vastaan
palveluviestejä.
- Ei
Jos valitset tämän vaihtoehdon, puhelimesi ei enää ota vastaan
palveluviestejä.

• Hälytys
- Kyllä
Puhelin antaa merkkiäänen, kun palveluviesti saapuu.
- Ei
Puhelin ei anna merkkiääntä, kun palveluviesti saapuu.

• Kielet
Voit valita haluamasi kielen painamalla [Päälle/Pois]. Palveluviestit
näytetään valitsemallasi kielellä.

Push-viestit [Valikko 1-9-5]
Voit määrittää, otatko viestit vastaan vai et.

Valikon käyttö
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Puhelutiedot [Valikko 2]
Vastaamattomat puhelut [Valikko 2-1]
Tämä valikko näyttää viimeisimmät vastaamattomat puhelut.
Voit soittaa valikon numeroihin, tallentaa numeroita ja tarkistaa
puhelun päivämäärän ja kellonajan.

Vastaanotetut puhelut [Valikko 2-2]
Tämä valikko näyttää viimeisimmät vastaanotetut puhelut. Voit
soittaa valikon numeroihin, tallentaa numeroita ja tarkistaa puhelun
päivämäärän ja kellonajan.

Soitetut puhelut [Valikko 2-3]
Valikko näyttää 20 viimeisintä soitettua puhelua.

Poista viime puhelut [Valikko 2-4]
Voit poistaa uusimmat Vastaamattomat puhelut, Vastatut puhelut
ja Soitetut puhelut tai Kaikki puhelut.

Puhelujen hinnat [Valikko 2-5]
Näissä alivalikoissa on tiedot kaikkien puhelujen kestoista ja
hinnoista.

Valikon käyttö
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Puhelun kesto [Valikko 2-5-1]
Tämän toiminnon avulla tiedät, kuinka pitkiä viimeisin puhelu, kaikki
puhelut, vastaanotetut puhelut ja soitetut puhelut ovat olleet
kestoiltaan. Voit myös tyhjentää laskurit.
1. Paina < [Valikko] valmiustilassa.
2. Paina 2 jolla pääset suoraan kansioon tai paina L ja R,
jolloin pääset Puhelutiedot ja Puhelujen hinnat Puhelun
sykäykset.
3. Selaa, kunnes voit valita Puhelun kesto ja paina < [Valitse].
Valittavana on viisi vaihtoehtoa: Viimeisin puhelu, Kaikki
puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut ja Nollaa
kaikki.

Puhelukustannukset [Valikko 2-5-2]
Toiminnon avulla voit tarkistaa viimeisimmän puhelun tai kaikkien
puhelujen hinnan, jäljellä olevan puheajan sykäyksinä tai
rahayksikköinä tai nollata laskurin. Tarvitset PIN2-koodin
nollataksesi laskurin.
1. Paina < [Valikko] valmiustilassa.
2. Paina 2 jolla pääset suoraan kansioon tai paina L ja R,
jolloin pääset Puhelutiedot ja Puhelujen hinnat Puhelun
sykäykset.

Huomaa
• Operaattorin ilmoittama puheluiden todellinen
laskutusarvo voi olla eri kuin puhelimen ilmoittama.
Tämä johtuu verkon ominaisuuksista, laskun
pyöristyksestä, veroista tai muista tekijöistä.

Valikon käyttö

3. Selaa kunnes voit valita Puhelukustannukset ja paina <
[Valitse].
Valittavana on neljä vaihtoehtoa: Viimeisin puhelu, Kaikki
puhelut, Soitetut puhelut ja Nollaa kaikki.
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Puhelutiedot [Valikko 2]
Asetukset [Valikko 2-5-3] (Vaihtelee SIM-kortin mukaan)
• Aseta hinta
Voit syöttää rahayksikön ja sykäyksen hinnan. Ota yhteyttä
operaattoriin, jos haluat tietää tarkat sykäyshinnat. Syöttääksesi
rahayksikön tai sykäyshinnan tässä valikossa tarvitset PIN2koodia.
Jos haluat kirjoittaa merkin @, £, $ tyhjennä kaikki
valuuttavaihtoehdot ja paina *. Jos haluat vaihtaa merkkiä,
paina * uudelleen.

Huomaa
• Kun kaikki sykäykset on käytetty, voi puhelimella
soittaa vain hätäpuheluita. SIM-kortista riippuen voit
tarvita PIN2-koodia asettaaksesi saldorajan.

• Aseta luottoraja
Operaattorin tarjoama palvelu, jolla on helppo rajoittaa
puhelukuluja asettamalla puhelinlaskulle kattohinta. Jos valitset
Lue, näet jäljellä olevan saldon summan. Jos valitset Muuta, voit
vaihtaa saldorajan summan suuruutta.
• Autom. näyttö
Operaattoripalvelu, joka näyttää automaattisesti puhelun loputtua
sen hinnan. Jos haluat, että puhelun hinta näytetään aina puhelun
päätyttyä, valitse Päälle.
Valikon käyttö
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GPRS-tiedot [Valikko 2-6]
Voit tarkistaa GPRS-toiminnolla operaattorin kautta siirretyn datan
määrän. Lisäksi näet yhteyden kokonaiskeston.

Puhelun kesto [Valikko 2-6-1]
Voit tarkistaa Viimeisimmän puhelun hinnan tai Kaikkien
puheluiden hinnat. Voit myös tyhjentää laskurin.

Datamäärät [Valikko 2-6-2]
Voit tarkistaa Lähetetyn, Vastaanotetun tai Kaiken datan määrät
ja Poistaa kaikki.

Valikon käyttö
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Profiilit [Valikko 3]
Tässä valikossa voit säätää ja mukauttaa puhelinääniä eri tarpeiden
tai ympäristöjen mukaan.
1. Paina < [Valikko] valmiustilassa.
2. Paina 3, jolla pääset kansioon suoraan, tai paina L ja R.
3. Pääset tähän valikkoon myös suoraan painamalla L
valmiustilassa.

Vain värinä [Valikko 3-1]
Voit valita profiiliksi Vain värinä, jos haluat käyttää värinä-toimintoa.
Profiilissa kaikki merkkiäänet on korvattu joko värinä-tai äänetöntoiminnolla.

Hiljainen [Valikko 3-2]
Voit valita profiiliksi Hiljainen, jos et halua matkapuhelimesi
merkkiäänten häiritsevän sinua tai muita.

Yleinen [Valikko 3-3]
Voi valita profiiliksi Yleinen.

Kova ääni [Valikko 3-4]
Voit valita profiiliksi Kova ääni, jos olet meluisessa ympäristössä.

Kuuloke [Valikko 3-5]
Voit valita profiiliksi Kuuloke, kun käytät kuulokkeita.
Valikon käyttö
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Auto [Valikko 3-6]
Voit valita profiiliksi Auto, kun käytät handsfree-laitetta.

Huomaa
• Kuuloke- ja Auto-profiileja voidaan käyttää vain, kun
handsfree-laite tai kuulokkeet on liitetty puhelimeen.
Ominaisuuksia voidaan yksilöidä.

Aktivoi [Valikko 3-x-1]
Ota valittu profiili käyttöön.

Muokkaa [Valikko 3-x-2]
Kaikissa muissa valikoissa on alla olevat alivalikot, paitsi Värinävalikossa.

Puheluhälytystyyppi
Valitse saapuvan puhelun hälytystapa, kuten Soitto tai Värinä.

Soittoääni
Valitse haluamasi soittoääni.

Soiton voimakkuus
Säädä soittoäänen voimakkuutta. Kaikki matkapuhelimen
merkkiäänet sekä Virta päälle/pois -painike noudattavat tässä
säädettyä Äänen voimakkuutta.

Viestihälytystyyppi

Viestiääni
Valitse viestin saapumisesta ilmoittava merkkiääni.

Näppäimistön äänenvoimakkuus
Valitse näppäimistön äänenvoimakkuus.

Valikon käyttö

Valitse, ilmoittaako puhelin viestin saapumisen merkkiäänellä.
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Profiilit [Valikko 3]
Näppäinääni
Valitse näppäimistön ääni.

Läpän ääni
Valitse merkkiääni, joka ilmoittaa, kun läppä avataan.

Ohjelmaäänten äänenvoimakkuus
Valitse ohjelmaäänten äänenvoimakkuus.

Virta päälle/pois -ääni
Säädä virtakatkaisimen äänenvoimakkuus.

Autom. Vastaus
Toiminto on päällä vain kun puhelin on liitetty kuulokkeisiin tai
handsfree-laitteeseen.

• Pois

: Puhelin ei vastaa automaattisesti, kun tämä on
valittu.

• 5 sek. Kuluttua

: Puhelin vastaa automaattisesti viiden sekunnin
viiveellä.

• 10 sek. Kuluttua : Puhelin vastaa automaattisesti kymmenen
sekunnin viiveellä.

Nimeä uudelleen [Valikko 3-x-3]
Voit vaihtaa profiilin oletusnimeä kaikissa muissa profiileissa paitsi
Värinä-, Kuuloke-, ja Auto-profiileissa.
Valikon käyttö
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Huomaa
• Jos käytät handsfree-laitetta, et voi käyttää värinätoimintoa puheluhälytyksenä tai viestihälytyksenä.
Auto-profiilissa ovat käytössä seuraavat alivalikot:
- Puheluhälytys
: Merkkiääni, Valo
- Viestihälytys
: Merkkiääni, Toistuva
merkkiääni, Ei ilmoitusta

Asetukset [Valikko 4]
Voit muokata seuraavia asetuksia tarpeidesi ja mieltymystesi
mukaan.
1. Paina < [Valikko] valmiustilassa.
2. Pääset suoraan Asetukset painamalla 4.

Päiväys ja aika [Valikko 4-1]
Päivämäärään ja kellonaikaan liittyvät toiminnot.

Aseta päiväys [Valikko 4-1-1]
Syötä päivämäärä.

Päiväyksen muoto [Valikko 4-1-2]
Syötä päivämäärä jossain seuraavista muodoista PP/KK/VVVV,
KK/PP/VVVV, VVVV/KK/PP. (P: Päivä / K: Kuukausi / V: Vuosi)

Aseta aika [Valikko 4-1-3]
Syötä kellonaika.

Ajan muoto [Valikko 4-1-4]
Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin kello.

Puhelimen asetukset [Valikko 4-2]
Puhelimen toimintaan liittyvät asetukset.

Taustakuva [Valikko 4-2-1]
• Oletusasetus
YValitse kuva tai animaatio taustakuvaksi ja paina L tai R.
• Oma kansio
Valitse tallentamasi kuva tai animaatio taustakuvaksi.

Valikon käyttö

Valitse valmiustilassa näytettävä taustakuva.
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Asetukset [Valikko 4]
Tervehdysviesti [Valikko 4-2-2]
Valitsemalla Päällä, voit muokata valmiustilassa näytettävää
tervehdystekstiä.

Kielet [Valikko 4-2-3]
Voit vaihtaa matkapuhelimen käyttöjärjestelmän kielen. Tämä
vaikuttaa myös viestinkirjoituksen oletuskieleen.

Taustavalo [Valikko 4-2-4]
Aseta taustavalon kesto.

Näytön kontrasti [Valikko 4-2-5]
Nestekidenäytön kirkkautta voi säätää painikkeilla L ja R.

Tietoikkuna [Valikko 4-2-6]
Näet valitun valikon tilan ennen valikon avaamista. Valikon tila
näkyy näytön alaosassa.

Valikon väri [Valikko 4-2-7]
Valitse mieleisesi valikon väri useiden vaihtoehtojen joukosta.

LED-indikaattori [Valikko 4-2-8]
Kun lamppu on asetettu päälle, kuvake välkkyy aina, kun lamppua
käytetään.

Verkkonimi [Valikko 4-2-9]
Valikon käyttö
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Jos tämä toiminto aktivoidaan, operaattorin nimi näkyy aina näytöllä
valmiustilassa.

Puheluasetukset [Valikko 4-3]
Aseta puhelun mukainen valikko ja paina < [Valiste] Asetuksetvalikosta.

Soitonsiirto [Valikko 4-3-1]
Soitonsiirto-toiminnon avulla voit siirtää saapuvan puhelun,
faksipuhelun tai datapuhelun toiseen numeroon. Lisää tietoja saat
operaattorilta.

• Kaikki äänipuhelut
Siirtää kaikki tavalliset äänipuhelut.
• Jos varattu
Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on varattu.
• Jos ei vastaa
Siirtää äänipuhelut, jos puheluun ei vastata.
• Jos ei yhteyttä verkkoon
Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on suljettu tai kuuluvuusalueen
ulkopuolella.
• Kaikki datapuhelut
Siirtää kaikki datapuhelut pöytäkoneeseen.
• Kaikki faksipuhelut
Siirtää kaikki faksipuhelut faksiin.
Valikon käyttö

• Peruuta kaikki
Peruuttaa kaikki puhelunsiirrot.
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Asetukset [Valikko 4]
Alivalikot
Puhelunsiirto-valikoissa on kaikissa alla olevat alivalikot.

- Aktivoi
Siirtää kyseisen toiminnon päälle.
Vataajakeskukseen
Siirtää puhelun vastaajaan. Tätä toimintoa ei ole Kaikki
datapuhelut- eikä Kaikki faksipuhelut -valikoissa.
Muihin numeroihin
Syötä numero, johon puhelut siirretään.
Suosikkinumeroihin
Voit tarkistaa viisi viimeisintä kohdenumeroa.

- Peruuta
Peruuttaa toiminnon.
- Näytä tila
Näyttää soitonsiirron tilan.

Vastaustila [Valikko 4-3-2]
• Avaa läppä
Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan
puhelun avaamalla läpän.
Valikon käyttö
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• Paina jotakin näppäintä
Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan
puhelun painamalla mitä tahansa painiketta paitsi E [Lopeta].
• Vain lähetä
Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan
puhelun vain painamalla S [Lähetä].

Oma numero lähetetään [Valikko 4-3-3]
(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)

• Päällä
Voit lähettää puhelinnumerosi jollekin. Puhelinnumerosi näkyy
vastaanottajan puhelimessa.
• Pois
Puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.
• Aseta verkon mukaan
Toiminnon ollessa käytössä voit valita kumpaa puhelulinjaa
milloinkin käytät.

Puhelu odottaa [Valikko 4-3-4]
(Vaihtelee operaattorin mukaan.)

• Aktivoi
Jos valitset Ota käyttöön, voit ottaa vastaan koputtavan
(saapuvan) puhelun.
• Pois
Jos valitset Peruuta, ei sinulle saapuva puhelu voi koputtaa.
• Näytä tila
Näyttää koputtavan puhelun tilan.

Minuuttiääni [Valikko 4-3-5]
Valikon käyttö

Jos tämä toiminto on Käytössä, puhelin antaa äänimerkin aina kun
puhelua on kulunut yksi minuutti.
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Asetukset [Valikko 4]
Autom. uudelleensoitto [Valikko 4-3-6]
• Päällä
Kun toiminto on käytössä, puhelin soittaa automaattisesti
uudelleen, jos yhteys ei onnistu ensimmäisellä kerralla.
• Pois
Puhelin ei soita uudelleen, jos yhteys ei onnistu ensimmäisellä
kerralla.

Suljettu käyttäjäryhmä [Valikko 4-3-7]
(Vaihtelee operaattorin mukaan)
Estää puheluiden soittamisen muihin kuin määriteltyihin
käyttäjäryhmiin. Kun toiminto on käytössä, jokaiseen valittuun
puhelinnumeroon liitetään ryhmätunnus. Jos ryhmätunnus on
määritelty, se liitetään kaikkiin soitettuihin puheluihin. Jos
ryhmätunnusta ei ole määritelty, operaattori käyttää suosivaa
ryhmätunnusta (erillinen operaattoritunnus).
Oletus:

: Ottaa käyttöön oletusryhmän, joka on sovittu
operaattorin kanssa.

Aseta

: Asettaa valitun Suljettu käyttäjäryhmä- tunnuksen.

Muokkaa

: Muokkaa suljetun käyttäjäryhmän tunnusta tai nimeä.

Poista

: Poistaa valitun suljetun käyttäjäryhmän.

Poista kaikki

: Poistaa kaikki suljetut käyttäjäryhmät.

Suoja-asetukset [Valikko 4-4]
Valikon käyttö
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PIN-koodipyyntö [Valikko 4-4-1]
Tässä valikossa voit asettaa, että puhelin pyytää PIN-koodin aina,
kun puhelin kytketään päälle. Kun toiminto on käytössä, sinun on
annettava PIN-koodi aina kytkiessäsi puhelimen päälle.
1. Valitse PIN-koodipyyntö suoja-asetusvalikosta ja paina <
[Valitse].

2. Valitse Päällä / Pois päältä.
3. Jos haluat vaihtaa asetusta, sinun on syötettävä ensin PIN-koodi
kytkiessäsi puhelimen päälle.
4. Jos syötät väärän PIN-koodin kolme kertaa, puhelin lukittuu. Jos
PIN-koodi on lukittu, sinun on annettava PUK-koodi.
5. Voit syöttää väärän PUK-koodin yhdeksän kertaa. Jos syötät
väärän PUK-koodin kymmenen kertaa, et enää saa kytkettyä
puhelinta päälle. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelinlukko [Valikko 4-4-2]
Voit asettaa salasanan, jolla estät puhelimen luvattoman käytön.
Aina, kun avaat puhelimen, sinun on annettava salasana, jos tämä
toiminto on Päällä. Jos suojakoodin asetus on Automaattinen,
sinun on annettava salasana vain, kun vaihdat SIM-kortin.

Puhelunesto [Valikko 4-4-3]
Puheluneston ollessa käytössä, puhelimella ei voi soittaa tai
vastaanottaa puheluja etukäteen määritellyistä numeroista. Toiminto
vaatii salasanan. Saat näkyviin seuraavan alivalikon.

• Kaikki lähtevät
Puhelimella ei voi soittaa, ainoastaan vastaanottaa puheluita.
• Soitetut ulkomaanpuhelut
Toiminto estää kaikki ulkomaanpuhelut.

• Kaikki tulevat
Puhelimella ei voi vastaanottaa puheluita.

Valikon käyttö

• Ulkomaanpuhelujen esto
Toiminto estää kaikki ulkomaanpuhelut lukuun ottamatta oman
operaattorin verkon kautta kulkevia puheluita.
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Asetukset [Valikko 4]
• Vastaanotto ulkomailla
Toiminto estää kaikki saapuvat puhelut puhelimen käyttäessä
muun kuin oman operaattorin verkkoa.
• Peruuta kaikki
Poistaa kaikki puhelunestot.
• Vaihda salasana
Vaihda puheluneston salasana.

Jokaisessa puheluneston valikossa on seuraavat alivalikot:
• Aktivoi
Lähettää operaattorille pyynnön ottaa puhelunesto käyttöön.
• Peruuta
Peruuttaa puheluneston käytön.
• Näytä tila
Näyttää, onko puhelunesto käytössä.

Pysyvä numero [Valikko 4-4-4]
(Vaihtelee SIM-kortin mukaan)
Voit syöttää numerot, joihin puhelut estetään. Numerot on suojattu
PIN2-koodilla.

• Aktivoi
Syötä numerot, joihin puhelut estetään.
Valikon käyttö
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• Peruuta
Peruuta oma puhelunesto.
• Numeroluettelo
Näet luettelon numeroista joihin puhelut on estetty.

Muuta tunnus [Valikko 4-4-5]
PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number
(henkilökohtainen tunnusluku) ja sitä käytetään estämään luvaton
käyttö.
Voit vaihtaa seuraavat salasanat: PIN2-koodi, suojakoodi.
1. Halutessasi vaihtaa suojakoodin/PIN2-koodin, anna salasana ja
paina < [OK].
2. Anna uusi salasana ja vahvista se.

Verkkoasetukset [Valikko 4-5]
Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai
manuaalisesti. Yleensä verkon valinnaksi valitaan Automaattinen.

Automaattinen [Valikko 4-5-1]
Kun Automaattinen verkon valinta on käytössä, puhelin hakee ja
valitsee verkon puolestasi. Kun toiminto on valittu, se ei peruunnu,
vaikka puhelin suljetaan ja avataan.

Manuaalinen [Valikko 4-5-2]
Toiminto etsii listan käytettävistä verkoista ja näyttää ne. Valitse
verkko, jota haluat käyttää. Varmista, että operaattorillasi on
roaming-sopimus valitun verkon operaattorin kanssa. Jos puhelin ei
saa yhteyttä valittuun verkkoon, sinua kehotetaan valitsemaan
toinen verkko.

Ensisijainen [Valikko 4-5-3]
Valikon käyttö

Valitse ensisijaisesti käytettävien verkkojen lista, jolloin puhelin
yrittää rekisteröityä verkkoon listan mukaisessa järjestyksessä.
Listaan voit valita verkkoja oletuslistasta.
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Asetukset [Valikko 4]
GPRS-asetukset [Valikko 4-6]
GPRS-asetuksissa on kaksi käytettävyysvaihtoehtoa.

Virta päälle [Valikko 4-6-1]
Tämän toiminnon ollessa käytössä, puhelin rekisteröityy
automaattisesti GPRS-verkkoon, kun puhelimen virta kytketään
päälle. WAP-sovelluksen tai tietokoneen modeemiyhteyssovelluksen
käynnistäminen luo yhteyden puhelimen ja verkon välille. Kun lopetat
sovelluksen, GPRS-yhteys suljetaan, mutta puhelin on edelleen
rekisteröity GPRS-verkkoon.

Tarvittaessa [Valikko 4-6-2]
Jos valitset tämän toiminnon, GPRS-yhteys muodostetaan, kun
käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä, ja suljetaan, kun lopetat
sovelluksen.

Palauta asetukset [Valikko 4-7]
Voit palauttaa kaikki tehdasasetukset. Tarvitset suojakoodin
voidaksesi valita tämän toiminnon.

Valikon käyttö
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Kalenteri [Valikko 5]
Herätys [Valikko 5-1]
Voit asettaa jopa viisi herätystä.
1. Valitse Päällä ja syötä kellonaika, jolloin haluat herätyksen.
2. Valitse herätyksen ajankohta: Kerran, ma–pe, ma–la,
päivittäin.
3. Valitse herätyskellon ääni ja paina < [OK].
4. Muokkaa herätyskellon nimeä ja paina < [OK].

Kalenteri [Valikko 5-2]
Avatessasi valikon, kalenteri avautuu. Ruudun yläreunassa on
näkymä, jossa on päivämäärä. Ruudun alareunassa on
kuvakenäkymiä, kuten aikataulu ja muistutus. Kalenterissa näkyvät
aina valitun päivämäärän tiedot. Ruutukursorilla voi valita tietyn
ajankohdan päivästä. Jos kalenterissa näkyy työpöytä, tämä
tarkoittaa, että päivälle on asetettu aikataulu tai muistutus. Toiminto
auttaa muistamaan, mitä kalenteriin on merkitty. Toimintoon voi
myös asettaa hälytysäänen muistutustoiminnon yhteyteen.
Päivämäärän vaihtaminen
Painike

Kuvaus

Painike

Kuvaus

1 3

Vuosi

U D

Viikko

* #

Kuukausi

L

Päivä

R

• Puhelimen on oltava päällä, jotta muistutus toimisi.

Valikon käyttö
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Kalenteri [Valikko 5]
Lisää uusi
Voit kirjoittaa enintään 39 merkkiä ja tehdä enintään 20 merkintää.

• Kalenteri
Merkitse aihe, kellonaika, ajankohta ja hälytys.
• Muistutus
1. Valitse Lisää uusi ja paina < [Valiste].
2. Valitse Muistutus.
3. Lisää muistutus ja paina < [OK].

Näytä
Näyttää valitun päivän merkinnät. Käytä painikkeita U ja D
selataksesi merkintöjä. Kalenterin muistutusta ja herätyskelloa ei voi
käyttää samanaikaisesti. Jos painat < [Valiste], näet
kalenterimerkinnän kokonaan. Paina < [Valiste] poistaaksesi tai
muokataksesi valittua merkintää.

Näytä kaikki
Näyttää kaikki asetetut merkinnät. Käytä painikkeita U ja D
selataksesi merkintöjä. Voit käyttää Näytä-valikkoa painamalla <
[Valiste].

Poista vanhentuneet
Poistaa kalenterista merkinnät, joiden ajankohta on vanhentunut.
Valikon käyttö
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Poista kaikki
Poistaa kaikki merkinnät.

Puhelinluettelo [Valikko 5-3]
1. Pääset Puhelinluettelo painamalla > [Nimet] valmiustilassa.
2. Selataksesi Puhelinluettelo paina < [Valikko] valmiustilassa ja
valitse Kalenteri.

Etsi [Valikko 5-3-1]
(Soittaminen puhelinluettelon avulla)
1. Puhelimen ollessa valmiustilassa, paina > [Nimet].
2. Etsi-toiminnon löydät painamalla < [Valitse].
3. Anna sen henkilön nimi, jonka puhelinnumeron tai
sähköpostiosoitteen haluat löytää tai valitse Luettelo selataksesi
puhelinluetteloa.
4. Etsintä käynnistyy kun kirjoitat nimen alkukirjaimet tai
puhelinnumeron ensimmäiset numerot.
5. Puhelinluettelon tietoja voi muokata, poistaa, kopioida tai niihin
voi lisätä äänen valitsemalla < [Valiste]. Silloin näet seuraavan
valikon:
• Muokkaa

Valikon käyttö

: Voit muokata nimeä, numeroa,
sähköpostiosoitetta tai faksinumeroa
painamalla < [OK].
• Kirjoita viesti : Hae ensin numero ja lähetä sitten numeroon
viesti.
• Kopioi
: Kopioi tietoja SIM-kortilta puhelimen muistiin tai
puhelimen muistista SIM-kortille.
• Päänumero : Valitse yksi numero henkilön matkapuhelin-,
koti- tai työnumeroista ensisijaiseksi. Toiminto
ehdottaa silloin valittua numeroa ensin.
• Poista
: Poista tietue.
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Kalenteri [Valikko 5]
Lisää uusi [Valikko 5-3-2]
Lisää uusi tietue puhelinluetteloon.
Puhelimen muistiin mahtuu 200 tietuetta. SIM-kortin muistin tilavuus
vaihtelee operaattorin mukaan.
Voit myös tallentaa 20 kuvakenimeä puhelinluetteloon puhelimen
muistiin. SIM-kortille mahtuvien kuvakkeiden määrä vaihtelee SIMkortin mukaan.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla > [Nimet] valmiustilassa.
2. Selaa, kunnes voit valita Lisää uusi ja paina < [Valitse].
3. Valitse, kumpaan muistiin tietue tallennetaan: SIM-kortin tai
Puhelimen. Jos valitset puhelimen muistin, sinun on valittava,
mikä numero on päänumero.
a. Paina < [OK] kirjoittaaksesi nimen.
b. Paina < [OK] kirjoittaaksesi numeron.
c. Paina < [OK].
d. Voit lisätä tietueeseen ryhmätunnuksen painamalla L ja R:
e. Lisää tietueeseen kuvake tai kuva painamalla U , D ja
L , R.

Soittajaryhmät [Valikko 5-3-3]
Voit muodostaa jopa 20 hengen soittajaryhmiä. Voit tehdä
seitsemän listaa.
1. Puhelimen ollessa valmiustilassa, paina > [Nimet].
2. Selaa Soittajaryhmät ja paina < [Valiste], jolloin näet kaikki
soittajaryhmät.
Valikon käyttö
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3. Valitse haluamasi soittajaryhmä painamalla < [Valiste].
• Jäsenluettelo
Näyttää kaikki ryhmän jäsenet.

• Ryhmän soittoääni
Valitse jokin tietty soittoääni ryhmän jäsenten soittoääneksi.
• Ryhmän logo
Valitse ryhmälle kuvalogo.
• Lisää jäsen
Lisää ryhmään jäsen. Ryhmään mahtuu kaksikymmentä
jäsentä.
• Poista jäsen
Poista jäsen soittajaryhmästä. Henkilön nimi ja puhelinnumero
jäävät silti puhelinluetteloon.
• Nimeä uudelleen
Vaihda ryhmän nimeä.

Pikavalinta [Valikko 5-3-4]
Valitse mikä tahansa painikkeista 2 - 9 puhelinnumeron
pikavalinnaksi. Näin voit painamalla painiketta pitkään soittaa
suoraan valitsemallesi henkilölle.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla > [Nimet] valmiustilassa.
2. Selaa Pikavalinta ja paina < [Valitse].
3. Kun haluat lisätä uuden pikavalinnan, paina (Tyhjä). Sitten voit
etsiä nimen puhelinluettelosta.
4. Kun olet löytänyt henkilön numeron, paina Muuta tai Poista
muokataksesi nimeä.

• Poista
Poista pikavalinnassa oleva puhelinnumero.

Valikon käyttö

• Muuta
Vaihda pikavalinnassa oleva puhelinnumero toiseen.

69

Kalenteri [Valikko 5]
Asetukset [Valikko 5-3-5]
1. Paina > [Nimet] valmiustilassa.
2. Selaa Asetukset ja paina < [Valitse].
• Aseta muisti
Selaa Valitse muisti ja paina < [Valitse].
- Jos valitset Vaihteleva, sinulta kysytään aina tallentaessasi,
kummalle muistille haluat tallentaa.
- Jos valitset SIM-kortille tai Puhelimen muistiin, data
tallennetaan valitsemaasi kohteeseen.
• Etsi
Selaa Etsi tällä ja paina < [Valitse].
- Kun valitset Vaihteleva, sinulta kysytään etsintätapaa.
- Jos valitset Nimellä tai Numerolla, yhteystietoja etsitään
aina valitsemallasi tavalla.
• Näytä valinnat
Selaa, kunnes voit valita Näytä valinnat ja paina < [Valitse].
- Nimi

: Puhelinluettelo järjestyy nimen mukaan.

- Kuva

: Puhelinluettelo järjestyy kuvakkeen tai
kuvan mukaan.

- Nimi ja numero

Valikon käyttö
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Kopioi kaikki [Valikko 5-3-6]
Voit kopioida tai siirtää tietueita SIM-kortin muistilta puhelimen
muistiin.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla > [Nimet] valmiustilassa.
2. Selaa Kopioi kaikki ja paina < [Valitse].
• SIM-kortilta puhelimeen : Kopioi tietue SIM-kortin muistista
puhelimen muistiin.
• Puhelimesta SIM-kortille : Kopioi tietue puhelimen muistista
SIM-kortin muistiin.
3. Näet seuraavat alavalikot.
• Säilytä alkuperäinen

: Kopioidessa alkuperäinen numero
säilyy.

• Poista alkuperäinen

: Kopioidessa alkuperäinen numero
poistetaan.

Poista kaikki [Valikko 5-3-7]
Poista kaikki SIM-kortin, puhelimen ja vastaajan muistissa olevat
tietueet. Toiminto vaatii suojakoodin muuten kuin vastaajan osalta.
1. Paina > [Nimet] valmiustilassa ja valitse Poista kaikki ja paina
< [Valitse].
2. Valitse muisti, joka tyhjennetään.
3. Anna suojakoodi ja paina < [OK] tai > [Takaisin].
Valikon käyttö
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Kalenteri [Valikko 5]
Tiedot [Valikko 5-3-8]
• Palvelunumero
Täältä löytyvät operaattorin tarjoamat palvelut, jotka vaihtelevat
operaattorin ja liittymän mukaan.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla > [Nimet] valmiustilassa ja
valitse Palvelut.
2. Selaa Palvelunumero ja paina < [Valitse].
3. Näet käytettävissä olevat palvelut.
4. Käytä painikkeita U ja D valitaksesi palvelun. Paina S
[Lähetä].

• Muistin tila
Näet montako muistipaikkaa puhelinluettelossa on käytössä ja
montako vapaana.
1. Avaa puhelinluettelo painamalla > [Nimet] valmiustilassa.
Valitse Tiedot painamalla < [Valitse].
2. Selaa Muistin tila ja paina < [OK].

• Oma numero (Vaihtelee SIM-kortin mukaan.)
Voit tarkistaa SIM-kortilta oman numerosi.

Valikon käyttö
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Viihde ja työkalut [Valikko 6]
Suosikit [Valikko 6-1]
Voit asettaa yhdeksän käytetyintä valikkoa Suosikkeihin. Pääset
valikkoon suoraan painamalla pikapainiketta D.
Kun haluat asettaa jonkin valikon Suosikki-valikkoon, valitse
<Tyhjä>-lista. Jos valikko on jo rekisteröity, näet seuraavat valinnat:
- Valitse

: Ota valikko käyttöön.

- Muuta

: Muuta valikko.

- Poista

: Poista valikko.

- Poista kaikki : Poista kaikki Suosikki-valikkoon rekisteröidyt
valikot.
- Tiedot

: Näet rekisteröidyn valikon tiedot.

Pelit [Valikko 6-2]
Täältä löytyvät puhelimeen asennetut pelit.

Huomaa

Valikon käyttö

• Jokaisessa pelissä käytetään eri komentopainikkeita.
Kuitenkin kaikissa peleissä on esittely, jossa kerrotaan
pelissä käytetyt komentopainikkeet. Tässä joitain
komentoja.
[Yleisimmät komentopainikkeet]
< : Pelivalikko
> : Takaisin
C : Tauko tai jatka peliä
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Viihde ja työkalut [Valikko 6]
Laskin [Valikko 6-3]
Laskimessa on peruslaskentatoiminnot, kuten +, –, x, ÷ : yhteen-,
vähennys-, kerto- ja jakolaskut.
1. Kirjoita luvut numeropainikkeilla.
2. Käytä selauspainikkeita valitaksesi laskentatoiminnon.
3. Lisää sitten luvut.
4. Paina < [Tulos] nähdäksesi laskun tuloksen.
5. Paina < [Tyhjennä] tai lisää lukuja toistaaksesi laskutoiminnon.
6. Käytä painiketta C tyhjentääksesi ruudun.
7. Kun painat painiketta *, saat lisättyä negatiivisen luvun.
Kun painat painiketta #, saat lisättyä desimaaliluvun.
8. Lopettaaksesi Laskin-toiminnon painas > [Takaisin].

Oma kansio [Valikko 6-4]
Selaa ladattuja kuvia ja ääniä. Voit käyttää niitä taustana tai
soittoäänenä. Katsele, kuuntele, poista tai nimeä uudelleen ladattua
dataa.

Kuva [Valikko 6-4-1]
Ääni [Valikko 6-4-2]
Alivalikot:
Valikon käyttö
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• Muokkaa nimeä
Muokkaa ladatun tietueen nimeä.
• Lähetä viesti
Kirjoita Tekstiviesti tai Multimediaviesti ja lisää liitteeksi kuvia ja
ääntä.

• Aseta taustakuvaksi / aseta soittoääneksi
Aseta ladattuja kuvia taustakuvaksi tai ääniä soittoääneksi.
• Poista
Poista ladattu tietue.
• Poista kaikki
Poista kaikki ladatut tietueet.

Yksikönmuunnin [Valikko 6-5]
Muuntaa minkä tahansa mitan haluamaasi mittayksikköön. Voit
muuttaa neljän eri suureen mittayksikköä: Pituus, Pinta-ala, Paino
ja Tilavuus.
1. Valitse yksi neljästä suureesta painamalla < [Suure].
2. Valitse yksikkö painikkeilla L ja R.
3. Valitse yksikkö, johon haluat muuntaa painikkeilla U ja D.
4. Näet muunnoksen tuloksen. Saat desimaaliluvun painamalla
#.

Kansainvälinen aika [Valikko 6-6]
Maailman suurimpien kaupunkien kellonajat.
1. Valitse kaupunki, joka sijaitsee aikavyöhykkeellä, jolla olet,
painamalla L ja R.
2. Valitse aikavyöhyke painamalla < [Valitse].
Valikon käyttö
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Viihde ja työkalut [Valikko 6]
Äänimuistutus [Valikko 6-7]
Voit tallentaa kymmenen kahdenkymmenen sekunnin pituista
äänimuistutusta.

Tallenna [Valikko 6-7-1]
1. Äänitä äänimuistutus ääniviestivalikon kautta tai painamalla
pitkään painiketta C valmiustilassa.
2. Kun äänitys on alkanut, näytöllä näkyy viesti Äänittää... ja jäljellä
oleva aika.
3. Kun haluat lopettaa äänityksen, paina < [Tallenna].
4. Kirjoita äänimuistutuksen otsikko ja paina < [OK].

Näytä luettelo [Valikko 6-7-2]
Näet äänimuistutusluettelon. Voit soittaa uudelleen tai poistaa
äänitetyn äänimuistutuksen.

Muistin tila [Valikko 6-8]
Tarkista muistissa olevan vapaan tilan määrä tai tarkista eri
valikoiden muistin tila.

PC Sync
PC Sync on ohjelma, jolla voidaan siirtää dataa tietokoneen
ja puhelimen välillä kaapelin välityksellä. Saat lisää tietoa
ohjelmasta PC Sync Help file CD:ltä.
Valikon käyttö
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Internet [Valikko 7]
Puhelin tukee WAP-palveluita (Wireless Application Protocol). Voit
hyödyntää valitsemasi operaattorin tai WAP-palveluntarjoajan
palveluita. WAP-palveluiden avulla saat käytännöllistä tietoa,
esimerkiksi uutiset, säätiedot ja lentokoneiden aikataulut.

Koti [Valikko 7-1]
Muodosta yhteys Internet-sivustoon. Aloitussivu on sivusto, joka on
määritelty käytettävään profiiliin. Palvelun tarjoaja määrittää
aloitussivun, mutta voit muuttaa sen halutessasi.

Kirjanmerkit [Valikko 7-2]
Paina < [Valitse], jolloin voit valita jonkin toiminnon tai paina >
[Takaisin] palataksesi taaksepäin.
• Tallenna

: Tallenna WAP-sivusto kirjanmerkiksi.

• Lisää uusi : Lisää uusi WAP-sivusto manuaalisesti.
• Muokkaa

: Muokkaa otsikkoa tai valitun kirjanmerkin osoitetta.

• Poista

: Poista valittu kirjanmerkki Kirjanmerkit-luettelosta.

Profiilit [Valikko 7-3]
Voit tehdä jopa kymmenen erilaista profiilia, mutta vain yksi profiili
kerrallaan voi olla käytössä. Selaa haluttu profiili ja paina <
nähdäksesi kaikki toiminnot.

• Aktivoi
Ota haluamasi profiili käyttöön.

- Aloitussivu
Tällä asetuksella määritetään sen sivuston URL-osoite, jota
haluat käyttää aloitussivuna. Osoitteen alkua http:// ei tarvitse
kirjoittaa osoitteen eteen, sillä WAP-selain lisää sen
automaattisesti.

Valikon käyttö

• Asetukset
Muokkaa tai muuta valitsemasi profiilin WAP-asetuksia.
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Internet [Valikko 7]
- Siirtotie
Valitse datapalvelun siirtotie.
• Data
• GPRS
- Data-asetukset
Näkyvillä vain, jos siirtotieksi on valittu Data.
IP-osoite
Numero

: Anna haluamasi WAP-väylän IP-osoite.
: Syötä puhelinnumero, jolla voidaan
muodostaa WAP-yhteys.
Käyttäjätunnus : Operaattorin (ei WAP-väylän) antama
käyttäjätunnus.
Salasana
: Salasana, jolla käyttäjä tunnistetaan.
Puhelutyyppi : Valitse datapuhelun tyyppi: Analoginen tai
digitaalinen (ISDN).
Puhelu nopeus : Tiedonsiirtonopeus on joko 9600 tai 14400.
Viiveaika
: Anna valmiusaika. Valmiusaika on aika, jonka
Internet yhteys pidetään yllä, vaikka dataa ei
syötetä tai siirretä. Kun valmiusaika on
päättynyt, yhteys katkaistaan.
- GPRS-asetukset
Palvelun asetukset ovat käytettävissä vain, jos siirtotieksi on
valittu GPRS.
IP-osoite

: Anna käyttämäsi WAP-väylän IP-osoite.

Tukiasema (APN) : Anna GPRS:n tukiasema.
Valikon käyttö
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Käyttäjätunnus

: Tukiasemapalvelimen käyttäjätunnus.

Salasana

: Tukiasemapalvelimen salasana.

- Yhteystyyppi
Yhteystyypin vaihtoehdot ovat Tarvittaessa tai Jatkuva ja valinta
vaihtelee käyttämäsi väylän mukaan.
Jatkuva
Puhelin on jatkuvasti rekisteröity GPRS-verkkoon.
Väliaikainen
Puhelin rekisteröityy GPRS-verkkoon tarvittaessa.
HTTP
- Välityspalvelimen asetukset
IP-osoite: Anna välityspalvelimen IP-osoite.
Portti: Anna välityspalvelimen portin numero.
- DNS-asetukset
Anna ensisijainen ja toissijainen verkkotunnusjärjestelmä, jos
operaattori kysyy näitä.
- Suoja-asetukset
Valitun väylän portin mukaan tähän voi valita joko Päällä tai
Poissa päältä.
- Näytä kuvat
Valitse, näytetäänkö WAP-sivuilla olevia kuvia.

• Nimeä uudelleen
Muokkaa profiilin nimeä.

• Lisää uusi
Lisää uusi profiili manuaalisesti.
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Poista profiili.
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Internet [Valikko 7]
Siirry URL-osoitteeseen [Valikko 7-4]
Yhdistää sinut suoraan haluamallesi Internet-sivustolle. Anna tarkka
URL-osoite.

Välimuistin asetukset [Valikko 7-5]
Poista välimuistin sisältö tai muuta välimuistin tilaa.

Tyhjennä välimuisti [Valikko 7-5-1]
Välimuisti tyhjennetään.

Tarkista välimuisti [Valikko 7-5-2]
Valitse tarkistatko välimuistin tilan.

Evästeasetukset [Valikko 7-6]
Käyttämäsi tiedot ja palvelut on tallennettu puhelimen välimuistiin.

Poista evästeet [Valikko 7-6-1]
Poistaa kaikki tallennetut evästeet.

Tarkista evästeet [Valikko 7-6-2]
Tarkista, ovatko evästeet käytössä vai ei.

Turvasertifikaatti [Valikko 7-7]
Näyttää listan käytettävistä sertifikaateista.
Valikon käyttö
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Tyhjennä profiilit [Valikko 7-8]
Tyhjennä profiilit, jolloin alkuperäiset asetukset palautuvat.

Selainversio [Valikko 7-9]
Näyttää WAP-selainversion.

Selainvalikko
Ollessasi Internetissä, näet seuraavan valikon.
■ Aloitussivu
Koti [Valikko 7-1].
■ Lataa uudelleen
Lataa nykyisen sivuston uudelleen.
■ Kirjanmerkit
Katso [Valikko 7-2].
■ Tallenna kirjanmerkki
Tallenna sivusto kirjanmerkiksi.
■ Viestit
WAP-yhteyden aikana näet tekstiviestit.
■ Siirry URL-osoitteeseen
Siirry haluamallesi sivustolle. Tässä valikossa voit muokata URLosoitetta.
■ Siirry sähköpostipalvelimeen
Siirry sähköpostipalvelimelle, jonka olet määritellyt.
■ Aseta sähköpostipalvelimeksi
Aseta auki olevan sivun osoite sähköpostipalvelimeksi.

■ Tallenna kuva
WAP-palvelimella oleva kuva tallennetaan.

Valikon käyttö

■ Tyhjennä välimuisti
Välimuisti tyhjennetään.
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Java [Valikko 8]
Sovellukset [Valikko 8-1]
Valinnat
Selaa sovelluksia ja valitse Valinnat.
1. Uusi

: Tee uusi kansio.

2. Siirry

: Siirry haluamaasi kansioon.

3. Java

: Näet Java MIDP -tiedot.

4. Tiedot

: Näet valitun MID-ulostulon tiedot.

5. Poista

: Poistaa valitun MID-ulostulon.

6. Päivitys

: Muodostaa yhteyden palvelimeen ja
päivittää valitun MID-ulostulon.

7. Valinnat

: Jotkut Java-sovellukset vaativat datayhteyden. Valitse tämä asettaaksesi
yhteystyypin.

- Aina

: Yhteys muodostetaan aina ilman erillistä
ilmoitusta.

- Kehote

: Sinulta kysytään aina, ennen kuin sovellus
muodostaa yhteyden.

- Ei

: Yhteyttä ei sallita.

8. Nimeä uudelleen : Nimeä sovellus uudelleen.
9. Poistu

Valikon käyttö
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: Poistu sovelluksesta.

Lataa [Valikko 8-2]
Muokkaa tai aseta MID-ulostulopalvelimen osoite. Lataa MIDulostulot käyttämällä WAP-selainta ja tallenna ne puhelimelle.
Voit myös katsoa Sovellusvalikkoon tallennettua MID-ulostulojen
luetteloa.

Profiilit [Valikko 8-3]
Jotkin java-sovellukset, esimerkiksi pelien monipelaajaversiot
tarvitsevat verkkoyhteyden toimiakseen. Voit tehdä viisi profiilia ja
ottaa yhden niistä käyttöön. Profiili asetetaan kuten WAP-profiili.
Katso ohjeet, joissa neuvotaan WAP-profiilien asetus.

JAVA™ on Sun Microsystem, Inc.:n tuotemerkki.
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Lisävarusteet
Puhelimeen voi asentaa lukuisia lisävarusteita. Valitse
käyttötarkoituksiisi sopivat lisävarusteet.

Akku

Langaton handsfree-laite
Handsfree-laitteen avulla voit käyttää
puhelinta ja pitää kädet vapaina.

Laturi
Laturi, jolla voit ladata akun.

Data-kaapeli ja CD
Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen datakaapelilla.

Huomaa
• Käytä aina LG:n lisävarusteita.
• Muiden kuin LG:n lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä
tuotetakuun.
• Lisävarusteet voivat vaihdella maittain. Ota yhteyttä
alueesi palvelun tarjoajaan, kun haluat lisää tietoa
lisävarusteista.
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Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotteen nimi : C1100
Järjestelmä

: GSM 900 / DCS 1800

Lämpötilan sieto
Enintään:

: +55°C

Vähintään:

: -10°C
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Nimi
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Nimi

87

Nimi

88

