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Det här dokumentet är användarhandboken till
videomobiltelefonen LG KU250 3G. Alla rättigheter
till det här dokumentet förbehålls LG Electronics.
Kopiering, ändring och distribution av detta
dokument utan medgivande från LG Electronics
är förbjudet.
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 du få av
kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.
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Säkerhetsinformation
Läs igenom följande information. Att inte ta
hänsyn till denna säkerhetsinformation kan
vara olagligt eller medföra risk för skada.

Information om certifikat
(SAR)
Enheten uppfyller internationella krav
vid exponering för radiovågor

Riktlinjerna har en ordentlig
säkerhetsmarginal som är utformad
för att garantera säkerheten för alla
personer oavsett ålder och hälsotillstånd.
Exponeringsstandarden för mobila enheter

U250_Sweden_0619.indd
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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&TTEdirektivet. 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 1.24 W/kg.

Säkerhetsinformation

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.

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.
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Säkerhetsinformation
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 överföringen
är klar. Det högsta SAR-värde som uppmätts
för telefonen vid tester av användning mot
kroppen var 1.04 W/kg.
Säkerhetsinformation

* 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.
v Plocka inte isär telefonen. (Eventuella

reparationer ska utföras av behörig
servicetekniker.)

v Använd inte telefonen i närheten av

elapparater, t.ex. tvoch radioapparater
eller datorer.

v Förvara inte telefonen i närheten av

värmekällor som t ex element eller spisar.

v Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn,

eftersom batteriet kan explodera.
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v Tappa inte mobilen i golvet.
v Utsätt inte mobilen för mekaniska

vibrationer eller stötar.

v Telefonhöljets yta kan skadas om den

täcks med plastfilm eller liknande.

v Rengör telefonens utsida med en torr

trasa. (Använd inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol.)

Elektronisk utrustning
Alla mobiltelefoner riskerar att störa
elektronik i närheten.
v Använd till exempel inte telefonen på

sjukhus eftersom medicinsk utrustning
kan påverkas. Placera aldrig telefonen i
närheten av en pacemaker, till exempel i
bröstfickan.

v Utsätt inte mobilen för stora mängder rök

v Mobiltelefoner kan orsaka störningar på

v Förvara inte mobilen i närheten av

v Telefonen kan även orsaka mindre

eller damm.

kreditkort eller resebiljetter, den kan skada
informationen på magnetremsorna.

vissa hörapparater.

störningar på tv-apparater, radio, datorer,
osv.

v Vassa föremål kan skada displayen.
v Använd tillbehör, såsom hörlurar, med

försiktighet. Tillse att kablarna är väl
inkopplade. Och rör inte vid antennen i
onödan.

v Var försiktig när du använder tillbehör

som t ex headset. Rör inte vid antennen
i onödan.

U250_Sweden_0619.indd

Säkerhetsinformation

v Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
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Säkerhetsinformation
Trafiksäkerhet

Undvik hörselskador

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

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.

v Använd inte en handhållen telefon när du

kör bil, använd handsfree istället.

v Ägna all uppmärksamhet på körningen.
v Använd handsfree-utrustning om sådan

finns.

v Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta

emot ett samtal.

v Telefonens radiovågor kan påverka

delar av elektroniken i bilen, till exempel
bilstereo eller säkerhetsutrustning.

Säkerhetsinformation

v 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.

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

Brandfarliga miljöer
v Använd inte telefonen på bensinstationer,

eller i närheten av bensin eller
brandfarliga kemikalier.

v Transportera eller förvara inte brandfarliga

gaser, vätskor eller sprängämnen
tillsammans med din mobiltelefon i bilen.
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När du flyger

Nödsamtal

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i
flygplan.

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.

v Stäng av din mobiltelefon innan du går

ombord.

v Använd heller inte telefonen på marken

utan tillstånd från flygpersonalen.

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.

v Du behöver inte ladda ur batteriet helt

innan du laddar upp det. Till skillnad från
andra batterier påverkas inte batteriets
prestanda.

v Använd endast batterier och

batteriladdare från LG. Laddare från LG är
konstruerade för att maximera batteriets
livslängd.

v Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
v Se till att batteriets metallkontakter är

rena.

Säkerhetsinformation

U250_Sweden_0619.indd

Laddning och skötsel av
batteriet
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Säkerhetsinformation
v Byt ut batteriet när prestandan inte

längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas
hundratals gånger innan det behöver
bytas ut.

v Om batteriet inte har använts under en

längre period bör det laddas för att ge
full effekt.

Nav

v Utsätt inte batteriladdaren för direkt

solljus och använd den inte i utrymmen
med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.

v Förvara inte batteriet på varma eller kalla

platser, detta kan försämra prestandan.

v Det finns risk för explosioner om batteriet

ersätts av fel batterityp.

Säkerhetsinformation

v Kassera förbrukade batterier i enlighet

med tillverkarens instruktioner.

10
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KU250 översikt
Mobilens delar
Vy framifrån
Hörlur
Navigeringsknappar
v I viloläge:
U Snabbmeny
D Sök
L Profil
R Meddelanden
vP
 å menyn: Bläddra

upp och ner
Tangenten för
fleruppgiftskörning

U250_Sweden_0619.indd

vN
 ederst: Funktionsknappar

funktionsknapp
Med de här knapparna utför du de
funktioner som visas längst ner på
skärmen.
Raderingsknapp
Används till att radera ett tecken
för varje tryckning. Håll ned
knappen om du vill radera allt du
skrivit in.
Alfanumeriska knappar
v I viloläge: Ange nummer som du vill
ringa Håll ned
0 - Utlandssamtal
1 - Aktivera menyn för
röstbrevlådecenter
2 till 9 - Snabbuppringning
v I redigeringsläge: Ange nummer

KU250 översikt

Mikrofon

Huvudskärm
vÖ
 verst: Signalstyrka,
batterinivå och olika funktioner

och tecken

11
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KU250 översikt
Vänster funktionsknapp/
Höger funktionsknapp

Headset/Laddaren/
Kabelkontakt
Obs!
v Kontrollera att telefonen

är på och i passningsläge
innan du ansluter USBkabeln.

Avslutaknapp
Bekräftaknapp
Sändknapp

Vy bakifrån

Plats för Micro SD minneskort

Extern kameralins

Batterihölje

KU250 översikt

Batteri
USIM-kortplats
Batterikontakter
Plats för externt minneskort

12
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nneskort

Komma igång
Sätta i USIM-kortet och
batteriet
1. Sätta i USIM-kortet
USIM-kortet innehåller ditt
telefonnummer, information om tjänster
och kontakter och måste sättas in i
telefonen. Om USIM-kortet tas ut ur
telefonen blir den obrukbar (förutom
nödsamtal beroende på vilket land du
befinner dig i) tills ett giltig kort sätts
in. Koppla alltid ur laddaren och andra
tillbehör från telefonen innan USIMkortet
sätts i och tas ut. Skjut in USIM-kortet i
USIM-korthållaren.

U250_Sweden_0619.indd

Anmärkning
v USIM-kortets metallkontakter

är ömtåliga och repas lätt. Var
speciellt uppmärksam på USIMkortet när det hanteras. Följ
de instruktioner som medföljer
USIM-kortet.

Komma igång

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

För att sätta i USIM-kortet För att ta bort USIM-kortet

13
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Komma igång
2. Installera batteriet.
Sätt in batteriet eller batterifacket så
att metallkontakterna möts i mitten av
telefonen.
Tryck ned batteriets övre del tills det
klickar på plats. Lägg batteriluckan mot
telefonen enligt bilden.

3. Ta ur batteriet.
Vänd telefonen upp och ned, enligt bilden,
och öppna batteriluckan genom att försiktigt
trycka ned den och lyft sedan av den. och lyft
sedan upp batteriet med fingrarna och dra
ut batteriet.

Ladda batteriet
Komma igång

Innan du ansluter reseadaptern till telefonen
måste du installera batteriet.

14

U250_Sweden_0619.indd

14

2007.6.20

4:21:2

1. Med pilen mot dig som bilden visar,
skjuter du in kontakten på batteriladdaren
i uttaget i mobilens nederdel tills den
klickar på plats.
2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett
nätuttag. Använd endast batteriladdaren
som medföljer mobilen.

Varning!
• Om batteriet är helt urladdat
kommer laddningsfönstret att visas
på skärmen efter ungefär 1 till 1,5
minuter efter att batteriladdaren har
anslutits.
• Använd inte våld när du sätter i
kontakten eftersom detta kan skada
mobilen eller batteriladdaren.
• För in batteriladdaren vertikalt i
vägguttaget.
• Om du använder en batteriladdare
utomlands måste du använda en
tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.

Obs!
medföljde i förpackningen.

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

U250_Sweden_0619.indd

• Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet
vid laddning.

Komma igång

v Använd endast den laddare som
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Komma igång
Varning!
• Dra ur strömsladden och laddaren vid
åskväder för att undvika elektriska
stötar eller brand.
• Se till att batteriet inte kommer i
kontakt med vassa föremål, t.ex.
naglar eller ett djurs tänder. Det kan
medföra brandrisk.

Koppla bort batteriladdaren
Koppla ur laddaren från telefonen genom att
dra i kontakten och inte i sladden.

Så här använder du ett
microSD-minneskort

<MicroSD-minneskort>
<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.

Komma igång

16
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3. Sätt in minneskortet i kortplatsen med
metallkontakterna nedåt. Tvinga inte in
minneskortet i kortplatsen. Om kortet
inte kan skjutas in enkelt kontrollerar du
att kortet har satts in på rätt sätt eller
om det finns något som ligger i vägen i
kortplatsen.

Observera:

4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills
du hör ett klick, vilket innebär att microSDkortet sitter på plats ordentligt.

v Undvik att böja eller tvinga in kortet i

v Undvik att använda minneskortet när

batterinivån är låg.

v När du skriver till kortet, vänta tills

uppgiften är slutförd innan kortet tas ut.

v Kortet passar bara på ett sätt i telefonen.

kortplatsen.

v Använd inga andra minneskort än

microSD-kort.

v Om microSD-kortet har formaterats med

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

Se handboken för minneskortet för mer
information om microSD.

6. Ta ut minneskortet genom att stänga
av telefonen och trycka in minneskortet
med fingertoppen, vilket aktiverar
utmatningsfunktionen.

U250_Sweden_0619.indd

Komma igång

5. Stäng plastluckan.
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Komma igång
Formatera minneskort
Innan första användningen av minneskortet
måste det formateras. Efter att minneskortet
är installerat, välj Meny o Inställningar
o Minneshanterare o Externt
minne, tryck sedan på l . Det här bör
endast utföras när du sätter i minneskortet
för första gången. Under formateringen
skapas diverse mappar för olika datatyper.

Slå på/av telefonen
Slå på telefonen
Kontrollera att USIM-kortet sitter i telefonen
och att batteriet är laddat. Tryck in och håll
ned E tills telefonen är påslagen. Om
PIN-begäran är aktiverad, ange PIN-koden
för USIM-kortet som medföljer kortet.
Efter några sekunder registreras du på nätet.

Slå av telefonen
Tryck in och håll ned E tills telefonen slås
av. Det kan dröja en stund innan telefonen
slås av.
Slå inte på telefonen igen under den tiden.
Komma igång
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Användning
Ringa och ta emot samtal

Ringa ett tidigare uppringt samtal

Ringa ett röstsamtal

1. I viloläget, tryck S för att visa de
senast inkomna, utgående och missade
samtalen.

1. Ange telefonnummer inklusive
riktnummer.
v Radera en siffra genom att trycka på

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

2. Tryck på S för att ringa upp.
3. Tryck på E eller slå ihop telefonen när
du vill avsluta samtalet

Obs!
v Om du vill aktivera mikrofonen

under ett samtal, aktiverar du
funktionsknapparna och trycker
på O .

3. Tryck på S för att ringa upp numret.

Ringa/ta emot 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:
1. Ange telefonnummer med knappsatsen
eller välj telefonnumret i någon av listorna
Ringda samtal/Mottagna samtal.
v Ångra feltryckningar genom att under kort

tid trycka på knappen C , vilket raderar
den senaste knapptryckningen, eller tryck
på och håll ned knappen C så raderas
alla angivna siffror.

Användning
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2. Välj önskat nummer med hjälp av
D/U.

19

19

2007.6.20

4:21:3

Användning
2. Om du inte vill använda högtalartelefon,
kontrollera att du har anslutit headsetet.
3. Starta videofunktionen genom att trycka
på den vänstra funktionsknappen [Val] och
välj Videosamtal.
v Du får en uppmaning om att andra

program måste stängas innan du ringer
videosamtalet.

Obs!
v Det tar ett tag innan

Användning

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

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

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

4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på knappen Avsluta när du vill
avsluta samtalet.

20
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Ta emot samtal
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. Svara på ett inkommande samtal genom
att trycka på S -knappen.

Note
v Avvisa ett inkommande samtal

2. Avsluta samtalet genom att trycka på
E.
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v Du kan besvara ett samtal

samtidigt som du använder
Kontakter eller andra
menyfunktioner.
v När det kompatibla headsetet
är anslutet kan du även svara
genom att använda knappen på
headsetet. Avvisa ett inkommande
samtal genom att trycka på E .
v Du kan stänga av ringsignalen
vid inkommande samtal genom
att trycka på och hålla in
navigeringsknappen ned för
volym.

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.

Användning

genom att trycka på E eller två
gånger på höger funktionsknapp.
v Om du ställer in Svarsläge till
Tryck på sändknappen (meny
2.10.4) kan du besvara samtalet
genom att trycka på S.
v Om svarsläget är inställt på Valfri
knapp, besvaras samtalet genom
tryck på valfri knapp förutom
E.

Note

21
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Användning
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.

T9-läge

Användning

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. Om du
trycker på # -knappen kan du
aktivera eller avbryta T9-läget.

ABC-läge
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-läge (Sifferläge)
Du skriver in siffror med en
knapptryckning per siffra.

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.

22
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Översikt av menyfunktioner
Menyn i den här telefonen kan visas på två olika sätt. Det ena är ett rutnät och det andra är i
listformat. Observera att menynummeralternativen är olika för varje vy. Standardinställningen
på telefonen har ställts in för att visa menyn i rutnätstypen, så alla menynummerval i
handboken visas i enlighet med den inställningen.
Du kan gå in i en meny genom att trycka på O i viloläget. Flytta till önskat menyval och tryck
O för att gå in i undermenyn. Från huvudmenyn kan du också gå direkt in i en undermeny
genom att trycka på motsvarande siffra. Huvudmenyn består av följande menyer och
undermenyer.

2. Samtalsinställn.

3. Profil

1.1 Mina applikationer

2.1 Ring videosamtal

3.1 Normal

1.2 Inställningar

2.2 Samtalslistor

3.2 Tyst

2.3 Samtalslängd

3.3 Endast vibration

2.4 Datavolym

3.4 Utomhus

2.5 Samtalskostnader

3.5 Headset

2.6 Vidarekoppla

3.6 Egna inställn. 1

2.7 Samtalsspärr

3.7 Egna inställn. 2

2.8 Fast nummer

3.8 Egna inställn. 3
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2.9 Samtal väntar
2.0 Gemensamma inst.

Översikt av menyfunktioner

1. Spel & program

2.* Videosamtalsinst.
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Översikt av menyfunktioner

Översikt av menyfunktioner

4. Multimedia

6. Mina saker

8. Kontakter

4.1 Kamera

6.1 Mina bilder

8.1 Lägg till ny

4.2 Videokamera

6.2 Mina ljud

8.2 Sök

4.3 Musik

6.3 Mina videor

8.3 Kortnummer

4.4 Videospellistor

6.4 Mina applikationer

8.4 Grupper

4.5 Röstmemo

6.5 Övrigt

8.5 Servicenummer

5. Meddelanden

6.6 Mitt minneskort

8.6 Eget nummer

5.1 Skapa nytt medd.

8.7 Mitt visitkort

5.2 Inkorg

7. Verktyg

5.3 E-post

7.1 Snabbmeny

5.4 Utkast
5.5 Utkorg
5.6 Skickat
5.7 Mallar
5.8 Smiley
5.9 Inställningar

8.8 Inställningar

7.2 Alarm
7.3 Miniräknare
7.4 Enhetsomvandlare
7.5 Världstid
7.6 SIM-tjänster

24
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9. Webbläsare

0. Kalender

#. Inställningar

9.1 Hem

0.1 Kalender

#.1 Telefon

9.2 Ange adress

0.2 Att göra

#.2 Skärm

9.3 Bokmärken

0.3 Anteckning

#.3 Tid och datum

9.4 Sparade sidor

0.4 Privat anteckning

#.4 Nät

9.5 Historik

0.5 Hitta datum

#.5 Säkerhet

9.6 Inställningar

0.6 Inställningar

#.6 Minneshanterare

*. Anslutningar
*.1 Bluetooth
*.2 Server-synk.
*.3 USB-anslutning

U250_Sweden_0619.indd

Översikt av menyfunktioner

#.7 Återst. inställn.
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Spel & program
Mina applikationer

Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program
från den här menyn. Den har två mappar
som standard, Spel och Program. Varje mapp
har en färdig länk för att hämta spel eller
program. Observera att det kan medföra
extra kostnader att använda onlinetjänster.

Inställningar

Namn på
tjänst

Anslutningsläge Välj anslutningssätt ur listan.
(Standard är TCP med proxy
eller TCP utan proxy)
IP-adress

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

Proxyserverport

Portdetaljer beror på
anslutningssätt och
tillhandahålls av din
operatör.

Meny 1.2

[Val]
Lägg till ny
1. Välj Lägg till ny från Val-menyn. Följande
poster måste konfigureras.

Ange ett namn för
profilen.

Spel & program

Anslutningspunkt Välj åtkomstpunkt ur listan.
(Mer information om att
lägga till eller ändra en
ny åtkomstpunkt finns på
sidan 79.)
2. Tryck på O [Spara] för att spara ändrade
inställningar.
Visa
Profilen visas.Ring videosamtal

26
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Samtalsinställn.
Ring videosamtal

Meny 2.1

Med den här menyn kan du ringa ett
videosamtal.
1. Ange numret du vill ringa upp på följande
sätt.

v Högtalare (På /Av)
vB
 luetooth/Handsfree tal(När bluetooth-

headsetet är anslutet)

vP
 arkera / Återgå
vT
 a bild

v Slå numret på knappsatsen.

vK
 amera (av/på)

v Välj numret från Sök kontakter med hjälp

vV
 isa nummer

av vänster funktionsknapp [Val].

v Sök upp numret i samtalslistorna genom

att trycka på O [Videosamtal].

2. Tryck på mittenknappen [Videosamtal] för
att ringa ett videosamtal.

vG
 å till kontakter
vG
 å till meddelanden
vA
 vsluta samtal
v I nställningar

Inkommande videosamtal

När du ringer ett videosamtal visas
kontaktens namn, samtalslängden,
kontaktens bild, volymindikatorn,
videokontrollpanelen och din bild på
skärmen.

När ett videosamtal tas emot visas
information om uppringaren på följande sätt.
vB
 ild/Animering: Visar bild-ID, bild vald

Du kan öppna följande alternativmenyer
genom att trycka på vänster funktionsknapp
[Val].

vN
 amn och nummer på den som

U250_Sweden_0619.indd

i Kontakter eller standardanimering för
inkommande samtal.

ringer: Visar numret till den som ringer
upp. Om numret finns lagrat i Kontakter
visas namnet på kontakten.

Samtalsinställn.

Vid ett videosamtal
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Samtalsinställn.
Samtalslistor

Meny 2.2

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

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

Mottagna (Meny 2.2.3)
Samtalsinställn.

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

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

Samtalslängd

Meny 2.3

Genom att trycka på Val kan du välja
att nollställa ett eller samtliga typer av
samtalstider. Nollställning kräver att du
anger din säkerhetskod.
Följande alternativ är tillgängliga:
vA
 lla samtal: Visar total samtalstid.
vU
 ppringda nr: Visar utgående

samtalstid.

vM
 ottagna samtal: Visar inkommande

samtalstid.

vS
 enaste samtal: Visar det senaste

samtalet i timmar/minuter/sekunder.

28
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Datavolym

Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all
volym data som överförts.
Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj
fullständig nollställning eller initieringen av
den valda volymtypen. Nollställning kräver
att du anger din säkerhetskod.

Samtalskostnader

Meny 2.5

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

4. I inställningen Ange gräns, välj På om
du vill ange en kostnadsgräns. Det finns
menyer för vidarekoppling av Röst- och
Videosamtal.

Vidarekoppla

Om du trycker på O kan du aktivera
vidarekopplingsmenyn.

Röstsamtal (Meny 2.6.1)

2. Om du vill använda funktionen, tryck på
mittknappen [Rensa] och ange PIN2koden.

v Alla röstsamt

3. Välj mellan Enhet eller Valuta in Ange
samtalskostn. Beroende på dina
inställningar visas samtalskostnaden visas
under samtalets gång (om USIM-kortet
och nätverket har funktioner för AOC
(Advice Of Charge)).

v Inte anträffbar

v Vid upptaget
v Inget svar

1. När numret finns i listan
2. När numret inte finns i listan

Samtalsinställn.
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Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av Röstoch Videosamtal.
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Samtalsinställn.
Videosamtal (Meny 2.6.2)

vA
 lla ink. samtal

v Alla videosamtal
v Vid upptaget

v I nkommande utomlands

Avaktivera alla (Meny 2.7.3)

v Inget svar

Du kan välja att avaktivera alla eller att inte
göra det.

v Inte anträffbar

1. När numret finns i listan
2. När numret inte finns i listan

Fast nummer

Avaktivera alla (Meny 2.6.3)

vP
 å/Av: Välj om du vill aktivera FDN (Fixed

Du kan välja att avaktivera alla eller att inte
göra det.

Samtalsspärr

Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och
Videosamtal.
Samtalsinställn.

Röstsamtal (Meny 2.7.1)
Videosamtal (Meny 2.7.2)
vA
 lla utg. samtal
vU
 tg. utlandssamtal
vU
 tg. Utl.samt. Utom t. Sverige

30
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Meny 2.8

Dial Numbers) eller ej. Autentisering med
PIN-kod krävs.

Samtal väntar

Meny 2.9

vA
 ktivera: 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.

vA
 vaktivera: 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.

2007.6.20
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vV
 isa 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.

v Oregistrerad: Avvisa samtal från

nummer som inte finns i Kontakter.

vA
 nonym: Avvisa samtal som inte visar

nummerinformation.

Visa mitt nummer (Meny 2.0.2)

Gemensamma Inst.

Meny 2.0

Avvisa samtal (Meny 2..0.1)
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.
vK
 ontakter: Avvisar kontakter från numren

som finns sparade i Kontakter.

v Grupper: Ange grupper att avvisa samtal

från grupper i Kontakter.
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standardinställningarna från operatören.

v På: Konfigurerar så att telefonen skickar

ditt telefonnummer när du ringer ett
samtal.

v Av: Konfigurerar så att telefonen inte

skickar ditt telefonnummer när du ringer
ett samtal.

Återuppringning. (Meny 2.0.3)
Låter dig ställa in funktionen för automatisk
återuppringning när ett samtal inte kopplats
fram.

Samtalsinställn.

vA
 lla samtal: Avvisar alla samtal.

v Anges av nät: Ställer in
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Samtalsinställn.
Svara metod (Meny 2.0.4)

Spara nytt nummer (Meny 2.0.7)

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

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

Minut-ton (Meny 2.0.5)
Avgör om en ljudsignal ska låta en gång
varje minut under ett samtal.

Videosamtalsinst.

Meny 2.*

Svarsläge Bluetooth (Meny 2.0.6)

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du
ringer/tar emot ett videosamtal.

vH
 andsfree: Besvara ett samtal genom

vA
 nvänd privat bild: Avgör om du vill

att använda ett Bluetooth-headset om det
är anslutet.

vM
 obil: Om du trycker på knappen S på

Samtalsinställn.

mobilen när du svarar på ett samtal kan
du tala i luren. Om du trycker på knappen
på Bluetooth-headsetet när du svarar kan
du tala i headsetet.

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

visa den privata bilden eller inte.

vV
 älj privat bild: Välj stillbilden som

ska visas.

vS
 pegel: Välj för att aktivera

spegeleffekten.

- På: Visar bilden spegelvänd vertikalt.
- Av: Visar bilden som den är.
vS
 torlek på min bild: Välj vilken

bildstorlek som ska visas.

vP
 osition på min bild: Välj var du vill

placera din bild.

32
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Profil
Du kan välja ringsignal eller vibration för
inkommande samtal och i profilen ställa
in ljud och volym på ringsignal, knappljud
och ljudeffekt. Varje profil som du väljer att
ändra har sin egen lista med inställningar.
v Meddela via

Med det här alternativet bestäms hur
inkommande samtal aviseras.Du kan
välja följandeRingsignal, Vibration,
Tyst, Ringsignal & vibration, Ringer
efter vibration och Max ringsignal och
vibration.

vR
 ingsignal röst:

Välj ringsignal för inkommande
röstsamtal.

vR
 ingsignal Video:

Välj ringsignal för inkommande
videosamtal.

vV
 olym

Du kan välja sju olika volymnivåer på
ringsignalen

Du kan välja en fil bland dina egna filer
eller standardfiler som spelas upp när det
kommer ett meddelande till telefonen.

vM
 eddelandeton

Du kan ställa in hur ofta telefonen ska
påminna dig om ett mottaget meddelande
innan du har läst det.

vK
 nappljud

Du kan välja vilken effekt som ska spelas
upp när du trycker på knapparna.

v Knappljudsvolym

Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer
för den valda effekten.

vB
 ekräftelseton

Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal
som ska spelas upp som bekräftelse på
åtgärder i telefonen.

vS
 tartljud

Du kan ställa in vilken effekt som ska
spelas upp när telefonen slås på.

Profil
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vM
 eddelandesignal
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Profil
vS
 tartfil

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp
när telefonen slås på.

vA
 vstängningsljud

Du kan välja vilken effekt som ska spelas
upp när telefonen stängs av.

vA
 vstängningsfil

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp
när telefonen stängs av.

Profil

34
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Multimedia
Kamera

Meny 4.1

Ta bilder i önskad storlek och använd dem i
adressboken, startskärmen och andra mer
generella ändamål. När en bild har tagits
kan Meddelande / E-posta / Bluetooth.
1. Tryck på vänster funktionsknapp för att
öppna Val-menyn och göra följande
inställningar.
v Bläddra mellan valen i menyerna med

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

Obs!
v Tryck på den högra

funktionsknappen [Bakåt] om du
vill återgå till förhandsgransknin
gsläget.

L/ R.

v Markera önskat värde med U

Videokamera

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på
höger funktionsknapp [Stäng].

När en videosekvens har spelats in kan den
skickas via Meddelande, Skicka e-post till
eller Bluetooth.

/D och bekräfta ditt val med O.

3. Fokusera kameran på det motiv du vill
fotografera och tryck på O .

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att
öppna Val-menyn och göra följande
inställningar.
Multimedia
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Meny 4.2
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Multimedia
v Bläddra mellan valen i menyerna med

Musik

v Markera önskat värde med U

Senast spelade (Meny 4.3.1)

L / R.

/D och bekräfta ditt val med O .

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på
höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det du vill spela in
och tryck på O för att starta inspelningen.
Tryck på O för att stoppa inspelningen.
v Pausa inspelningen genom att trycka

höger funktionsknapp [Paus].

4. Tryck på O för att spara videosekvensen.
Den sparas i mappen Mina videor som
ligger under Mina saker.

Obs!
v T ryck på den högra funktionsknappen

Multimedia

[Bakåt] om du vill återgå till förhands
granskningsläget.

Meny 4.3

Den här menyn aktiveras när ett ljudspår
spelas.

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

Spellistor (Meny 4.3.3)
Du kan skapa dina egna spellistor genom att
välja spår från menyn på Alla spår.

Artister (Meny 4.3.4)
Du kan visa och spela musik sorterat per
artist.

Album (Meny 4.3.5)
Du kan visa och spela musik sorterat per
album.

36
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Genrer (Meny 4.3.6)

v Ta bort: Radera den markerade

Du kan visa och spela musik sorterat per
genre.

v Markera/avmarkera: Med funktionen

Blanda spår (Meny 4.3.7)
Om du vill spela upp musiken kontinuerligt
och slumpvis väljer du det här alternativet.

Videospellistor

Meny 4.4

Här kan du hantera eller skicka hämtade
eller inspelade videosekvenser.
Om du trycker på O [Alla videor] kan du
aktivera videofilen.
Följande funktioner kan du utföra med den
vänstra funktionsknappen [Val] i listan med
Videosekvenser.
videoklippet via Meddelande, E-post eller
Bluetooth om det inte är skyddat av DRM
(Digital Rights Management).
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Markera/avmarkera kan du skicka, radera,
flytta och kopiera flera filer på samma
gång.

vA
 nvänd som: Du använda videofilen

som signal för när du får ett röst- eller
videosamtal. Den här menyn är beroende
av innehållet.

vF
 ilinfo.: Visa information om den

markerade videofilen.

v Minnesstatus: Visa minnesstatus.

(mobil eller externt minneskort).

Med videospelaren kan du visa videor.
Videofiler visas som miniatyrer i listan. Välj
önskad video med knapparna
U/D / L / R .
Multimedia

vS
 kicka: Skicka det markerade

videofilen.
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Multimedia
Använd vänster funktionsknapp [Skicka] för
att lägga till den markerade videon till ett
meddelande, e-postmeddelande eller via
Bluetooth.
När du väljer alternativ 1 Spela upp spelas
videoklippen upp i mediespelaren. För att
göra paus i uppspelningen, tryck O . För att
fortsätta uppspelningen, tryck på O igen.
För att göra en skärmdump trycker du på
vänster funktionsknapp [Alternativ] och väljer
Ta bild när uppspelningen är pausad.
För att visa uppspelningen i helskärm, tryck
höger funktionsknapp under uppspelningen.
För att återgå till föregående skärmstorlek,
tryck höger funktionsknapp igen i
helskärmsläget.

vU
 pprepa: Ställ in val för upprepning

(Ingen/Aktuell fil/Alla filer).

v Filinfo.: Kontrollera information för filen

som spelas (Namn, Storlek, Datum, Typ,
Längd, Tid).

vS
 kicka: Du kan skicka den markerade

videon i ett meddelande, via e-post
eller Bluetooth, förutsatt att videon
inte är skyddad med DRM (igital Rights
Management).

v Ta bort: Radera den markerade videon.
v Använd

som: Du använda videofilen

som signal för när du får ett röst- eller
videosamtal. Den här menyn är beroende
av innehållet.

När du visar videoklipp i mediaspelaren finns
följande val:
Multimedia

vL
 iggande visning: Du kan visa videon i

läget för liggande visning.

vL
 jud av/Ljud på: Om volymen är inställd

på mer än 0 stängs ljudet av och om
volymen är inställd på 0 slås ljudet på.

38
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Röstmemo

Meny 4.5

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val]
för att visa alternativmenyn innan du
spelar in. .
2. Markera önskat menyval med U
/D och tryck på O.

5. Tryck på vänster funktionsknapp för att
välja alternativ efter röstanteckningen.
6. Välj önskad meny med U /D
och tryck på O .
7. Tryck höger funktionsknapp om du vill
stänga undermenyns fönster.

vL
 ängd: Du kan ställa in inspelningstiden

till MMSmeddelande storlek, 30 sekunder
eller 1 minut.

vK
 valitet: Välj inspelningskvalitet mellan

Hög / Medium / Låg

vG
 å till Mina ljud: Öppna mappen med

Röstanteckningar i Mina Filer.

3. Inspelningen startar när du trycker på
O. När en inspelning är påbörjad visas
inspelningstiden på skärmen. Avbryt
inspelningen genom att trycka på [Bakåt].
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Multimedia

4. När inspelningen är avslutad avslutar du
genom att trycka på O . Den inspelade
filen sparas automatiskt i mappen
Röstanteckningar under Mina saker. Om
du trycker på O igen kan du spela in
en ny röst.
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Meddelanden
Skapa nytt medd.

Meny 5.1

Meddelanden (Meny 5.1.1)
Du kan skriva och redigera meddelanden
med en kombination av text, bild, video
och ljud.
1. Skriv in ditt meddelande i
Meddelandefältet.
Val-menyer i Meddelandefältet
v I nfoga: Du kan infoga följande:

1. B
 ild: Infoga en bild. (Befintlig bild/ta
bild)
2. Video: Infoga en videosekvens. (En
sekvens per sida)
3. Ljud: Infoga en ljudfil. (En ljudfil per
sida)
Meddelanden

4. Symboler: Infoga symboler. Tryck på
O efter att du tryckt på motsvarande
sifferknappar.

5. Mall: Infoga en färdig textmall. Efter
att du valt en mall, tryck O. Den valda
mallen infogas till meddelandefönstret.
6. Smiley: Du kan infoga en smiley när du
skriver ett meddelande.
7. Namn och nummer: När du har sökt
efter namnet och numret i telefonboken
kan du infoga posten.
8. Lägg till ny sida: Välj det här för att
infoga en ny bild.
9. Ämne: Välj det här för att infoga ett
ämne.
vS
 para som utkast: Spara ditt

meddelande i mappen Utkast.

v Inmatningssätt: Välj önskat läge för

ordlistan.

vS
 kriftspråk: Du kan välja språket för

meddelandet.

vL
 ägg till: Sparar ett ord till ordlistan.

40
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2. Stäng menyn eller återgå till föregående
meny efter inställningsundermenyerna
genom att trycka höger funktionsknapp
[Bakåt].
3. Tryck på bekräftelseknappen [Skicka] när
du vill visa skärmbilden för mottagare. Där
kan du ange telefonnumren direkt eller via
kontakter som är lagrade i telefonboken.
Med den vänstra funktionsknappen [Val]
kan du utföra följande funktioner.

E-post (Meny 5.1.2)
Innan du skickar eller tar emot e-post måste
du skapa ett e-postkonto. (Se sidorna 50-51
för hur du skapar ett e-postkonto.)
1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna
i fälten To, Cc och Bcc. Tryck O för att
söka i Kontakter.
2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv
in ämnet.

vS
 enaste: Du kan använda de senaste

3. Skriv in meddelandetexten genom att
flytta markören till Meddelandefältet.

vS
 para som utkast: Spara ditt

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

MMS-adresserna du tidigare skickat till.
meddelande i mappen Utkast genom att
välja den här menyn.

vA
 vsluta
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vill infoga special characters, Mallar
eller Kontakter. Det går även att infoga
multimediefiler. (Bilder, videos and Ljud).

vS
 para som utkast: välj den här menyn

om du vill spara meddelandet i mappen
Utkast.

vV
 isa bilaga: Visa den bifogade filen. (Det

här valet är bara tillgängligt när det finns
filer bifogade.)

Meddelanden

4. Skicka meddelandet genom att trycka på
bekräftelseknappen [Skicka]. Meddelandet
sparas automatiskt i mappen Skickade
objekt. Om meddelandet inte skickas
blir det kvar i Utkorgen och får status
misslyckat.

v I nfoga: Välj den här menyn om du
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Meddelanden
vT
 a bort: Tar bort den bifogade filen.
v I nmatningssätt: Välj önskat läge för

ordlistan.

vL
 ägg t. ordlista: Lägg till nya ord till

ordlistan.

vS
 kriftspråk: Du kan ändra skriftspråket.
vA
 nge prioritet för e-post: Välj

prioriteten för de e-postmeddelanden
du skickar.

5. När du skrivit färdigt ett epostmeddelande trycker du på O för att
skicka det.

Inkorg

Meny 5.2

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj
ett meddelande och tryck på O för att
visa meddelandet.
2. Du kan visa det föregående eller följande
meddelandet genom att använda den
L / R.
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.
vS
 vara till: Skapar ett svarsmeddelande

till avsändaren eller till alla mottagare av
meddelandet.

Meddelanden

vV
 idarebefordra: Vidarebefordra

markerat meddelande.

Obs!
v Stöds inte för MMS- (avisering) och

WAP pushmeddelanden.
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v Ring videosamtal: Du kan ringa ett

videosamtal.

vT
 a bort: radera det markerade

meddelandet.

vS
 kapa nytt medd.: Du kan skriva ett nytt

Obs!
v Du kan kontrollera sparade e-

postmeddelanden i E-post
[Meny 5.3].

meddelande eller ett e-postmeddelande.

vK
 opiera: SMS kan kopieras till telefonen

eller USIMkortet.

vF
 lytta: SMS kan flyttas mellan telefonen

och USIMkortet.

v Filtrera: Visar meddelanden av önskade

typer.

vM
 arkera/avmarkera: Skriv ett

nytt meddelande, vykort eller ett epostmeddelande.

vM
 eddelandeinfo.: Du kan kontrollera
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Meny 5.3

När du öppnar den här menyn kan du
antingen ansluta till din externa brevlåda och
hämta nya e-postmeddelanden eller så kan
du se tidigare hämtade e-postmeddelanden
utan att logga in på e-postservern.
Upp till 300 e-postmeddelanden lagras i
brevlådan.
1. Markera ett e-postkonto och tryck på O
för att se mottagna e-postmeddelanden.
2. I e-postlistan kan du använda Alternativknappen för följande funktioner [Val].
Beroende på typ av e-postbrevlåda (POP3
eller IMAP4) är valen under [Val] olika.

Meddelanden

meddelandetyp, datum och tid och var
det är sparat.

E-post
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Meddelanden
vS
 vara till: Skapa ett svarsmeddelande

vA
 nge som läst/olästa: Ange om det

vV
 idarebefordra: Vidarebefordra det

vM
 ark./Avmarkera: Använd funktionen

vK
 opiera till: Kopiera det markerade

vU
 tplåna: Töm det markerade

till avsändaren eller till alla mottagare av
meddelandet.
markerade e-postmeddelandet till andra
mottagare.
meddelandet till en annan mapp (endast
IMAP4).

vH
 ämta: Hämta nya e-

postmeddelanden.(endast POP3)

vM
 eddelandesynk.: E-postmeddelanden

synkroniseras med servern (endast
IMAP4).

markerade e-postmeddelandet visas som
läst eller oläst.
markera/avmarkera för att radera flera
poster.

meddelandet från servern (endast IMAP4).

vS
 ortera efter: Sortera e-

postmeddelanden efter vald typ.

vM
 eddelandeinfo.: Översiktsinformation

om meddelandet, inklusive storlek, typ,
datum och filnamn.

vT
 a bort: För POP3 tas e-posten bort. För

IMAP4 ändras flaggan.

vT
 a bort från server: Tar bort det

Meddelanden

markerade e-postmeddelandet från
servern.(endast POP3)

vS
 kapa nytt medd.: Skriv ett nytt

meddelande eller ett e-postmeddelande.

44
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Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett
meddelande och tryck sedan på knappen O
för att redigera meddelandet.
Du kan använda följande funktioner med
Alternativknappen [Val].
v Skicka: Skickar det markerade

meddelandet.

Utkorg

Meny 5.5

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

v Ta
 bort: Tar bort det markerade

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

vS
 kapa nytt medd.: Skriv ett nytt

[När du vill skicka / avvaktande
meddelanden]

vM
 arkera/avmarkera: Radera ett eller

vS
 kapa nytt medd.: Skriv ett nytt

vF
 iltrera: Visar meddelanden av önskade

vS
 kicka inte: Avbryt sändning eller för

vM
 eddelandeinfo.: Du kan kontrollera

vM
 eddelandeinfo: Du kan kontrollera

meddelandet.

meddelande eller ett e-postmeddelande.
flera meddelanden samtidigt.
typer.
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avvaktande sändning.

meddelandetyp, datum, tid och var det
är sparat.

Meddelanden

meddelandetyp, datum, tid, storlek och
var det är sparat.

meddelande eller ett e-postmeddelande.
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Meddelanden
[För ett meddelande som har
misslyckats]
v Skicka om: Skicka markerat meddelande

på nytt.

v Ta bort: Radera det markerade

meddelandet.

vS
 para som utkast: Du kan skicka

meddelandet till utkast.

vS
 kapa nytt medd.: Du kan skriva ett nytt

meddelande eller E-mail.

vM
 eddelande information: Du kan kolla

meddelandetyp, -datum, -tid, storlek, och
vart det sparats.

Skickat

Meny 5.6

Visar skickade meddelanden(Meddelande/Epost)
[Val]
vV
 idarebefordra: Vidarebefordra

markerat meddelande.

vÄ
 ndra : Du kan redigera det valda

meddelandet.

vT
 a bort: Tar bort det markerade

meddelandet.

vS
 kapa nytt medd.: Öppna ett nytt

meddelande.

vM
 arkera/avmarkera: Radera ett eller

flera meddelanden samtidigt.

vF
 iltrera: Visar meddelanden av önskade

typer.

Meddelanden

vM
 eddelandeinfo.: Översiktsinformation

om meddelandet, inklusive storlek, typ,
datum och filnamn.

46
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Mallar

Meny 5.7

Textmall (Meny 5.7.1)
Vanligt förekommande fraser kan du
lägga till, ändra och radera med vänster
funktionsknapp [Val].

v Beroende på operatör sparas

användbara fraser som standard.

Multimediemallar (Meny 5.7.2)
Med den vänstra funktionsknappen kan du
utföra följande funktioner.
vL
 ägg till ny: Skapa en ny multimediemall.

valda mallen.

vÄ
 ndra: Redigera den valda mallen.
vT
 a bort: Ta bort den valda mallen.
vT
 a bort al

Meny 5.9

Textmeddelande (Meny 5.9.1)
Konfigurera inställningar för SMSmeddelanden.
1. S
 MS-central: Skriv in adressen till din
textmeddelandecentral.
2. Leveransrapport: Genom att aktivera
den här funktionen ser du om ditt
meddelande har kommit fram till
mottagaren.
3. Giltighetstid: Med den här nättjänsten
kan du ange hur länge ett textmeddelande
sparas av meddelandetjänsten.

Meddelanden

vS
 kapa MMS: Skapa ett MMS med den

Meny 5.8

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

Inställningar

Obs!
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Smiley
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Meddelanden
4. M
 eddelandetyp: Text, Röst, Fax,
Personsökare(Nationellt), X.400,
E-post
Normalt används meddelandetypen Text.
Du kan ändra texten till andra format.
Kontakta din operatör för mer information
om denna funktion.
5. Teckenvisning: Auto/
Standardalfabet/ Unicode.
6. Skicka lång text som: Välj ett långt
meddelande som flera SMS eller MMS.

MMS (Meny 5.9.2)
Konfigurera inställningar för MMSmeddelanden.
1. H
 ämtningsläge: 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 Manuellt 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.
vB
 egär rapport: Här bestäms om

Meddelanden

bekräftelse på att meddelandet lästs ska
begäras för ett MMS.

vT
 illåt rapport: Här bestäms om

mottagningsbekräftelse ska skickas på
begäran om sådan.

48
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3. S
 varalternativ: Välj om du vill begära
ett läskvitto från mottagaren och om du
tillåter att läskvitton skickas till avsändare.
vB
 egär svar: Här bestäms om bekräftelse

på att meddelande lästs ska begäras för
ett MMS.

vT
 illåt svar: Här bestäms om bekräftelse

på att meddelande lästs ska skickas på
begäran om sådan.

4. P
 rioritet: 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.

7. Leveranstid: Bestämmer när
meddelandet ska levereras till
mottagaren. MMS-centralen levererar
meddelandet när leveranstiden passerats.
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vT
 itel: Profilens namn.
vM
 MSC URL: Ange MMS-centralens

URL.

vM
 MS Proxy: Ange adress och

portnummer för WAP-gateway.

v Anslutningsläge: Välj ett av

anslutningslägena. (TCP med Proxy, TCP
utan Proxy, UDP)

vU
 ppkopplingar: Ange åtkomstpunktens

namn. (se inställningarna för WAPanslutning.)

Tryck på höger funktionsknapp [Gjord] för
att spara ändringar och slutföra MMSinställningarna.

Meddelanden

6. Bildvisningstid: När du skriver ett
meddelande kan du med den här menyn
konfigurera hur länge varje sida ska visas.

8. MMS-central: Här ställer du in
nätverksinformation för att skicka MMS,
som till exempel MMSC och WAPgateway.
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E-post (Meny 5.9.3)
Konfigurera inställningarna för att ta emot
och skicka e-post.
1. E -postkonto: Skapa eller konfigurera
ett e-postkonto, inklusive e-postserver
och användar-ID. Ändra ett markerat
e-postkonto genom att trycka på höger
funktionsknapp [Val] -2. Redigera Välj det
e-postkonto som ska användas med O
. Du kan välja följande funktioner med
Alternativknappen.
vL
 ägga till ny: Skapa ett nytt e-postkonto.
vÄ
 ndra: Välj om du vill ändra inställningar

i e-postkontot.

vV
 isa: Visar ett valt e-postkonto.
vM
 arkera/avmarkera: Använd

Meddelanden

funktionen markera/avmarkera för att
radera flera poster.

vT
 a bort: Raderar det markerade e-

postkontot. Alla e-postmeddelanden i
kontot kommer att tas bort.

2. T illåt svarsmeddelande: Här väljer du
om bekräftelse på att meddelande lästs
ska skickas på begäran om sådan.
3. Begär e-postsvar: Här bestämmer du
om du vill begära en bekräftelse på att ett
e-postmeddelande har lästs.
4. Hämtningsintervall: Konfigurera
intervall för att hämta e-post automatiskt
från e-postservern för inkommande e-post.
När ett nytt e-postmeddelande tagits
emot visas en ikon överst på skärmen. Välj
automatiskt hämtningsintervall mellan
Av, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2
timmar, 4 timmar och 8 timmar.
Observera att det kan medföra extra
kostnader att använda funktionen
Hämtningsintervall.
5. Inkludera medd. i: Ha med
originalmeddelandet när du
vidarebefordrar eller svarar på det.
6. Inkludera bilaga: Bestäm om du
vill ta med den bifogade filen när du
vidarebefordrar meddelandet.
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7. A
 utohämtning vid roaming: Hämta
e-postkonto automatiskt när du rör dig in i
ett roaming-område.

Skapa ett nytt e-postkonto

8. Meddelande vid ny e-post
Information: När nya e-postmeddelanden
hämtas automatiskt i UE kan du ange om
aviseringsinformation ska visas.

2. E-postkontot måste konfigureras.

1. Välj Lägga till ny på menyn för
epostkontoval.
3. Tryck på mittenknappen [Spara] för att
slutföra konfigurationen av e-postkontot.

9. Signatur: Konfigurera en textsignatur
som kan läggas till i slutet av epostmeddelanden. Signaturen kan läggas
till automatiskt eller manuellt på slutet av
ett e-postmeddelande när det skrivs.

Ändra ett e-postkonto

10. P
 rioritet: Du kan ange prioritet för
meddelandena (Låg, Normal eller Hög).

2. Ändra önskade fält genom att flytta
markören uppåt eller neråt.
3. När du är färdig med konfigurationen
trycker du på mittenknappen [Spara]
för att slutföra konfigurationen av epostkontot.

Obs!
v När du försöker ändra

brevlådetypen kommer alla tidigare
hämtade e-postmeddelanden att
tas bort.

Meddelanden
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1. Markera e-postkonto du vill ändra på
listan med e-postkonton och tryck på
vänster funktionsknapp [Val] och välj
sedan Redigera.
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Meddelanden
Videomeddelande (Meny 5.9.4)

Infotjänst (Meny 5.9.7)

Med den här menyn kan du hämta videopost
om nätoperatören tillhandahåller den
funktionen.

vC
 B på/av: Ställ in status för

Kontrollera vilka tjänster nätoperatören
erbjuder så att du kan ställa in telefonen
därefter.

vS
 pråk: Du kan välja önskat språk. Sedan

mottagningen.

vK
 analer: Lägg till eller ändra kanaler.

kommer infotjänstmeddelanden att visas
på det språket.

Röstmedd.  (Meny 5.9.5)
Du kan lägga till eller ändra
röstbrevlådecenter.

Tjänstmeddelande (Meny 5.9.6)
Konfigurera inställningar för
tjänstmeddelande.

Meddelanden
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Mina saker
Mina bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar
för att hämta bilder från Internet och
Standardbilder.
Tryck på bekräftelseknappen om du vill visa
bilden mer detaljerat.
När en fil är markerad visas följande val när
du trycker på vänster funktionsknapp [Val].
vS
 kicka: Du kan skicka den markerade

bilden i ett meddelande, via e-post
eller Bluetooth, förutsatt att bilden inte
är skyddad med DRM (Digital Rights
Management).
vA
 nvänd som
-B
 akgrundsbild: Du kan använda bilden
som tema för startskärmen.
- Utgående samtal
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vF
 lytta: Flytta filen till en annan mapp.
vK
 opiera: Kopiera filen till en annan

mapp.

vT
 a bort: Radera den markerade bilden.
vM
 arkera/avmarkera: Med funktionen

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

v Filer

- Ändra namn: Ändra namn på bilden.
- Ändra: Med den här funktionen kan du
redigera bilden.
- Filinfo.: Visa information om den
markerade bildfilen.
vS
 kapa ny mapp: Skapa en ny mapp i

den mapp som är markerad.

vB
 ildspel: Du kan starta eller välja ett

bildspel (normal eller helskärm, i önskad
hastighet).

Mina saker

-K
 ontaktbild: Du kan använda bilden
för en vald post i kontakter. När du får
ett samtal visas då den bild du sparat i
kontakter.
- Start up: Du kan använda bilden som
startbakgrund.

- Avstängning: Du kan använda bilden
som avstängningsbild.

vS
 ortera efter: Sortera filer efter namn,

datum eller typ.
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Mina saker
vR
 utnätsvy: Du kan visa bilderna i en

rutnätsvy.

vM
 innesstatus: Visa minnesstatus (mobil

eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar för att
hämta ringsignaler och musik, samt mappar
med Standardljud och Röstanteckningar.
När en fil är markerad visas följande val när
du trycker på vänster funktionsknapp [Val].
vS
 kicka: Du kan skicka den markerade

bilden i ett meddelande, via e-post
eller Bluetooth, förutsatt att bilden inte
är skyddad med DRM (Digital Rights
Management).
vA
 nvänd som
Mina saker

- Röstringsignal: Du använda ljudfilen
som ringsignal för inkommande
röstsamtal.
- Videoringsignal: Du använda ljudfilen
som ringsignal för inkommande
videosamtal.

- Meddelandesignal: Du använda
ljudfilen som signal för när du får ett
meddelande.
- Start: Du använda ljudfilen som signal
för när mobilen slås på.
- Avstängning: Du använda ljudfilen som
ringsignal för när mobilen stängs av.
vF
 lytta: Flytta filen till en annan mapp.
vK
 opiera: Kopiera filen till en annan

mapp.

vT
 a bort: Radera den markerade bilden.
vM
 arkera/avmarkera: Med funktionen

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

vF
 iler

- Ändra namn: Ändra namn på bilden.
- Filinfo.: Visa information om den
markerade bildfilen.
vS
 ortera efter: Sortera filer efter namn,

datum eller filtyp.

v 
Minnesstatus: Visa minnesstatus (mobil

eller externt minneskort).

54
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Mina videor

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade
eller tagna videosekvenser.

vM
 arkera/avmarkera: Med funktionen

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

Om du trycker på O [Anslut] kan du aktivera
videofilen.
Följande funktioner kan du utföra med den
vänstra funktionsknappen [Val] i listan med
Videosekvenser.

- Filinfo.: Visa information om den
markerade videofilen.

v Skicka: Du kan skicka den markerade

v Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp.

videon i ett meddelande, via e-post
eller Bluetooth, förutsatt att videon
inte är skyddad med DRM (igital Rights
Management).

v Använd som: Du använda videofilen

som signal för när du får ett röst- eller
videosamtal.

vF
 lytta: Flytta filen till mobilminnet eller till

det externa minnet.
externa minnet.

vT
 a bort: Radera den markerade

videofilen.

U250_Sweden_0619.indd

55

-Ä
 ndra namn: Ändra videofilens namn.

v Sortera efter: Sortera filer efter namn,

datum eller filtyp.

vR
 utnätsvy: Du kan visa bilderna i en

rutnätsvy.

v Minnesstatus: Visa minnesstatus.

(mobil eller externt minneskort).
Med videospelaren kan du visa videor.
Videofiler visas som miniatyrer i listan. Välj
önskad video med knapparna U/D
/ L / R . Markera önskad video och tryck
Spela upp för att visa videosekvensen.
När du trycker på OK (Spela upp) spelas
videoklippet upp i mediaspelaren. För att
göra paus i uppspelningen, tryck O För att
fortsätta uppspelningen, tryck på O igen.

Mina saker

v Kopiera: Kopiera filen i mobilminnet eller

vF
 iler
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Mina saker
Om du vill göra en skärmdump väljer du
alternativ 3. ta bild när uppspelningen är
pausad.
Om du vill visa uppspelningen i helskärm
väljer du alternativ 1. bredbildsformat under
uppspelningen.
För att återgå till föregående skärmstorlek,
tryck höger funktionsknapp igen i
helskärmsläget.
När du visar videoklipp i mediaspelaren finns
följande val:
vL
 iggande visning: Du kan visa videon i

läget för liggande visning.

vL
 jud av/Ljud på: Om volymen är inställd

på mer än 0 stängs ljudet av och om
volymen är inställd på 0 slås ljudet på.

v Ta bild: Spara det som visas på den

Mina saker

pausade skärmen som en bildfil (endast
tillgängligt i pausläge).

vU
 pprepa: Ställ in val för upprepning

(Ingen/Aktuell fil/Alla filer).

v Filinfo.: Kontrollera information för filen

som spelas (Namn, Storlek, Datum, Typ,
Längd, Tid).
vS
 kicka: Du kan skicka den markerade
videon i ett meddelande, via e-post
eller Bluetooth, förutsatt att videon
inte är skyddad med DRM (igital Rights
Management).
v Ta bort: Radera den markerade videon.
v 
Använd som: Du använda videofilen

som signal för när du får ett röst- eller
videosamtal.

Mina applikationer

Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program
från den här menyn. Den har två mappar
som standard, Spel och Program. Varje mapp
har en färdig länk för att hämta spel eller
program. Observera att det kan medföra
extra kostnader att använda onlinetjänster.
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Övrigt

Meny 6.5

Filer som inte är bilder, videor, ljud eller
program lagras i den här mappen. De tas
emot med e-post.

Mitt minneskort

Meny 6.6

Om du köper till ett externt microSDminneskort, så kan du hantera mer innehåll.
Du hanterar innehållet på minneskortet på
samma sätt som på telefonen.

Mina saker
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Verktyg
Snabbmeny

Meny 7.1

Du kan ange funktioner som ska sparas i
snabbmenyn. Du kan spara funktioner som
används ofta i snabbmenyn.

Alarm

Meny 7.2

Om du ställer in alarmet visas
i
meddelandefältet. Alarmet ljuder på
den inställda tiden. Tryck på O för att
stänga av alarmet. Tryck på den vänstra
funktionsknappen [Snooze] och välj hur
långt snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet
tystnar och återtas efter den valda snoozetiden. 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.
Verktyg

2. Aktivera/Avbryt alarm: Ställ eller avbryt
alarmet med valen för att ställa in alarm
eller genom att 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
repetitionsläge med L / R eller välj det
läge du vill ha i listan genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Lista].
5. Välj klocka: Välj vilken alarmsignal som
ska låta när alarmet går genom att trycka
på vänster funktionsknapp [Redigera].
6. Skriv anteckning: Ange alarmnamn.
7. Snooze: Ange längden på snooze-tiden
för alarmet.
8. När du är färdig med inställningarna av
alarmet trycker du på Klar.

Obs!
v Alarmet kommer att ringa även om

mobilen är avslagen.
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Miniräknare

Meny 7.3

Enhetsomvandlare

Meny 7.4

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

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

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen
[Val].

1. Välj menyn Valuta.

2. Välj önskad funktion.
Skriv in siffror genom att använda
siffertangenterna och ange räknesätt med
U/D / L / R .
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2. Användaren kan ställa in en växelkurs
med menyalternativet "Ändra valuta".
3. Ange upp till 6 olika valutors växelkurser i
förhållande till SEK och tryck på [Spara].
Nu kan du konvertera en valuta till en
annan.
4. Du kan visa värdet på upp till 6 valutor.
5. Tryck [Återst.] om du vill rensa
inmatningsfältet.

Yta (Meny  7.4.2)
1. Välj menyn Yta.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med
[Enhet].

Verktyg

Skriv decimalkomma med * . Ta bort
tecken genom att trycka på C . Tecken
tas då bort ett och ett i omvänd ordning.
Om du trycker och håller inne C tas
alla tecken bort på en gång. 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.

Valuta (Meny 7.4.1)
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3. Ange standardenhet och visa det
konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck
på för [Återst.]. Markören ställer sig då i
inmatningsfältet.

Längd (Meny 7.4.3)

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

Temperatur  (Meny 7.4.5)
1. Välj menyn Temperatur.

1. Välj menyn Längd.

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

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

3. Ange standardenheten 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.

Vikt (Meny 7.4.4)

Volym (Meny 7.4.6)
1. Välj menyn Volym.

Verktyg

1. Välj menyn Vikt.

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

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

3. Ange standardenheten och visa det
konverterade värdet.

3. Ange standardenheten och visa det
konverterade värdet.

4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck
på för [Återst.]. Markören ställer sig då i
inmatningsfältet.
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Hastighet (Meny 7.4.7)
1. Välj menyn Hastighet.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med
[Lista].
3. Ange standardenheten och visa det
konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck
på för [Återst.]. Markören ställer sig då i
inmatningsfältet.

Världstid

Meny 7.5

Världstidsfunktionen ger information om vad
klockan är i större städer i världen.
1. Du kan välja en önskad stad som bas med
hjälp av den vänstra funktionsknappen
Alternativ o Lägg till stad eller
Alternativ o Lägg till stad o Karta.
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4. Du kan välja analogt klockläge med
Alternativ o Analog klocka.

SIM-tjänster

Meny 7.6

Din nätoperatör kan erbjuda dig speciella
funktioner via SIM-kortet, t.ex. banktjänster
och börsnyheter. Om du är registrerad
för någon av de här tjänsterna så visas
tjänstens namn sist i huvudmenyn. SIMtjänsterna anpassar telefonen för framtiden
genom att nya tjänster från din nätoperatör
kan användas när de utvecklas.
Du får mer information från din nätoperatör.

Verktyg

2. Du kan byta stad med hjälp av den vänstra
funktionsknappen Alternativ o Ändra
stad eller Ändra aktuell stad.

3. Du kan byta till sommartid med hjälp av
den vänstra funktionsknappen Alternativ
o Sommartid.
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Kontakter
Lägg till ny

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Du
kan ange namn, olika telefonnummer och
e-postadresser till en ny kontakt. Du kan
också tilldela kontakten till grupper, lägga
till en bild eller avatar, ge kontakten en
speciell ringsignal och till och med skriva en
anteckning om kontakten.

Sök

Meny 8.2

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

Kortnummer

Meny 8.3

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.

Grupper

Meny 8.4

Använd den här menyn om du vill hantera
gruppinformation (både information sparade
i mobilen och på USIM-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.

Kontakter
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Servicenummer

Meny 8.5

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

Eget nummer

Meny 8.6

Meny 8.7

Visa information (Meny 8.8.1)
vV
 isa kontakter från: Välj vilken

kontaktinformation som ska visas (från
telefonens minne, USIM-kortet eller
bäggedera). Standardinställningen är Alla.

vV
 isa namn: Du kan ställa in

visningsordningen per namn.
avatar eller inte.

Synkronisera (Meny 8.8.2)
Kopiera (Meny 8.8.3)
Kopiera kontaktinformation från
telefonminnet till USIM-kortet eller från
USIM-kortet till telefonminnet. Kopiera valda
poster eller allihop.

Kontakter

Du kan skapa egna visitkort genom att trycka
på den vänstra funktionsknappen Lägg till.
När du har angett namn, nummer, e-post och
bild kan du använda det som ett visitkort när
du skickar meddelandet.
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Meny 8.8

vV
 isa bilder: Ange om du vill visa bild/

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

Mitt visitkort

Inställningar
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Kontakter
Flytta (Meny 8.8.4)

Rensa kontakter (Meny 8.8.7)

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

Radera all kontaktinformation. Radera all
kontaktinformation sparad i mobilen och på
USIM-kortet.

Säkerhetskopiera kontakter
(Meny 8.8.5)

Minnesinfo. (Meny 8.8.8)
Du kan kontrollera statusen hos minnet på
den här menyn.

Du kan spara alla telefonboksdata på
externa minneskort genom att formatera
vcard.

Återställ kontakter (Meny 8.8.6)
Du kan återställa alla telefonboksdata på
externa minneskort till telefonens minne
genom att formatera vCard.

Kontakter
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Webbläsare
Hem

Meny 9.1

Sessionsdata bör rensas innan du upprättar
en ny säker datasession.

Ange adress

Meny 9.2

Du kan själv skriva in en URL-adress och
öppna den tillhörande webbsidan.
v Ange en symbol genom att trycka på

vänster funktionsknapp [Val] och välja
1.Infoga symbol på Val-menyn, så visas
en symboltabell.

v Byt inmatningsläge genom att trycka på

vänster funktionsknapp [Val] och välja 2.
Inmatningsläge.

Meny 9.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast
besökta URL-adresser/sidor. Åtgärderna
Skicka, Lägg till ny, Redigera, Markera/
avmarkera eller Ta bort kan utföras för
Favoriter. Ett flertal förkonfigurerade URLadresser finns lagrade som favoriter.
Lägga till en ny favorit
1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] och
välj 2. Lägg till ny på Val-menyn.
2. Skriv in en titel och den tillhörande URLadressen.
3. Spara med O.
Öppna en sparad favorit
Tryck på O när du vill öppna en favorit.
Webbläsare
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Bokmärken
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Webbläsare
Skicka favoriter till andra
Välj Skicka på Val-menyn. Du kan skicka
favoriter som ett meddelande eller med
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.

Sparade sidor

Meny 9.4

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

Historik

Meny 9.5

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

Redigera favoriter
Välj Redigera på Val-menyn. Redigera titeln
och den tillhörande URL-adressen. Spara
med O.

Obs!
v Du kan använda mobil-TV-tjänsten.

Inställningar

Meny 9.6

Du kan ändra webbläsarens inställningar
för hur du ansluter, visar sidor och hanterar
säkerhet och certifikat.

Profil (Meny 9.6.1)
Välj en profil genom att trycka på O. Då
aktiveras profilen för start av webbläsare.

Webbläsare

66

U250_Sweden_0619.indd

66

2007.6.20

4:21:3

Inställningar för utseende

Cookies (Meny 9.6.4)

(Meny 9.6.2)

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.

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).

Cache (Meny 9.6.3)
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.

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

Säkerhet (Meny 9.6.6)
Certifikatlista
Om det lagrats, Här finns en lista med rot/
ca-certifikat nödvändiga för WTLS/TLS. 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.

Webbläsare
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Återställa inställningar (Meny 9.6.5)
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Anslutningar
Bluetooth

Meny *.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.

För att använda Bluetooth-funktioner måste
du först Slå på.
2. Söka efter enhet
•M
 eny o *.Anslutningar o 1.
Bluetootho 2. Sök efter ny enhet
På den här menyn kan du söka efter och para
ihop en ny Bluetooth-enhet med telefonen.
Läs <Ihopparning av enheter>.
3. Ihopparade enheter

Obs!
v 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.

Om det inte finns några ihopparade
enheter.
Val o Lägg till ny enhet
Om det redan finns en ihopparad
Bluetooth-enhet.
•M
 eny o *Anslutningar o1.
Bluetooth o Ihopparade enheter

Anslutningar

Val
vL
 ägg till ny enhet: Med den här menyn

1. Komma igång
•M
 eny *. Anslutningar o 1.
Bluetooth o 1. Slå på/Stäng av

kan du para ihop en ny Bluetooth-enhet
med telefonen.

vÄ
 ndra namn: På den här menyn kan

du använda ett smeknamn för en
ihopparad enhet.
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v Anslut

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.
vT
 a bort: Med den här menyn kan du ta

bort den ihopparade Bluetooth-enheten.

vT
 a bort alla: Med den här menyn kan du

ta bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.

4. Bluetooth-inställningar
•M
 eny *.Anslutningar o 1.
Bluetooth o 4. Inställningar

- Min namn: Skriv in vad din mobil ska ha
för namn när den hittas av andra enheter.
Mobilens namn visas bara på andra
enheter när [Enhetens synlighet] är inställd
på [Synlig].
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- Min adress: På den här menyn visas din
Bluetooth-enhets adress.

Obs!
v 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.

<Para enheter>
1. Sök efter en Bluetooth-enhet att ansluta
till genom att trycka på Val > Lägg till
ny enhet
2. På skärmen visas meddelandet Söker
efter enheter. Bluetooth-enheter inom 10
meters räckvidd hittas.

Anslutningar

- Min synlighet: Ställ in på [Enhetens
synlighet] så andra enheter kan hitta
telefonen när de söker efter en Bluetoothenhet. Väljer du [Synlig] kommer andra
enheter inte hitta din telefon när de söker
efter en Bluetoothenhet.

- T jänster som stöds: På den här menyn
visas en lista över Bluetooth-tjänster som
är tillgängliga i telefonen.
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Anslutningar
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 Lägg t. 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.
<Ansluta headset/handsfree>
1. Para ihop headsetet på det sätt som
beskrivs i avsnittet Ihopparning av enheter.
Anslutningar

2. Använd headsetet genom att välja
headsetet från de ihopparade enheterna,
och välj Val>Anslut.
3. Om du vill koppla bort headsetet väljer
du det från de ihopparade enheterna och
väljer sedan Val>Koppla från.
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<Ta bort enheter>
1. Välj en enhet du vill koppla bort på
skärmen Ihopparade enheter.
2. Du kan ta bort en enhet genom att
välja Alternativ > Ta bort. Ta bort alla
ihopparade 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 saker > 1. Mina bilder / 2.
Mina ljud / 3. Mina videor / 5.Övrigt / 6.
Mitt minneskort > Välj data att överföra >
Val > Skicka > 3. Bluetooth 4. Mina
applikationer
2. Överföra data
1) De ihopparade enheterna visas. Om den
önskade enhet inte finns med i listan
väljer du [Uppdatera].
2) Välj den enhet du vill överföra data
till bland enheterna i listan och tryck
på den.
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3) Om den andra parten godkänner
överföringen så överförs data.
<Ta emot data med Bluetooth>
Om en annan part försöker överföra data
visas en anslutningsförfrågan på skärmen.
Om du tillåter anslutningen överförs data till
din telefon.
Under dataöverföringen ändras Bluetoothikonen till en Filöverföringsikon.
De mottagna filerna sparas i relevant mapp
efter filtyp. Exempelvis sparas bildfiler
automatiskt i mappen Mina bilder.

Server-synk.

Meny *.2

Obs!
tillgänglig i alla länder. Kontakta
din tjänsteleverantör för mer
information.

U250_Sweden_0619.indd

Anslut
1. Välj posten Anslut och tryck på O .
2. Anslut till servern med den valda
serverprofilen. Den animerade
synkroniseringen visas medan
synkroniseringen pågår.
Listor
Välj alternativet Listor och tryck på O om du
vill se en förteckning över den senast utförda
synkroniseringen.
Serversynk. Center
1. Välj posten Serversynk.center och tryck
på O .
2. Med den här menyn kan du ställa in
profilen för en Synkroniseringsserver.
vP
 rofilnamn: Skriv in namnet för profilen.

Anslutningar

v Den här tjänsten är inte

Om nätverksoperatören stöder
synkroniseringstjänster kan du använda
den här funktionen för att synkronisera
data i telefonen med data på en server
som exempelvis Kontakter, Att göra och
Anteckning via ett trådlöst nätverk.
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Anslutningar
vVärdadress: Kontakta din

vA
 nteckningsnamn: Skriv namnet på

vS
 yncML-proxy: Kontakta

v Synktyper: Välj typ av synkronisering

vA
 nvändarnamn: Ange ditt användar-ID

vA
 nslutningspunkt: Välj en uppkoppling

tjänsteleverantör.

tjänsteleverantören.

fö synkroniseringsservern.

serverns databas för Anteckningar.
nedan.

för dataanslutningen.

vL
 ösenord: Skriv in ditt lösenord.
vN
 amn: På/Av
vN
 amn på kontakt: Skriv in namnet på

serverns databas för Kontakter.

vK
 alender: Välj om du vill synkronisera

din Kalender eller ej.

vK
 alendernamn: Skriv inn navnet på

kontaktdatabasen for servertilgang.

vA
 tt-göra: Välj om du vill synkronisera din

Att-göra-lista eller ej.

Anslutningar

vA
 tt-göra-titel: Skriv in namnet på

serverns databas för Attgöra.

vA
 nteckning: Välj om du vill synkronisera

USB-anslutning

Meny *.3

Telefonens USB-anslutning kan användas för
flera ändamål. USB-anslutningsläget måste
ställas in för flera användningsområden.
Vid användning av masslagringsfunktionen
med exempelvis USB-minnen väljer du
Masslagring på den här menyn. Masslagring
är endast tillgängligt för externa minneskort.
Om du använder andra funktioner som
uppringning, PC Sync m.fl. förutom
masslagring, väljer du Datatjänst på den
här menyn.

anteckningen.
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Kalender
Kalender

Meny 0.1

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 en grå ruta. Tryck
på 1 för att visa föregående år och
3 för att visa nästa år, trycker du 5
kommer du till dagens datum.Tryck på
7 för att visa föregående månad och
9 för att visa nästa månad. Genom
att trycka på * byter du till veckovy.
Bläddra mellan datum med hjälp av
U / D / L / R .
2. Detaljerad visning
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Du kan lägga till en händelse. Konfigurera
startdatum, slutdatum, starttid, sluttid,
innehåll, typ av schema, repetition och
påminnelse för varje schemapost.
vA
 nge typ: Möte, Jubileum, Födelsedag,

Andra

vA
 ktivera upprepning: En gång, Varje

dag, Varje vecka, Varje månad, Varje år,
Användarinställn.

vA
 ktivera alarm: Inget alarm, I tid, 15min.

innan, 30 min. innan, 1 timme innan, 1
dag innan, 3 dagar innan, 1 vecka innan.

Ta bort poster
1. Ta bort tidigare poster
Med den här funktionen kan du ta bort
alla tidigare poster.
2. Ta bort alla poster
Med den här funktionen kan du ta bort allt
sparat kalenderinnehåll.

Kalender

Du kan använda ett detaljerat schema
som visar hela innehållet i det schema
som konfigurerats. Sk icka schemat till
en annan telefon eller en webbplats med
SMS, MMS (bildmeddelande), e-post
eller Bluetooth med hjälp av vänster
funktionsknapp [Val].

Lägga till ny händelse

73

73

2007.6.20

4:21:3

Kalender
Markera helgdagar
Du kan markera helgdagar i kalendern.

Anteckning

Meny 0.3

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val]
och välj Skriv in semester.

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

Valt datum visas nu i rött.

vL
 ägg till anteckning

Ta bort helgdagen genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val] och välja Rensa
semester.

vÄ
 ndra och radera anteckningar

Påminnelser

Privat anteckning

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.

Tryck på den vänstra funktionsknappen
[Val] och välj Skriv in semester. Ange en
säkerhetskod för att få använda den här
menyn.

Meny 0.4

vL
 ägg till privat anteckning

Att göra

Meny 0.2

Kalender

Du kan visa ändra och lägga till uppgifter.
Uppgifterna visas i tidsordning. Uppgifter
visas på olika sätt beroende på om de är
slutförda eller inte.
vL
 ägg t.

vR
 edigera och ta bort privat

anteckning

Hitta datum

Meny 0.5

Med den här funktionen kan du söka efter
datum.

vD
 etaljerad visning och Ändra
v Ställ in uppgiftsstatus
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Inställningar

Meny 0.6

Kalender (Meny 0.6.1)
Ange inställningar för visning av kalendern.
vS
 tandardvy: Du kan ange standardvy för

kalendern: månadsvy, veckovy

vS
 tarttid veckovis: 1AM, 2AM, 3AM,

4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM,
10AM, 11AM, 12PM

v Veckan börjar på: Du kan ange

standarddag som inleder veckan:
söndagar eller måndagar

Säkerhetskopiera kalender och
Att göra-uppgifter (Meny 0.6.2)

Återställ kalender och Att göra
uppgifter (Meny 0.6.3)
Du kan återställa säkerhetskopieringsfiler för
kalender eller aktiviteter när du sätter in ett
externt minne.

Minnesinfo. (Meny 0.6.4)
Du kan visa information om tillgängligt
minne för Kalendern, Uppgifter,
Anteckningar och Privata anteckningar.

Ta bort alla (Meny 0.6.5)
Du kan ta bort allt i Kalendern, Uppgifter,
Anteckningar och Privata anteckningar.

Du kan skapa säkerhetskopieringsfiler för
kalendern eller aktivitetsposter som sparas i
telefonen när du sätter in ett externt minne.
Kalender
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Inställningar
Telefon

Meny #.1

Skärm

Meny #.2

Automatiskt knapplås (Meny #.1.1)

I den här menyn kan du ställa in alternativen
för skärmen och menyns grafiska gränssnitt.

Om du aktiverar den här funktionen aktiveras
knapplåset automatiskt i viloläge utan att du
behöver trycka på någon knapp.

Skärmtema (Meny #.2.1)

Språk (Meny #.1.2)

Du kan välja vilket skärmtema som ska visas
på huvudskärmen.

Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja
Automatisk på språkmenyn så används det
språk som används på USIM-kortet.

Menyutseende (Meny #.2.2)

Energispar (Meny #.1.3)

Font (Meny #.2.3)

Välj om strömsparläget ska vara på eller ej.

Mobilinfo (Meny #.1.4)
Inställningar

Den här funktionen visar telefonnumret
på USIM-kortet, modell, namn och
mjukvaruversion på mobiltelefonen.

Välja önskat menyutseende, Rutnätsstil eller
En och en.

Du kan välja teckensnitt, teckenstorlek och
teckenfärg när du ringer upp nummer med
L , R .

Bakgrundsbelysning (Meny #.2.4)
Du kan ange tidsgräns för
bakgrundsbelysning och ljusstyrka på
startskärmen och tidsgräns för knappsatsen
individuellt.
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Välkomstmeddelande (Meny #.2.5)
Efter att du valt På kan du skriva in ett
välkomstmeddelande.

Tid och datum

Meny #.3

5. Välj format för timsignal, t.ex. Av, Gökur
eller Ringklocka.
6. Tryc -knappen för att ställa in klockan med
det angivna värdet.

Datum (Meny #.3.2)
1. Välj Datum från listan med Datum & tid
och tryck på O .

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.

2. Välj datumformat med L och R

Tid (Meny #.3.1)

4. Tryck på mittenknappen [Spara] så ställs
angivet datum in.

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

3. Ange timme, minut och sekund med hjälp
av sifferknapparna.
4. Välj tidsformat med L och R
navigationsknapp.
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Auto. datum/tid (Meny #.3.3)
När den automatiska uppdateringen är
På uppdateras datum och tid automatiskt
utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta
först är valt bekräftas tid och datum innan de
uppdateras automatiskt.

Inställningar

2. Ställ markören på önskat fält, Timmar,
Minuter, Sek. eller am/pm med hjälp av
navigeringsknapparna. (När du valt 12timmar som Tidformat)

navigationsknapp.

3. Ange timme, minut och sekund med hjälp
av sifferknapparna.
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Inställningar
Sommartid (Meny #.3.4)

Nätläge (Meny #.4.2)

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

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

Nät

Meny #.4

Välj nät (Meny #.4.1)
Välj mellan Automatisk eller Manuell.

vA
 utomatisk: Söker alla anslutbara nät.
vU
 MTS: Söker endast nät som stödjer 3G.
vG
 SM 900/1800: Sök endast nätverk som

använder GSM 900/1800-banden.

vG
 SM 1900: Söker endast nätverk som

stöder GSM 1900 MHz.

vA
 utomatisk: Med den här funktionen

Förvald lista (Meny #.4.3)

vM
 anuell: Alla nuvarande tillgängliga

vL
 ägg till ny: Du kan lägga till ett nytt nät

söks nättäckning och registrering på nätet
automatiskt. Den rekommenderas för
bästa service och kvalitet.

Inställningar

nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas
och du kan välja att registrera dig på ett
av dem. Om registreringen på nätverket
misslyckas visas nätverkslistan igen
och du kan välja ett annat att registrera
dig på.

Om nät söks automatiskt kan du lägga till
nät som du föredrar att ansluta till. Du kan
välja mellan följande alternativ:
med hjälp av följande.

- Sök: Välj ett nät från listan lagrad i
telefonen.
- Ange nytt nät: Lägg till ett nytt nät
genom att ange landskod (MCC) och
nätets kod (MNC) och RAT till Lägg t.
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vT
 a bort: Raderar det markerade nätet.
vÄ
 ndra: Du kan ändra informationen för

det valda nätverket.

vF
 lytta upp: Flytter det valgte netværk

opad.

vF
 lytta ner: Flyttar markerat nät neråt.

Säkerhet

Meny #.5

PIN-begäran (Meny #.5.1)
När det här är valt till På blir du ombedd
att slå din PIN-kod varje gång du slår på
telefonen.

Anslutningspunkter (Meny #.4.4)

Obs!

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 redigera följande inställningar genom
att trycka på vänster funktionsknapp [Val]
och Redigera.

v Tryck på höger funktionsknapp i

Du kan ändra nätverksinställningarna för
uppspelning av strömmande innehåll.
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Inställningar

Uppspelning (Meny #.4.5)

fönstret för PIN-kod så återgår du
till föregående steg.
v 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.
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Inställningar
bekräfta ditt val.

Obs!
v Högsta antalet gånger du får skriva

in PUK-koden är 10.
(Obs!: Om du anger en felaktig
PUK-kod 10 gånger blockeras
USIM-kortet och måste ersä
v Om begäran om PIN-kod inte kan
avaktiveras p.g.a. inställningar från
din operatör kommer du inte kunna
välja det här menyalternativet.

v För att låsa upp mobilen måste du ange

din säkerhetskod.

Ändra koder (Meny #.5.3)
Du kan ändra PIN, PIN2 och mobilens
lösenord.

Minneshanterare

Meny #.6

Telefonens gemensamma minne
(Meny #.6.1)

Mobillås (Meny #.5.2)
Du kan låsa din telefon. Följande fyra
låsfunktioner finns tillgängliga.
Inställningar

När mobilen slås på: Låser mobilen varje
gång den slås på.

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

Om SIM-kortet byts ut: Låser mobilen när
telefonens USIM har blivit utbytt.
Omedelbart: Låser mobilen omedelbart.
Ingen: Avaktiverar låsfunktionen.
Du måste slå in din säkerhetskod för att
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Telefonens tilldelade minne

USIM-minne (Meny #.6.3)

(Meny #.6.2)

Den här funktionen visar status för
användarminne på USIM-kortet.

Den här funktionen visar status för minnet
tilldelat till användaren. Normalt innehåller
det SMS, Kontakter, Kalendern, Uppgifter
och Anteckningar.
1. Alarm(utom standardalarm)
2. Samtalslistor
3. Bokmärken(utom standardfavoriter)

Externt minne (Meny #.6.4)
Den här funktionen visar status för
användarminne på det externa minneskortet.
Den här funktionen visar förhållandet mellan
använt och ledigt minne.

4. Diverse

Huvudlagringsinställning (Meny #.6.5)

v 
Privat anteckning

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

vS
 nabbmeny(utom standardmenyer)
vW
 ebbläsare > Historik
vW
 ebbläsare > Sparade sidor
vM
 eddelanden > Nyligen använda
vS
 amtalslängd

Det ger en klar bild över utnyttjat värde
jämfört med totalt värde för varje post.
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Återst. Inställn.

Meny #.7

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

Inställningar

vS
 amtalskostnader
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Tillbehör
Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina
kommunikationsbehov.

Reseladdare
Med den här laddaren
kan du ladda batteriet
när du inte är hemma
eller på kontoret.

Obs!
v Använd endast originaltillbehör

från LG.

v I annat fall kanske inte garantin

gäller.

v Tillgången på tillbehör kan variera

Standardbatteri

lokalt. För mer information kontakta
din lokala återförsäljare.

Tillbehör

82

U250_Sweden_0619.indd

82

2007.6.20

4:21:4

Headset
Headset ansluts till telefonen så att den kan användas utan att du behöver använda händerna.
Hörlurar, mikrofon och integrerad svars- och avslutningsknapp. Köpes separat (medföljer ej). Om
du vill ha mer information kontaktar du din lokala återförsäljare eller ett servicecenter.

SGEY0005516

SGEY0003209

Tillbehör
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Teknisk information
Allmänt
Produktnamn: KU250
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Nettovikt: 57.2g (utan batteri)

Temperaturgränser
Normal: 55°C
Laddning: 45°C

Teknisk information
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kU250 HÅNDBOK
- NORSK

Dette dokumentet er brukerhåndboken til
videomobiltelefonen LG KU250 3G. LG Electronics
har alle rettigheter til dette dokumentet. Det er
forbudt å kopiere, endre og distribuere dette
dokumentet uten samtykke fra LG Electronics.

Kaste det gamle utstyret
1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt,
betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes på annen måte enn den
kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er
opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater,
kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten
eller butikken der du kjøpte produktet.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig å la være å følge
dem. Mer detaljert informasjon finner du i
denne håndboken.

Sertifiseringsinformasjon
(SAR)

Den mobile enheten er en radiosender og
-mottaker. Den er utformet og produsert
slik at den ikke overskrider grenseverdiene
for eksponering for radiobølger (RF) som
er anbefalt i internasjonale retningslinjer
(ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del
av omfattende retningslinjer og fastsetter
tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen
generelt. Retningslinjene er utviklet av
uavhengige vitenskapelige organisasjoner
gjennom periodisk og grundig evaluering av
vitenskapelige studier.

U250_Norway_0619.indd

Eksponeringsstandarden for mobile
enheter bruker måleenheten SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-grensen som er
oppgitt i de internasjonale retningslinjene er
2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved standard
bruksplasseringer når enheten overfører
med det høyeste sertifiserte strømnivået
i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR
fastsettes ved det høyeste sertifiserte
strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået
til enheten under bruk være godt under
maksimalverdien. Dette skyldes at enheten
er utformet for å bruke flere strømnivåer, slik
at den bare bruker den strømmen som er
nødvendig for å få kontakt med nettverket.
Generelt er det slik at jo nærmere du er
en basestasjon, jo lavere vil den avgitte
effekten være. Før en telefonmodell blir
tilgjengelig for salg for befolkningen
generelt, må det vises til samsvar med det
europeiske R&TTE-direktivet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

DENNE ENHETEN FØLGER
INTERNASJONALE RETNINGSLINJER
FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

I retningslinjene er det inkludert en betydelig
sikkerhetsmargin som er utarbeidet for å
sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av
alder og helsetilstand.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Dette direktivet inneholder som et av de
viktigste kravene at helsen og sikkerheten
til brukeren og andre personer beskyttes.
Den høyeste SAR-verdien for denne enheten
etter testing for bruk inntil øret er 1,24 W/kg.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Denne enheten følger retningslinjene for
RF-eksponering enten ved vanlig bruk inntil
øret eller når den plasseres minst 1,5 cm ut
fra kroppen. Når det brukes en bæreveske,
belteklips eller holder for oppbevaring
av enheten på kroppen, bør denne ikke
inneholde metall, og den bør holde produktet
minst 1,5 cm ut fra kroppen. Enheten krever
en kvalitetstilkobling til nettverket for å
kunne overføre datafiler eller meldinger. I
noen tilfeller kan overføringen av datafiler
eller meldinger bli forsinket inntil en slik
tilkobling er tilgjengelig. Sørg for at de
ovennevnte instruksjonene om avstand
følges til overføringen er fullført. Den
høyeste SAR-verdien for denne enheten
etter testing for bruk inntil kroppen er 1,04
W/kg.

* SAR-grensen for mobile enheter som
brukes av befolkningen generelt, er 2,0
watt/kilogram (W/kg) gjennomsnittlig fordelt
over ti gram kroppsvev. Retningslinjene
inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin for
å gi befolkningen ekstra beskyttelse og for
å ta høyde for variasjoner i målinger. SARverdier kan variere i henhold til nasjonale
rapporteringskrav og nettverksbåndet.
SAR-informasjon fra andre regioner finner
du under produktinformasjonen på www.
lgmobile.com.

Stell og vedlikehold av
produktet
ADVARSEL!
Bruk bare batterier, lader og tilbehør
som er godkjent for bruk med denne
bestemte telefonmodellen. Bruk
av andre typer utstyr kan gjøre
godkjennelsen eller garantien for
telefonen ugyldig, og kan være farlig.
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v Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert

v Ikke berør skjermen med skarpe objekter.

v Oppbevar telefonen i god avstand fra

v Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.

servicetekniker ta seg av reparasjoner).

elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller
datamaskin.

v Telefonen bør ikke plasseres nær

varmekilder som radiatorer eller komfyrer.

Det kan påføre telefonen skade.

v Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med

varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til
hinder, og unngå unødvendig berøring av
antennen.

v Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

v Ikke mist telefonen i gulvet.

Elektronisk utstyr

da dette medfører fare for eksplosjon.

v Utsett ikke telefonen for mekaniske

vibrasjoner eller støt.

v Telefonens belegg kan skades hvis den

dekkes med vinylomslag e.l.

v Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens

belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler, slik,
som benzen, tynner eller alkohol).

v Utsett ikke telefonen for kraftig røyk

eller støv.

v Oppbevar ikke telefonen ved siden

av kredittkort eller billetter. Det kan
påvirke informasjonen som er lagret på
magnetstripene.

U250_Norway_0619.indd

Alle mobiltelefoner kan generere interferens,
noe som kan påvirke funksjonen til
elektronisk utstyr.
v Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av

medisinsk utstyr uten først å spørre om
tillatelse. Unngå å plassere telefonen over
en pacemaker, f.eks. i brystlommen.

v Enkelte typer høreapparater kan forstyrres

av mobiltelefoner.

v Mindre interferens kan påvirke fjernsyn,

radioer, PC-er osv.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

v Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen,
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Trafikksikkerhet
Undersøk hvilke lover og regler for bruk av
mobiltelefon som gjelder der du kjører.
v Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens

du kjører.

v Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
v Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

v Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du

kjøre ut til kanten av veien og stoppe før
du ringer eller besvarer et anrop.

v IRF-energi kan forstyrre noen av de

elektroniske systemene i bilen din, slik
som bilstereoen eller sikkerhetsutstyr.

v Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag,

må denne ikke dekkes til med installert
eller transportabelt trådløst utstyr. Det
kan forårsake alvorlige skader på grunn av
utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, vær
vennlig å påse at volumet er på et slikt nivå
at du er oppmerksom på det som skjer rundt
deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i
trafikkerte områder.

Unngå skader på hørselen
din!
Du kan få skader på hørselen din, dersom du
utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler
derfor at du holder telefonen bort fra ørene
når du skrur den av og på. Volumet på
ringetoner og musikkavspilling bør også
settes på et rimelig nivå.

Sprengingsområde
Ikke bruk telefonen mens sprenging pågår.
Følg restriksjoner, reguleringer og regler.

Områder med mulig
eksplosjonsfare
v Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe

eller i nærheten av drivstoff eller
kjemikalier.
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v Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver

eller brennbar gass/væske sammen med
mobiltelefon og tilbehør.

I fly
Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.
v Slå av mobiltelefonen før ombordstigning

i fly.

personalet.

Informasjon om og
behandling av batteri
v Du behøver ikke å lade ut batteriet

BARN
Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor
små barns rekkevidde. Telefonen inneholder
små deler som kan føre til kvelningsfare hvis
de løsnes.

U250_Norway_0619.indd

Det er mulig at nødsamtaler ikke er
tilgjengelige under alle mobilnettverk.
Derfor bør du ikke være totalt avhengig av
telefonen for å kunne foreta en nødsamtale.
Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

fullstendig før det lades opp på nytt. I
motsetning til andre batterisystemer
finnes det ikke noen minneeffekt som kan
skade batteriytelsen.

v Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-

ladere er utformet for å gi batteriet lengst
mulig levetid.

v Ikke demonter eller kortslutt

batteripakken.

v Pass på at metallkontaktene på

batteripakken er rene.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

v Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra

Nødsamtaler



9

2007.6.20

4:12:2

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
v Skift ut batteriet når det ikke lenger

fungerer tilfredsstillende. Batteripakken
kan lades opp hundrevis av ganger før den
må erstattes.

v Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i

bruk på lang tid.

v Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys

eller for bruk i høy fuktighet, slik som
på badet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

v Ikke legg igjen batteriet på varme eller

kalde steder. Dette kan skade batteriets
ytelse.

v Det kan være fare for eksplosjon hvis

batteriet byttes ut med feil type batteri.

v Kast batterier i samsvar med

produsentens instruksjoner.

10
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KU250 Produktbeskrivelse
Telefonens deler
Åpen
Høyttaler
Alfanumeriske taster
v s tandby-modus:
U Hurtigmeny
D Kontaktliste
L Favoritter
R Meldinger

U250_Norway_0619.indd

og ned.
Menytast

Mikrofon

vN
 ederst: Angivelse for

programmerbare taster

Valgtast
Disse tastene utfører funksjonen
som er angitt nederst på skjermen.
Tøm-tast
Sletter ett tegn ved hvert
trykk. Hold tasten nede for å
slette alt som er tastet inn.
Alfanumeriske taster
v s tandby-modus: Angi nummer for
å ringe. Hold nede
0 - Internasjonale samtaler
1 - Aktiver meny for
Talemeldingssenter

KU250 Produktbeskrivelse

v I menyen: Bla opp

Hoved-LCD
vØ
 verst: Signalstyrke,
batterinivå og andre funksjoner

2 til 9 - Hurtig-oppringing
v redigeringsmodus: Skriv inn

tall og bokstaver.
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KU250 Produktbeskrivelse
Venstre valgtast/
høyre valgtast

Headsett/lader/
Kabelkontakt
Merk!
v Forsikre deg om at

telefonen er slått på, og at
ingen samtaler er aktive,
før du kobler til USBkabelen.

Avslutt
OK-tast
Sendetast
KU250 Produktbeskrivelse

Bakside

Spor for microSD-minnekort

Ekstern kameralinse

Batterideksel

Batteri
USIM-kortholder
Batteriterminaler
USB-kabelen.

12
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nnekort

Komme i gang
Slik monterer du USIM-kort
og telefonbatteri
1. Sett inn USIM-kortet.
USIM-kortet inneholder ditt
telefonnummer, servicedetaljer og
kontakter og må settes inn i telefonen din.
Hvis USIM-kortet ditt fjernes, blir
telefonen ubrukelig inntil et gyldig kort
settes inn (unntatt nødanrop avhengig av
hvilket land du befinner deg i). Kople alltid
fra laderen og annet tilbehør fra telefonen
før USIM-kortet settes inn eller tas ut.

U250_Norway_0619.indd

Bemerk
v Metallkontakten på USIM-

kortet kan lett bli ødelagt av
riper. Vær spesielt varsom
med USIM-kortet ved
håndtering og innsetting. Følg
instruksjonene som følger
med USIM-kortet.
Komme i gang

Skyv USIM-kortet inn i USIMkortholderen. Forsikre deg om at USIMkortet er riktig satt inn, og at det gylne
kontaktområdet på kortet peker ned. Når
du skal ta ut USIM-kortet, trykker du det
forsiktig ned og drar det i motsatt retning.

For å sette inn USIM-kort For å ta ut USIM-kort

13
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Komme i gang
2. Sett i batteriet.
Sett batteriet inn i batterirommet slik
at, metallkontaktene møtes i midten av
telefonen. Trykk ned den øverste delen av
batteriet til det smekker på plass. Plasser
batteridekselet som vist.

3. Ta ut batteriet.
Snu telefonen opp ned, som vist, og
trykk batteridekselet forsiktig ned for å
løsne det, og løft det av. Løft deretter opp
batteriet med fingrene, og dra det ut.

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

14
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1. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten
i enden av telefonen med pilen opp, som
vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
2. Sett laderen i en stikkontakt med
vekselstrøm. Bruk kun den originale
laderen som følger med telefonen.

Forsiktig!
• Hvis batteriet er helt utladet, vises
ladeskjermen på LCD-skjermen ca. 1
til 1,5 minutter etter at du har koblet
til reiseadapteren.
• Ikke bruk makt når du håndterer
pluggen – det kan skade telefonen
og/eller laderen.
• Sett inn batteriladeren loddrett i
strømuttaket på veggen.

Merk
vD
 u må bare brukere laderen som

følger med i esken.

4. Batteriet skal lades helt opp før du tar
telefonen i bruk.

U250_Norway_0619.indd

• Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet
når telefonen står til ladning.
Komme i gang

3. Batteriindikatoren slutter å bevege seg
når ladingen er fullført.

• Hvis du bruker batteriladeren utenfor
ditt eget land, må du bruke en
adapter som kan festes på, for å få
riktig strømnivå

15
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Komme i gang
Advarsel!
• Trekk ut strømledningen og laderen i
tordenvær for å unngå elektrisk støt
eller brann.
• Kontroller at ingen skarpe objekter,
for eksempel dyretenner og negler,
kommer i kontakt med batteriet.
Dette kan forårsake brann.

Koble fra laderen
Koble laderen fra telefonen slik det vises i
illustrasjonen nedenfor.

Slik bruker du et microSDminnekort

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

Komme i gang

16
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3. Sett inn minnekortet i sporet med
metallkontaktene nedover. Ikke tving
minnekortet inn i sporet. Hvis kortet ikke
glir lett inn, kontrollerer du at du setter inn
kortet på riktig måte, eller om det finnes
et fremmedlegeme i sporet.

OBS!

4. Når det er satt inn, trykker du på
minnekortet til du hører et klikk, som betyr
at microSD-minnekortet er satt inn riktig.

v Kortet er laget slik at det bare er en måte

v Unngå å bruke Flash-minnekortet når

batteriet er nesten utladet.

v Når du skriver til kortet, venter du til

handlingen er ferdig før du tar ut kortet.
å sette det inn på.

v Ikke bøy kortet eller tving det inn i sporet.
v Ikke sett inn andre typer minnekort enn de

som er laget av microSD.

v Hvis microSD-kortet er formatert ved hjelp

av FAT32, må du formatere det igjen ved
hjelp av FAT16.

Hvis du vil ha mer informasjon om microSD,
kan du lese instruksjonshåndboken til
minnekortet.
6. Hvis du vil fjerne minnekortet, slår du
av telefonen, åpner sporbeskyttelsen
og trykker minnekortet inn i sporet med
fingrene, slik at utløsermekanismen
aktiveres.

U250_Norway_0619.indd

Komme i gang

5. Lukk plastbeskyttelsen til sporet.
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Komme i gang
Formatering av minnekort
Før du begynner å bruke et minnekort,
må det formateres. Etter at du har satt
inn minnekortet, velger du Meny o
Innstillinger o Minneadministrasjon
o Eksternt minne, og deretter trykker
du på E . Du trenger bare å utføre denne
operasjonen når du setter inn minnekortet
for første gang. Under formateringen
opprettes det ulike mapper for ulike
datatyper.

Slå telefonen på/av
Slå på håndsettet
Forsikre deg om at USIM-kortet er i
håndsettet, og at batteriet er ladet. Trykk og
hold E -tasten nede til telefonen er på.
Oppgi PIN-koden som fulgte med USIMkortet, hvis PIN-kodeinnstillingen er på.
Etter et par sekunder er du registrert på
nettverket.

Slå av håndsettet
Trykk og hold E -tasten nede til telefonen
er av. Det kan bli noen sekunders forsinkelse
mens håndsettet slår seg av.
Komme i gang

Ikke skru på håndsettet igjen i løpet av
denne tiden.

18
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Generelle funksjoner
Ringe og svare på anrop

3. Trykk på S for å ringe nummeret.

Foreta et taleanrop

Foreta et videoanrop

1. Tast inn nummeret, inkludert fullstendig
områdekode.

Du kan foreta et videoanrop i
tjenesteområder med 3G-dekning. Hvis
den du ringer til har en 3G-videotelefon i
et tjenesteområde med 3G-dekning, kan
anropet opprettes. Du kan også svare
på et videoanrop som et innkommende
videoanrop. Når du skal foreta/svare på et
videoanrop, gjør du følgende:

v Når du skal slette et tall, trykker du på

C -tasten. Når du skal slette alle tall,
trykker og holder du C-tasten nede.

2. Trykk på S -tasten for å foreta anropet.
3. Trykk på E -tasten for å avslutte
anropet eller lukk håndsettet.

Merk

1. Tast inn telefonnummeret ved hjelp av
tastaturet, eller velg telefonnummeret fra
listen over oppringte/mottatte anrop.

v Når du skal aktivere høyttaleren

v Hvis du skal rette opp feil, trykker du

raskt på C -tasten for å slette det siste
nummeret, eller trykker og holder C
-tasten nede for å slette alle numre.

Ringe fra anropsloggene

2. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du
sørge for å ha koblet til headsettet.

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

3. Når du skal starte videofunksjonen, trykker
du på venstre valgtast [Alternativer] og
velger Videoanrop.

2. Velg ønsket nummer ved hjelp av
D/U .

U250_Norway_0619.indd
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under et anrop, aktiver
berøringstastene og trykk på O.

19

2007.6.20

4:12:3

Generelle funksjoner
v Du får beskjed om at du må lukke andre

programmer for å foreta videoanropet.

Merk
v Det kan ta litt tid å koble til

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

Generelle funksjoner

4. Tilpass kameraposisjonen hvis det er
nødvendig.
5. Trykk på E for å avslutte anropet, eller
lukk håndsettet.

1. Trykk for å åpne kontaktlisten.
2. Bla til kontakten for å ringe.
3. Trykk på S for å foreta et taleanrop.
Trykk på venstre valgtast, og velg Foreta
videoanrop for å foreta et videoanrop.
4. Trykk på E for å avslutte anropet.

Foreta internasjonale anrop
1. Trykk og hold 0 -tasten nede for å vise
det internasjonale prefikset. Tegnet "+"
står før den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landkoden, områdekoden og
telefonnummeret.
3. Trykk på S -tasten.

Svare på et anrop

Foreta et tale-/videoanrop fra
Kontakter

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

Det er enkelt å ringe til noen når du har
lagret nummeret deres i Kontakter.

1. Svar på et innkommende anrop ved å
trykke på S -tasten.

20
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Merk

Merk

v Når du skal avvise et

v Du kan besvare et anrop mens

innkommende anrop, trykker du
på E -tasten eller den høyre
valgtasten to ganger.

v Hvis du setter svarmodus til Trykk

send-knappen (Meny 2.10.4), kan
du svare på anropet ved å trykke
på S .

v Hvis svarmodus er angitt til Trykk

en tast, svarer du på anropet med
alle taster unntatt E .

U250_Norway_0619.indd

v Hvis det er koblet til et

kompatibelt headsett, kan du
også svare på anrop ved hjelp av
headsett-tasten eller telefonen.
Hvis du vil avvise et innkommende
anrop, trykker du på E .

v Du kan slå av ringelyden ved

innkommende anrop ved
å trykke på og holde nede
navigeringstasten for volum.

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

Generelle funksjoner

2. Avslutt anropet ved å trykke på E .

du bruker Kontakter eller andre
menyfunksjoner.

21
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Generelle funksjoner
Skrive inn tekst
Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved
hjelp av tastaturet. Du må for eksempel
skrive inn tekst for å kunne lagre navn i
Kontakter, skrive en melding, opprette en
personlig hilsen eller føre opp avtaler i
kalenderen. Metodene for innskriving av
tekst som finnes på håndsettet, er som
følger:

T9-modus

Generelle funksjoner

Denne modusen lar deg skrive
inn ord med bare ett tastetrykk
per bokstav. Hver tast på
tastaturet har mer enn én bokstav.
T9-modusen sammenligner
automatisk tastetrykkene dine
med en innebygd ordliste for å
komme fram til det korrekte ordet,
og krever dermed langt færre
tastetrykk enn den tradisjonelle
ABC-modusen. Dette kalles
prediktiv tekst. Hvis du trykker på
#-tasten, kan du aktivere eller
deaktivere T9-modus.

ABC-modus
Denne modusen lar deg skrive inn
bokstaver ved å trykke på tasten
med ønsket bokstav en, to, tre
eller fire ganger inntil bokstaven
vises.

123-modus (tallmodus)
Skriv inn tall med ett tastetrykk
per siffer.

Bruke 123-modus (tallmodus)
123-modus lar deg skrive inn tall i en
tekstmelding (f.eks. et telefonnummer). Trykk
på tastene med tallene du ønsker, før du
manuelt bytter tilbake til passende modus
for tekstinnskriving.

22
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Oversikt over menyfunksjoner
Menyen til denne telefonen kan vises på to ulike måter: i rutenett eller i listeformat. Vær
oppmerksom på at menynummeralternativene varierer i hver visning. Standardinnstillingen er
angitt til å vise menyen i rutenett, så derfor er alle menynummervalgene i denne håndboken
angitt i henhold til denne innstillingen.
Du kan åpne en meny ved å trykke på O på skjermen i hvilemodus. Flytt til den ønskede
menyen og trykk på O for å gå inn i undermenyen. Fra hovedmenyen kan du også gå inn i
en undermeny ved å trykke på den tilsvarende talltasten som følger. Hovedmenyen består av
følgende toppmenyer og undermenyer:

2. Ringe

3. Profiler

1.1 Mine spill og prog.

2.1 Foreta videoanrop

3.1 Normal

1.2 Innstillinger

2.2 Anropslogger

3.2 Lydløs

2.3 Varighet på samtale

3.3 Bare vibrer

2.4 Datavolum

3.4 Utendørs

2.5 Samtalekostnader

3.5 Headset

2.6 Viderekobling av anrop

3.6 Tilpasset 1

2.7 Nummersperre

3.7 Tilpasset 2

2.8 Faste numre

3.8 Tilpasset 3

U250_Norway_0619.indd

2.9 Samtale venter
2.0 Delt innstilling

Oversikt over menyfunksjoner

1. Spill og programmer

2.* Videoanropsinnst.
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Oversikt over menyfunksjoner

Oversikt over menyfunksjoner

4. Multimedia

6. Mine ting

8. Navn

4.1 Kamera

6.1 Mine bilder

8.1 Legg til ny

4.2 Videokamera

6.2 Mine lyder

8.2 Søk

4.3 Musikk

6.3 Mine videoer

8.3 Hurtigvalg

4.4 Video - spillelister

6.4 Mine spill og prog.

8.4 Grupper

4.5 Taleopptaker

6.5 Andre

8.5 Tjenestenumre

6.6 Mitt minnekort

8.6 Eget nummer

5. Meldinger

8.7 Mitt visittkort

5.1 Opprett ny melding
5.2 Innboks
5.3 Postkasse
5.4 Utkast
5.5 Utboks
5.6 Sendte elem.
5.7 Maler
5.8 Uttrykksikoner
5.9 Innstillinger

7. Verktøy

8.8 Innstillinger

7.1 Hurtigmeny
7.2 Alarmer
7.3 Kalkulator
7.4 Konverter
7.5 Verdenstid
7.6 SIM-tjeneste

24
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0. Organisator

#. Innstillinger

9.1 Hjem

0.1 Kalender

#.1 Telefon

9.2 tast inn adresse

0.2 Gjøremål

#.2 Skjerm

9.3 Bokmerker

0.3 Notater

#.3 Dato og tid

9.4 Lagrede sider

0.4 Hemmelige notater

#.4 Nettverk

9.5 Historie

0.5 Datosøker

#.5 Sikkerhet

9.6 Innstillinger

0.6 Innstillinger

#.6 Minneadministrator
#.7 Tilbakestill innstillinger

*. Tilkoblingsmulighet
*.1 Bluetooth
*.2 Serversynk
*.3 USB-tilkobling

U250_Norway_0619.indd
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9. Nettleser
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Spill og programmer
Mine spill og prog.

Meny 1.1

Du kan enkelt laste ned spill og andre
programmer på denne menyen. Som
standard inneholder den to mapper, Spill og
Programmer. Hver mappe har en innebygd
kobling til nedlasting av spill og programmer.
Vær oppmerksom på at det kan påløpe
tilleggskostnader når du bruker tjenester
på Internett.

Innstillinger

Meny 1.2

[Alt.]
Legg til ny
Spill og programmer

1. Velg "Legg til ny" på "Velg”-menyen.
Følgende elementer trenger å
konfigureres.

Navn på
tjeneste

Oppgi et kontonavn for
profilen.

Tilkoblingsmodus Velg fra gitt liste med
tilkoblingsmodus. (Standard
er TCP med Proxy eller TCP
uten Proxy).
IP-adresse

Angi IP-adressen til WAPgatewayen som er gitt av
operatøren (f.eks. 195. 115.
025. 129).

Proxyserverport

Informasjon om porten gis
av operatøren, avhengig av
tilkoblingsmodus.

Tilgangspunkt Velg fra listen over
tilgangspunkter. (Hvis du
vil vite mer om hvordan du
legger til eller redigerer
nye tilgangspunkter, ser du
side 81).
2. Trykk på O-tasten for å lagre enhver
konfigurasjonsendring.
Vis
Du kan vise profilen.

26
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Ringe
Foreta videoanrop

Meny 2.1

Du kan foreta et videoanrop ved hjelp av
denne menyen.
1. Angi nummeret du vil ringe.
v Du kan taste inn nummeret.
v Du kan velge nummeret fra alternativet

Søk i Kontakter ved hjelp av venstre
valgtast [Alt.].

v Du finner nummeret fra alle anropslogger

ved å trykke på O [Videoanrop].

2. Trykk på midttasten [Videoanrop] for å
foreta et videoanrop.
Under et videoanrop
Når du er i et videoanrop, viser skjermen
kontaktens navn og varigheten på samtalen,
kontaktens bilde, en volumindikator, et
videokontrollpanel og ditt bilde.

U250_Norway_0619.indd

vB
 luetooth/Telefon – tale

(Når Bluetooth-headsettet er tilkoblet)

vP
 arker samtale/fortsett
vF
 ang opp
vK
 amera (inn/ut)
vV
 is avsenders nummer
v Gå til kontakter
vG
 å til meldinger
vA
 vslutt samtale
v I nnstillinger

Innkommende videoanrop
Når du mottar et videoanrop, vises
informasjonen til den som ringer, slik:
vB
 ilde/Animasjon: Viser bilde-ID,

bilde konfigurert i Kontakter eller
standardanimasjon som indikerer det
innkommende anropet.

vO
 ppringerens navn og nummer:

Viser nummeret til den som ringer. Hvis
nummeret er lagret i Kontakter, vises
navnet til kontakten.

Ringe

Du kan få tilgang til menyene nedenfor ved å
trykke på venstre valgtast [Alt.]

v Høyttaler (på/av)
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Ringe
Anropslogger

Meny 2.2

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

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

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

Varighet på samtale

Meny 2.3

Du kan vise anropstid sortert etter typer.
Trykk på venstre valgtast for å velge
delvis eller full initialisering. Trykk også
på høyre valgtast for initialisering av
valgt varighetstype. Initialisering krever
sikkerhetskoden.
Følgende tidtakere er tilgjengelige:
vA
 lle anrop: Viser total anropstid.
vO
 ppringte nummer: Viser utgående

anropstid.

vM
 ottatte anrop: Viser innkommende

anropstid.

vS
 iste samtale: Viser den siste

anropstiden i time-/minutt-/
sekundenheter.

Ubesvarte anrop (Meny 2.2.4)
Ringe

Lar deg vise tapte anropsoppføringer,
foreta et anrop, sende en melding og lagre
nummeret i Kontakter.

28

U250_Norway_0619.indd

28

2007.6.20

4:12:3

Datavolum

Meny 2.4

Lar deg kontrollere sendt, mottatt og alle
datavolum som er overført.
Trykk på venstre valgtast [Alt.] for
å velge full initialisering eller valgt
volumtypeinitialisering. Initialisering krever
sikkerhetskoden.

Samtalekostnader

Meny 2.5

4. I konfigurasjonen for kostnadsgrense
for samtale velges På for å konfigurere
kostnadsgrensen. Når kostnadsgrensen
er konfigurert og grensen for
samtalekostnaden nås, tillates det ikke å
foreta et anrop.

Viderekobling av anrop

Meny 2.6

Det vises menyer for viderekobling av taleog videoanrop.

1. Denne funksjonen viser samtalekostnaden
for Siste anrop og Alle anrop.

Hvis du trykker på O, kan du aktivere
viderekoblingsmenyen.

2. Hvis du vil initialisere, trykker du på
midttasten [Tøm] og angir PIN2-koden.

Stemmesamtaler (Meny 2.6.1)

3. Du kan velge enten Enhet eller
Valuta i Angi samtalekostnad.
Samtalekostnaden vises under en samtale
i henhold til det du har angitt. (hvis dette
støttes av USIM og Network support
Advice Of Charge (AOC)).

v Når opptatt
v Intet svar
v Kan ikke nås

1. Når nummerlisten ikke er der
2. Når nummerlisten er der

Ringe

U250_Norway_0619.indd

v Alle taleanrop
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Ringe
Videoanrop (Meny 2.6.2)

vU
 tgående internasjonale anrop

unntatt fedreland

v Alle videoanrop

vA
 lle innkommende

v Når opptatt

v I nnkommende utenlands

v Intet svar
v Kan ikke nås

Deaktiver alle (Meny 2.7.3)

1. Når nummerlisten ikke er der

Du kan velge å deaktivere alle.

2. Når nummerlisten er der

Deaktiver alle (Meny 2.6.3)

Faste numre

Du kan velge å deaktivere alle.

vP
 å/Av: Velg for å aktivere eller deaktivere

Nummersperre

FDN. PIN-godkjenning kreves.

Meny 2.7

Det vises menyer for sperring av tale- og
videoanrop.

Stemmesamtaler (Meny 2.7.1)
Ringe

Videoanrop (Meny 2.7.2)

Meny 2.8

Samtale venter

Meny 2.9

vA
 ktiver: Aktiverer venter-tjeneste.

Å velge dette elementet viser
anmodningsmelding og –animasjon.
Når nettverket svarer, vises resultatet av
operasjonen.

vA
 lle utgående
vU
 tgående internasjonal

30
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vD
 eaktiver: Deaktiverer Samtale venter-

tjeneste. Å velge dette elementet viser
anmodningsmelding og -animasjon
Når nettverket svarer, vises resultatet av
operasjonen.

vV
 is status: Viser aktivert gruppeelement

for Samtale venter-tjenesten på
nettverket. Å velge dette elementet viser
anmodningsmelding og -animasjon
Når nettverket svarer, vises resultatet av
operasjonen.

Delt innstilling

Meny 2.0

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

2. Angi ønsket alternativ for avvisning av
anrop på menyen Liste over avslag.
vA
 lle anrop: Avviser alle anrop.
vN
 avn: Avviser anropene fra nummeret

U250_Norway_0619.indd
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anrop etter gruppeenheter som er lagret
i Kontakter.

vU
 registrert: Avviser anrop fra numre som

ikke er lagret i Kontakter.

v I ngen innringer-ID: Avvis anrop som

ikke har CLI-informasjon (Calling Line
Identification).

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

med standardinnstillinger satt av
tjenesteleverandøren.

v På: Konfigureres til å sende mitt

telefonnummer når et utgående anrop
foretas.

v Av: Konfigureres til å ikke sende mitt

telefonnummer når et utgående anrop
foretas.

Automatisk oppkall (Meny 2.0.3)

Ringe

1. Velg På på Avvis-menyen for å aktivere
avvisning av anrop. Menyen Liste for
avslag vises.

som er lagret i Kontakter.
vG
 rupper: Du kan angi avvisning av

Lar deg sette funksjonen for å ringe opp på
nytt hvis anropsforsøk har feilet.
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Ringe
Svarmodus (Meny 2.0.4)

Lagre nytt nummer (Meny 2.0.7)

Lar deg sette svaremetode. Du kan velge
mellom å trykke på Send-tasten, åpne
klaffen og trykke på en hvilken som helst
tast.

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

Minuttvarsel (Meny 2.0.5)
Bestemmer hvorvidt en 1-minutts tone skal
lyde for hvert minutt du er på telefonen.

BT-svarmodus (Meny 2.0.6)
vH
 åndfri: Du kan svare på et anrop

ved hjelp av Bluetoothheadsettet når
Bluetooth er tilkoblet.

vH
 åndsett: Hvis du trykker på Send-tasten

på telefonen for å svare på et anrop,
kan du snakke i selve telefonen. Hvis du
trykker på tasten for Bluetooth-headsettet
for å svare på et anrop, kan du snakke ved
hjelp av Bluetooth-headsettet.

Ringe

Dette er det opprinnelige valget for
svarmodus. Du kan veksle mellom håndsett
og headsett mens du snakker.

Videoanropsinnst.

Meny 2.*

Du kan stille inn skjermvisningen når du
foretar/mottar et videoanrop.
vB
 ruk eget bilde: Angi om eget bilde skal

vises eller ikke.

vV
 elg eget bilde: Velg stillbildet som

skal vises.

vS
 peil: Velg om speileffekten skal

aktiveres eller ikke.

- På: Viser bildet speilvendt.
- Av: Viser bildet som det er.
vS
 tørrelsen på bildet mitt: Velg

størrelsen som bildet ditt skal vises i.

vP
 lasseringen til bildet mit: Velg

plasseringen der du vil at bildet ditt skal
vises.

32
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Profiler
Du kan velge ringetone eller vibrerende
varsling for et innkommende anrop og
konfigurere lyden og volumet til ringetonen,
tastetonen og lydeffekten i samsvar med en
profil. En annen alternativliste er tilgjengelig
for hver profil som er valgt for redigering.
vV
 arsle ved

Dette alternativet bestemmer
varslingsmodusen for det innkommende
anropet. Du kan velge mellom Ring,
Vibrering, Lydløs, Ring & vibrering, Ring
etter vibrering og Maks. ring og vibrering.

vT
 aleringetone

Du kan velge ringetone for innkommende
taleanrop.

vV
 ideoringetone

Du kan velge ringetone for innkommende
videoanrop.

vV
 olum

Du kan angi ringetonevolumet.

Du kan angi hvor ofte videotelefonen
skal varsle deg om at du har mottatt en
melding, til den er lest.

vM
 eldingstone

Du kan velge en fil blant de personlige
filene dine eller fra standardfilene, som
skal spilles av på videotelefonen når du
mottar en melding.

vT
 astetone

Du kan angi effekten som skal spilles av
når du trykker på tastene.

vV
 olum tastetone

Du kan angi volumet for den valgte
effekten, og du kan velge mellom sju
tilgjengelige nivåer.

vB
 ekreftelsestone

Du kan angi bekreftelsestonen som skal
spilles av på telefonen for å bekrefte
handlinger.
Profiler
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v Varseltone

for melding
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Profiler
vO
 ppstartslyd

Du kan angi hvilken effekt som skal spilles
av når telefonen slås på.

vO
 ppstartsfil

Du kan velge hvilken fil som skal spilles
av når telefonen slås på.

vA
 vslutningslyd

Du kan angi hvilken effekt som skal spilles
av når telefonen slås av.

vA
 vslutningsfil

Du kan velge hvilken fil som skal spilles
av når telefonen slås av.

Profiler
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Multimedia
Kamera

Meny 4.1

Med dette programmet kan du ta et
stillbilde. Du kan ta et bilde med den
størrelsen du vil ha, og bruke det som bilde
i adresseboken, på startsiden eller til mer
generelle formål.
Når du har tatt et stillbilde, kan du sende det
som en MMS, en gruppemelding eller via
e-post eller Bluetooth.
1. Trykk på venstre valgtast for å åpne
Alternativer og angi ønsket miljø på
følgende måte.
v Gå gjennom menyene med L og R .
v Velg ønsket verdi med U og D, og

bekreft valget med O.

2. Når du har angitt alle innstillingene,
trykker du på høyre valgtast [Lukk].

4. Trykk på O for å lagre bildet. Det lagres i
Mine bilder-mappen i Mine filer.
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Merk
v Trykk på høyre valgtast

[Tilbake] for å gå tilbake til
forhåndsvisningsmodus.

Videokamera

Meny 4.2

Med dette programmet kan du ta opp et
videoklipp. Du kan spille av og vise en lagret
videofil via denne menyen. Når du har tatt
opp et videoklipp, kan du sende det som
Meldinger, via e-post eller Bluetooth.
1. Trykk på venstre valgtast for å åpne
Alternativer og angi ønsket miljø på
følgende måte.

Multimedia

3. Still inn kameraet på det du vil ta bilde av,
og trykk på O.

Du kan sende bildet direkte via Melding,
E-post eller Bluetooth ved å trykke på høyre
valgtast [Send].

35

35

2007.6.20

4:12:3
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v Gå gjennom menyene med L/ R.
vV
 elg ønsket verdi med U/D, og

bekreft valget med O.

Musikk

Meny 4.3

Nylig avspilt (Meny 4.3.1)

2. Når du har angitt alle innstillingene,
trykker du på høyre valgtast [Lukk].

Denne menyen aktiveres når det er spor som
spilles av.

3. Rett kameraet mot det du skal ta opp, og
trykk på O for å starte opptaket. Trykk på
O for å stoppe opptaket.

Alle spor (Meny 4.3.2)

v Du kan stoppe opptaket midlertidig ved å

trykke på venstre valgtast [Pause].

4. Trykk på O for å lagre videoklippet. Det
lagres i Mine videoer-mappen i Mine ting.
Mine filer.

Du kan vise alle musikkfilene som er lagret i
telefonen eller det eksterne minnet.

Spilleliste (Meny 4.3.3)
Du kan opprette dine egne spillelister ved å
velge spor fra Alle spor-menylisten.

Artister (Meny 4.3.4)

Merk
v Trykk på høyre valgtast

Multimedia

[Tilbake] for å gå tilbake til
forhåndsvisningsmodus.

Du kan vise og spille av musikk sortert etter
Artister.

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

36
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Sjangere (Meny 4.3.6)

v Slett: Du kan slette den valgte videoen.

Du kan vise og spille av musikk sortert etter
Sjangere.

vM
 erk/fjern merking: Ved hjelp av Merk-

Tilfeldig rekkefølge på spor

vB
 ruk som: Du kan angi at en videofil

(Meny 4.3.7)

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

Video - spillelister

Meny 4.4

Ved å trykke på O [Koble til] kan du
aktivere videofilen.

vF
 ilinfo: Du kan vise informasjon om den

valgte videofilen.

videoklippet via Melding, E-post eller
Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av
Digital Rights Management (DRM).

eller eksternt minnekort).

Du kan vise en video med videospilleren.
Videofiler vises i listen som miniatyrbilder.
Du kan velge ønsket video medU/
D /L /R .
Velg en ønsket video, og velg Spill for å vise
den innspilte videoen.
Bruk venstre valgtast [Send] til å legge ved
den valgte videoen med en tekstmelding
eller e-post, eller med Bluetooth.

Multimedia

Følgende alternativer er tilgjengelige via
venstre valgtast [Alt.] i videolisten.
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skal fungere som taleringetone eller
videoringetone. Denne menyen er
avhengig av innholdet.

vM
 innestatus: Viser minnestatus (telefon

Her kan du administrere eller sende
videoklipp du har lastet ned eller spilt inn.

vS
 end: Du kan sende det valgte

funksjonen kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.
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Multimedia
Når alternativ 1. Spill er valgt, spilles
videoklippet av i Media Player. Hvis du vil
stoppe avspillingen midlertidig, trykker du
på O-tasten under avspillingen. Når du
vil fortsette avspillingen, trykker du på Otasten en gang til.

v Gjenta: Du kan angi alternativet for

Hvis du vil ta bildet som vises på skjermen,
trykker du på venstre valgtast [Alternativer]
og velger Ta bilde når avspillingen er satt
på pause. Hvis du vil vise den gjeldende
avspillingen på hele skjermen, trykker du på
alternativ 1. bredformat under avspillingen.

vS
 end: Du kan sende det valgte

Hvis du vil vise den gjeldende avspillingen
på hele skjermen, trykker du på høyre
valgtast under avspillingen.
Når du viser videoklipp i Media Player, er
følgende alternativer tilgjengelige:

gjentakelse (Ingen/Gjeldende fil/Alle
filer).

vF
 ilinfo: Du kan vise informasjon om filene

som spilles av (Filnavn, Størrelse, Dato,
Type, Varighet, Beskytt).
videoklippet via Melding, e-post eller
Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet av
Digital Rights Management (DRM).

v Slett: Sletter den valgte videoen.
vB
 ruk som: Du kan angi at en videofil

skal fungere som taleringetone eller
videoringetone. Denne menyen er
avhengig av innholdet.

vL
 iggende visning: Du kan vise videoen i

Multimedia

modus for liggende visning.

vD
 empet: Du kan lagre det som er på

skjermen, når den er satt på pause, i en
bildefil (bare mulig i Pause-modus).

38
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Taleopptaker

Meny 4.5

1. Trykk på venstre valgtast [Alt.] for å vise
alternativhurtigmenyen før opptak.
2. Flytt til det ønskede menyelementet med
U/Dog trykk på O.
vV
 arighet: Du kan sette opptaksvarigheten

til MMS-mld.størrelse 30 sekunder eller
1 min.

v Kvalitet: Du kan velge mellom

opptakskvalitetene Høy, Middels og
Lav.

4. Når du er ferdig med opptaket, trykker du
på O for å stoppe. Opptaksfilen lagres
automatisk i Taleopptakermappen i Mine
filer. Hvis du trykker på O igjen, kan du
starte et nytt taleopptak.
5. Trykk på venstre valgtast for å velge
forskjellige alternativer etter taleopptaket.
6. Velg ønsket meny med U/D og
trykk på O.
7. Trykk på høyre valgtast når du skal lukke
hurtigvinduet i undermenyen.

vG
 å til mine lyder: Åpner Taleopptak-

mappen i Mine filer.
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3. Når du trykker på O, begynner opptaket.
Når et opptak har startet, vises opptakstid
og gjeldende opptaksfilnavn på LCDskjermen. Hvis du vil avbryte opptaket,
trykker du på Tilbake.
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Meldinger
Opprett ny melding

Meny 5.1

Melding (Meny 5.1.1)
Du kan skrive og redigere en melding som
inneholder en kombinasjon av tekst, bilde,
video og lyd.
1. Skriv inn meldingen i Meldingsfeltet.
Alternativ-menyer i Meldingsfeltet
vS
 ett inn: Du kan sette inn følgende

5. M
 al: Du kan sette inn tekstmaler som
er lagret på telefonen. Når du har valgt
en, trykker du på O. Den valgte malen
settes inn i Meldingsvinduet.
6. Uttrykksikoner: Du kan sette inn et
uttrykksikon når du skriver en melding.
7. Navn og nummer: Etter å ha funnet
navn og nummer i telefonboken, kan du
sette inn oppføringen.

elementer:

8. N
 y dias: Ny dias: Velg dette for å legge
til et nytt lysbilde.

1. B
 ilde: Du kan sette inn et bilde. (Ett
bilde per lysbilde). (Eksisterende bilde
/ Ta bilde)

9. Emne: Velg dette alternativet for å
sette inn et emne.

2. Video: Du kan sette inn et videoklipp.
(Ett videoklipp per lysbilde).
3. Lyd: Du kan sette inn en lydfil. (Én lydfil
per lysbilde).
Meldinger

4. Symboler: Du kan sette inn ulike
symboler. Når du har trykt på de riktige
talltastene, trykker du på O .

vL
 agre i Utkast: Velg dette alternativet

når du skal lagre meldingen i Utkast.

v Innskrivingsmetode: Velg ønsket

ordlistemodus.

vT
 astespråk: Du kan velge hvilket språk

du vil skrive en melding på.

vL
 egg til i ordliste: Du kan legge til et

ord i ordlisten.

40
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2. Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å
avslutte menyen eller gå tilbake til den
forrige menyen etter at du har angitt
undermenyer.
3. Trykk på bekreftelsestasten [Send] for å
gå til mottakerskjermen. Der kan du angi
telefonnumre direkte eller fra kontakter
som er lagret i telefonboken. Bruk
følgende funksjoner ved hjelp av venstre
valgtast [Alt.]
vN
 ylig brukt: Du kan bruke de siste

MMS-adressene du har sendt til tidligere.

vL
 agre i Utkast: Velg denne menyen for å

lagre meldingen i Utkast.

v Avslutt
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Når du skal sende/motta en e-postmelding,
må du konfigurere en e-postkonto.
(Se side 50-52 for hvordan du oppretter en
e-postkonto).
1. Angi e-postadressene til mottakerne i
Til-, Kopi- og Blindkopi-feltet. Du kan søke
etter kontakter ved å trykke på O .
2. Flytt markøren til Emne-feltet, og tast
inn emnet.
3. Du kan taste inn meldingsinnholdet ved å
flytte markøren til Emne-feltet.
4. Bruk følgende funksjoner ved hjelp av
venstre valgtast [Alt.]
vS
 ett inn: Velg denne menyen hvis du vil

sette inn spesielle symboler, maler, og
kontakter. Det er også mulig å legge ved
multimediefiler. (Bilder, videoer og lyder).
Meldinger

4. Trykk på bekreftelsestasten [Send] for
å sende meldingen. Meldingene lagres
automatisk i Sendte elem.-mappen.
Hvis meldingen ikke ble sendt, blir den
liggende i utboksen med en status om at
den mislyktes.

E-post (Meny 5.1.2)

41

41

2007.6.20

4:12:3

Meldinger
vL
 agre i Utkast: Velg denne menyen når

Innboks

vV
 is vedlegg: Vis den vedlagte filen.

1. Du kan se lagrede meldinger. Velg en
melding og trykk på O for å se den.

du skal lagre meldingen i Utkast.

(Dette elementet er bare tilgjengelig når
enkelte filer er vedlagt).

vF
 jern: Sletter vedleggsfilen.

Meny 5.2

2. Du kan se forrige eller neste melding ved
å bruke L/R.

vL
 egg til i ordliste: Du kan legge til et

3. Hvis du vil vise et MMS-varsel, kan du
velge Last ned på meldingsvisningsskjermen. Da overføres filen og denne kan
ses når overføringen er ferdig.

vT
 astespråk: Du kan endre tastespråket.

Du kan bruke følgende funksjoner ved hjelp
av venstre valgtast [Alt.] i innboksen.

v Angi e-postprioritet: Du kan konfigurere

vS
 var til: Oppretter et svar til avsenderen

5. Når du er ferdig med å skrive en epostmelding, trykker du på O for å sende
meldingen.

vV
 ideresend: Videresender den valgte

v I nnskrivingsmetode: Velg ønsket

ordlistemodus.

nytt ord i ordlisten.

prioriteten for e-postmeldingen du vil
sende.

eller alle mottakerne av den valgte
meldingen.
meldingen.

Meldinger

Merk
v Ikke støtte for multimediemeldinger

(varsling) og WAP Push-meldinger.

42
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v Foreta videoanrop: Du kan foreta et

videoanrop.

vS
 lett: Slett gjeldende melding.
vO
 pprett ny melding: Du kan skrive en ny

melding eller e-postmelding.

vK
 opier: Når det gjelder SMS, kan du

kopiere meldingen til telefonen eller
USIM-kortet.

vF
 lytt: Når det gjelder SMS, kan du flytte

meldingen til telefonen eller USIM-kortet.

vM
 erk/fjern merking: Du kan velge en

eller flere meldinger hvis du vil slette flere
samtidig.

vM
 eldingsinformasjon: Du kan

kontrollere meldingstypen, datoen,
klokkeslettet og hvor den er lagret.

Merk
v Du kan sjekke de lagrede e-

postmeldingene i E-post [Meny 5.3].

v Filter: Viser meldinger etter ønsket

meldingstype.

Meldinger
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Meldinger
Postkasse

Meny 5.3

Når du åpner denne menyen, kan du enten
koble til den eksterne postkassen din for å
hente nye e-postmeldinger, eller du kan vise
tidligere mottatte e-postmeldinger uten å
logge deg på e-postserveren.
Du kan sjekke lagrede e-postmeldinger,
utkast, utboksen og sendte e-postmeldinger.
I innboksen lagres opptil 20 e-postmeldinger.
(Du kan lagre opptil 5 meldinger i
Utboks, opptil 5 i Utkast og opptil 10 i Sendt.)

vS
 var til: Oppretter et svar til avsenderen

eller alle mottakerne av den valgte
meldingen.

vV
 ideresend: Videresender den valgte

e-postmeldingen til andre.

vK
 opier til: Kopierer den valgte meldingen

til en annen mappe (bare IMAP4).

vL
 ast ned: Henter nye e-postmeldinger

(bare POP3).

vM
 eldingssynkronisering: E-

postmeldingen synkroniserer med
serveren (bare IMAP4).

Du kan lagre opptil 300 e-postmeldinger i
Postkassen.

vS
 lett: Når det gjelder POP3, slettes e-

1. Velg en e-postkonto og trykk deretter
på O for å vise listen over mottatte
e-poster.

vS
 lett fra server: Slett en valgt e-

Meldinger

2. I e-postlisten kan du bruke følgende
funksjoner med ved hjelp av venstre
valgtast [Alt.]. Støttede [Alt.] varier etter
e-postbokstype (POP3 eller IMAP4).

postmeldingen. Når det gjelder IMAP4,
endres flagget.
postmelding fra serveren (bare POP3).

vO
 pprett ny melding: Du kan skrive en ny

melding eller e-postmelding.

44
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vA
 ngi som lest/ulest: Du kan angi den

valgte e-postmeldingen som lest eller
ulest.

vM
 erk/fjern merking: Bruk alternativet

Merk/Fjern merking hvis du vil slette flere
samtidig.

vA
 nnullere: Sletter den valgte meldingen

fra serveren (bare IMAP4).

vs
 orter ved: Sorterer e-postmeldingen

etter valgt type.

vM
 eldingsinformasjon: Kort informasjon

om meldingen, inkludert størrelse, type,
dato og filnavn.

Meny 5.4

Du kan vise lagrede meldinger. Velg
en melding og trykk på O for å vise
meldingen.
Du kan bruke følgende funksjoner med
(Alternativ)- tasten.
v Send: Sender den valgte meldingen.
v Slett:

Sletter den valgte meldingen.
vO
 pprett ny melding: Du kan skrive en ny

melding eller en e-post.

vM
 erk/fjern merking: Du kan velge en

eller flere meldinger hvis du vil slette flere
samtidig.

vF
 ilter: Viser meldinger etter ønsket

meldingstype.

vM
 eldingsinformasjon: Du kan

kontrollere meldingstypen, datoen,
klokkeslettet, størrelsen og hvor den er
lagret.

Meldinger
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Meldinger
Utboks

Meny 5.5

Utboksen er en midlertidig lagringsplass
for meldinger som venter på å bli sendt.
Meldinger som ikke kunne sendes, plasseres
også i utboksen. E-postmeldinger vil for
eksempel plasseres i Utboksen hvis epostkontoen ikke er riktig konfigurert.
1. Velg en melding.
2. Du kan bruke følgende funksjoner med
(Alternativ)-tasten.
[For meldinger som sendes/venter]

[Ved meldingsfeil]
vS
 ende på nytt: Sender den valgte

meldingen på nytt.

vS
 lett: Sletter den aktuelle meldingen.
vL
 agre i Utkast: Du kan lagre meldingen

i Utkast.

vO
 pprett ny melding: Du kan skrive en ny

melding eller en e-post.

vM
 eldingsinformasjon: Du kan

kontrollere meldingstypen, datoen,
klokkeslettet og hvor den er lagret.

vO
 pprett ny melding: Du kan skrive en ny

melding eller en e-post.

vA
 vbryt sending: Du kan stanse sende-

/ventestatus.

vM
 eldingsinformasjon: Du kan

Meldinger

kontrollere meldingstypen, datoen,
klokkeslettet og hvor den er lagret.

46

U250_Norway_0619.indd

46

2007.6.20

4:12:3

Sendte elem.

Meny 5.6

Viser meldingene du har sendt
(Tekstmelding/MMS/E-post).
[Alt.]
vV
 ideresend: Videresender den valgte

meldingen.

vR
 ediger: Du kan redigere den valgte

meldingen.

vS
 lett: Sletter den valgte meldingen.
vO
 pprett ny melding: Du kan skrive en

ny melding.

Maler

Meny 5.7

Tekst maler (Meny 5.7.1)
Du kan legge til, redigere og slette mye
brukte nyttige fraser ved hjelp av venstre
valgtast [Alt.]

Merk
v De nyttige frasene er lagret

som standard, avhengig av
tjenesteleverandøren.

vM
 erk/fjern merking: Du kan velge en

eller flere meldinger hvis du vil slette flere
samtidig.

vF
 ilter: Viser meldinger etter ønskede

meldingstyper.

vM
 eldingsinformasjon: Du kan

U250_Norway_0619.indd
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kontrollere meldingstypen, datoen,
klokkeslettet og hvor den er lagret.
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Multimedia maler (Meny 5.7.2)

Innstillinger

Du kan bruke de følgende funksjonene ved
hjelp av venstre valgtast

Tekstmelding (Meny 5.9.1)

vL
 egg til ny: Du kan lage en ny MMS-mal.
vS
 kriv multimediamelding: Oppretter en

MMS med den valgte malen.

vR
 ediger: Redigerer den valgte malen.
vV
 is vedlegg: Sletter den valgte malen.
vM
 eldingsinformasjon: Sletter alle

maler (unntatt de forhåndsinnstallerte).

Uttrykksikoner

Meny 5.8

Meldinger

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

Meny 5.9

Du kan konfigurere alternativer i forbindelse
med tekstmeldinger.
1. T ekst meldingsenter: Skriv inn adressen
til tekstmeldingssenteret.
2. L everingsrapport: Ved å aktivere dette
alternativet kan du bekrefte om meldingen
ble sendt.
3. Gyldighetsperiode: Med denne
nettverkstjenesten kan du angi hvor
lenge tekstmeldingene skal lagres i
meldingssenteret.
4. Meldingstype:
Tekst, Tale, Faks, X.400, E-post
Meldingstypen er vanligvis angitt som
Tekst. Du kan konvertere teksten til
andre formater. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for å undersøke om
denne funksjonen er tilgjengelig.

48
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5. T egnsett omkoder: Auto/ Standard
alfabete/ Unikode.

vB
 e om rapport: Angir om du skal be

6. Send lang tekst som: Velg en lang
tekstmelding som Flere SMS-meldinger
eller MMS.

v Tillat rapport: Bestem om man bør

MMS (Meny 5.9.2)
Du kan konfigurere MMS-relaterte
alternativer.
1. g jenfinningsmodus: Du kan angi
gjenfinningsmodus ved hjelp av
henholdsvis Hjemmenettverk og I
utlandet. Hvis du velger Automatisk,
mottar du MMS-meldinger automatisk.
Hvis du velger Manuelt, får du bare
varslingsmeldingen i innboksen, og
deretter kan du avgjøre om du vil laste ned
MMS-meldinger eller ikke.
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tillate at en leveringsbekreftelsespost
sendes på en forespørsel om leveringsbekreftelsespost.

3. L esebekreftelse: Med dette alternativet
kan du angi om du vil be mottakeren om
en lesebekreftelse, og om det skal sendes
lesebekreftelse til avsenderen.
vB
 e om lesebekreftelse: Angir om

du skal be om lesebekreftelse for en
MMS.

vT
 illat svar: Bestem om man bør tillate

at en bekreftelse for lest melding
sendes etter at en bekreftelse for lest
melding har blitt anmodet.

4. P
 rioritet: Du kan velge prioritetsnivået for
meldingene (lav, normal eller høy).

Meldinger

2. Leveringsrapport: Med dette
alternativet kan du angi om du vil be en
mottakeren om leveringsbekreftelse, og
om det skal sendes leveringsbekreftelse
til en avsenderen.

om leveringsbekreftelse for en MMS.
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Meldinger
5. G
 yldighetsperiode: Du kan angi
gyldighetsperioden for en melding når
du sender en MMS. Meldingen lagres
på MMS-serveren bare i den angitte
perioden.
6. Lysbildevarighet: Du kan angi
varigheten for hver side når du skriver
meldingen.
7. L everingstid: Konfigurerer leveringstiden
på meldingen til mottakeren. MMSsenteret vil levere meldingen etter
leveringstiden.
8. M
 MS-senter: Lar deg konfigurere
nettverksinformasjon, for eksempel
MMSC og WAP-gatewayen, for sending
av MMS.
v Tittel: Profilnavn.
vM
 MSC URL: Angi URL-adressen til

Meldinger

MMS-senteret.

vM
 MS proxy: Skriv inn portnummer og

adresse til WAP-gatewayen.

v Tilkoblingsmodus: Velg en av

tilkoblingsmodiene. (TCP med Proxy, TCP
uten Proxy, UDP).

vT
 ilgangspunkter: Spesifiser navn på

tilgangspunktet (se innstillinger for WAPtilkobling).

Trykk på høyre valgtast [Ferdig] for å lagre
endringene og fullføre innstillingen for
MMS-senteret.

E-post (Meny 5.9.3)
Du kan konfigurere innstillinger for mottak
og sending av e-postmeldinger.
1. E -postkontoer: Du kan opprette eller
konfigurere en e-postkonto inkludert epostserver og bruker-ID. Du kan redigere
en valgt e-postkonto ved å trykke på
venstre valgtast (Alternativ) 2. Rediger. Du
kan velge en e-postkonto som skal brukes
til å sende e-post ved hjelp av O . Du
kan velge de følgende funksjonene ved
hjelp av venstre valgtast [Alt.]
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vL
 egg til ny: Oppretter en ny e-postkonto.
vR
 ediger: Velg dette for å redigere e-

postkontoen.

vV
 is: Viser en valgt e-postkonto.
vM
 erk/fjern merking: Bruk alternativet

Merk/Fjern hvis du vil slette flere
samtidig.

vS
 lett: Sletter en valgt e-postkonto. Alle e-

postmeldingene i kontoen vil slettes.

2. T illat svar på e-post: Bestemmer om du
skal tillate å sende en lesebekreftelse til
en forespørsel om lesebekreftelse.
3. B
 e om svar på e-post: Bestemmer om
du skal be mottakeren av e-postmeldingen
om lesebekreftelse.

5. Inkluder melding i nvideresend.og
svar: Bestemmer om du skal inkludere
den opprinnelige meldingen når du
videresender meldingen eller svarer
på den.
6. I nkluder vedlegg: Bestemmer om
du skal inkludere vedleggsfilen når du
videresender meldingen.
7. Auto. henting v.roaming: Henter epostkontoen automatisk når du flytter den
til et roaming-område.

Meldinger
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4. H
 ent intervall: Du kan konfigurere Hent
intervall til å hente e-postmeldinger
automatisk fra serveren for innkommende
e-post. Når du mottar ny e-postmelding,
vises det et ikon øverst på skjermen. Du
kan angi følgende verdier for automatisk
mottak: Av, 15 minutter, 30 minutter, 1
time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer.
Vær oppmerksom på at det kan påløpe
tilleggskostnader når du bruker Hent
intervall-funksjonen.
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Meldinger
8. N
 ytt e-post varsel Info: Når nye epostmeldinger hentes automatisk i UE,
kan du bestemme at det skal vises en
varsling.
9. Signatur: Du kan konfigurere en
tekstsignatur som skal legges til nederst
i en e-postmelding. Den konfigurerte
signaturteksten legges til nederst i epostmeldingen automatisk eller manuelt
når du skriver en ny e-postmelding.
10. P
 rioritet: Du kan velge prioritetsnivået
for meldingene (lav, normal eller høy).
Opprette en ny e-postkonto
1. Velg Legg til ny fra menyalternativene til
e-postkontoen.
2. E-posten må konfigureres.

Redigering av en e-postkonto
1. Velg en ønsket e-postkonto fra Epostkonto-listen, og trykk på venstre
valgknapp [Alternativer] før du velger
Rediger.
2. Du kan redigere ønskede felt ved å bevege
markøren opp og ned.
3. Når konfigureringen er fullført, trykker
du på Ferdig-tasten for å fullføre
konfigureringen av e-postkontoen.

Merk
v Når du prøver å endre

postbokstypen, slettes alle epostmeldinger som er nedlastet
tidligere.

3. Trykk på Ferdig-tasten for å fullføre
konfigureringen av e-postkontoen.
Meldinger
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Videopost (Meny 5.9.4)

Informasjonstjeneste (Meny 5.9.7)

Med denne menyen kan du motta
videopost hvis denne funksjonen støttes av
tjenesteleverandøren.

vM
 obil sending: Du kan angi

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer
informasjon om tjenesten, slik at du kan
konfigurere telefonen riktig.

Talepost (Meny 5.9.5)

mottaksstatusen.

vK
 analer: Du kan legge til eller endre

kanalene.

vS
 pråk: Du kan velge ønsket språk.

Deretter vises informasjonstjenestemeldingen på det språket du
har valgt.

Du kan konfigurere alternativet for mottak av
tjenestemeldinger

Servicemelding (Meny 5.9.6)
Du kan konfigurere alternativet for mottak av
tjenestemelding.

Meldinger
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Mine ting
Mine bilder

Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde koblinger
for å laste ned bilder via Internett og
Standardbilder.
Hvis du vil vise bildet i detalj, kan du trykke
på bekreftelsestasten.
Når en fil er valgt, vises følgende alternativer
hvis du trykker på venstre valgtast [Alt.].
vS
 end: Du kan sende det valgte bildet via

Melding, Postkort eller Bluetooth hvis
det ikke er beskyttet av Digital Rights
Management (DRM).

vB
 ruk som

- Veggpapir: Du kan velge et bilde som
bakgrunnsbilde.
- Utgående anrop

-S
 la av: Du kan angi at et bilde skal vises
når du slår av telefonen.
vF
 lytt: Gjør det mulig å flytte filen til en

annen mappe.

vK
 opier: Gjør det mulig å kopiere filen til

en annen mappe.

vS
 lett: Sletter det valgte bildet.
vM
 erk/fjern merking: Ved hjelp av Merk-

funksjonen kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.

vF
 il

- Gi nytt navn: Du kan gi bildet et nytt
navn.
- Rediger: Du kan redigere bildet.
- Filinfo: Du kan vise informasjon om den
valgte bildefilen.

Mine ting

- Kontakter-bilde: Du kan knytte bildet
til en valgt oppføring i kontaktlisten. Når
du mottar et innkommende anrop, vises
bildet du lagret for kontakten.

vO
 pprett ny mappe: Du kan opprette en

-S
 tart: Du kan angi at et bilde skal være
tema for startskjermen.

vS
 orter ved: Du kan sortere filene etter

ny mappe i mappen du har valgt.

vL
 ysbildefremvisning: Du kan vise

bildene som en lysbildefremvisning.
navn, dato eller filtype.
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vM
 innestatus: Du kan vise minnestatusen

- Meldingstone: Du kan angi at en
lydfil skal fungere som ringetone når du
mottar en melding.

Mine lyder

- Slå av: Du kan angi at en lydfil skal
spilles av når telefonen slås av.

vR
 utenettoversikt: Du kan vise bildene i

rutenettvisning.

(telefon eller eksternt minnekort).

Meny 6.2

Mappen Lyder består av innebygde koblinger
for nedlasting av ringetoner og musikk, og
mappene Standardlyder og Taleopptak.
Når en fil er valgt, vises følgende alternativer
hvis du trykker på venstre valgtast
[Alternativer].
vS
 end: Du kan sende det valgte bildet via

Melding, Postkort eller Bluetooth hvis
det ikke er beskyttet av Digital Rights
Management (DRM).

vB
 ruk som

- Videoringetone: Du kan angi at en
lydfil skal fungere som ringetone når du
mottar et innkommende videoanrop.
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vF
 lytt: Gjør det mulig å flytte filen til en

annen mappe.

vK
 opier: Gjør det mulig å kopiere filen til

en annen mappe.

vS
 lett: Sletter det valgte bildet.
vM
 erk/fjern merking: Ved hjelp av Merk-

funksjonen kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.

vF
 il

- Gi nytt navn: Du kan gi bildet et nytt
navn.
- Filinfo: Viser informasjon om den valgte
bildefilen.
vS
 orter ved: Du kan sortere filene etter

navn, dato eller filtype.

Mine ting

- Taleringetone: Du kan angi at en
lydfil skal fungere som ringetone når du
mottar et innkommende taleanrop.

- Start: Du kan angi at en lydfil skal spilles
av når telefonen slås på.
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Mine ting
v Minnestatus: Du kan vise minnestatusen

(telefon eller eksternt minnekort).

v Kopier: Kopierer filen til telefonminnet

eller det eksterne minnet.

v Slett: Du kan slette den valgte videoen.

Mine videoer

Meny 6.3

Her kan du administrere eller sende
videoklipp du har lastet ned eller spilt inn.
Ved å trykke på O [Koble til] kan du
aktivere videofilen.
Følgende alternativer er tilgjengelige via
venstre valgtast [Alt.] i videolisten.
v Send: Du kan sende det valgte

videoklippet via Melding, Postkort eller
Bluetooth hvis det ikke er beskyttet av
Digital Rights Management (DRM).

v Bruk som: Du kan angi at en videofil

skal fungere som taleringetone eller
videoringetone.

Mine ting

vF
 lytt: Flytter filen til telefonminnet eller

det eksterne minnet.

vM
 erk/fjern merking: Ved hjelp av Merk-

funksjonen kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.

v 
Fil

- Gi nytt navn: Du kan gi videoen et
nytt navn.
- Filinfo: Du kan vise informasjon om den
valgte videofilen.
vO
 pprett ny mappe: Du kan opprette en

ny mappe.

vS
 orter ved: Du kan sortere filene etter

navn, dato eller filtype.

vM
 innestatus: Viser minnestatusen

(telefon eller eksternt minnekort).

Du kan vise en video med videospilleren.
Videofiler vises i listen som miniatyrbilder.
Du kan velge ønsket video medU/D/
L/R.
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Velg en ønsket video, og velg Spill for å vise
den innspilte videoen.

vL
 iggende visning: Du kan vise videoen i

Når du trykker på OK-tasten (Spill), spilles
videoklippet av i Media Player.

vC
 apture: Hvis volumet er satt til mer enn

Når alternativ 1. Spill er valgt, spilles
videoklippet av i Media Player. Hvis du vil
stoppe avspillingen midlertidig, trykker du
på OK-tasten under avspillingen. Når du
vil fortsette avspillingen, trykker du på OKtasten en gang til.
Hvis du vil ta bildet som vises på skjermen,
velger du alternativ 3. Ta bilde når
avspillingen er satt på pause.Hvis du vil vise
den gjeldende avspillingen på hele skjermen,
trykker du på alternativ 1. bredformat under
avspillingen.
Hvis du vil vise den gjeldende avspillingen
på hele skjermen, trykker du på høyre
valgtast under avspillingen.
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0, blir Dempet-modus aktivert, og hvis
volumet er 0, blir Lyd på-modus aktivert.

vD
 empet: Du kan lagre det som er på

skjermen når den er satt på pause, i en
bildefil (bare mulig i Pause-modus).

v Gjenta: Du kan angi alternativet for

gjentakelse (Ingen/Gjeldende fil/Alle
filer).

v Filinfo: Du kan vise informasjon om filene

som spilles av (Filnavn, Størrelse, Dato,
Type, Varighet, Beskytt).

vS
 end: Du kan sende det valgte

videoklippet via Melding, Postkort eller
Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet av
Digital Rights Management (DRM).

v Slett: Sletter den valgte videoen.
vB
 ruk som: Du kan angi at en videofil

skal fungere som taleringetone eller
videoringetone.

Mine ting

Når du viser videoklipp i Media Player, er
følgende alternativer tilgjengelige:

modus for liggende visning.
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Mine ting
Mine spill og prog.

Meny 6.4

Du kan enkelt laste ned spill og andre
programmer på denne menyen. Som
standard inneholder den to mapper, Spill og
Programmer. Hver mappe har en innebygd
kobling til nedlasting av spill og programmer.
Vær oppmerksom på at det kan påløpe
tilleggskostnader når du bruker tjenester
på Internett.

Andre

Mitt minnekort

Meny 6.6

Hvis du kjøper et ekstra eksternt microSDminnekort, kan du administrere mer innhold.
Du kan administrere innhold på samme måte
som på telefonen.

Meny 6.5

Andre filer enn bilder, videoer, lyder og
programmer lagres i denne mappen. De
mottas på e-post.

Mine ting
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Verktøy
Hurtigmeny

Meny 7.1

Du kan angi funksjoner som skal lagres i
hurtigmenyen. Du kan lagre funksjoner du
bruker ofte, i hurtigmenyen.

Alarmer

Meny 7.2

Hvis du konfigurerer alarmen, vil
vises på den uvirksomme skjermen. Den
spesifiserte alarmen ringer til planlagt tid.
Trykk på O -tasten for å stoppe alarmen
og denne vil deaktiveres. Trykk på høyre
valgtast [Slumre], og velg slumreintervallet.
Alarmlyden stopper og starter igjen etter
det valgte tidsintervallet. Du kan konfigurere
opptil 5 alarmer.
1. Velg den alarmen du ønsker i alarmlisten.
Trykk på høyre funksjonstast [Legge til]
for å legge til en alarm hvis det ikke er
noen i listen.
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4. Velg repetisjonsmodus: Velg ønsket
repetisjonsmodus ved hjelp av L/R eller
ved å velge den fra listen ved å trykke på
venstre valgtast [Liste].
5. Velg ringeklokke: Velg klokken som skal
ringe ved alarmtiden ved å åpne listen
ved å trykke på den venstre valgtasten
[Rediger].
6. Tast inn notat: Tast inn navn på alarmen.
7. Slumre: Du kan angi slumretiden for
alarmen.
8. Når du er ferdig med å stille inn
klokkealarmen, trykker du på høyre
valgtast [Ferdig].

Merk
v Alarmen går selv om telefonen er

slått av.

Verktøy

2. Stille/Kansellere alarm: Still inn eller
avbryt alarmen med alternativene for å
angi om alarmen er på eller ved å velge
alarmtid.

3. Tast inn alarmtid: Tast inn ønsket
alarmtid ved å spesifisere time og minutt.
Velg enten “AM’” eller “PM” synlig
hvis 12-timersformat er spesifisert for
telefonen.
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Verktøy
Kalkulator

Meny 7.3

Konverter

Meny 7.4

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

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

1. Trykk deretter på venstre valgtast [Alt.]

1. Velg Valuta-menyen.

2. Velg funksjonen du vil bruke.

2. Brukere kan angi valutavekslingskurs ved
å bruke alternativmenyen Endre valuta.

Du kan skrive inn tall med talltastene, og
sette inn funksjoner ved hjelp av U/
D, L/R.
Du kan også sette inn desimaltegn ved å
trykke på * . Hvis du trykker på C,
slettes ett og ett tegn bakfra. Hvis du holder
inne C, slettes alle tegnene bakfra på
én gang. Når utregningen er fullført og
resultatet vises på skjermen, kan du trykke
på et symbol for å lagre resultatet i symbolet
og fortsette å regne.

Valuta (Meny 7.4.1)

3. Skriv inn valutakurser for opptil seks
valutaer, for eksempel NOK, og trykk
deretter på [Lagre]. Deretter kan du
konvertere fra én valuta til en annen.
4. Du kan vise verdien for opptil seks
valutaenheter.
5. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det
aktuelle inntastingsfeltet.

Verktøy

Overflate (Meny 7.4.2)
1. Velg Overflate-menyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å
bruke [Enhet].

60
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3. Angi standardenhet og vis den konverterte
verdien.
4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det
aktuelle inntastingsfeltet og plasser
markøren i inntastingsfeltet.

Lengde (Meny 7.4.3)

4. Trykk på [Tilbakestill] for å tømme det
gjeldende innskrivningsfeltet og plasser
markøren i innskrivingsfeltet.

Temperatur (Meny 7.4.5)
1. Velg Temperatur-menyen.

1. Velg Lengde-menyen.

2. Plasser markøren i ønsket enhet ved å
bruke opp- eller ned-piltasten.

2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å
bruke [Enhet].

3. Tast inn standardenhet og vis konvertert
verdi.

3. Tast inn standardenhet og vis konvertert
verdi.

4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det
aktuelle inntastingsfeltet og plasser
markøren i inntastingsfeltet.

4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det
aktuelle inntastingsfeltet og plasser
markøren i inntastingsfeltet.

Vekt (Meny 7.4.4)

Volum (Meny 7.4.6)
1. Velg Volum-menyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å
bruke [Enhet].

2. Velg enheten du ønsker å konvertere
[Enhet].

3. Tast inn standardenhet og vis konvertert
verdi.

3. Skriv inn standardenhet og vis konvertert
verdi.

4. Trykk på [Tilbakestill] for å slette det
aktuelle inntastingsfeltet og plasser
markøren i inntastingsfeltet.
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Verktøy

1. Velg Vektmeny.
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Verktøy
Hastighet (Meny 7.4.7)
1. Velg Hastighetsmenyen.
2. Velg enhet som ønskes konvertert ved å
bruke [Enhet].
3. Tast inn standardenhet og vis konvertert
verdi.
4. Trykk [Tilbakestill] for å slette det aktuelle
inntastingsfeltet og plasser markøren i
inntastingsfeltet.

Verdenstid

Meny 7.5

Funksjonen Verdenstid gir informasjon om
tiden i større byer i hele verden.
1. Du kan velge ønsket by som utgangspunkt
ved hjelp av venstre valgtast Alternativer
og Legg til by eller Alternativer og Legg
til by og Kart.

3. Du kan angi sommertid ved hjelp
av venstre valgtast Alternativer og
Sommertid.
4. Du kan velge modus for analog klokke
med Alternativer og Analog klokke.

SIM-tjeneste

Meny 7.6

Tjenesteleverandøren kan tilby
spesialprogrammer gjennom SIM-kortet, for
eksempel betalingstjenester, aksjemarked
osv. Hvis du er registrert for en av disse
tjenestene, vises tjenestenavnet nederst
på hovedmenyen. Med menyen for SIMtjenester er telefonen fremtidssikker
og støtter tillegg i tjenestene fra
tjenesteleverandøren.
Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha
mer informasjon.

Verktøy

2. Du kan endre by ved hjelp av venstre
valgtast Alternativer og Endre by eller
Endre gjeldende by.
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Navn
Legg til ny

Meny 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse.
Du kan skrive inn navn, flere telefonnumre
og e-postadresser til en ny kontakt. Du kan
også plassere kontakter i grupper, inkludere
et bilde eller en avatar, gi dem en egen
ringetone og til og med skrive inn et notat
for kontakten.

Søk

Meny 8.2

Utfører søkefunksjonen i kontaktadressene.
Søkeoperasjonen utføres basert på et navn
som standard. Aktuell søkemetode og
resultater av søket vises i Søke-vinduet. På
høyre side av skjermen kommer det fram
et bilde eller avatar som er registrert i den
valgte kontaktadressen.

Meny 8.3

Ved å bruke denne menyen kan du
administrere hurtigvalg. Hurtigvalg
konfigureres mellom 2-9. Du kan registrere
hurtigvalg for ethvert av 5 nummere
til en spesifikk kontaktadresse, og en
kontaktadresse kan ha flere hurtigvalg.

Grupper

Meny 8.4

Ved å bruke denne menyen kan du
administrere gruppeinformasjon både
lagret på håndsettet og USIM. I minnet for
håndsettet: Det finnes 4 standardgrupper:
Familie, Venner, Kolleger og Skole. Du kan
legge til opptil 30 grupper. Du kan anvise et
bilde og en ringetone for hver gruppe. Hvis
det ikke har blitt spesifisert en ringetone for
et nummer, vil et anrop til dette nummeret
ringe med lyden til den gruppen det er
anvist til.
Navn
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Hurtigvalg
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Navn
Tjenestenumre

Meny 8.5

Du kan vise listen over tjenestenumrene
(SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren
(hvis de støttes av USIM-kortet). Dette
gjelder blant annet nødnumre, numre til
opplysningstjenester og talepostnumre. Etter
å ha valgt tjenestenummer, trykk på S for
å ringe tjenesten.

Innstillinger

Meny 8.8

Vis data (Meny 8.8.1)
vV
 is kontakter fra: Velg hvilken

kontaktinformasjon som skal vises (fra
telefonminnet, USIM-kort eller begge).
Standardinnstillingen er begge.

vV
 isning av navn: Du kan angi

visningsrekkefølge etter navn.

Eget nummer

Meny 8.6

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

Mitt visittkort

vV
 is bilde: Velg om du vil vise bilde/avatar

eller ikke.

Synkroniser kontakt (Meny 8.8.2)
Kopier (Meny 8.8.3)

Meny 8.7

Navn

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

Du kan kopiere informasjon i
kontaktadresser fra telefonminnet til USIM
eller fra USIM til telefonminnet. Du kan
kopiere kun valgte elementer eller alle
sammen.

64
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Flytt (Meny 8.8.4)

Slett kontakter (Meny 8.8.7)

Du kan flytte informasjon i kontaktadresser
fra telefonminnet til USIM eller fra USIM til
telefonminnet. Du kan flytte alle elementene
samtidig eller ett om gangen.

Tømmer informasjon i kontaktadresser. Du
kan slette alle kontaktadresser som er lagret
på mobiltelefonens minne i tillegg til på
USIM-kortet.

Sikkerhetskopier kontakter

Minne-info. (Meny 8.8.8)

(Meny 8.8.5)

Du kan sjekke minnestatusen i denne
menyen.

Ved å formatere vCard kan du lagre alle
telefonbokdata på et eksternt minnekort.

Gjenopprett kontakter (Meny 8.8.6)
Ved å formatere vCard kan du gjenopprette
alle telefonbokdataene fra det eksterne
minnekortet til telefonminnet.

Navn
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Nettleser
Hjem

Meny 9.1

Du kan åpne nettleseren og gå til startsiden
for webtjenesten.

tast inn adresse

Meny 9.2

Du kan taste inn en URL-adresse manuelt og
få tilgang til nettsiden den hører til.
v Hvis du vil skrive inn et symbol,

trykker du på den venstre valgtasten
[Alternativer] og velger 1. Sett inn symbol
fra Alternativer-menyen, for å vise
symboltabellen.

v Hvis du vil bytte innskrivingsmetode,

trykker du på den venstre valgtasten
[Alternativer] og velger 2.
Innskrivingsmetode.

Bokmerker

Meny 9.3

Du kan lagre URL-adresser/nettsider du
bruker ofte. Du kan utføre handlinger som
Send, Legg til ny, Rediger, Merk/Fjern
merking og Slett på bokmerker. Flere
forhåndskonfigurerte URL-adresser er lagret
som bokmerker.
Legge til et nytt bokmerke
1. Trykk på den venstre valgtasten [Alt.],
og velg 2 Legg til ny fra Alternativermenyen.
2. Skriv inn navn og URL-adresse.
3. Trykk på O for å lagre.
Koble til et ønsket bokmerke.
Trykk på O for å koble til et ønsket
bokmerke.

Nettleser
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Sende bokmerket til andre
Velg Send på Alternativer-menyen. Du
kan sende bokmerket med tekstmelding
eller e-post.
Slette et bokmerke
Velg Slett på Alternativer-menyen. Ved
hjelp av funksjonen Merk/Fjern merking
kan du slette flere bokmerker samtidig.

Lagrede sider

Meny 9.4

Telefonen kan lagre siden på skjermen som
en frakoblet fil. Opptil 20 sider kan lagres.

Historie

Meny 9.5

Du kan vise listen over sider du allerede har
koblet til.

Redigere et bokmerke
Velg Rediger på Alternativer-menyen.
Rediger inn navn og URL-adresse. Trykk på
O for å lagre.

Merk
v Du kan se på mobil-TV.

Meny 9.6

Du kan endre nettleserinnstillinger for
tilkobling, visning, sikkerhet og sertifikater.

Profiler (Meny 9.6.1)
Velg aktuell profil ved å trykke på O tasten. Dette aktiverer profilen for å aktivere
start av nettleseren.
Nettleser
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Nettleser
Utseendeinnstillinger (Meny 9.6.2)

Cookies (Meny 9.6.4)

Setter standardtegnsettet for nettleseren til
en av følgende verdier:

Hvis du aktiverer Cookies, kan du lagre
cookies sendt fra serveren. Hvis du
deaktiverer denne funksjonen, kan ikke
cookies lagres på telefonen.

Automatisk, Engelsk (ASCII), Engelsk (ISO),
Engelsk (LATIN), Unikode (UCS2 BE), Unikode
(UCS2 LE), Unikode (UCS2 Auto), Unikode
(UTF-16 BE), Unikode (UTF-16 LE), Unikode
(UTF-16 Auto), Unikode (UTF-8).

Cache (Meny 9.6.3)
Hvis du aktiverer Cache, kan du lagre åpnede
sider på telefonen. Når en side er lagret i
cacheminnet, økes nedlastingshastigheten
betydelig ved senere søk på den samme
siden.

Tilbakestill innstillinger (Meny 9.6.5)
Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille
telefonen til standard nettleserkonfigurasjon.

Sikkerhet (Meny 9.6.6)
Sertifikatliste
Hvis lagret, Hvis den har blitt lagret, kan en
liste over rot-/ca-sertifikater som trengs til
WTLS/TLS, være her. Sertifikater kan vises
fra listen.
Slett økt

Nettleser

Sikre (WTLS/TLS) øktdata kan slettes med
dette alternativet. Øktdata bør slettes for å
opprette en ny, sikker økt.

68
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Tilkoblingsmulighet
Bluetooth

Meny *.1

Bluetooth-tilkobling
Telefonen din har innebygd trådløs
Bluetooth-teknologi som gjør det mulig
for deg å koble telefonen trådløst til andre
Bluetooth-enheter som en håndfri, PC, PDA,
en ekstern skjerm eller andre telefoner.

Merk
v Vi anbefaler at telefonen

U250_Norway_0730(software삭제(69

•M
 eny *. Tilkoblingsmulighet o 1.
Bluetooth o 1. Slå på/av
Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen, må
du først angi Slå på/.
2. Søk etter ny enhet
•M
 eny o *.Tilkoblingsmulighet
o 1.Bluetooth o 2. Søk etter
ny enhet
Med denne menyen kan du søke etter og
pare en ny Bluetooth-enhet med telefonen
din. Les <Pare enheter>.
3. Parede enheter
Hvis det ikke finnes en paret enhet.
Valg o Legg til ny enhet
Hvis det allerede finnes en paret
Bluetooth-enhet.
•M
 enyo 7. Tilkoblingsmulighet
o 1. Bluetooth o 1. Pardeviser

Tilkoblingsmulighet

og Bluetooth-enheten du
kommuniserer med, befinner seg
innenfor et område på 10 meter.
Forbindelsen kan bli bedre hvis det
ikke er noen gjenstander mellom
telefonen og Bluetooth-enheten.

1. Komme i gang
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Tilkoblingsmulighet
Alternativer
vL
 egg til ny enhet: Med denne menyen

kan du pare en ny Bluetooth-enhet med
telefonen din.

vG
 i nytt navn: Ved hjelp av denne menyen

kan du bruke et kallenavn på en paret enhet.

1. Hvis du vil opprette en forbindelse til
den valgte enheten, velger du Tilkoble.
2. Hvis du vil bryte forbindelsen til den
valgte enheten, velger du Opphev.
vS
 lett: Med denne menyen kan du slette

den parede Bluetooth-enheten.

vS
 lett alle: Med denne menyen kan du

slette alle parede Bluetooth-enheter.

Tilkoblingsmulighet

4. Konfigurere Bluetooth-innstillinger
•M
 eny *.Tilkoblingsmulighet o 1.
Bluetooth o 4. Innstillinger

- Mitt navn: Du kan navngi eller gi nytt navn
til telefonen din for å bestemme hvordan
den vises på andre enheter. Telefonens
navn vises kun på andre enheter når [Min
enhets synlighet] er angitt til [Synlig].
-S
 tøttede tjenester: Denne viser en liste
over tilgjengelige Bluetooth-tjenester på
telefonen.
-M
 in adresse: Denne menyen viser
Bluetooth-enhetsadressen.

Merk
v Vi anbefaler at telefonen

og Bluetooth-enheten du
kommuniserer med, befinner seg
innenfor et område på 10 meter.
Forbindelsen kan bli bedre hvis det
ikke er noen gjenstander mellom
telefonen og Bluetooth-enheten.

- T elefonens synlighet: Angi [Min enhets
synlighet] til [Synlig] slik at andre enheter
kan oppdage din telefon når de søker etter
en Bluetooth-enhet. Hvis du velger [Skjult],
kan ikke andre enheter oppdage din telefon
når de søker etter en Bluetooth-enhet.
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<Pare enheter>

<Koble til et headsett eller håndfrisett>

1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet
som du kan koble deg til, trykker du på
Alternativer > Legg til ny enhet.

1. Pare headsettet i henhold til prosedyren
som beskrives i avsnittet om paring av
enheter.

2. "Søker etter enheter" vises på skjermen.
Alle Bluetooth-enheter innenfor en radius
på 10 meter oppdages.

2. Når du skal bruke headsettet må du velge
det fra listen over parede enheter, og
velge Alternativer > Koble til.

3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter,
vises disse på en liste på skjermen. Hvis
ingen Bluetooth-enheter oppdages, får du
spørsmål om du vil søke på nytt.

3. Når du skal koble fra headsettet må du
velge det fra listen over parede enheter,
og velge Alternativer > Koble fra.

4. Paringsprosedyren

1. Velg en enhet du vil slette, på skjermen
Pardeviser.

- Trykk på (Legg til). Det vises et vindu på
skjermen der du blir bedt om å oppgi
passordet ditt.
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2. Du kan slette en enhet ved å trykke på
Slett-tasten eller velge Alternativer
> Slett. Hvis du vil slette alle parede
enheter, velger du Alternativer > Slett alle.

Tilkoblingsmulighet

- Når et passord er opprettet (1–16 sifre),
må brukeren av den andre enheten oppgi
passordet for å kunne pare. Brukeren av
den andre enheten må kjenne passordet
før godkjenningen.

<Slette enheter>
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Tilkoblingsmulighet
<Overføre data via Bluetooth>

<Motta data via Bluetooth>

1. Når du skal overføre data fra telefonen
din til en annen Bluetooth-enhet, velger
du først programmet hvor måldataene
lagres. Hvis du for eksempel skal sende
data i Media-albumet til en annen enhet,
velger du Meny > 6. Mine filer > 1. Mine
bilder / 2. Mine lyder / 3. Mine videoer /
5. Andre / 6. Mitt minnekort > Velg data
som skal overføres > Alternativer > Send
> 3. Bluetooth.

Hvis en annen part forsøker å overføre data,
vises forespørsel om å godta tilkoblingen
på skjermen. Hvis du tillater overføringen,
overføres dataene til telefonen din.

2. Overføre data
1) De parede enhetene vises. Hvis
enheten du vil bruke, ikke er oppført i
listen, velger du [Oppdater].
Tilkoblingsmulighet

2) Velg enheten du vil overføre data til,
blant enhetene i listen, og trykk på den.
3) Hvis den andre parten tillater
overføringen, overføres dataene.

Under dataoverføringen, endres Bluetoothikonet til filoverføringsikonet.
De mottatte filene lagres til passende
mapper for filtypene. Bilder lagres for
eksempel automatisk i mappen Mine bilder.

Serversynk

Meny *.2

Merk
v Denne tjenesten er ikke

tilgjengelig i alle land. Kontakt
tjenesteleverandøren for å få mer
informasjon.
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Hvis synkroniseringstjenesten støttes av
nettverksoperatøren din, synkroniserer
denne tjenestefunksjonen dataene i
en telefon og dataene på en server, for
eksempel informasjon i Kontakter, Kalender,
Gjøremål og Notater, via et trådløst nettverk.

vP
 rofilnavn: Skriv inn navnet på profilen.
vV
 ertsadresse: Kontakt

tjenesteleverandøren.

vS
 yncML - proxy: Kontakt

tjenesteleverandøren.

Tilkoble

vB
 rukernavn: Oppgi bruker-ID-en for

1. Velg elementet Tilkoble, og trykk deretter
på O.

v Passord: Skriv inn passordet.

synkroniseringsserveren.

2. Koble til serveren med den valgte
serverprofilen, og animasjonen
for synkroniseringen vises mens
synkroniseringen utføres.

vN
 avn: Velg om Kontakter skal

Logger

vK
 alender: Velg om Kalender skal

Velg elementet Logger, og trykk deretter
på O for å vise loggen for den siste
synkroniserings-operasjonen som ble utført.

vN
 avn på kalender: Skriv inn navnet på

Serversynk.senter

vG
 jøremål: Velg om Gjøremål skal

1. Velg elementet Serversynk.-senter, og
trykk deretter på O.

vO
 ppgavenavn: Skriv inn navnet på

2. I denne menyen kan du konfigurere
profilen til en synkroniseringsserver.

vN
 otater: Velg om Notat skal

kontaktdatabasen for servertilgang.
synkroniseres eller ikke.

kalenderdatabasen for servertilgang.
synkroniseres eller ikke.

oppgavedatabasen for servertilgang.

Tilkoblingsmulighet

U250_Norway_0619.indd

synkroniseres eller ikke.

vK
 ontaktnavn: Skriv inn navnet på

synkroniseres eller ikke.
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Tilkoblingsmulighet
vN
 avn på notat: Skriv inn

notatdatabasens navn for servertilgang.

vS
 ynk.type: Velg synkroniseringstypen

nedenfor.

vT
 ilgangspunkt: Velg tilgangspunktet

som skal brukes for datatilkoblingen.

USB-tilkobling

Meny *.3

Telefonens USB-tilkobling kan brukes
til flere formål. Brukeren må angi USBtilkoblingsmodus for flere bruksområder.

Tilkoblingsmulighet

For å bruke en masselagringsfunksjon som
USB-minnepinne, velges Masselagring
i denne menyen. Masselagring er bare
tilgjengelig for eksternt minnekort.
For å bruke andre funksjoner enn
masselagring, velges Datatjeneste i denne
menyen.
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Organisator
Kalender

Meny 0.1

Planlegg forespørsler og søk
1. Referanse etter måneder
Du kan referere til tidsplanene dine etter
måneder. Markøren er på aktuell dato, og
den registrerte datoen er merket.
Tidsplanen som er lagret for datoen hvor
markøren befinner seg er representert
med med en grå boks. Ved å trykke på
hurtigtast 1, flytter man seg til året
før, og ved å trykke på tast 3, flytter
man seg til året etter, og ved å trykke på
tast 5, flytter man seg til i dag. Ved
å trykke på tast 7, går man til forrige
måned, og med tast 9 flytter man seg
til neste måned. Å trykke på * flytter
til ukekalenderen. Du kan flytte dato ved
hjelp av U/D, L/R.
Du kan referere til en detaljert tidsplan,
dvs. hele tidsplanens innhold konfigurert
av brukeren. Du kan sende tidsplanen til
en annen telefon eller en Internett-side via
Tekstmelding,Multimedia meldinger e-post eller
Bluetooth, ved å bruke venstre valgtast [Alt.]
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Du kan legge til en hendelse. Du kan
konfigurere startdato, sluttdato, starttid,
slutt-tid innhold, type hendelse, repetisjon
og alarm for tidsplanen.
vA
 ngi kategori: Avtale, Bursdag,

Jubileum.

vA
 ngi gjenta: En gang, Daglig, Ukentlig,

Månedlig, Årlig, Brukerinnstilling.

vS
 till inn alarm: Ingen alarm angitt,

Presis, 15 min før, 30 min før, 1 time før, 1
dag før, 3 dager før, 1 uke før.

Slett
1. Slett tidligere avtaler
Du kan slette alle tidligere avtaler ved
hjelp av denne funksjonen.
2. Slett alle avtaler
Du kan slette alle planlagte avtaler ved
bruk av denne funksjonen.
Konfigurere og frigjøre ferie
Trykk på den venstre valgtasten [Alternativer]
og velg Angi ferie.
Den valgte datoen vises i rødt.

Organisator

2. Detaljert tidsplan

Legg til ny hendelse
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Organisator
Hvis du vil fjerne ferien, kan du trykke på den
venstre valgtasten [Alternativer] og velge
Fjern ferie.
Tidsplansalarm
Hvis brukeren har konfigurert
alarminnstillingene, vil den spesifiserte
alarmlyden ringe. Hvis varslingstiden er før
planlagt starttid, kan du stille inn alarmen
igjen.

Gjøremål

Organisator

vD
 etaljert visning og Rediger
vS
 ett jobbstatus

Meny 0.3

Ved å bruke funksjonen for
notatadministrasjon, kan du vise og
administrere innholdet i lagrede notater,
samt legge til nye notater.
vL
 egg til ny
vR
 ediger og slett notat

Hemmelige notater
Meny 0.2

Du kan vise, redigere og legge til jobber som
skal gjøres. Jobber som skal gjøres vises
i tidsmessig rekkefølge. Oppgaver som er
fullført og ikke fullført, vises på forskjellig
måte.
vL
 egg til ny

Notater

Meny 0.4

Du kan skrive et hemmelig notat hvis
du vil holde noe for deg selv. Du oppgir
sikkerhetskoden for å bruke denne menyen.
vL
 egg til privat notat
vR
 ediger og slett et privat notat

Datosøker

Meny 0.5

Med denne funksjonen kan du finne den
datoen du vil.
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Innstillinger

Meny 0.6

Kalender (Meny 0.6.1)
Du kan konfigurere kalendervisningen.
vS
 tandardvisning: Du kan angi

standardverdien for kalendervisning som
Månedsvisning eller Ukesvisning.

vU
 kentlig starttid: Kl. 01, 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

v Første ukedag er: Du kan velge om den

første dagen i uken skal være søndag
eller mandag.

Sikkerhetskopiere kalender og
oppgaver (Meny 0.6.2)
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Når du setter inn eksternt minne, kan du
gjenopprette sikkerhetskopien av kalender
eller oppgaver.

Minne-info. (Meny 0.6.4)
Du kan vise informasjon om tilgjengelig
minne for Kalender, Oppgaver, Notat og
Hemmelig notat.

Klarer alle (Meny 0.6.5)
Du kan slette alt i Kalender, Oppgaver, Notat
og Hemmelig notat.

Organisator

Når du setter inn eksternt minne, kan du
lage sikkerhetskopier av kalender- eller
oppgaveoppføringer som er lagret på
mobiltelefonen.

Gjenopprette kalender og
oppgaver (Meny 0.6.3)
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Innstillinger
Telefon

Meny #.1

Automatisk tastelås (Meny #.1.1)
Hvis du aktiverer denne funksjonen, låses
tastaturet automatisk i standby-modus uten
at du trenger å trykke på noen tast.

Språk (Meny #.1.2)
Velg skjermspråk. Du kan velge
språkalternativet Automatisk slik at
visningsspråket vil være det språket som
USIM-kortet støtter.

Strømsparing (Meny #.1.3)
Velg om du vil aktivere strømsparemodus.

Telefoninformasjon (Meny #.1.4)
Innstillinger

Denne funksjonen viser USIM-kortets
telefonnummer, modellnavnet og
programvareversjonen til mobiltelefonen.

Skjerm

Meny #.2

Via denne menyen kan du tilpasse
visningsalternativene for skjermen og hele
det grafiske grensesnittet for menyene.

Skjermmotiv (Meny #.2.1)
Du kan angi bakgrunnsbildet som skal vises
på hovedskjermen.

Menystil (Meny #.2.2)
Du kan velge menystilen du ønsker,
Rutenettstil eller Én etter én-stil.

Skrift (Meny #.2.3)
Du kan angi skriftstilen, skriftstørrelsen for
oppringing og skriftfargen for oppringing ved
hjelp av L,R.

Bakgrunnsbelysning (Meny #.2.4)
Du kan angi varigheten for
bakgrunnsbelysningen og lysstyrken
på skjermen og varigheten for
tastaturbelysningen hver for seg.
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Hilsen (Meny #.2.5)

5. Velg timeindikatorformat, dvs. Av, Gjøkur
eller Ringeklokke.

Når du har valgt På, kan du skrive en
velkomstmelding.

Dato og tid

6. Trykk på O-tasten for å stille inn tiden
med den spesifiserte verdien.
Meny #.3

Selv om gjeldende tidspunkt konfigureres
automatisk når telefonen er registrert på
nettverket, kan brukere konfigurere tid og
dato direkte med denne menyen. Tiden som
er konfigurert av brukeren, er kun gyldig
mens telefonen er slått på.

Tid (Meny #.3.1)
1. Velg elementet "Tid" fra listen Dato og Tid,
og trykk deretter på O.

3. Skriv inn time, minutt og sekund ved
hjelp av talltastene.
4. Velg tidsformat med L,R.
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1. Velg elementet "Dato" fra listen Dato og
Tid, og trykk deretter på O.
2. Velg datoformat med L,R.
3. Skriv inn dag, måned og år ved hjelp av
talltastene.
4. Trykk på den midtre valgtasten [Lagre] for
å stille inn dato med den angitte verdien.

Automatisk oppdatering dato/tid
(Meny #.3.3)

Når automatisk oppdatering er konfigurert
til “På”, blir klokkeslett og dato automatisk
oppdatert i henhold til den aktuelle
tidssonen. Hvis Bekreft først er valgt, blir
oppdatering av klokkeslett og dato bekreftet
før automatisk oppdatering utføres.

Innstillinger

2. Flytt til det ønskede feltet,”Time”,
“Minutt” ”Sekunder” eller am/pmfeltet med navigasjonstastene (når du har
valgt "12 timer" som "Tidsformat").

Dato (Meny #.3.2)
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Innstillinger
Sommertid (Meny #.3.4)

Nettverksmodus (Meny #.4.2)

Velg om du vil aktivere sommertidfunksjonen
eller ikke. Du kan angi tidsforskjellen ved
sommertid for den valgte hjembyen som 1
eller 2 timer.

Du kan angi en type nettverk som det skal
søkes etter når det søkes etter nettverk, på
menyen Velg nettverk.

Nettverk

vU
 MTS: Søker bare etter nettverk som

vA
 utomatisk: Søker etter alle nettverk det

er mulig å koble seg til.

Velg nettverk

Meny #.4
(Meny #.4.1)

Velg mellom Automatisk og Manuelt.
vA
 utomatisk: Det søkes automatisk etter

nettverket, og telefonen registreres i
nettverket. Denne innstillingen anbefales
for å få best mulig dekning og kvalitet.

vM
 anuelt: Alle de tilgjengelige 2G-

Innstillinger

nettverkene (GSM) og 3G-nettverkene
(UMTS) vises, og du kan velge ett av
dem til registrering. Hvis registreringen
av nettverket mislykkes, vises
nettverkslistene igjen, og du kan velge et
annet til registrering.

støtter 3G.

vG
 SM 900/1800: Søker bare etter nettverk

som støtter GSM 900/1800.

vG
 SM 1900: Søker bare etter nettverk som

støtter GSM 1900

Prioriterte lister (Meny #.4.3)
Hvis nettverkssøket utføres automatisk,
kan du legge til et foretrukket nettverk som
det skal kobles til. Følgende alternativer er
tilgjengelige:
vL
 egg til ny: Du kan legge til et

nytt nettverk ved hjelp av følgende
alternativer.

80
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-S
 øk: Du kan velge et fra listen over
nettverk som er lagret på telefonen.
- Tast inn nytt nettverk: Du kan angi
landkoden (MCC) og nettverkskoden
(MNC) og RAT for å legge til.
vS
 lett: Sletter det valgte nettverket.
vR
 ediger: Du kan endre informasjon om

det valgte nettverket.

vF
 lytt opp: Flytter det valgte nettverket

oppover.

vF
 lytt ned: Flytter det valgte nettverket

Streaming (Meny #.4.5)
Hvis du vil angi en annen nettverksinnstilling
for å spille av streaming-innhold, kan du angi
andre nettverksinnstillinger.

Sikkerhet

Meny #.5

Oppgi PIN-kode (Meny #.5.1)
Når denne innstillingen er satt til På, må
du angi PIN-koden hver gang du slår på
telefonen.

nedover.

Tilgangspunkter (Meny #.4.4)
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v Hvis du vil gå tilbake til forrige

trinn, trykker du på venstre valgtast
i skjermbildet for å oppgi PIN-kode.
v Hvis du angir feil PIN-kode tre
ganger, blir PIN-koden ugyldig.
Da må du angi PUK-koden for å
konfigurere PIN-koden på nytt.

Innstillinger

Denne menyen viser listen over
tilgangspunkter. Du kan registrere, slette
og redigere ved å bruke Alternativ-menyen.
Du kan imidlertid ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner avhengig av land.
De følgende konfigurasjonselementene
kan redigeres ved å trykke på den venstre
valgtasten [Alternativ] og Rediger.

Merk
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Innstillinger
Merk

Du må angi sikkerhetskoden for å bekrefte
valget.

v Du har maksimum 10 forsøk på å

v Hvis du skal låse opp telefonen, må du

taste inn PUK-nummeret. (Merk:
Hvis du har skrevet inn feil PUKkode 10 ganger, blir USIM-kortet
låst og må byttes ut.)
v Hvis forespørselen om PINkode ikke kan deaktiveres via
operatørinnstillinger, kan du ikke
velge dette menyelementet.

angi sikkerhetskoden.

Endre koder (Meny #.5.3)
Du kan endre PIN-koden, PIN2-koden og
passordet til mobiltelefonen.

Minneadministrator

Meny #.6

Delt telefonminne (Meny #.6.1)
Lås for håndsett (Meny #.5.2)
Du kan låse telefonen. Følgende fire
låsefunksjoner finnes:

Innstillinger

Når man slår på: Låser telefonen hver
gang den slås på.

Denne funksjonen viser status på
mobiltelefonens brukerminne. Siden denne
funksjonen skanner hele filsystemet etter
statistikk, tar det et par sekunder.

Hvis USIM er byttet: Låser telefonen når
USIM-kortet er byttet.
Øyeblikkelig: Låser telefonen øyeblikkelig.
Ingen: Deaktiverer låsefunksjonen.

82
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Reservert telefonminne (Meny #.6.2)

USIM-minne (Meny #.6.3)

Denne funksjonen viser status for det
brukerreserverte minnet. Standardinnholdet
er Tekstmeldinger, Kontakter, Kalender,
Oppgaver og Notat.

Denne funksjonen viser status på
brukerminnet i USIM-kortet

1. Alarm (unntatt standardalarm)

Denne funksjonen viser status for det
eksterne kortets brukerminne. Denne
funksjonen viser statistikk for brukt og ledig
plass i minnet.

2. Anropshistorikk
3. Bokmerker (unntatt standardbokmerker)
4. Forskjellig
v Hemmelige notater
vH
 urtigmeny (unntatt standardmenyer)
vN
 ettleser > Tast inn adresse >

Historikk

vN
 ettleser > Historikk Nettleser >

Lagrede sider

vM
 eldinger > Nylig brukt nummer
vV
 arighet på samtale

Det viser tydelig den faktiske mengden
sammenlignet med totalmengden for hvert
element.
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Hovedlagerinnstilling (Meny #.6.5)
Du kan velge hvor filen skal lagres når den
lastes ned: telefonminne eller eksternt
minne.

Tilbakestill innstillinger

Meny #.7

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille
telefonen til standardkonfigurasjonen. Du
må oppgi sikkerhetskoden.

Innstillinger

vS
 amtalekostnader

Eksternt minne (Meny #.6.4)
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Tilbehør
Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene
ut ifra personlige kommunikasjonsbehov. Forhør deg om tilgjengeligheten hos din
lokale forhandler.

Lader
Denne
laderen gjør
at du kan lade
mobiltelefonen
hjemme eller på
kontoret.

Standardbatteri

Merk
v Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
v I motsatt fall kan garantien bli

ugyldig.

vT
 ilbehør kan variere i forskjellige

områder. Vennligst kontakt
vårt lokale serviceselskap eller
representant hvis du har flere
spørsmål.

Tilbehør

84
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Headset (Tilleggsutstyr)
Kobles til telefonen og gjør det mulig med håndfri bruk. Inkluderer hodetelefon, mikrofon og
integrert knapp for å besvare/avslutte samtaler. Må kjøpes separat (ikke inkludert). Hvis du vil
vite mer, kan du ta kontakt med forhandler eller servicesenter.

SGEY0005516

SGEY0003209

Tilbehør
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Teknisk informasjon
Generelt
Produktnavn: KU250
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Nettovekt: 57.2g (uten batteri)

Romtemperatur
Normal: 55°C
Lading: 45°C

Teknisk informasjon
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87

2007.7.30

8:7:3

Memo

00-100 memo.indd

2

2007.5.8

1:43:2

kU250 Brugermanual
- Dansk

Dette dokument er betjeningsvejledningen til 3Gvideo mobiltelefonen LG KU250. Alle rettigheder til
dette dokumenttil hører LG Electronics. Kopiering,
modificering og distribution af dette dokument
uden tilladelse fra LG Electronics er forbudt.

Sådan smider du dit gamle apparat ud
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem
den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er
organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved
at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du
købte produktet.
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Retningslinier for sikker
og effektiv anvendelse
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan
være farligt eller ulovligt ikke at følge
anvisningerne. Yderligere detaljeret
information findes i denne manual.

DENNE ENHED OPFYLDER DE
INTERNATIONALE RETNINGSLINJER
FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER
Din mobile enhed er en radiosender og
-modtager. Den er designet og fremstillet,
så den ikke overskrider de grænser for
udsættelse for radiofrekvens (RF), som
de internationale retningslinjer (ICNIRP)
anbefaler. Disse grænser er en del af
omfattende retningslinjer og fastslår de
tilladte niveauer af radiofrekvenssignaler
for almindelige mennesker.
Retningslinjerne er udviklet af uafhængige
forskningsinstitutioner gennem periodisk
og grundig gennemgang af videnskabelige
undersøgelser. Retningslinjerne omfatter
en betydelig sikkerhedsmargen, som er
udformet med henblik på at sørge for

U250_Denmark_Open_0618.indd
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Strålingsgrænsen for mobile enheder
benytter en måleenhed, der kaldes SAR
(Specific Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). SAR-grænsen i
de internationale retningslinjer er 1,24
W/kg*. SAR-test udføres i almindelig
betjeningsposition, mens enheden sender på
det højeste certificerede effektniveau på alle
de testede frekvensbånd.
Selvom SAR fastlægges på det højeste
certificerede effektniveau kan enhedens
faktiske SAR under drift være et godt
stykke under maksimumværdien. Det er,
fordi enheden er designet til at fungere
på flere forskellige effektniveauer, så den
kun bruger den effekt, der er nødvendig for
at få forbindelse til netværket. Generelt
er enhedens udgangseffekt lavere, jo
tættere du er på en basisstation. Alle
telefonmodeller skal demonstrere, at de
overholder det europæiske direktiv om
radio- og teleterminaludstyr, før de udsendes
på markedet. Et af de vigtigste krav i dette
direktiv er beskyttelse af brugerens og
andres helbred og sikkerhed.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Certificeringsoplysninger
(SAR)

sikkerhed for alle uanset alder og helbred.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse
Den højeste testede SAR-værdi for denne
enhed under brug ved øret er 1.24 W/kg.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Denne enhed opfylder retningslinjerne
for udsættelse for radiofrekvens, hvis den
bruges enten i normal betjeningsposition
mod øret eller placeret mindst 1,5 cm væk
fra kroppen. Hvis der bruges en bæretaske,
bælteclips eller holder til at bære enheden
på kroppen, bør den ikke indeholde metal og
skal placere produktet mindst 1,5 cm væk
fra kroppen. Denne enhed har brug for en
forbindelse af høj kvalitet til netværket for
at kunne sende datafiler eller meddelelser.
I nogle tilfælde kan afsendelse af datafiler
eller meddelelser blive udskudt, indtil en
sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for,
at ovenstående afstandsanvisninger følges,
indtil afsendelsen er udført. Den højeste
SAR-værdi for denne enhed under test af
brug ved kroppen er 1.04 W/kg.
* SAR-grænsen for mobile enheder, der
bruges af almindelige mennesker, er 2,0
watt/kilo (W/kg) i gennemsnit på ti gram
kropsvæv.

Retningslinjerne omfatter en betydelig
sikkerhedsmargen med henblik på at
beskytte brugerne yderligere og for at tage
højde for eventuelle målingsvariationer.
SAR-værdierne kan variere, alt afhængigt
af nationale rapporteringskrav og
netværksbåndet. Du kan finde SARoplysninger for andre lande under
produktoplysningerne på www.lgmobile.
com.

Produktpleje og
vedligeholdelse
ADVARSEL!
Anvend kun batterier, oplader og tilbehør,
som er godkendt til brug med netop
denne telefonmodel. Brug af andre
typer kan annullere enhver form for
godkendelse eller garanti for telefonen
og kan være farlig.
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v Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en

v Opbevar ikke telefonen sammen med

v Telefonen bør holdes på afstand af

v Berør ikke displayet med skarpe

v Enheden bør holdes på afstand af

v Udsæt ikke telefonen for væsker eller

v Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da

v Vær forsigtig ved brug af tilbehør så som

kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen
skal repareres.)
elektriske apparater som fx tv, radio og pc.

det vil få batteriet til at eksplodere.

v Tab ikke telefonen.
v Udsæt ikke enheden for mekaniske

rystelser eller stød.

v Telefonens overfladebehandling kan

tage skade, hvis den dækkes med
husholdningsfilm.

v Brug en tør klud til rengøring af

enhedens ydre. (Lad være med at bruge
opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin,
fortynder eller alkohol.)

v Udsæt ikke enheden for store mængder

røg eller støv.
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genstande: Det kan ødelægge telefonen.
fugt.

høretelefoner og headsets. Sørg for at
kabler er gemt sikkert af vejen, og undgå
at røre antennen.

v Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal

håndteres varsomt. Lad være med at
berøre antennen unødigt.

Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan udsættes for
interferens, der kan påvirke ydeevnen.
v Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden

af udstyr til medicinsk brug uden at
indhente tilladelse først. Undgå at
anbringe telefonen i nærheden af en
pacemaker, fx i din brystlomme.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

varmekilder som fx radiatorer og komfurer.

kreditkort eller billetter: Den kan påvirke
magnetstribens informationer.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse
v Visse typer høreapparater forstyrres af

mobiltelefoner.

v Svagere interferens kan påvirke tv-

apparater, radioer, computere, etc.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Trafiksikkerhed
Overhold love og bestemmelser for brug af
mobiltelefoner i de områder, du kører i.
v Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
v Giv kørslen din fulde opmærksomhed.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er
acceptabel, så du stadig er opmærksom på
dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når
du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse
Din hørelse kan blive skadet ved meget høj
musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor
at du ikke tænder og slukker dit headset tæt
på ørerne. Vi anbefaler også at musik og
ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

v Benyt et håndfrit talesæt.
v Hold ind til siden og parkér, hvis

omstændighederne tillader det, inden du
foretager en opringning eller besvarer
et opkald.

v Radiobølger kan påvirke visse elektroniske

systemer i dit motorkøretøj, f.eks.
bilstereo og sikkerhedsudstyr.

Områder med
eksplosionsfare
Anvend ikke telefonen i områder med
eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud,
og overhold alle forbud og bestemmelser.

v Hvis din bil er udstyret med airbag, må du

ikke blokere for den med installeret eller
bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage
alvorlig personskade på grund af forkert
funktion.
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Potentiel eksplosionsfare

Børn

v Anvend ikke telefonen på tankstationer

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden
for små børns rækkevidde. Den indeholder
små løse dele, der kan medføre risiko for
kvælning.

eller lign. Anvend heller ikke telefonen i
nærheden af brændstof eller kemikalier.

v Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer

Ombord på fly
Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens
ombord på fly.
v Sluk altid din mobiltelefon, før du går

ombord på et fly.

v Benyt ikke din telefon, når flyet står på

jorden, uden først at indhente tilladelse
fra besætningen.
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Nødopkald
Nødopkald er måske ikke til rådighed på
alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig
være afhængig af udelukkende denne
telefon til nødopkald. Kontakt din lokale
tjenesteudbyder.

Batteri – information og
vedligeholdelse
v Du behøver ikke at tømme batteriet

helt, før du genoplader det. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ingen
hukommelsesfunktion, som kan påvirke
batteriets ydelse.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

må ikke transporteres eller opbevares
samme sted i dit køretøj som din
mobiltelefon eller tilbehør til denne.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse
v Brug udelukkende LG-batterier og

-opladere. LG-opladere er designet til at
maksimere batteriets levetid.

v Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
v Hold batteriets metalstik rene.
v Udskift batteriet, når ydelsen ikke

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

længere er acceptabel. Batteriet kan
genoplades hundredvis af gange, før det
skal udskiftes.

v Genoplad batteriet, hvis det ikke har

været i brug længe, for at optimere
ydelsen.

v Udsæt ikke opladeren for direkte sollys,

og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er
høj som fx i et badeværelse.

v Opbevar ikke batteriet i meget varme eller

kolde omgivelser, da dette kan forringe
batteriets ydelse.

v Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes

med en forkert type.

v Bortskaffelse af brugte batterier skal ske

iht. producentens vejledning.

10
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KU250 Egenskaber
Telefonens dele
Visning i åben tilstand
Højttaler
Navigationstast
v I standbytilstand
U Hurtigmenu
D Kontaktliste
L	Liste over
Favoritter
R Meddelelser

vN
 ederst: Indikatorer for

funktionstaster
funktionstast
Disse taster har de funktioner, der
vises nederst i displayet.

v I menu: Rul op og ned.

Fjerntast
Sletter et tegn med hvert
tryk. Hold tasten nede for at
slette alle indtastninger.
Tastatur
v I standbytilstand: Indtast nummer
ved opkald Tryk ned
0 - Internationale opkald
1 - Aktiverer
telefonsvarermenuen

Mikrofon

KU250 Egenskaber

Multitasking-tast

U250_Denmark_Open_0618.indd

Hovedddisplay
vØ
 verst: Signalstyrke,
batteriniveau og forskellige
funktioner

2 til 9 - lynopkald
v I redigeringstilstand: Indtast

tal og bogstaver
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KU250 Egenskaber
Venstre
funktionstast/
højre
funktionstast

Telefon/Lader/
Cable connector
Bemærk
v Kontroller, at telefonen

er tændt og i
standbytilstand, før du
tilslutter USB-kablet.

Afslut-tast
Bekræftelsestast
Send-tast

Set bagfra

Stik til mikro-SDhukommelseskort
Udvendig kameralinse

Batteridæksel
KU250 Egenskaber

Batteri
USIM-kortplads
Batteriterminaler
Stik til hukommelseskort

12
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Før brug
Isætning af USIM-kort og
batteri
1. Isæt USIM-kortet.
Dit USIM-kort indeholder dit
telefonnummer, serviceoplysninger og
kontakter og skal indsættes i håndsættet.
Hvis du fjerner USIM-kortet, kan du
ikke bruge håndsættet (undtagen for
nødopkald afhængigt af, hvilket land
du befinder dig i), indtil et gyldigt kort
indsættes. Frakobl altid opladeren og
andet tilbehør fra håndsættet, før du
indsætter eller fjerner USIM-kortet.
Lad USIM-kortet glide ind i USIMkortholderen. Kontroller, at USIM-kortet
sidder korrekt. Guldkontaktområdet på
kortet skal vende nedad. Fjern USIMkortet ved at presse det let nedad og
skubbe det i den modsatte retning.

Bemærk
v USIM-kortets metalstik kan nemt

ødelægges af ridser. Vær meget
forsigtig med USIM-kortet, når du
rører ved det og installerer det.
Følg instruktionerne, som fulgte
med USIM-kortet.

Før brug
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Sådan isættes USIM-kortet Sådan fjernes USIM-kortet
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Før brug
2. Fastgør batterilåget.
Sæt batteriet i batterirummet, så
metalkontakterne rører hinanden i midten
af telefonen. Tryk ned på toppen af
batteriet, indtil det kommer på plads. Sæt
batteridækslet på telefonen som vist.

3. Fjern batterilåget.
Vend telefonen på hovedet som vist, og
skub forsigtigt batteridækslet nedad,
så det løsnes og kan løftes af. Vend
telefonen på hovedet som vist, løft
derefter batteridækslet af med fingrene,
og træk batteriet ud.

Opladning af batteriet
Sæt batteriet i, inden du tilslutter
rejseadapteren til telefonen.
Før brug
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1. Med pilen vendt som vist på diagrammet
tilsluttes stikket på opladeren på siden af
telefonen, indtil det klikker på plads.
2. Tilslut den anden ende af opladeren til en
stikkontakt. Brug kun den medfølgende
oplader.

Forsigtig !
• Hvis batteriet er helt afladet, vises
opladningsskærmen på skærmen
ca. 1 til 1,5 minutter, efter at du har
tilsluttet opladeren.
• Tving ikke opladeren på plads, da
du risikerer at ødelægge telefonen
og/eller opladeren.
• Indsæt batteriopladeren lodret i en
stikkontakt på væggen.
• Hvis du bruger batteriopladeren i et
andet land, skal du bruge en adapter.
• Fjern ikke batteri eller SIM-kort, mens
telefonen lader op.

Bemærk
v Brug kun den medfølgende

oplader.

4. Batteriet, som blev leveret sammen med
telefonen, skal være helt opladet, før det
tages i brug.
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Før brug

3. Søjlerne i batteriikonet holder op med at
bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.
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Før brug
Advarsel !
• Tag opladeren ud af stikket under
tordenvejr for at undgå elektrisk stød
og brand.
• Ingen skarpe genstande, f.eks.
dyretænder og negle, må komme i
kontakt med batteriet. Der er risiko
for, at dette kan forårsage brand.

Frakobling af opladeren
Fjern rejseopladeren fra telefonen, som vist
på illustrationen nedenfor.

Sådan bruger du et mikro-SDhukommelseskort

<microSD hukommelseskort>
<Sådan indsætter du et microSDhukommelseskort>
1. Sluk telefonen. Hvis du indsætter eller
fjerner microSD-kortet, mens telefonen er
tændt, kan det beskadige de filer, der er
gemt på hukommelseskortet.
2. Løft det plastikdæksel, der beskytter
microSD-stikket.

Før brug
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3. Indsæt hukommelseskortet i stikket
med metalkontakterne nedad. Undlad at
tvinge hukommelseskortet ned i stikket.
Hvis kortet ikke let glider ind, skal du
kontrollere, at kortet sættes i på den
rigtige måde, og at der ikke sidder et
fremmedlegeme i stikket.
4. Når det er sat i, skal du skubbe
hukommelseskortet, indtil du hører et
klik, betyder, at microSD-kortet er blevet
korrekt monteret.

Bemærk:
v Undgå at bruge flash-hukommelseskort

når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

v Når du skriver til kortet, skal du vente med

at fjerne kortet, til handlingen er udført.

v Kortet er designet, så det kun passer ind

i systemet, når det vender på én bestemt
måde.

v Undlad at bøje kortet eller tvinge det ind

i stikket.

v Indsæt ikke hukommelseskort, som ikke er

lavet af microSD.

v Hvis microSD er blevet formateret ved

brug af FAT32, skal du formatere microSD
igen ved brug af FAT16.

Se betjeningsvejledningen til
hukommelseskortet, hvis du vil have flere
oplysninger om microSD-kortet.
6. Hvis du vil tage hukommelseskortet
ud, skal du slukke telefonen, åbne
stikket og med fingerspidsen skubbe
hukommelseskortet ind i stikket, hvorved
udstødningsmekanismen aktiveres.
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Før brug

5. Luk stikkets beskyttelsesdæksel af plastik.
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Før brug
Formatering af
hukommelseskort
Hukommelseskortet skal formateres før
brug. Når du har indsat hukommelseskortet,
skal du vælge Menu o Indstillinger
o Hukommelsesstyring o Ekstern
hukommelse, og derefter trykke på E
OK. Denne handling skal kun udføres første
gang, du indsætter hukommelseskortet.
Under formateringen oprettes der forskellige
mapper til forskellige datatyper.

Sluk håndsættet
Tryk på tasten E , og hold den nede,
indtil telefonen slukker. Det kan tage nogle
sekunder for håndsættet at lukke ned.
Tænd ikke for telefonen igen i denne
periode.

Sådan tændes eller slukkes
telefonen
Sådan tænder du for håndsættet
Før brug
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Kontroller, at USIM-kortet er sat i
håndsættet og at batteriet er opladt. Tryk
på tasten E , og hold den nede, indtil
telefonen tænder. Indtast den USIM-PINkode, som du fik sammen med USIM-kortet,
hvis PIN-kodeindstillingen er slået til.
Efter et par sekunder bliver du registreret
på netværket.
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Generelle funktioner
Sådan foretager og besvarer
du opkald
Foretag et stemmeopkald
1. Indtast nummeret inklusive det komplette
områdenummer.
v Tryk på tastenC , hvis du vil slette et

ciffer. Hvis du vil slette alle cifre, skal
du trykke længe på tastenC.

2. Tryk på tasten S for at ringe op.
3. Tryk på tasten E for at afslutte
opkaldet.

v Hvis du vil aktivere højttaleren

under et opkald, activate the touch
keys and press O.
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1. Tryk på S , mens telefonen er i standbytilstand for at få vist telefonnumrene
på de seneste indgående, udgående og
mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af
D /U .
3. Tryk på S for at ringe op til nummeret.

Foretag og besvar videoopkald
Du kan foretage et videoopkald i områder
med 3G-dækning. Hvis den bruger, der
ringes til, har en 3G-videotelefon i et område
med 3G-dækning, oprettes samtalen. Du
kan også besvare et indgående videoopkald.
Hvis du vil foretage/ besvare et videoopkald,
skal du gøre som følger.

Generelle funktioner

Bemærk

Sådan foretages et opkald via
opkaldslog
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Generelle funktioner
1. Indtast telefonnummeret ved hjælp af
tastaturet, eller vælg telefonnummeret på
listen med udgående / indgående opkald.
v Hvis du vil rette en fejl, skal du trykke kort

på tasten C for at slette det sidste tal
eller trykke længe på tasten C for at
slette alle tal.

2. Hvis du ikke vil bruge højttaleren, skal du
sørge for at tilslutte et headset.
3. For at starte videofunktionen skal du
trykke på den venstre funktionstast
[Indstillinger] og vælge Videoopkald.
v Du får besked om, at du skal lukke

andre programmer for at kunne foretage
videoopkaldet.

Bemærk
v Der kan gå et stykke tid, før

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

4. Juster om nødvendigt kameraets position.

Generelle funktioner

5. Tryk på E tasten for at afslutte
opkaldet, eller luk håndsættet.

20
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Foretag et stemme-/videoopkald
fra Kontakter

Sådan foretages internationale
opkald

Det er nemt at ringe til alle personer, hvis
nummer du har gemt i Kontakter.

1. Tryk på tasten 0 , og hold den nede
for at indsætte det international præfiks.
Tegnet "+" skal sættes ind foran den
internationale adgangskode.

1. Tryk for at komme til kontaktlisten.
2. Rul ned til kontakten for at foretage et
opkald.
3. Tryk på S for at foretage et
stemmeopkald. Tryk på den venstre
funktionstast, og vælg Foretag
videoopkald for at foretage et
videoopkald.
4. Tryk på E for at afslutte opkaldet.

3. Tryk på tasten S .

Besvarelse af et opkald
Når du modtager et opkald, ringer
telefonen, og ikonet med den blinkende
telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen
kan identificeres, vises opkalderens
telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i
din adressebog).
1. Besvar et indgående opkald ved at trykke
på tasten S .

Generelle funktioner
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2. Indtast landekode, områdekode og
telefonnummer.
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Generelle funktioner
Bemærk

Bemærk

v Hvis du vil afvise et indgående

v Du kan besvare et opkald, mens

opkald, skal du trykke to gange
på tasten E eller højre
funktionstast.

v Hvis du indstiller Svartilstand til

Tryk på send-tasten (menu 2.10.4),
kan du besvare opkaldet ved at
trykke på S .

v Hvis svartilstanden er indstillet

til Tryk på en vilkårlig tast, kan
opkald besvares med tryk på en
enhver tast undtagen E .

Generelle funktioner

2. Afslut opkaldet ved at trykke på E .

du bruger Kontakter eller andre
menufunktioner.

v Når der er tilsluttet et kompatibelt

hovedsæt, kan du også
besvare opkald ved at trykke
på hovedsættasten. Afvis et
indgående opkald ved at trykke
på E .

v Du kan slå ringetonen fra, når

der kommer et opkald, ved
at trykke på lydstyrke nednavigationstasten og holde den
nede.

22
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Signalstyrke
Du kan se signalstyrken på
signalstyrkeindikatoren på din telefons
skærm. Signalstyrken kan variere, især inde i
bygninger. Modtagelsen forbedres muligvis,
hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst
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Denne tilstand giver dig mulighed for
at indtaste ord med kun et tastetryk
pr. bogstav. Hver tast på tastaturet
dækker mere end et bogstav. T9tilstanden sammenligner automatisk
dine tastetryk med en indbygget
ordbog for derved at afgøre, hvilket
ord tastetrykket dækker, hvorfor der
er behov for færre tastetryk end
ved den traditionelle ABC-tilstand.
Dette kendes også som prædikativ
tekst. Ved tryk på tasten # kan du
aktivere eller annullere T9-metoden.
Generelle funktioner

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved
hjælp af tastaturet. Du skal for eksempel
indtaste tekst, når du gemmer navne i
Kontakter, skriver en besked, opretter en
personlig hilsen eller planlægger aftaler i
kalenderen. Håndsættet understøtter de
følgende metoder til indtastning af tekst.

T9-tilstand

23

23

2007.6.20

4:14:4

Generelle funktioner
ABC-tilstand

Sådan anvendes 123-tilstand
(nummertilstand)

Med denne metode kan du indtaste
bogstaver ved at trykke på tasten
med det ønskede bogstav en, to, tre
eller flere gange, indtil bogstavet
vises.

123-tilstand gør dig i stand til at indtaste tal
i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).
Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at
indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en
egnet tekstindtastningstilstand.

123-tilstand
(Nummertilstand)
I denne tilstand kan du indtaste tal
med et tryk pr. tal.

Generelle funktioner
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Oversigt over menufunktioner
Telefonens menu kan vises på to måder. Enten som gittertype eller i listeformat. Bemærk, at der
er forskel på menunummerpunkterne i de to visninger. Telefonens standardindstilling er at vise
menuen som gittertype, og derfor er alle menunummervalgene i denne manual angivet med
udgangspunkt i denne indstilling.
Du kan indlæse en menu ved at trykke på knappen O på den tomme skærm. Gå til den
ønskede post, og tryk på O for at gå til undermenuen.
Fra hovedmenuen kan du også gå direkte til undermenuen ved at trykke på den tilsvarende
numeriske tast, som følger. Hovedmenuen består af følgende overmenuer og undermenuer.

2. Opkald

3. Profiler

1.1 Mine applikationer

2.1 Foretag videoopkald

3.1 Normal

1.2 Indstillinger

2.2 Opkaldslogs

3.2 Stille

2.3 Opkaldsvarighed

3.3 Kun vibration

2.4 Datavolumen

3.4 Udendørs

2.5 Opkaldspris

3.5 Telefon

2.6 Viderestil opkald

3.6 Brugerdefineret 1

2.7 Opkaldsblokering

3.7 Brugerdefineret 2

2.8 Fast nummer

3.8 Brugerdefineret 3
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2.9 Opkald venter
2.0 Alm. Indstilling

Oversigt over menufunktioner

1. Spil og progr.

2.* Videoopkaldsindstil.
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Oversigt over menufunktioner

Oversigt over menufunktioner

4. Multimedie

6. Mine ting

8. Kontakter

4.1 Kamera

6.1 Mine billeder

8.1 Tilføj ny

4.2 Videokamera

6.2 Mine lyde

8.2 Søg

4.3 Musik

6.3 Mine videoer

8.3 Lynopkald

4.4 Videoafsp.lister

6.4 Mine applikationer

8.4 Opkaldsgrupper

4.5 Diktafon

6.5 Andre

8.5 Tjenesteopkaldsnr.

5. Meddelelser

6.6 Mit hukommelseskort

8.6 Eget nummer

5.1 Opret ny meddelelse

8.7 Mit visitkort

5.2 Indbakke

7. Værktøj

5.3 Mail-boks

7.1 Hurtigmenu

5.4 Kladder

8.8 Indstillinger

7.2 Alarmer

5.5 Udbakke
5.6 Sendte meddeleser
5.7 Skabeloner

7.3 Lommeregner
7.4 Omregner
7.5 Verdenstid

5.8 Smiley

7.6 SIM-tjeneste

5.9 Indstillinger

26
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0. Kalender

#. Indstillinger

9.1 Hjem

0.1 Kalender

#.1 Tlf.

9.2 Indtast adresse

0.2 Opgaver

#.2 Display

9.3 Bogmærker

0.3 Memo

#.3 Dato & Tid

9.4 Gemte sider

0.4 Privat memo

#.4 Netværk

9.5 Historik

0.5 Vælg dag f. nedt

#.5 Sikkerhed

9.6 Indstillinger

0.6 Indstillinger

#.6 Hukommelsesstyring
#.7 Gendan indstillinger

*. Tilslutninger
*.1 Bluetooth
*.2 Serversynkron.
*.3 USB-tilslutning
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Oversigt over menufunktioner

9. Browser
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Spil og progr.
Mine applikationer

Menu 1.1

Du kan nemt downloade spil og andre
programmer i denne menu. Den indeholder
to mapper, Spil og Programmer, som
standard. Hver mappe har et indbygget
link til download af spil eller programmer.
Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet
ekstra betaling ved brug af onlinetjenester

Indstillinger

Menu 1.2

[Valg]
Tilføj ny
1. Vælg Tilføj ny i menuen Indstillinger. De
følgende punkter skal konfigureres.

Tjeneste navn

Indtast et kontonavn til
profilen.

Forbindelsestilstand Vælg på listen med
forbindelsestilstande.
(standard er TCP med Proxy
eller TCP uden Proxy).
IP-adresse

Indtast den WAP Gateway
IP-adresse, du har fået fra
udbyderen. (f.eks. 195. 115.
025. 129)

Proxyserverport

Portoplysningerne får du af
udbyderen alt afhængigt af
forbindelsestilstanden.

Spil og progr.

Adgangspunkt Vælg fra listen over
adgangspunkter. (du kan
få flere oplysninger om
tilføjelse eller redigering af et
nyt adgangspunkt).
2. Tryk på tasten O [Gem] for at gemme
eventuelle konfigurationsændringer.
Vis
Profilen vises.
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Opkald
Foretag videoopkald

Menu 2.1

Du kan foretage et videoopkald ved hjælp af
denne menu.
1. Indtast det nummer, der skal ringes op til.

v Højttaler (Til / Fra)
vB
 luetooth/Håndfri tale (når Bluetooth-

hovedsættet er tilsluttet).

vP
 arkér / Genoptag

v Du kan indtaste nummeret ved hjælp af

vT
 ag billede

v Du kan vælge et nummer i Søg i kontakter

vV
 is afsenders nummer

tasterne tasterne.

ved hjælp af den venstre funktionstast
[Valg]

v Du kan finde nummeret i opkaldslog ved

at trykke på O [Videoopk].

vK
 amera (ind/ud)
vG
 å til kontakter
vG
 å til meddelelser
vA
 fbryd opkald

2. Tryk på den midterste tast [Videoopk] for
at foretage et videoopkald.

v I ndstillinger

Under et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises
oplysningerne om den person, der ringer, på
følgende måde.

Når du er i gang med et videoopkald, viser
skærmen kontaktens navn og opkaldets
varighed, kontaktens billede, lydstyrken,
videokontrolpanelet og dit eget billede.
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vB
 illeder/Animation: Viser billed-ID,

det grafiske billede, der er konfigureret i
Kontakter eller den standardanimation,
som viser indgående opkald.

Opkald

Du kan få adgang til følgende
indstillingsmenuer ved at trykke på venstre
funktionstast [Valg]

Indgående videoopkald
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Opkald
vO
 pkalders navn og nummer: Viser

nummeret på den, der ringer op. Hvis
nummeret er gemt i Kontakter, vises
navnet på kontakten.

Opkaldslogs
Alle opkald

Menu 2.2

(Menu 2.2.1)

Giver dig mulighed for at få vist poster
for alle mistede, modtagne og udgående
opkald. Du kan fortage et opkald eller sende
en meddelelse til nummeret, du har valgt
i posterne. Du kan også gemme numret i
Kontaktpersoner.

Kaldte numre (Menu 2.2.2)

Opkald

Giver dig mulighed for at få vist poster
for udgående opkald, foretage et opkald,
sende en meddelelse og gemme og gemme
nummeret i Kontakter.

Modtagne opkald (Menu 2.2.3)
Giver mulighed for at se opkaldslister over
modtagede opkald, foretage et opkald,
sende en meddelelse og gemme nummeret i
Kontaktpersoner.

Tabte opkald (Menu 2.2.4)
Giver mulighed for at se opkaldslister over
mistede opkald, foretage et opkald, sende
en meddelelse og gemme nummeret i
Kontaktpersoner.

Opkaldsvarighed

Menu 2.3

Du kan få vist opkaldstid efter type. Tryk på
den venstre funktionstast [Valg] for at vælge
enten delvis eller fuldstændig initialisering.
Tryk også på den højre funktionstast [Ryd]
for at initialisere en valgt varighedstype.
Initialisering kræver din sikkerhedskode.
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Opkaldspris

De følgende timere er tilgængelige:
vA
 lle opkald: Viser den samlede

opkaldstid.

v Kaldte numre: Viser den udgående

opkaldstid.

vM
 odtagne opkald: Viser den indgående

opkaldstid.

vS
 eneste opkald: Viser varigheden af det

seneste opkald i timer/minutter/sekunder.

Datavolumen

Menu 2.4

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

2. For at initialisere skal du trykke på
midtertasten [Ryd] og indtaste PIN2koden.
3. Du kan enten angive Enhed eller
Valuta i Angiv opkaldsomkostninger.
Omkaldsomkostninger vises under opkald
iht. vises opkaldsprisen under et opkald
(hvis USIM og netværk understøtter AOC
(Advice Of Charge (Oplys opkaldspris)).
4. I konfigurationen Angiv grænse MINUS
COMMA skal du vælge Til for at
konfigurere omkostningsbegrænsning
en. Når omkostningsbegrænsningen er
konfigureret, og opkaldsomkostningerne
når grænsen, kan du ikke foretage opkald.
Opkald
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Menu 2.5

1. Denne funktion viser dine
opkaldsomkostninger for Sidste opkald og
Alle opkald.
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Opkald
Viderestil opkald

Menu 2.6

Videotelefoni (Menu 2.6.2)

Omstillingstjenestemenuerne til tale- og
videoopkald er tilgængelige.

v Alle personmedd.

Hvis du trykker på O, kan du aktivere
omstillingstjenestemenuen.

v Intet svar

Taleopkald (Menu 2.6.1)

1. Hvis der ikke findes en nummerliste

v Hvis optaget
v Der svares ikke

v Alle personmedd.

2. Hvis der findes en nummerliste

v Hvis optaget

Deaktiver alle (Menu 2.6.3)

v Intet svar

Du kan vælge at deaktivere eller ikke
deaktivere alle.

v Der svares ikke

1. Hvis der ikke findes en nummerliste
2. Hvis der findes en nummerliste

Opkaldsblokering

Menu 2.7

Opkaldsspærringsmenuerne til tale- og
videoopkald er tilgængelige.

Opkald
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Taleopkald (Menu 2.7.1)

Opkald venter

Videotelefoni (Menu 2.7.2)

vA
 ktiver: Aktiverer venter-tjeneste.

vA
 lle udgående
vU
 dgående internationale
vU
 dgående internationale opkald

undt. hjemland

vA
 lle indgående
v I ndgående i udlandet

Deaktiver alle opkald (Menu 2.7.3)
Du kan vælge at deaktivere eller ikke
deaktivere alle.

Fast nummer

Menu 2.8

Menu 2.9

Vælges dette element, viser
anmodningsmeddelelsen og animationen.
Når netværket svarer, vises handlingens
resultat.

vD
 eaktiver: Opkald venter-tjeneste.

Vælges dette element, viser
anmodningsmeddelelsen og animationen.
Når netværket svarer, vises handlingens
resultat.

vV
 is status: Viser netværkets aktiverede

element for tjenesten Opkald
venter. Vælges dette element, viser
anmodningsmeddelelsen og animationen.
Når netværket svarer, vises handlingens
resultat.

vT
 il/Fra: Aktiverer eller deaktiverer FDN.

PIN-godkendelse kræves.

Opkald
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Opkald
Alm. Indstilling

Menu 2.0

Afvis opkald (Menu 2.0.1)

Send mit nummer (Menu 2.0.2)
vF
 abriksindstillinger: Konfigurerer de

standardindstillinger, der er fastsat af
tjenesteudbyderen.

Du kan angive, om du vil afvise indgående
opkald.

vT
 il: Konfigurerer at afsende mit

1. Vælg "Til" i menuen Afvis for at aktivere
opkaldsafvisning. Menuen Afvis-liste
vises.

vF
 ra: Konfigurerer ikke at afsende mit

2. Indstil den ønskede indstilling for
opkaldsafvisning i menuen Afvis-liste.
vA
 lle opkald: Afviser alle opkald.
vT
 elefonbog: Afviser opkald fra de numre,

der er gemt i Kontakter.

vG
 rupper: Du kan indstille

opkaldsafvisning iht. gruppeenheder, der
er gemt i Kontakter.

v I kke registreret: Afviser opkald fra de

numre, der er gemt i Kontakter.

Opkald

vA
 nonym: Afvis opkald, som ikke har CLI-

information (Calling Line Identification).

telefonnummer, når der foretages et
udgående opkald.
telefonnummer, når der foretages et
udgående opkald.

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

Svartilstand (Menu 2.0.4)
Giver dig mulighed for at indstille
besvarelsesmetoden. Du kan vælge mellem
at trykke på tasten Send, åbne klappen og
trykke på en hvilken som helst tast.

34
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Minuttone (Menu 2.0.5)

Videoopkaldsindstil.

Bestemmer, om der skal afspilles en tone for
hvert minut, du taler i telefonen.

Du kan indstille skærmen, når du foretager
eller modtager et videoopkald.

BT svartilstand (Menu 2.0.6)

vB
 rug privat billede: Vælg, om det

vH
 åndfri: Du kan besvare et opkald

gennem Bluetoothhovedsættet, når det
er sluttet til.

vH
 åndsæt: Hvis du trykker på S på

telefonen for at besvare et opkald, kan
du tale i telefonen. Hvis du trykker på
Bluetooth-hovedsættet til at besvare et
opkald, kan du tale ved brug af Bluetoothhovedsættet.

Dette er den første besvaringstilstand.
Mens du taler, kan du skifte fra telefon til
hovedsæt og omvendt.

Menu 2.*

private billede skal vises eller ej.

vV
 ælg privat billede: Vælg det

stillbillede, der skal vises.

vS
 pejl: Aktiverer eller deaktiverer

spejleffekten.

- Til: Viser billedet fra begge sider.
- Fra: Viser billedet, som det er.
vM
 it billedformat: Vælg din

billedstørrelse, der skal vises.

vM
 in billedplacering: Vælg det sted, du

ønsker dit billede, skal vises.

Gem nyt nummer (Menu 2.0.7)
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Opkald

I dette menupunkt kan du gemme
telefonnummeret, når samtalen afsluttes,
hvis nummeret ikke er gemt i telefonbogen.

35

35

2007.6.20

4:14:4

Profiler
Du kan vælge ringetone eller vibrator for
at signalere et indgående opkald. Lyd
og lydstyrke af ringetone, tastetone og
lydeffekter kan konfigureres og tilpasses
en profil. Der findes en ny liste over
valgmuligheder for hver enkelt profil, som du
vælger at redigere.
vS
 ignalér med

Denne funktion afgør, hvordan du får
besked om et indgående opkald. Du kan
vælge mellem Ringetone,Vibration, Stille,
Ringetone og vibration, Ringetone efter
vibration og Maks. ringetone og vibration.

vT
 aleringetone

Du kan vælge en ringetone for indgående
stemmeopkald.

vV
 ideoringetone

Du kan vælge en ringetone for indgående
videoopkald.

vV
 olumen

Profiler

Indstil ringetonens lydstyrke.

vM
 eddelelsesalarm

Du kan indstille, hvor ofte videotelefonen
skal informere dig om, at du har modtaget
en meddelelse, indtil du har læst den.

vM
 eddelelsestone

Du kan vælge en fil blandt dine egne filer
eller blandt standardfilerne, som skal
afspilles af telefonen, når du modtager en
meddelelse.

vT
 astelydeffekt

Du kan indstille den lydeffekt, der skal
afspilles, når du trykker på tasterne.

vT
 astelydstyrke

Du kan indstille volumen for den valgte
effekt og vælge mellem syv forskellige
niveauer.

vA
 dvarselssignal

Du kan indstille, hvilken bekræftelsestone der skal afspilles af telefonen som
bekræftelse af handlinger.
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vO
 pstartslyd

Du kan indstille, hvilken effekt der skal
afspilles, når telefonen tændes.

vO
 pstartsfil

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles,
når telefonen tændes.

vN
 edlukningslyd

Du kan indstille, hvilken effekt der skal
afspilles, når telefonen slukkes.

vN
 edlukningsfil

Du kan vælge, hvilken fil der skal afspilles,
når videotelefonen slukkes.

Profiler
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Multimedie
Kamera

Menu 4.1

Med dette program kan du tage et
stillbillede. Du kan tage et billede i den
ønskede størrelse og bruge det som
kontaktfoto, startbillede eller andre mere
generelle formål.
Et optaget stillbillede kan sendes via MMS,
Gruppemeddelelse, E-mail og Bluetooth.
1. Tryk på den venstre funktionstast for at
få adgang til Indstillinger, og angiv det
ønskede miljø, som følger.
vD
 u kan navigere i indstillingsmenuerne

med L / R.

vV
 ælg den ønskede værdi med U

/D, og bekræft valget med O.

2. Når du har angivet alle indstillinger, skal
du trykke på den højre funktionstast [Luk].
Multimedie

3. Peg kameraet mod det motiv, du vil
optage, og tryk på O.

4. Tryk på O for at gemme et billede. Det
gemmes i mappen Mine billeder under
Mine filer.

Bemærk
v Tryk på den højre funktionstast

[Tilbage] for at gå tilbage til visning.

Videokamera

Menu 4.2

Med dette program kan du optage et
videoklip. Du kan afspille og få vist en gemt
videofil ved hjælp af denne menu. Et optaget
videoklip kan sendes via Meddelelse, e-mail
og Bluetooth.
1. Tryk på den venstre funktionstast for at
få adgang til Indstillinger, og angiv det
ønskede miljø, som følger.
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vD
 u kan navigere i indstillingsmenuerne

Musik

vV
 ælg den ønskede værdi medU/

Senest afspillet (Menu 4.3.1)

med L / R.

D, og bekræft valget med O.

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

Denne menu aktiveres, når der aktuelt
afspilles numre.

3. Peg kameraet mod det motiv, du vil
optage, og tryk på O for at begynde
optagelsen. Tryk på O for at stoppe
optagelsen.

Alle spor (Menu 4.3.2)

vD
 u kan sætte optagelsen på pause ved

Afspilningslister (Menu 4.3.3)

at trykke på den venstre funktionstast
[Pause].

4. Tryk på O for at gemme videoklippet.
Det gemmes i mappen Mine videoer
under Mine filer.

Du kan se alle de musikfiler, der er gemt i
telefonen/den eksterne hukommelse.

Du kan oprette dine egne afspilningslister
ved at vælge numrene fra menulisten Alle
numre.

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

vT
 ryk på den højre funktionstast

[Tilbage] for at gå tilbage til visning.

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

Multimedie

Bemærk
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Multimedie
Genrer (Menu 4.3.6)

vM
 arker/Fjern markering: Med

Du kan se og afspille musik efter Genrer.

vB
 rug som: Du kan indstille videofilen som

Bland numre (Menu 4.3.7)
Hvis du vil afspille musikken hele tiden og i
tilfældig rækkefølge, skal du vælge denne
indstilling.

Videoafsp.lister

markeringsfunktionen kan du sende,
slette, flytte og kopiere flere filer.

Menu 4.4

Her kan du håndtere eller sende
downloadede eller optagede videoklip.
Hvis du trykker på O [Check], kan du
aktivere videofilen.
Følgende funktioner er tilgængelige ved
brug af den venstre funktionstast [Valg] i
listen Video.
Multimedie

vS
 kriv meddelelse: Du kan sende det

valgte videoklip via Meddelelse, E-mail
eller Bluetooth, hvis det ikke er beskyttet
af DRM (Digital Rights Management).

stemmeringetone eller videoringetone.
Denne menu er indholdsafhængig.

vF
 ilinfo: Viser oplysninger om den valgte

videofil.

vH
 ukommelsesstatus: Viser

hukommelsesstatus(for telefonen eller det
eksterne hukommelseskort).

Du kan se en video via videoafspilleren.
Videofiler vises på listen som
eksempelbilleder.
Du kan vælge en video efter ønske ved
hjælp af U/D/ L/ R .
Vælg den ønskede video, og vælg Afspil for
at få vist den optagede video.
Vælg den venstre funktionstast [Send] for at
knytte den valgte video til en meddelelse,
e-mail eller Bluetooth.

vS
 let: Sletter den valgte video.
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Når indstilling 1 Afspil er valgt, afspilles
videoklippet på medieafspilleren. For at
holde pause i afspilningen skal du trykke på
O under afspilningen. For at fortsætte den
afspilning, der er sat på pause, skal du trykke
på O igen.
For at tage et billede af skærmen skal du
trykke på venstre funktionstast [Indstillinger]
og vælge Optag, når afspilningen er sat
til pause.

vL
 yd fra/til: Hvis lydstyrken er indstillet til

mere end 0, bliver tilstanden Slå lyd fra
aktiv, og hvis lydstyrken er indstillet til 0,
bliver Slå lyd til aktiv.

vH
 ent: Du kan optage det billede, der

vises, når afspilning er sat på pause (kun
muligt i pausetilstand).

vG
 entag: Du kan indstille

gentagelsestilstanden (Ingen/Aktuel
fil/Alle filer).

For at få vist den aktuelle afspilning i fuld
skærmvisning skal du trykke på den højre
funktionstast under afspilningen.

v Filinfo: Du kan få vist oplysninger om de

For at vende tilbage til den forrige
skærmstørrelse skal du trykke på den højre
funktionstast en gang til i fuld skærmtilstand.

v Send: Du kan sende videoen via

Når du ser videoklip på medieafspilleren, er
følgende indstillinger tilgængelige:

vS
 let: Sletter den valgte video.

liggende format.

U250_Denmark_Open_0618.indd

Meddelelse, E-mail eller Bluetooth, hvis
filen ikke er beskyttet af DRM (Digital
Rights Management).

vB
 rug som: Du kan indstille videofilen som

stemmeringetone eller videoringetone.
Denne menu er indholdsafhængig.

Multimedie

vV
 is liggende: Du kan se videoen i

filer, der afspilles (Filnavn, Størrelse, Dato,
Type, Varighed, Beskyttelse).
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Multimedie
Diktafon

Menu 4.5

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg]
for at få vist pop-op-menuen Indstillinger
før optagelse.
2. Flyt til det ønskede menupunkt ved hjælp
af U/D, og tryk på O.
vV
 arighed: Du kan indstille

optagevarighed til MMSmeddelelser til
enten 30 sekunder eller 1 min.

vK
 valitet: Du kan vælge en

optagelseskvalitet fra Superfin, Fin og
Normal.

vG
 å til Mine lyde: Åbner mappen

Stemmeoptagelser i Mine filer.

3. Du starter optagelsen ved at trykke på
O. Når en optagelse startes, vises
optagetiden på LCD-displayet. For at
annullere optagelsen skal du trykke på
Tilbage.
4. Når du vil afslutte optagelsen, skal du
trykke på O for at stoppe. Den optagede
fil gemmes automatisk i mappen
Stemmeoptager i Mine filer. Hvis du
trykker på O igen, kan du begynde at
optage en ny stemme.
5. Tryk på den venstre funktionstast for at
vælge mellem de forskellige muligheder
efter stemmeoptagelsen.
6. Vælg den ønskede menu ved hjælp af
U/D, og tryk på O.
7. Tryk på den højre funktionstast for at lukke
pop-op-vinduet for undermenuen.

Multimedie
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Meddelelser
Opret ny meddelelse

Menu 5.1

Meddelelse (Menu 5.1.1)
Du kan skrive og redigere en meddelelse,
der indeholder en blanding af tekst, billede,
video og lyd.
1. Indtast meddelelsen i feltet Meddelelse.
Indstillingsmenuer i feltet Meddelelse
vV
 edhæft:Du kan indsætte et af følgende.

1. Billede: Du kan indsætte et billede.
(Eksisterende billede/Tag billede)

5. Skabelon: Du kan indsætte en
tekstskabelon, der er gemt i telefonen.
Når du har valgt en skabelon, skal du
trykke på O. Den valgte skabelon
indsættes i vinduet Meddelelse.
6. Smiley: Du kan indsætte et humørikon
i en meddelelse.
7. Navn og nummer: Efter søgning på
navn og nummer i telefonbogen kan du
indsætte posten.
8. Tilføj dias: Tilføj et nyt dias.
9. E mne: Vælg dette for at indsætte et
emne.

2. Video: Du kan indsætte et videoklip. (Ét
videoklip pr. dias.)

vG
 em til: Vælg dette for at gemme en

3. Lyd: Du kan indsætte en lydfil. (Én lyd
pr. dias)

v Input-metode: Vælg den ønskede

U250_Denmark_Open_0618.indd

ordbogstilstand.

vS
 kriftsprog: Du kan vælge det sprog,

der skal anvendes, når du skriver en
meddelelse.

vT
 ilføj: Du kan føje et ord til ordbogen.

Meddelelser

4. Symboler : Du kan indsætte diverse
symboler. Tryk på tasten O, når du har
indtastet de pågældende nummertaster.

meddelelse i kladder.
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Meddelelser
2. Tryk på den højre funktionstast [Tilbage]
for at afslutte menuen, eller gå til
den forrige menu efter indstilling af
undermenuer.
3. Tryk på bekræftelsestasten [Send] for
at gå til skærmen med modtagere.
Her kan du indtaste telefonnumrene
direkte eller vælge dem via kontakterne
i telefonbogen. Du kan vælge følgende
funktioner ved hjælp af den venstre
funktionstast [Valg].

Email (Menu 5.1.2)
For at sende/modtage e-mail skal du først
oprette en e-mail-konto (se side 53 - 54 om
oprettelse af e-mail-konto).
1. Indtast modtagernes e-mail-adresser
i felterne Til, Cc og Bcc. Du kan søge i
Kontakter ved at trykke på O .
2. Flyt markøren til feltet Emne, og indtast
emnet.

vN
 yligt anvendte: Du kan bruge de

3. Du kan indtaste meddelelsens indhold ved
at flytte markøren til feltet Meddelelse.

vG
 em som kladde: Vælg denne mulighed

4. Du kan vælge følgende funktioner ved
hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

seneste MMS-adresser, du har sendt til.
for at gemme meddelelsen i Kladder.

vA
 fslut

Meddelelser

4. Tryk på bekræftelsestasten [Send] for at
sende meddelelsen. Meddelelsen bliver
automatisk gemt i mappen Sendte emner.
Hvis meddelelsen ikke er blevet sendt,
forbliver den i udbakken med fejlstatus.

v I ndsæt: Vælg denne menu for at

indsætte specialtegn, skabelon og
kontakter. Det er også muligt at vedhæfte
multimediefiler(billeder, videoer og lyde).

vS
 øg i telefonbog: Vælg denne menu

for at indsætte e-mail-adresser, der er
gemt i Kontakter. (Vises kun i menuen
Indstillinger, når markøren er placeret i
felterne Til/Cc/Bcc).
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vN
 yligt anvendte: Du kan genbruge den

seneste e-mail-adresse, som du har gemt
midlertidigt.

vG
 em som kladde: Vælg denne menu,

hvis du vil gemme meddelelsen i Kladder.

vV
 is vedhæftet fil: Vis den vedhæftede

fil. (Denne mulighed kan kun vælges, når
der er vedhæftet filer).

vF
 jern: Fjerner den vedhæftede fil.
v I nput-metode: Vælg den ønskede

ordbogstilstand.

vS
 kriftsprog: Du kan ændre skriftsproget.

Indbakke

Menu 5.2

1. Du kan se gemte meddelelser. Vælg en
meddelelse og tryk så på tasten O for at
se meddelelsen.
2. Du kan se den foregående eller næste
meddelelse ved at bruge L/R piletast.
3. Hvis du vil have vist en MMS (Besked),
skal du vælge Modtag i skærmbilledet
til meddelelsesvisning. Derefter
overføres filen, og du kan få vist filen, når
overførslen er udført.

vF
 øj til ordbog: Du kan tilføje et nyt ord

Du kan vælge følgende funktioner ved
at bruge den venstre funktionstast
[Indstillinger] i indbakken.

vA
 ngiv prioritet for e-mail: Du kan

vS
 var til: Opretter et svar til afsenderen

5. Når du er færdig med at skrive en email, skal du trykke på O for at sende
e-mailen.

vV
 ideresend: Du kan videresende en

til ordbogen.

konfigurere en prioritet, den e-mail, du
sender, skal have.

valgt meddelelse.

Meddelelser
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meddelelse.
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Meddelelser
vM
 eddelelsesinfo: Du kan kontrollere

Bemærk
v Understøttes ikke for

multimediemeddelelse
(underretning) og WAP-pushmeddelelser.)

meddelelsens type, dato, tid og det sted,
hvor den er gemt.

Bemærk
v Du kan tjekke de gemte e-mails i

E-mail [Menu 5.3].

v Foretag videoopkald: Du kan foretage

et videoopkald.

vS
 let: Sletter den aktuelle meddelelse.
vO
 pret ny meddelelse: Du kan skrive en

Mail-boks

Menu 5.3

vF
 lyt: Du kan flytte en SMS til telefonen

Når du åbner denne menu, kan du enten
oprette forbindelse til din fjernindbakke for
at hente dine nye e-mail-beskeder, eller du
kan få vist de e-mail-beskeder, du hentede
tidligere, uden at logge på e-mail-serveren.

vF
 ilter: Viser meddelelser efter ønsket

Der kan gemmes op til 300 e-mails i
indbakken.

ny meddelelse eller e-mail.

vK
 opier: Du kan kopiere en SMS til

telefonen eller til dit USIM-kort.
eller til dit USIM-kort.

Meddelelser

meddelelsestype.

vM
 arker/afmarker: Du kan vælge en

eller flere meddelelser, der skal slettes.
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1. Vælg en e-mail-konto, og tryk derefter
på tasten O for at få vist den modtagne
liste med e-mails.

vS
 let: Hvis du anvender POP3, slettes e-

2. På listen med e-mails kan du anvende
følgende funktioner vha. den venstre
funktionstast [Indstillinger]. De
understøttede [Indstillinger] varierer i
forhold til e-mail-indbakketype (POP3
eller IMAP4).

vS
 let fra server: Slet en valgt meddelelse

vS
 var til: Opretter et svar til afsenderen

eller alle modtagere af den valgte
meddelelse.

vV
 ideresend: Videresender den valgte

e-mail til andre.

vK
 opier til: Kopierer den valgte

meddelelse til en anden mappe (kun
IMAP4).

vH
 ent: Henter nye e-mail-meddelelser.
vS
 ynkroniser meddelelser: E-mail-

meddelelsen synkroniseres med serveren
(kun IMAP4).
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fra serveren.(kun POP3)

vO
 pret ny meddelelse: Du kan skrive en

ny meddelelse eller e-mail.

vM
 arker som læst/ulæst: Du kan

markere den valgte e-mail som læst
eller ulæst.

vM
 arker/afmarker: Brug indstillingen

marker/afmarker for at slette flere
meddelelser.

vF
 jern: Fjerner den valgte meddelelse fra

serveren (kun IMAP4).

vS
 orter efter: Sorterer e-mail-meddelelser

efter den valgte type.

vM
 eddelelsesinfo: Kortfattede

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

Meddelelser

(kun POP3)

mailen. Hvis du anvender IMAP4, ændres
flaget.
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Meddelelser
Kladder

Menu 5.4

Du kan se gemte meddelelser. Vælg en
meddelelse, og tryk på tasten O for at
redigere den.
Du kan bruge følgende funktioner ved hjælp
af venstre valgtast [Vælg].
v Send: Sender den valgte meddelelse.
v Slet:

Sletter den valgte meddelelse.
vO
 pret ny meddelelse: Du kan skrive en

ny meddelelse eller e-mail.

vM
 arker/afmarker: Du kan vælge en

eller flere meddelelser, der skal slettes.

vF
 ilter: Viser meddelelser efter ønsket

meddelelsestype.

vM
 eddelelsesinfo: Du kan kontrollere

Meddelelser

meddelelsens type, dato, tid, størrelse og
det sted, hvor den er gemt.

Udbakke

Menu 5.5

Udbakken er et midlertidigt lagersted for
meddelelser, der venter på at blive sendt.
Ikke afsendte meddelelser ligger også i
udbakken. E-mails vil f.eks. blive placeret
i udbakken, hvis e-mail-kontoen ikke er
korrekt konfigureret.
1. Vælg en meddelelse.
2. Du kan anvende følgende funktioner vha.
den venstre funktionstast [Indstillinger].
[For at sende/ventende meddelelser]
vO
 pret ny meddelelse: Du kan skrive en

ny meddelelse eller e-mail.

vA
 nnuller afsendelse: Du kan annullere

statussen sender/venter.

vM
 eddelelsesinfo: Du kan kontrollere

meddelelsens type, dato, tid og det sted,
hvor den er gemt.

48
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[For en meddelelse, der ikke blev
leveret]
vG
 ensend: Gensender den valgte

meddelelse.

vS
 let: Sletter den aktuelle meddelelse.
vG
 em som kladde: Du kan sende

meddelelsen til Kladder.

vO
 pret ny meddelelse: Du kan skrive en

ny meddelelse eller e-mail.

vM
 eddelelsesinformation: Du kan

kontrollere meddelelsens type, dato, tid,
størrelse og det sted, hvor den er gemt.

Menu 5.6

Viser den meddelelse, du har
sendt(Meddelelse/E-mail)
[Indstillinger]
vV
 ideresend: Videresender den valgte

meddelelse.

vR
 edigér: Du kan redigere den valgte

meddelelse.

v 
Slet: Sletter den valgte meddelelse.
vO
 pret ny meddelelse: Du kan skrive en

ny meddelelse.

vM
 arker/afmarker: Du kan vælge en

eller flere meddelelser, der skal slettes.

vF
 ilter: Viser meddelelser efter ønsket

meddelelsestype.

vM
 eddelelsesinformation: Du kan

kontrollere meddelelsens type, dato, tid,
størrelse og det sted, hvor den er gemt.

Meddelelser
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Meddelelser
Skabeloner

Menu 5.7

Tekstskabelon (Menu 5.7.1)
Du kan tilføje, redigere og slette ofte
anvendte nyttige sætninger ved hjælp af den
venstre funktionstast [Indstillinger].

Bemærk
v Alt afhængigt af din

tjenesteudbyder, gemmes nyttige
sætninger som standard.

vÆ
 ndre: Redigerer i den valgte skabelon.
vS
 let: Sletter den valgte skabelon.
vS
 let alt: Sletter alle skabeloner (undtaget

forudindstillede)

Smiley

Menu 5.8

Du kan tilføje, redigere og slette
humørikoner. Du kan indsætte det
humørikon, du foretrækker, når du
skriver en meddelelse. Hvis du trykker på
bekræftelsestasten, kan du se ikonet.

Meddelelser

Multimedieskabeloner (Menu 5.7.2)

Indstillinger

Du kan anvende følgende funktioner vha.
den venstre funktionstast.

Tekstmeddelelse (Menu 5.9.1)

vT
 ilføj ny: Du kan oprette en ny

Du kan konfigurere tekstrelaterede
meddelelsesfunktioner.

vS
 kriv MMS: Opretter en

1. S
 MS-center: Indtast adressen på
tekstmeddelelsescentret.

multimedieskabelon.

multimediemeddelelse med den valgte
skabelon.

Menu 5.9
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2. L everingsrapport: Ved at aktivere denne
funktion kan du se, om din meddelelse er
blevet afsendt.
3. Gyldighed: Denne netværkstjeneste
giver dig mulighed for at indstille, hvor
længe dine SMS'er skal gemmes i
meddelelsescentret.
4. Meddelelsestype: Tekst,
Telefonsvarer, Fax, Personsøgning,
X.400, e-mail, ERMES
Beskedstypen er sædvanligvis angivet til
Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre
formater. Spørg din udbyder om adgangen
til denne funktion.
5. Tegnvisning: Auto/ Standardalfabet/
Unicode.
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Du kan konfigurere indstillingerne til
multimediemeddelelser.
1. T ilst. Hentning: Du kan indstille
tilstanden for hentning ved hjælp af
henholdsvis hjemmenetværk og roamingnetværk. Hvis du vælger Automatisk,
modtager du multimediemeddelelser
automatisk. Hvis du vælger Manuel,
modtager du kun en besked om
meddelelsen i indbakken, og derefter
kan du beslutte, om du vil downloade
multimediemeddelelserne eller ej.
2. Leveringsrapport: Lader dig bestemme,
om du vil bede om bekræftelse på, at en
modtager har læst en e-mail, og om du vil
tillade, at der sendes bekræftelses-e-mail
til en afsender.
vA
 nmod om rapport: Lader dig

bestemme, om der skal anmodes om en
bekræftelsesmail til en MMS.

Meddelelser

6. Send lang tekst som: Vælg en lang
tekstmeddelelse som Flere SMS'er eller
MMS'er.

Multimediemeddelelse (Menu 5.9.2)
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Meddelelser
vT
 illad rapport: Bestemmer, om der må

7. Leveringstid: Konfigurerer leveringstiden
for meddelelsen til modtageren. Multimediemeddelelsescentret leverer
meddelelsen efter leveringstiden.

3. Læs svar: Lader dig bestemme, om du vil
bede om bekræftelse på, at en modtager
har læst en e-mail, og om du vil tillade,
at der sendes bekræftelses-e-mail til en
afsender.

8. MMS-center: Giver dig mulighed for
at konfigurere netværksoplysninger som
f.eks. MMSC og WAP-gateway for at
sende en multimediemeddelelse.

vA
 nmodning om svar: Bestemmer, om

vM
 MSC URL: Indtast

sendes en bekræftelse på, at en mail
er blevet modtaget, når afsenderen har
anmodet om det.

der skal anmodes om en bekræftelsesmail
til en multimediemeddelelse.

vT
 illad svar: Bestemmer, om der må

sendes en bekræftelse på, at en mail er
blevet læst, når afsenderen har anmodet
om det.

4. P
 rioritet: Du kan vælge prioritetsniveau
for meddelelserne (Lav, Normal og Høj).
Meddelelser

5. Gyldighed: Lader dig angive en
gyldighedsperiode for en MMS, der skal
afsendes. Meddelelsen gemmes kun i
multimedieserveren i det angivne tidsrum.
6. Varighed af dias: Lader dig angive
varigheden for hver enkelt side, når du
skriver en meddelelse.

v Titel: Profilnavn.

multimediebeskedcentrets URLadresse.

vM
 MS Proxy: Indtast WAP gateway-

adressen og portnummeret.

v Forbindelsestilstand: Vælg en

forbindelsestilstand. (TCP med Proxy, TCP
uden Proxy, UDP).

vA
 dgangspunkter: Angiv navnet på

adgangspunktet. (se WAP-forbindelsesi
ndstillinger).

Tryk på den højre funktionstast [Udført]
for at gemme ændringerne og fuldføre
Multimediemed.- center-indstillinger.
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E-mail (Menu 5.9.3)
Du kan angive indstillinger for afsendelse og
modtagelse af e-mail.
1. E -mail-konto: Du kan oprette eller
konfigurere en e-mail-konto inklusive email-server og bruger-ID. Du kan redigere
en valgt e-mail-konto ved at trykke på den
venstre funktionstast [Indstillinger] – 2.
Rediger. Du kan vælge en e-mail-konto,
som skal bruges til at sende en e-mail,
med tasten O. Du kan vælge følgende
funktioner vha. den venstre funktionstast
[Indstillinger].
vT
 ilføj ny: Opret en ny e-mail-konto.
vÆ
 ndre: Vælg denne for at redigere e-

mail-kontoen.

vV
 is: Viser den valgte e-mail-konto.

marker/afmarker for at slette flere
meddelelser.

vS
 let: Sletter en valgt e-mail-konto. Alle

e-mails på denne konto slettes.
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3. Anmod om svar på Email:
Bestemmer, om der skal anmodes om en
bekræftelsesmail.
4. Interval for hentning: Du kan
konfigurere Interval for hentning til at
hente e-mails automatisk fra serveren
til indgående mails. Når der kommer
en ny e-mail, vises et ikon øverst på
skærmen. Du kan indstille de automatiske
modtagelsesintervaller til Fra, 15 min., 30
min., 1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer.
Bemærk, at der muligvis bliver opkrævet
ekstra betaling ved brug af funktionen
Interval for hentning.
Meddelelser

vM
 arker/afmarker: Brug indstillingen

2. T illad svar på Email: Bestemmer, om
der må sendes en bekræftelse på, at en
mail er blevet læst, når afsenderen har
anmodet om det.
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Meddelelser
5. Medtag meddelelsen i Videresend
og Svar: Bestemmer, om den oprindelige
meddelelse skal medtages, når du
videresender en meddelelse eller svarer
på den.

Oprettelse af en ny e-mail-konto

6. Medtag vedhæftet fil: Bestemmer, om
den vedhæftede fil skal medtages, når du
videresender meddelelsen.

3. Tryk på den midterste funktionstast
[Gem] for at fuldføre konfigurationen af
e-mail-konto.

7. Automatisk hentning i roaming:
Henter automatisk e-mail-konto, når du
bevæger dig ind i et roaming-område.
8. Meddelelse om ny e-mail: Når en ny email-meddelelse hentes automatisk i UE,
kan du vælge at få en pop-op-meddelelse.

Meddelelser

9. Signatur: Du kan konfigurere en
tekstsignatur, som skal tilføjes i slutningen
af en e-mail. Den konfigurerede
signaturtekst bliver tilføjet automatisk
eller manuelt i slutningen af e-mailen, når
du skriver den.
10. P
 rioritet: Du kan vælge prioritetsniveau
for e-mail (Lav, Normal og Høj).

1. Vælg valgmuligheden Tilføj ny i menuen
E-mail-konti.
2. E-mailen skal konfigureres.

Redigering af en e-mail-konto
1. Vælg den ønskede e-mail-konto fra
e-mail-kontolisten, tryk på den venstre
funktionstast [Indstillinger], og vælg
Rediger.
2. Du kan redigere de ønskede felter ved at
flytte markøren op og ned.
3. Når konfigurationen er fuldført, skal du
trykke på den midterste funktionstast
[Gem] for at fuldføre konfigurationen af
e-mail-kontoen.

Bemærk
v Når du prøver at ændre

indbakketype, vil alle tidligere
downloadede e-mails blive slettet.
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Video mail-center (Menu 5.9.4)

Serviceinfo (Menu 5.9.7)

I denne menu kan du modtage videomail,
hvis netværksudbyderen tilbyder denne
funktion.

vO
 pkaldsblok Til/fra: Du kan angive

Kontakt netværksudbyderen for at få de
nødvendige oplysninger til at indstille
håndsættet rigtigt.

Talemeddelelse (Menu 5.9.5)

modtagelsesstatus.

vK
 analer: Du kan tilføje eller redigere

kanaler.

vS
 prog: Du kan vælge det ønskede sprog.

Derefter vises infomeddelelsen på det
valgte sprog.

Du kan tilføje eller redigere
telefonsvarercentret.

Service-meddelelse (Menu 5.9.6)
Du kan konfigurere modtagelsesindstillingen
for servicemeddelelsen.

Meddelelser
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Mine ting
Mine billeder

Menu 6.1

Mappen Lyde består af indbyggede links
til download af ringetoner og musik, og
den indeholder også standardlyde og
stemmeoptagelser.
Når en fil vælges, vises følgende
indstillinger, når du trykker på den venstre
funktionstast [Indstillinger].
v Skriv meddelelse: Du kan sende det

valgte billede som meddelelse, e-mail
eller via Bluetooth, så længe billedet
ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights
Management).

vB
 rug som

- Baggrundsbillede: Du kan vælge
et billede som skærmtema for
opstartsskærmen.

- Kontakt-billede : Du kan knytte
billedet til en kontakt. Når du modtager
et opkald, vises det billede, der er gemt
under kontakten.
- Opstart: Du kan indstille et billede som
opstartsskærm.
- Nedlukning: Du kan indstille et billede
som nedlukningsbillede.
vF
 lyt: Muliggør, at filen kan flyttes til en

anden mappe.

vK
 opier: Muliggør, at filen kan kopieres til

en anden mappe.

vS
 let: Sletter det valgte billede.
vM
 ark./Afmark: Ved hjælp af funktionen

Marker kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.

- Udgående opkald
Mine ting
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vF
 iler

- Omdøb: Du kan omdøbe billedet.
- Ændre: Gør det muligt at redigere
billedet.
- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte
billedfil.

Mine lyde

Menu 6.2

Mappen Lyde består af indbyggede links
til download af ringetoner og musik, og
den indeholder også standardlyde og
stemmeoptagelser.

vO
 pret ny mappe: Du kan oprette en ny

Når en fil vælges, vises følgende
indstillinger, når du trykker på den venstre
funktionstast [Indstillinger].

vD
 iasshow: Du kan se billederne som

v Skriv meddelelse: Du kan sende det

mappe i den mappe, du har åben.
diasshow.

v 
Sorter efter: Du kan sortere filerne efter

dato, filtype eller navn.

vG
 ittervisning: Du kan se billederne i

gittervisning.

v 
Hukommelsesstatus: Du kan få vist

hukommelsesstatus (for håndsættet eller
det eksterne hukommelseskort).

vB
 rug som

- Stemmeringetone: Du kan indstille
lydfilen som ringetone, når du modtager
et stemmeopkald.
- Videoringetone: Du kan indstille
lydfilen som ringetone, når du modtager
et videoopkald.

Mine ting
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valgte billede som meddelelse, e-mail
eller via Bluetooth, så længe billedet
ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights
Management).
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Mine ting
-M
 eddelelsestone: Du kan indstille
lydfilen som ringetone, når du modtager
en meddelelse.
- Opstart: Du kan indstille lydfilen som
ringetone, når telefonen starter op.
- Nedlukning: Du kan indstille lydfilen
som ringetone, når telefonen slukker.
vF
 lyt: Muliggør, at filen kan flyttes til en

anden mappe.

vK
 opier: Muliggør, at filen kan kopieres til

en anden mappe.

vS
 let: Sletter det valgte billede.
vM
 ark./Afmark: Ved hjælp af funktionen

Marker kan du sende, slette, flytte og
kopiere flere filer.

v 
Sorter efter: Du kan sortere filerne efter

dato, filtype eller navn.

vH
 ukommelsesstatus: Du kan få vist

hukommelsesstatus (for telefonen eller
det eksterne hukommelseskort).

Mine videoer

Menu 6.3

Her kan du håndtere eller sende
downloadede eller optagede videoklip.
Hvis du trykker på O [Opret forbindelse],
kan du aktivere videofilen.
Følgende funktioner er tilgængelige ved brug
af den venstre funktionstast [Indstillinger] i
listen Video.

vF
 iler

- Omdøb: Du kan omdøbe billedet.
Mine ting

- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte
billedfil.
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v Skriv meddelelse: Du kan sende det

valgte videoklip som meddelelse, e-mail
eller via Bluetooth, så længe billedet
ikke er beskyttet af DRM (Digital Rights
Management).

vB
 rug som: Du kan indstille videofilen

som stemmeringetone eller
videoringetone.

vF
 lyt: Flytter filen over i telefon-

hukommelsen eller den eksterne
hukommelse.

vK
 opier: Kopierer filen over i telefon-

hukommelsen eller den eksterne
hukommelse.

vS
 let: Sletter den valgte video.
vM
 arker/Fjern markering: Med

markeringsfunktionen kan du sende,
slette, flytte og kopiere flere filer.

- Omdøb: Du kan omdøbe videoen.
- Filinfo: Viser oplysninger om den valgte
videofil.
vO
 pret ny mappe: Du kan oprette en ny

mappe.

vS
 orter efter: Du kan sortere filerne efter

navn, dato eller filtype.

vH
 ukommelsesstatus: Viser hukommel-

sesstatus (for telefonen eller det eksterne
hukommelseskort).

Du kan se en video via videoafspilleren.
Videofiler vises på listen som
eksempelbilleder.
Du kan vælge en video efter ønske ved
hjælp af U/D/ L/ R.
Vælg den ønskede video, og vælg Afspil for
at få vist den optagede video.
Mine ting
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Mine ting
Når du trykker på OK-tasten (Afspil), afspilles
videoklippet på medieafspilleren. Hvis du
vil sætte afspilningen på pause, skal du
trykke på tasten O under afspilning. Du
kan genoptage afspilningen ved at trykke på
tasten O igen.

vV
 is liggende: Du kan se videoen i

For at tage et billede af skærmbilledet,
skal du vælge indstilling 3 Optag, når
afspilningen er sat på pause.

vL
 yd fra: Du kan optage det billede, der

For at se den aktuelle afspilning i fuld skærm
skal du vælge indstilling 1. Bred visning
under afspilningen.

vG
 entag: Du kan indstille gentagelses-

Hvis du vil vende tilbage til den forrige
skærmstørrelse, skal du trykke på den højre
funktionstast igen, når afspilningen foregår
i fuld skærm.
Når du ser videoklip på medieafspilleren, er
følgende indstillinger tilgængelige:

liggende format.

vB
 red visning: Hvis lydstyrken er indstillet

til mere end 0, bliver tilstanden Slå lyd fra
aktiv, og hvis lydstyrken er indstillet til 0,
bliver Slå lyd til aktiv.
vises, når afspilning er sat på pause (kun
muligt i pausetilstand).
tilstanden (Ingen/Aktuel fil/Alle filer).

v Filinfo: Du kan få vist oplysninger om de

filer, der afspilles (Filnavn, Størrelse, Dato,
Type, Varighed, Beskyttelse).

v Send: Du kan sende det valgte

videoklip som meddelelse, e-mail eller
via Bluetooth, så længe billedet ikke
er beskyttet af DRM (Digital Rights
Management).

Mine ting

vS
 let: Sletter den valgte video.
vB
 rug som: Du kan indstille videofilen

som stemmeringetone eller
videoringetone.
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Mine applikationer

Menu 6.4

Du kan nemt downloade spil og andre
programmer i denne menu. Den indeholder
to mapper, Spil og Programmer, som
standard. Hver mappe har et indbygget
link til download af spil eller programmer.
Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet
ekstra betaling ved brug af onlinetjenester

Andre

Mit hukommelseskort

Menu 6.6

Hvis du køber et eksternt microSDhukommelseskort (ekstraudstyr), kan du
håndtere mere indhold. Du kan styre indhold,
ligesom du gør på din telefon.

Menu 6.5

Alle andre filer end billeder, videoer, lyde
og programmer gemmes her. De modtages
via e-mail.

Mine ting
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Værktøj
Hurtigmenu

Menu 7.1

Du kan angive funktioner, der skal gemmes i
Hurtigmenuen. Du kan gemme ofte anvendte
funktioner i Hurtigmenuen.

Alarmer

Menu 7.2

Hvis du indstiller alarmen, vises " " på
indikatorlinjen. Den angivne alarm høres på
det planlagte tidspunkt. Tryk på tasten O
for at stoppe alarmen, hvorefter alarmen
ophører. Tryk på den venstre funktionstast
[Snooze], og vælg det ønskede snoozeinterval. Alarmen stoppes og genoptages,
når snooze-intervallet udløber. Du kan
konfigurere op til 5 alarmer.
1. Vælg din ønskede alarm til indstilling i
alarmlisten. Tryk på venstre valgtast [Tilføj]
for at tilføje en ny alarm, hvis der ikke er
en alarm.
Værktøj

2. Indstil/Annuller alarm: Indstil
eller annuller alarmen ved hjælp af
valgmulighederne til angivelse af, om
alarmen er slået til, eller ved at vælge
alarmtidspunktet.

3. Indtast alarmtid: Indtast den ønskede
alarmtid ved at angive time og minut.
Vælg enten 'AM' eller 'PM', der vises, hvis
der er angivet 12-timers ur for telefonen.
4. Vælg gentagelsestilstand: Vælg den
ønskede gentagelsestilstand vha. L/ R
eller via listen ved at trykke på den venstre
funktionstast [Liste].
5. Vælg klokke: Vælg den klokke, der skal
ringe på alarmtidspunktet og åbne listen,
ved hjælp af den venstre funktionstast
[Rediger].
6. Indtast notat: Indtast alarmnavn.
7. Snooze Du kan indstille varigheden af
snooze for alarmen.
8. Når du har afsluttet indstillingen af
alarmen, skal du trykke på den midterste
funktionstast [Gem].

Bemærk
v Alarmen udløses også, når

telefonen er slukket.
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Lommeregner

Menu 7.3

Med lommeregnermodulet får du adgang til
helt basale regnefunktioner som at lægge
sammen, trække fra, gange og dividere
samt nogle mere komplekse matematiske
funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp,
kvadratrod, grader, rad)
1. Tryk på den venstre funktionstast
[Indstillinger].
2. Vælg den relevante funktion.
Du kan indtaste tallene ved hjælp af
taltasterne og operatorerne ved hjælp af
U/D, L/ R .
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Menu 7.4

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

Valuta (Menu 7.4.1)
1. Vælg en valutamenu.
2. Brugere kan angive en valutakurs vha.
indstillingsmenuen "Skift valuta".
3. Indtast valutakurs for op til 6 kurser som
f.eks. GBP, og tryk derefter på [Gem].
Derefter kan du konvertere en valuta til
en anden.
4. Du kan se værdien af op til 6 kursenheder.
5. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt.

Overflade (Menu 7.4.2)
1. Vælg menuen Overflade.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved
hjælp af [Liste] (Enhed).

Værktøj

Du kan også indsætte et decimalkomma ved
at trykke på * . Når du trykker på C,
bliver tegnene slettet sekventielt i omvendt
rækkefølge. Hver gang, du holder C nede,
slettes alle tegnene i omvendt rækkefølge
i et hug. Når beregningen er afsluttet, og
resultaterne vises på skærmen, kan du
gemme resultatet under et symbol ved at
trykke på symbolet, hvorefter beregningen
fortsætter.

Omregner
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Værktøj
3. Indtast standardenheden, og se den
konverterede værdi.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt, og placer markøren i
indtastningsfeltet.

Længde (Menu 7.4.3)

4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt, og placer markøren i
indtastningsfeltet.

Temperatur (Menu 7.4.5)
1. Vælg menuen Temperatur.

1. Vælg menuen Længde.

2. Placer markøren i den ønskede enhed ved
hjælp af opeller ned-piletasten.

2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved
hjælp af [Liste] (Enhed).

3. Indtast standardenheden for at få den
konverterede værdi vist.

3. Indtast standardenheden for at få den
konverterede værdi vist.

4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt, og placer markøren i
indtastningsfeltet.

4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt, og placer markøren i
indtastningsfeltet.

Volumen (Menu 7.4.6)
1. Vælg menuen Volumen.

Vægt (Menu 7.4.4)
Værktøj

1. Vælg menuen Vægt.

2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved
hjælp af [Liste] (Enhed).

2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved
hjælp af [Liste] (Enhed).

3. Indtast standardenheden for at få den
konverterede værdi vist.

3. Indtast standardenheden for at få den
konverterede værdi vist.

4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt, og placer markøren i
indtastningsfeltet.
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Hastighed (Menu 7.4.7)
1. Vælg menuen Hastighed.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere, ved
hjælp af [Liste] (Enhed).
3. Indtast standardenheden for at få den
konverterede værdi vist.
4. Tryk på [Nulstil] for at rydde det aktuelle
indtastningsfelt, og placer markøren i
indtastningsfeltet.

Verdenstid

Menu 7.5

Funktionen Verdensur giver tidsoplysninger
om større byer over hele verden.
1. Du kan vælge en ønsket by som base vha.
den venstre funktionstast Indstillinger
o Tilføj by eller Indstillinger o Tilføj
by o Kort.

U250_Denmark_Open_0618.indd

4. Du kan vælge Analogt ur under
Indstillinger o Analogt ur.

SIM-tjeneste

Menu 7.6

Din tjenesteudbyder tilbyder muligvis
særtjenester gennem USIM-kortet, som
f.eks. netbank aktiekurser osv. Hvis du har
tilmeldt dig en af disse tjenester, vises
tjenestenavnet i slutningen af hovedmenuen.
Med menuen USIM-tjenester er din telefon
fremtidssikret og vil kunne understøtte
senere tilføjede tjenester fra din udbyder.
Kontakt din udbyder for yderligere
oplysninger.

Værktøj

2. Du kan ændre byen vha. den venstre
funktionstast Indstillinger o Skift by
eller Skift aktuel by.

3. Du kan indstille til sommertid vha. den
venstre funktionstast Indstillinger o
Sommertid.
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Kontakter
Tilføj ny

Menu 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse.
Du kan indtaste navnet, forskellige
telefonnumre og e-mail-adresser på en ny
kontakt. Du kan også knytte kontakten til en
gruppe, inkludere et billede eller en avatar,
tilknytte en særlig ringetone og endda
indtaste et notat for kontakten.

Søg

Menu 8.2

Søger i kontaktadresserne. Søgningen
udføres som standard ud fra et navn. Den
aktuelle søgemetode og de fundne resultater
vises i vinduet Søg. Du kan foretage et
telefonopkald eller sende en meddelelse til
telefonnummeret.

Lynopkald

Menu 8.3

Med denne menu kan du håndtere
lynopkald. Lynopkald konfigureres fra 2~9.
Du kan registrere lynopkald fra ethvert
nummer ud af fem numre for en bestemt
kontaktadresse, og en kontaktadresse kan
have flere lynopkald.

Opkaldsgrupper

Menu 8.4

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere
gruppeoplysninger, der er gemt i håndsættet
eller på USIM-kortet. Håndsættets
hukommelse indeholder 4 standardgrupper:
Familie, Venner, Kolleger og Skole. Du kan
tilføje, redigere og slette grupper. Hvis der
ikke er angivet en ringetone for et nummer,
høres den grupperingetone, der er tildelt
nummerets gruppe.

Kontakter
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Tjenesteopkaldsnr.

Menu 8.5

Du kan få vist en liste over de
serviceopkaldsnumre (SDN), der er
tilknyttet din tjenesteudbyder (hvis
funktionen understøttes af USIM-kortet).
Disse numre omfatter nødopkaldsnumre,
telefonbogsforespørgsler og
telefonsvarernumre. Når du vælger et
tjenestenummer, Tryk på S for at ringe op
til tjenesten.

Menu 8.8

Vis data (Menu 8.8.1)
vV
 is kontakter fra: Vælg hvilke

kontaktoplysninger der skal vises (fra
telefonhukommelsen, fra USIM-kortet
eller begge). Standardindstillingen er Alle

vN
 avnevisning: Du kan vælge visning

efter navn.

vV
 is billede: Vælg, om du vil have vist

billede/avatar eller ej.

Eget nummer

Menu 8.6

Brug denne til at få vist dit telefonnummer
på USIM-kortet. Du kan gemme egne numre,
der bruges i USIM-kortet.

Mit visitkort

Menu 8.7

Synkroniser kontakt (Menu 8.8.2)
Kopier (Menu 8.8.3)
Du kan kopiere kontaktadresseoplysninger
fra telefonens hukommelse til USIM-kortet
eller fra USIM-kortet til telefonens
hukommelse. Du kan kopiere de valgte
elementer eller alle elementer.

Kontakter

Du kan oprette dit eget visitkort ved at trykke
på den venstre funktionstast Tilføj. Når
du har indtastet navn, nummer, e-mail og
billede, kan du bruge det som visitkort, når
du sender en meddelelse.
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Kontakter
Flyt (Menu 8.8.4)

Ryd telefonbog (Menu 8.8.7)

Du kan kopiere kontaktadresseoplysninger
fra telefonens hukommelse til USIM-kortet
eller fra USIM-kortet til telefonens
hukommelse. Du kan flytte alle elementer
eller et ad gangen.

Rydder alle kontaktadresseoplysninger.
Du kan slette alle kontaktadresser, der er
gemt i mobiltelefonens hukommelse og på
USIM-kortet.

Sikkerhedskopier kontakter
(Menu 8.8.5)

Hukommelsesinfo (Menu 8.8.8)
Du kan kontrollere status for hukommelse i
denne menu.

Du kan gemme alle telefonbogsdata i et
eksternt hukommelseskort ved at formatere
vCard.

Gendan kontakter (Menu 8.8.6)
Du kan gendanne alle telefonbogsdata i et
eksternt hukommelseskort til telefonens
hukommelse ved at formatere vCard.
Kontakter
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Browser
Hjem

Menu 9.1

Du kan starte webbrowseren, og gå ind på
hjemmesiden.

Indtast adresse

Menu 9.2

Du kan indtaste en URL-adresse manuelt, og
gå ind på den tilknyttede webside.
v For at indtaste et symbol skal du trykke på

den venstre funktionstast [Valg] og vælge
1. Indsæt symbol i menuen Indstillinger
for at vise symboltabellen.

v For at skifte til indtastningsmetode skal

du trykke på den venstre funktionstast
[Valg] og vælge 2. Indtastningsmetode.

Menu 9.3

Du kan gemme ofte anvendte eller
foretrukne URL'er/sider. Handlingerne Send,
Tilføj ny, Rediger, Marker/afmarker eller
Slet kan udføres under Bogmærker. Der er
mange forudkonfigurerede URL'er gemt som
bogmærker.
Tilføjelse af et nyt bogmærke
1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg],
og vælg 2. Tilføj ny i menuen Indstillinger.
2. Indtast titlen og de tilknyttede URLoplysninger.
3. Tryk på O for at gemme.
Opret forbindelse til et ønsket
bogmærke
Tryk på O for at oprette forbindelse til et
ønsket bogmærke.
Browser
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Browser
Send bogmærket til andre
Vælg Send i menuen Indstillinger. Du kan
sende det som en meddelelse eller e-mail.

Gemte sider

Menu 9.4

Sletning af et bogmærke

Telefonen kan gemme siden, så du kan
se den, selvom du ikke er online. Du kan
gemme op til 20 sider.

Vælg Slet i menuen Indstillinger. Du kan
slette flere bogmærker vha. indstillingen
Marker/afmarker.

Historik

Redigering af bogmærke
Vælg Rediger i menuen Indstillinger. Rediger
titlen og de tilknyttede URL-oplysninger. Tryk
på O for at gemme.

Menu 9.5

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

Indstillinger

Menu 9.6

Du kan ændre indstillingerne for browserens
tilslutning, skærm, sikkerhed og certifikater.

Bemærk
v Du kan nyde tjenesten Mobil-tv.

Profiler (Menu 9.6.1)
Vælg den relevante profil ved at trykke på
tasten O. Det vil aktivere profilen til at
starte browseren.

Browser
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Indstillinger for visning (Menu 9.6.2)

Gendan indstillinger (Menu 9.6.5)

Indstiller browserens standardtegnsæt til et
af følgende.

Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille din
telefon til standardbrowserkonfigurationen.

Automatisk, Engelsk(ASCII), Engelsk(ISO),
Engelsk(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Cache (Menu 9.6.3)
Aktivering af cache lader dig gemme
besøgte sider på din telefon. Når en side
er gemt i cachen, bliver indlæsningshastigheden for siden markant højere, når du
senere åbner den samme side.

Sikkerhed (Menu 9.6.6)
Liste over certifikater
Hvis gemt, her findes en liste med rod-/cacertifikater for WTLS/TLS. Certifikaterne kan
vises fra listen.
Fjern session
Sikre sessionsdata (WTLS/ TLS) kan
ryddes ved hjælp af denne valgmulighed.
Sessionsdataene skal ryddes, for at der kan
oprettes en ny sikker session.

Cookies (Menu 9.6.4)
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Browser

Aktivering af cookies lader dig gemme
cookies, som er sendt fra serveren.
Deaktivering af denne funktion forhindrer, at
cookies gemmes på din telefon.
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Tilslutninger
Bluetooth

Menu *.1

Bluetooth-forbindelse
Telefonen har indbygget trådløs Bluetoothteknologi, der giver dig mulighed for at
oprette forbindelse mellem din telefon og
andre Bluetooth-enheder, f.eks. et håndfrit
sæt, en pc, en PDA eller andre telefoner.

Bemærk
v Vi anbefaler, at din telefon og den

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

1. Kom i gang
• Menu *. Tilslutninger o 1.
Bluetooth o 1. Slå til
Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen, skal
du først indstille Slå til.
2. Søger efter ny enhed
• Menu o *. Tilslutninger o 1.
Bluetooth o 2. Søg efter ny enhed
Ved hjælp af denne menu kan du søge efter
og parre en ny Bluetooth-enhed med din
telefon. Læs venligst <Parring af enheder>.
3. Parret enhe
Hvis der ikke findes en parret enhed.
Valg o Tilføj ny enhed
Hvis der allerede findes en parret enhed.

Tilslutninger

• Menu o #. Tilslutninger o
1. Bluetooth o 3. Parrede enheder
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Valg
vT
 ilføj ny enhed: Ved hjælp af denne

menu kan du parre en ny Bluetooth-enhed
med din telefon.

vO
 mdøb: Ved hjælp af denne menu kan du

knytte et "kælenavn" til en parret enhed.

v Tilslut / Afbryd forbindelse

1. Hvis du vil oprette forbindelse til den
valgte enhed, skal du vælge Tilslut.
2. Hvis du vil afbryde forbindelsen til den
valgte enhed, skal du vælge Afbryd.
vS
 let: Ved hjælp af denne menu kan du

slette den parrede Bluetooth-enhed.

vS
 let alt: Ved hjælp af denne menu kan du

slette alle parrede Bluetooth-enheder.

• Menu *. Tilslutninger o 1.
Bluetooth o 4. Indstillinger
- Min synlighed: Sæt [Enheds synlighed]
til [Synlig], så andre enheder kan finde din
telefon, når de søger efter en Bluetoothenhed. Hvis du vælger [Skjult], vil andre
enheder ikke kunne finde din telefon, når
de søger efter en Bluetooth-enhed.
- Mit navn: Du kan navngive eller omdøbe
din telefon – navnet vises på andre
enheder. Telefonens navn vises kun på
andre enheder, hvis [Enheds synlighed] er
sat til [Synlig].
- Støttede tjenester: Denne menu viser
listen over tilgængelige Bluetooth-tjenester
på din telefon.
- Min adresse: Denne menu viser adressen
på din Bluetooth-enhed.

Tilslutninger
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Tilslutninger
<Parring af enheder>

Bemærk
v Når en bruger anvender Bluetooth-

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

1. Hvis du vil søge efter en Bluetooth-enhed
til parring, skal du trykke på Indstillinger >
Tilføj ny enhed.
2. Skærmen viser "Søger efter enhed".
Buetooth-enheder findes inden for en
afstand af 10 m.
3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vises
disse enheder på skærmen. Hvis der ikke
findes nogen Bluetoothenheder, vil du
blive spurgt, om du vil søge igen.
4. Parringsprocedure
- Tryk [Tilføj]. Der vises et vindue på
skærmen, som beder dig indtaste din
adgangskode.

Tilslutninger

- Efter at have oprettet en adgangskode
(på 1 til 16 cifre) skal brugeren af den
anden enhed indtaste adgangskoden til
parring. Brugeren af den anden enhed
skal kende adgangskoden på forhånd for
at kunne blive godkendt.
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<Tilslutning af headset/håndfri>
1. Tilslut headsettet ifølge de procedurer, der
er beskrevet i afsnittet Parring af enheder.
2. For at bruge headsettet skal du vælge det
i listen over parrede enheder og vælge
Valg > Tilslut.
3. For at afbryde headsettet skal du vælge
det i listen over parrede enheder og vælge
Valg > Afbryd.
<Sletter enheder>
1. Vælg den enhed, der skal slettes, fra
skærmbilledet Parrede enheder.
2. Du kan slette en enhed ved at vælge
Valg > Slet. Hvis du vil slette alle parrede
enheder, skal du vælge Valg > Slet.

1. Hvis du vil overføre data fra din telefon
til en anden Bluetooth-enhed, skal
du først vælge det program, hvor
destinationsdataene gemmes. Hvis du
fx vi sende data i Mine ting til en anden
enhed, skal du vælge
Menu > 6. Mine ting > 1. Mine billeder /
2. Mine lyde / 3. Mine videoer / 5. Andre /
6. Mit hukommelseskort > Vælg data, der
skal overføres > Valg > Skriv meddelelse
> 3. Bluetooth
2. Overførsel af data
1) De parrede enheder vises. Hvis den
ønskede enhed ikke er på listen, skal du
vælge [Opdater].
2) I listen på skærmen skal du vælge og
trykke på den enhed, du vil overføre
data til.
3) Hvis den anden part tillader overførslen,
bliver den gennemført.

Tilslutninger
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Tilslutninger
<Modtagelse af data ved hjælp af
Bluetooth>
Hvis en anden part forsøger at overføre
data, bliver du på skærmen spurgt, om du
vil acceptere. Hvis du tillader tilslutningen,
bliver data overført til din telefon.
Under dataoverførslen ændres Bluetoothikonet til et ikon for Filoverførsel.
De modtagne filer gemmes i de rette
mapper i forhold til filtype. Billedfiler bliver
for eksempel automatisk gemt i mappen
Mine billeder.

Serversynkron.

Menu *.2

Bemærk
v Denne tjeneste er ikke tilgængelig

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

Hvis tjenesten til synkronisering understøttes
af din netværksoperatør, synkroniserer
denne tjeneste de data, der er i telefonen,
med de data, der er på serveren, som f.eks.
Kontakter, Kalender, Opgaveliste og Memo
via et trådløst netværk.
Tilslut
1. Vælg punktet Tilslut, og tryk på tasten O.

Tilslutninger

2. Opret forbindelse til serveren med den
valgte serverprofil. Synkroniseringsanimationen vises under synkroniseringen.
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Lister

vK
 ontaktnavn: Indtast Kontakt-

Vælg logpunkterne, og tryk på tasten
O for at få vist loggen for den seneste
synkroniseringshandling, der er blevet udført.

vK
 alender: Vælg, om du vil synkronisere

Server-synkcenter

vK
 alendernavn: Indtast det kalender-

1. Vælg det element, der skal synkroniseres
med serveren, og tryk på tasten O.
2. Denne menu lader dig konfigurere profilen
til en synkronisering med server.
vP
 rofilnavn: Indtast profilnavn.
vH
 ost-adresse: Kontakt din tjeneste-

udbyder.

vS
 yncML-proxy: Kontakt din

tjenesteudbyder.

vB
 rugernavn: Indtast dit bruger-id til

synkroniseringsserveren.

vK
 ontakter: Vælg, om du vil synkronisere

kontakter.
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kalenderen.

databasenavn, der skal bruges for at få
adgang til serveren.

vA
 ftaler: Vælg, om du vil synkronisere

opgavelisten.

vA
 ftalenavn: Indtast det opgavelistenavn,

der skal bruges for at få adgang til
serveren.

vM
 emo: Vælg, om Notat skal

synkroniseres eller ej.

vN
 otatnavn: Indtast notatets database-

navn for at få adgang til server.

vS
 ynk. - typer: Vælg synkroniseringstype

nedenfor.

vA
 dgangspunkt: Vælg det adgangspunkt,

der skal bruges til dataforbindelsen.

Tilslutninger

vA
 dgangskode: Indtast din adgangskode.

databasenavnet på serveradressen.
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Tilslutninger
USB-tilslutning

Menu *.3

USB-tilslutningen på din telefon kan bruges
til mange formål. Brugeren skal angive USBforbindelsestilstanden for flere anvendelser.
Hvis brugeren anvender en lagerenhed,
som f.eks. et USB-hukommelseskort, skal
der vælges Lagerenhed i denne menu.
Lagerenhed er kun tilgængelig for eksterne
hukommelseskort.
Hvis brugeren anvender andre funktioner,
som f.eks. opkald, pc-synkronisering osv.,
skal der vælges Datatjeneste i denne menu,
medmindre det gælder Lagerenhed.

Tilslutninger

78

U250_Denmark_Open_0618.indd

78

2007.6.20

4:14:5

Kalender
Kalender

Menu 0.1

Planlægning af forespørgsel og
søgning
1. Henvisning ud fra måneder
Du kan henvise til din tidsplan ud fra
måneder. Markøren er placeret over den
aktuelle dato, og den registrerede dato
er markeret.
Den tidsplan, der er gemt for den dato,
hvor markøren er placeret, repræsenteres
af med en grå boks. Tryk på genvejstasten
1 for at gå til det foregående år, tryk på
tasten 3 for at gå til det næste år, eller
tryk på tasten 5 for at gå til i dag. Tryk
på tasten 7 for at gå til den foregående
måned, eller tryk på tasten 9 for at gå
til den næste måned. Hvis du trykker på
* kommer du ind i ugekalenderen. Du
kan flytte data vha. U/D, L/ R.
Du kan få vist en detaljeret tidsplan, dvs. alt
indholdet i den tidsplan, der er konfigureret
til brugeren. Du kan sende tidsplanen til
en anden telefon eller en internetside
via SMS (tekstmeddelelse) eller MMS
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Tilføj ny
Du tilføje en begivenhed. Du kan konfigurere
startdatoen, slutdatoen, starttiden, sluttiden,
indhold, type begivenhed, gentagelse, alarm
for tidsplanen.
vA
 ngiv kategori: Aftale, Fødselsdag,

Jubilæum

vV
 ælg gentag: 1 gang, Daglig, Hver uge,

Hver måned, Hvert år, Brugerindstilling

vV
 ælg alarm: Ingen alarm, Til tiden, 15

min. inden, 30 min. inden, 1 time inden, 1
dag inden, 3 dage inden, 1 uge inden

Sletning af en tidsplan
1. Slet tidligere tidsplaner
Du kan slette alle tidligere tidsplaner vha.
denne funktion.
2. Slet alle tidsplaner
Du kan slette alt gemt tidsplanindhold ved
hjælp af denne funktion.

Kalender

2. Detaljeret henvisning

(multimediemeddelelse), e-mail eller
Bluetooth vha. den venstre funktionstast
[Valg].

Oprettelse og afslutning af ferie
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Kalender
Du kan oprette eller afslutte ferie. Tryk på
den venstre funktionstast [Valg], og vælg
Opret ferie.
De valgte data vises med rødt.
For at afslutte ferie skal du trykke på den
venstre funktionstast [Valg] og vælge Fjern
ferie.
Planlægningsunderretning
Hvis brugeren har konfigureret alarmindstillingen, høres den angivne alarmlyd.
Hvis tidspunktet for beskeden ligger før det
planlagte starttidspunkt, kan du indstille
alarmen igen.

Memo

Menu 0.3

Ved hjælp af notatstyringsfunktionen kan
du få vist og håndtere gemt notatindhold og
tilføje et nyt notat.
vT
 ilføj memo
vR
 edigering og sletning af et memo

Privat memo

Menu 0.4

Du kan skrive et hemmeligt notat for at
beskytte dit privatliv. Du skal indtaste
sikkerhedskoden for at anvende denne
menu.
vT
 ilføj privat notat

Opgaver

Menu 0.2

Kalender

Du kan få vist, redigere og tilføje opgaver,
der skal udføres. Opgaver, der skal udføres,
vises i tidsrækkefølge. Udførte og ikkeudførte opgaver vises på forskellige måder.
vT
 ilføj ny

vR
 ediger og slet et privat notat

Vælg dag f. nedt

Menu 0.5

Du kan finde den ønskede dato med denne
funktion.

vD
 etaljevisning og rediger
v I ndstilling af opgavestatus
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Indstillinger

Menu 0.6

Gendan kalender og opgaveliste
(Menu 0.6.3)

Kalender (Menu 0.6.1)
Du kan indstille konfigurationerne for at se
kalenderen.
vS
 tandardvisning: Du kan indstille

standardværdien for kalendervisning:
Månedsvisning, ugevisning

vu
 gentlig starttidspunkt: Kl 1, Kl 2,

Kl 3, Kl 4, Kl 5, Kl 6, Kl 7, Kl 8, Kl 9, Kl 10,
Kl 11, Kl 12

vU
 gen starter: Du kan indstille

standarddagen for starten på en uge:
Søndag, mandag

Du kan gendanne sikkerhedskopier af
kalender eller opgaver, når du indsætter en
ekstern hukommelse.

Hukommelsesinfo (Menu 0.6.4)
Du kan se oplysninger om ledig hukommelse
i forhold til Kalender, Opgaver, Notat og
Hemmeligt notat.

Ryd alt (Menu 0.6.5)
Du kan fjerne alt indhold i Kalender, Opgaver,
Notat og Hemmeligt notat.

Sikkerhedskopier kalender og
opgaveliste (Menu 0.6.2)

U250_Denmark_Open_0618.indd

Kalender

Du kan oprette sikkerhedskopier af
kalenderen eller opgaver, der er gemt i
telefonen, når du indsætter en ekstern
hukommelse.
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Indstillinger
Tlf.

Menu #.1

Autom. tastaturlås (Menu #.1.1)
Hvis du aktiverer denne funktion, låses
tastaturet automatisk i standbytilstand, uden
at du skal trykke på en tast.

Display

Menu #.2

Denne menu lader dig tilpasse skærmens
visningsindstillinger og indstillingerne for
hele menuens grafiske brugergrænseflade.

Skærm tema (Menu #.2.1)
Du kan indstille det tema, der skal vises på
hovedskærmen.

Sprog (Menu #.1.2)
Vælg displaysproget. Du kan vælge
Automatisk sprogindstilling for at ændre
displaysproget til det sprog, der understøttes
af USIM-kortet.

Strømsparer (Menu #.1.3)
Beslut, om strømsparertilstanden skal
aktiveres eller ej.

Telefoninfo (Menu #.1.4)
Indstillinger

Denne funktion viser USIM-kortets
telefonnummer, modelnavn og
mobiletelefonens softwareversion.

Menustil (Menu #.2.2)
Du kan vælge mellem menuvisning i gittereller enkeltstruktur.

Skrifttype (Menu #.2.3)
Du kan angive skrifttype, skriftstørrelse for
opkald og skriftfarve for opkald ved brug
af L, R.

Baggrundslys (Menu #.2.4)
Du kan indstille baggrundslysets varighed
og lysstyrken på startskærmbilledet samt
varigheden for hver enkelt tast.
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Velkomsthilsen (Menu #.2.5)
Når du har valgt Til, kan du skrive en
velkomsthilsen.

Dato & Tid

Menu #.3

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

Tid (Menu #.3.1)
1. Vælg punktet 'Tid' på listen Dato og tid, og
tryk derefter på O.

3. Indtast 'Time', 'Minutter' og 'Sek.' ved
hjælp af taltasterne.
4. Vælg klokkeslætformat med piletasterne
L,R.
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6. Tryk på tasten Udført for at indstille
klokkeslættet med den angivne værdi.

Dato (Menu #.3.2)
1. Vælg punktet 'Dato' på listen Dato og tid,
og tryk derefter på O.
2. Vælg datoformat med L,R piletast.
3. Indtast 'Dag', 'Måned' og 'År' ved hjælp
af taltasterne.
4. Tryk på den midterste funktionstast [Gem]
for at indstille datoen for den angivne
værdi.

Autoopdat. dato/tid (Menu #.3.3)
Når Automatisk opdatering er sat til Til,
opdateres klokkeslæt og dato automatisk
i overensstemmelse med den aktuelle
tidszone. Hvis Bekræft først vælges,
bekræftes dato og klokkeslæt før den
automatiske opdatering.

Indstillinger

2. Flyt til det ønskede felt, 'Time', 'Minut',
'Sek.' eller am/pm, ved hjælp af
navigationstasterne. (når du har valgt '12
timer' som 'Tidsformat')

5. Rul ned for at vælge timeindikatorformatet, f.eks. Fra, Kukur eller Klokke.
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Indstillinger
Sommertid (Menu #.3.4)

Mobilnet (Menu #.4.2)

Vælg, om sommertidsfunktionen skal
aktiveres. Du kan indstille sommertidsforskellen for den valgte hjemby med 1 eller
2 timer.

Du kan angive hvilken type netværk, der skal
søges efter i menuen Vælg netværk.
vA
 utomatisk: Søger efter alle netværk,
der kan oprettes forbindelse til.
vU
 MTS: Søger kun efter netværk, der

Netværk

Menu #.4

Vælg netværk (Menu #.4.1)
Vælg mellem Automatisk og Manuel.
vA
 utomatisk: Søger automatisk efter

netværket, og registrerer telefonen på
netværket. Denne løsning anbefales, så
du opnår den mest optimale tjeneste og
kvalitet.

vM
 anuel: Alle netværk af typen 2G

Indstillinger

(GSM) og 3G (UMTS), der aktuelt er
tilgængelige, vises, og du kan vælge det
netværk, du vil registrere dig på. Hvis
registreringen af netværket mislykkedes,
vises netværkslisterne igen, og du kan
vælge at registrere et andet.

understøtter 3G.

vG
 SM 900/1800: Søger kun i netværk, der

understøtter GSM 900/1800-bånd.

vG
 SM 1900: Søger kun efter netværk, der

understøtter GSM 1900 MHz.

Foretrukne (Menu #.4.3)
Hvis netværkssøgningen foregår automatisk,
kan du angive det netværk, du foretrækker
at oprette forbindelse til. Du har adgang til
følgende funktioner:
vT
 ilføj ny: Du kan tilføje et nyt netværk på

følgende måder.

- Søg: Du kan vælge et netværk fra den
liste, der er gemt i telefonen.

84
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- I ndtast nyt netværk: Du kan
indtaste den landekode (MCC) og den
netværkskode (MNC) og RAT, der skal
tilføjes.
vS
 let: Sletter det valgte netværk.

Streaming (Menu #.4.5)
Du kan angive andre netværksindstillinger til
streaming af indhold.

vÆ
 ndre: Du kan ændre oplysninger for det

Sikkerhed

vF
 lyt op: Flytter det valgte netværk opad.

PIN-kodeanmodning (Menu #.5.1)

valgte netværk.

vF
 lyt ned: Flytter det valgte netværk

nedad.

Adgangspunkter (Menu #.4.4)
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Når indstillingen er angivet til TIL, skal du
indtaste din PINkode, hver gang du tænder
telefonen.

Bemærk
v Tryk på den højre funktionstast i

vinduet til indtastning af PIN-koden
for at gå tilbage til det foregående
trin.
v Efter tre fejlagtige indtastninger
af PIN-koden, spærres der for
yderligere forsøg. Du skal indtaste
PUK-koden for at kunne konfigurere
en PIN-kode igen.

Indstillinger

Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og
slette eller redigere dem ved hjælp af
menuen Indstillinger. Afhængigt af dit
land kan du dog ikke slette eller redigere
standardkonfigurationer. Du kan redigere
følgende konfigurationselementer ved
at trykke på den venstre funktionstast
[Indstillinger] og Rediger.

Menu #.5
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Indstillinger
Straks: Låser øjeblikkeligt telefonen.

Bemærk
v Du kan højst indtaste din PUK-kode

10 gange. (Bemærk: Hvis der
indtastes en forkert PUK-kode 10
gange, blokeres USIM-kortet, og
det skal så udskiftes).
vH
 vis Anmodning om PIN-kode
ikke kan deaktiveres ved hjælp af
operatørindstillinger, kan du ikke
vælge dette menupunkt.

Telefonlås (Menu #.5.2)
Du kan låse din telefon. Følgende fire
låsefunktioner er tilgængelige.

Indstillinger

Når telefonen tændes: Låser telefonen,
når den tændes.
Hvis SIM-kortet udskif: Låser telefonen,
når telefonens USIM-kort er blevet ændret.

Ingen: Deaktiverer låsefunktionen.
Du bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden for at bekræfte valget.
v Du skal bruge sikkerhedskoden til at låse

op for telefonen.

Ændre koder (Menu #.5.3)
Du kan ændre PIN-, PIN2- og mobiltelefonadgangskoden.

Hukommelsesstyring

Menu #.6

Almindelig telefonhukommelse
(Menu #.6.1)

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

86
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Reserveret telefonhukommelse

USIM-hukommelse (Menu #.6.3)

(Menu #.6.2)

Funktionen vises status på
brugerhukommelsen i unlock USIM-kortet.

Denne funktion viser status for den brugerreserverede hukommelse. Almindeligt
indhold er tekstmeddelelser, kontakter,
kalender, opgaver og notater.
1. Alarmer (undtagen standardalarm)
2. Opkaldsliste
3. Bogmærker (undtagen
standardbogmærker)

Denne funktion viser status for brugerhukommelsen på det eksterne kort. Denne
funktion viser brugsstatistik for anvendt og
ledig hukommelse.

Indstillinger for primært lager

4. Diverse

(Menu #.6.5)

v Privat memo
v Hurtigmenu (undtagen standardmenuer)
v Browser > Indtast adresse > Historik
v Browser > HistorikBrowser > Gemt side
v Meddelelser > Nyligt anvendt nr.
v Opkaldsvarighed

Det giver et klart billede af det faktiske antal
i forhold til det totale antal for hvert element.

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

Gendan indstillinger

Menu #.7

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

Indstillinger

v Opkaldspris
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Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange
forskellige kommunikationsbehov.

Oplader

Bemærk

Opladeren giver
dig mulighed
for at oplade
batteriet, når du
ikke befinder dig
hjemme eller
på kontoret.

v Benyt altid originalt LG-tilbehør.
vB
 rug af andet tilbehør kan betyde,

at garantien bortfalder.

v Tilbehør kan variere alt efter

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

Standardbatteri

Tilbehør

88
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Hovedsæt (ekstraudstyr)
Kan sluttes til din telefon, så du kan få frie hænder. Med øresnegl, mikrofon og
indbygget knap til besvarelse/afslutning af opkald. Hovedsættet skal købes separat
(medfølger ikke). Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale forhandler eller
servicecenter.

SGEY0005516

SGEY0003209

Tilbehør
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Tekniske data
Normal
Produktnavn: KU250
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Nettovægt: 57.2 g (uden batteri)

Rumtemperatur
Normal: 55°C
Oplader: 45°C

Tekniske data
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kU250 Käyttöopas
- Suomi

Tämä on LG KU250-matkapuhelimen käyttöopas.
LG Electronics pidättää kaikki tämän asiakirjan
oikeudet. Tämän asiakirjan kopioiminen,
muuttaminen ja jakaminen ilman LG Electronicsin
lupaa on kielletty.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö-ja elektroniikkalaiterom
usta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.
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Lajit
37
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Turvallinen ja tehokas käyttö
Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö
voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä
käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa
tuotteen käytöstä.

Hyväksyntätietoja (SAR)
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ
KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET,
JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA
RADIOAALLOILLE

U250_Finland_0619.indd

Langattomien laitteiden
altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR.
Kansainvälisten suositusten SAR-raja on 2,0
W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä
käytetään normaaleja käyttöasentoja ja
laitteen suurinta hyväksyttyä lä hetystehoa
kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka
SAR mitataan suurimmalla hyväksytyllä
tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso
käyttötilanteessa voi olla paljon alle
enimmäistason. Tämä johtuu siitä, että
laite on suunniteltu toimimaan useilla
tehokkuuksilla siten, että se käyttää
vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa
tehoa. Yleensä ottaen, mitä lähempänä
tukiasemaa käyttäjä on, sitä matalampaa
tehoa laite käyttää. Ennen kuin
matkapuhelin tuodaan markkinoille, sen
on todistettavasti täytettävä EU:n radio- ja
telepäätelaitedirektiivin vaatimukset. Yksi
direktiivin tärkeimmistä vaatimuksista on
käyttäjän sekä muiden ihmisten terveyden ja
turvallisuuden takaaminen. Tämän laitteen

Turvallinen ja tehokas käyttö

Tämä langaton laite on radiolähetin ja vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu
niin, ettei se ylitä kansainvälisissä
suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja
radiosignaalille altistumisesta. Nämä
rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa
määritetään sallittu radiosignaalitaso
keskivertoväestölle. Riippumattomat
tieteelliset organisaatiot ovat
laatineet nämä suositukset arvioimalla
perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia
määräajoin. Suosituksissa on huomattava
turvamarginaali, jolla varmistetaan
kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja

terveydentilasta riippumatta.
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Turvallinen ja tehokas käyttö
korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 1.24
W/kg, kun mittaus suoritettiin laite korvaa
vasten.

Turvallinen ja tehokas käyttö

Tämä laite täyttää radiosignaalin
altistumiselle asetetut rajaarvot, kun sitä
käytetään joko normaalissa käyttöasennossa
korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee
vähintään 1,5 metrin päässä kehosta. Kun
laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa,
vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen
tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä
kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä
eikä pidikkeessä saa olla metallia. Jotta
laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä,
tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain
tapauksissa datatiedostojen tai viestien
lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän
hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että
yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan,
kunnes lähetys on suoritettu. Tämän laitteen
korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 1.04
W/kg, kun mittaus suoritettiin laite kehon
lähellä.

* Yleiseen käyttöön suunniteltujen
langattomien laitteiden SAR-raja on
2,0 wattia/kilogramma laskettuna
keskimäärin 10 gramman kudosmassaa
kohti. Suosituksiin sisältyy huomattava
turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa
ja ottaa huomioon mahdolliset
mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella
maakohtaisten raportointivaatimusten ja
verkon taajuusalueen mukaan. Muita maita
koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista
osoitteesta www.lgmobile.com.

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.
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v Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki,

v Isku terävällä esineellä puhelimen

v Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden

v Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa

vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.

sähköisten laitteiden, kuten television,
radion tai tietokoneen, kanssa.

v Puhelin on pidettävä riittävän kaukana

lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista
ja keittotasoista.

v Älä ikinä laita puhelintasi

mikroaaltouuniin, koska se voi aiheuttaa
akun räjähtämisen.

v Älä pudota puhelinta.

vaurioittaa puhelinta.

v Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se

peitetään kääreellä tai muovilla.

v Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen.

(älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä,
tinneriä tai alkoholia.)

puhelinta.

v Ole varovainen käyttäessäsi

lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta.
Varmista että johdot eivät ole tiellä.
Älä koske puhelimen antenniin
tarpeettomasti.

Sähkölaitteet
Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä
matkapuhelimen kuuluvuuteen.
v Älä käytä matkapuhelinta

lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä,
jos et ole varma, aiheuttavatko ne
toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi
rintataskussa.

v Suuret määrät savua tai pölyä voivat

v Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin

v Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai

v Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä

vahingoittaa puhelinta.

matkakortteja, se voi tyhjentää kortin
magneettinauhan.
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kuulolaitteisiin.

häiriötä televisioon, radioon tai
pöytätietokoneeseen jne.

Turvallinen ja tehokas käyttö

v Mekaaninen värinä ja iskut voivat

näyttöön voi vahingoittaa laitetta.



2007.6.19

10:45:

Turvallinen ja tehokas käyttö
Liikenneturvallisuus

Estä kuulovauriot

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat
lait ja määräykset.

Pitkäaikainen altistuminen kovalle
melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia
suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle
tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi
suosittelemme että säädät sekä musiikin
että puheluiden äänenvoimakkuuden
kohtuulliselle tasolle.

v Älä pidä matkapuhelinta kädessä ajaessa.
v Keskity ajaessa liikenteeseen.
v Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
v Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien

sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen
vastaamista.

v Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa

Turvallinen ja tehokas käyttö

häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon
sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai
turvallisuuslaitteisiin.

v Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai

handsfree laitteita turvatyynyn lähelle. Jos
langattomat laitteet on asennettu väärin
ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua
vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että
äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle
tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi.
Tämä on erityisen tärkeää katua ylitettäessä.

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

Räjähdysaltis kaasuseos
v Älä käytä puhelinta huoltoasemien

läheisyydessä. Älä käytä puhelinta
polttoaineiden tai kemiallisten aineiden
läheisyydessä.
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v 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.
v Sulje matkapuhelin ennen astumista

lentokoneeseen.

lentohenkilökunnan lupaa.

Hätäpuhelut eivät välttämättä
ole käytettävissä kaikissa
matkapuhelinverkoissa. Hätätilanteessa
ei kannata luottaa pelkkään
matkapuhelinyhteyteen.

Akun tiedot ja huolto
v Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun

ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin
muissa akkujärjestelmissä, KU250matkapuhelimen akussa ei esiinny muistiilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.

v Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n

laturit on suunniteltu pidentämään akun
käyttöikää.

Lapset
Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.
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v Älä pura akkua osiin tai altista sitä

oikosululle.

v Pidä akun metalliset kosketuspinnat

puhtaina.

Turvallinen ja tehokas käyttö

v Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman

Hätäpuhelut
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Turvallinen ja tehokas käyttö
v Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa,

vaihda se uuteen. Akun voi ladata
uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se
täytyy vaihtaa uuteen.

v Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan,

se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.

v Älä altista akkulaturia suoralle

auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa
tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.

v Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin,

sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

v Väärin asetettu akku saattaa aiheuttaa

Turvallinen ja tehokas käyttö

räjähdysvaaran.

v Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden

mukaisesti.

10
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KU250 ominaisuudet
Puhelimen osat
Edestä
Kaiutin
Navigointinäppäin
vS
 ivunäppäimet:
U Pikavalikko
D Yhteystietoluettelo
L Suosikkiluettelo
R Viestit
vV
 alikossa: Selaa ylös &

Mikrofoni
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vA
 lhaalla: Näyttää

valintanäppäinten toiminnon
Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä suoritetaan
näytön alaosassa olevan tekstin
osoittama toiminto.
Poistonäppäin
Poistaa merkin joka painalluksella.
Poista kaikki merkit syötetty sisältö
pitämällä näppäintä alhaalla.
Aakkosnumeeriset näppäimet
vV
 almiustilassa: näppäile valittavat
numerot. Pidä alhaalla:
0 - Kansainväliset puhelut
1 - Vastaajapalvelun käyttöönotto
2 to9 - Pikavalinnat

KU250 ominaisuudet

alas
Monitoiminäppäin

Näyttö
vY
 lhäällä: signaalin
voimakkuus, akun lataustila ja
useita muita toimitoja

v Muokkaustilassa: valitse

numerot ja merkit
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KU250 ominaisuudet
sen valintanäppäin
/ Oikea
valintanäppäin

Kuulokkeet/Laturi/USBkaapeliliitäntä
Huom.
v Varmista, että puhelin on

päällä ja lepotilassa, ennen
kuin kytket USB-kaapelin.

Lopetanäppäin
Vahvistusnäppäin
Lähetysnäppäin

Takaa

Kameran ulkoinen linssi

KU250 ominaisuudet

Akun kansi

Akku
USIM-korttipaikka
Akun
kontaktipinnat
Muistikorttipaikka

12
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n paikka

Näin pääset alkuun
USIM-kortin ja akun
asettaminen
1. Aseta USIM-kortti paikalleen.
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USIM-kortin asettaminen USIM-kortin poistaminen

Huomautus
v USIM-kortin metallinen

liitinpinta naarmuuntuu helposti.
Käsittele USIM-korttia varovasti
asennuksen aikana. Seuraa USIMkortin mukana toimitettuja ohjeita.
Näin pääset alkuun

Puhelimeen on asetettava USIMkortti, jossa ovat tiedot omasta
puhelinnumerosta, palveluista sekä
yhteystiedot. Jos USIM-kortti poistetaan,
puhelinta ei voi käyttää (pois lukien
hätäpuhelut, riippuen missä maassa olet),
kunnes puhelimeen on laitettu voimassa
oleva USIM-kortti. Irrota aina akkulaturi
ja muut lisävarusteet, ennen kuin asennat
tai poistat USIM-kortin. Liu'uta USIMkortti USIM-korttipaikkaan. Varmista,
että USIM-kortti on asetettu oikein ja
että kortin kullanvärinen kontaktipinta
on alaspäin. Poista USIM-kortti
painamalla kevyesti alaspäin ja vetämällä
vastakkaiseen suuntaan.
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Näin pääset alkuun
2. Aseta akku paikalleen.
Aseta akku akkulokeroon siten, että
metalliliitännät koskettavat puhelimen
keskiosaa. Paina sen jälkeen akun
yläosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Aseta akun kansi puhelimeen kuvan
osoittamalla tavalla.

3. Irrota akku.
Käännä puhelin ylösalaisin kuvan
osoittamalla tavalla, paina akun kantta
kevyesti alas ja nosta se pois. Käännä
puhelin ylösalaisin kuvan osoittamalla
tavalla, nosta akkua ja vedä se ulos.

Akun lataaminen
Näin pääset alkuun

Aseta akku paikalleen ennen laturin
liittämistä puhelimeen.

14
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1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla
tavalla, työnnä laturin liitin puhelimen
alaosassa olevaan liitäntään kunnes se
napsahtaa paikalleen.
2. Kytke laturin toinen pää pistorasiaan.

HUOMIO!
• Jos akun lataus on purkautunut
kokonaan, näkyviin tulee latausnäyttö
1 - 1,5 minuuttia sen jälkeen, kun
latauskaapeli on kytketty.
• Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin,
sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai
sovitinta.
• Työnnä laturi pystysuorassa asennossa
pistorasiaan.
• Jos käytät laturia ulkomailla, käytä
sopivaa pistokesovitinta.
• Älä poista akkua tai SIM-korttia
latauksen aikana.

Huom.
latureita.

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun
akku on ladattu.
4. Varmista, että akku on täysin ladattu
ennen puhelimen käyttämistä.
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Näin pääset alkuun

v Käytä vain LG:n alkuperäisiä
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Näin pääset alkuun
VAROITUS!
• Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn
aikana välttääksesi sähköiskun ja
tulipalon vaaran.
• Vältä terävien esineiden, kuten eläinten
hampaiden ja kynsien, joutumista
kosketuksiin akun kanssa.Terävät
esineet voivat aiheuttaa tulipalon.

Laturin irrottaminen

MicroSD*-muistikortin käyttö

<microSD-muistikortti>
1. Sammuta virta. Jos puhelin on päällä,
microSD-kortin asentaminen tai
poistaminen saattaa vahingoittaa kortin
muistiin tallennettuja tiedostoja.
2. Nosta microSD-paikan muovinen
suojakansi.

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan
osoittamalla tavalla.

Näin pääset alkuun

16
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3. Aseta muistikortti paikalleen niin, että
metalliliittimet ovat alaspäin. Älä pakota
muistikorttia paikalleen. Jos kortti ei liu'u
paikalleen helposti, varmista, että kortti
on oikein päin ja ettei mikään tuki kortin
paikkaa.
4. Työnnä korttia sisään, kunnes kuulet
napsauksen, joka tarkoittaa, että microSDkortti on asetettu oikein paikalleen.

Huom:
v Vältä käyttämästä Flash-muistikorttia, kun

akun virta on vähissä.

v Kun tallennat muistikortille, odota kunnes

tiedot ovat tallentuneet ennen kortin
poistamista.

v Kortti on suunniteltu siten, että se

asettuu laitteeseen helposti vain oikeassa
asennossa.

v Älä taivuta korttia tai pakota sitä

korttipaikkaan.

v Älä aseta puhelimeen muita kuin

microSD-kortteja.

v Jos microSD on alustettu FAT32-

5. Sulje muovinen suojakansi.

Lisätietoja microSD-muistikortista saat

6. Poista muistikortti sammuttamalla
puhelin ja avaamalla suojakansi. Työnnä
sormenpäälläsi muistikorttia sisään,
jolloin poistomekanismi aktivoituu.

muistikortin käyttöoppaasta.
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Näin pääset alkuun

tiedostomuotoon, alusta se uudelleen
FAT16-muotoon.
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Näin pääset alkuun
Muistikortin alustaminen

Puhelimen sammuttaminen

Ennen käyttöä muistikortti pitää alustaa.
Kun muistikortti on syötetty puhelimeen,
valitse Valikko o Asetukset o
Muistin hallinta o Ulkoinen muisti, ja
paina E -näppäintä. Tämä tehdään vain
silloin, kun muistikortti otetaan käyttöön
ensimmäisen kerran. Alustuksen aikana eri
tietotyypeille luodaan omat kansiot.

Paina E -näppäintä, kunnes virta
sammuu. Virran katkaisemiseen voi mennä
muutama sekunti.
Älä kytke puhelinta päälle tässä vaiheessa.

Puhelimen käynnistys/
sammutus
Puhelimen käynnistys
Näin pääset alkuun

Varmista, että puhelimessa on USIM-kortti ja
että akku on ladattu. Paina E -näppäintä,
kunnes virta on kytketty. Syötä USIM-kortin
mukana saatu PIN-koodi, jos PIN-koodin
kysely on käytössä.
Muutaman sekunnin kuluttua puhelin on
hakenut verkon.

18
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Yleiset toiminnot
Puheluiden soittaminen ja
vastaanottaminen
Puhelun soittaminen
1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
v Poista virheet painamallaC . -

näppäintä. Jos haluat poistaa kaikki
syötetyt numerot, pidäC - näppäin
painettuna.

2. Soita puhelu painamalla S -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla E -näppäintä

Huom.
v Jos haluat siirtyä puhumaan
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1. Valmiustilassa saat viimeisimmät
saapuvat, lähtevät ja vastaamattomat
puhelut näkyviin painamalla S näppäintä.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero
D/U -näppäimillä.
3. Soita numeroon painamalla S näppäimillä.

Videopuhelun soittaminen ja
vastaanottaminen
Voit soittaa videopuhelun 3G-verkossa. Jos
puhelun vastaanottajalla on 3G-videopuhelin
ja hän on 3G-verkon alueella, puhelu
yhdistyy. Voit myös vastata saapuvaan
videopuheluun. Soita videopuhelu / vastaa
videopuheluun seuraavasti.
1. Syötä puhelinnumero näppäimistöllä
tai valitse numero soitettujen tai
vastaaHuom.ttujen puheluiden luettelosta.

Yleiset toiminnot

kaiuttimeen, aktivoi painikkeet ja
paina O -näppäintä.

Puhelun soittaminen
puhelulokista
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Yleiset toiminnot
v Korjaa mahdolliset virheet:C

-näppäimen lyhyt painallus poistaa
viimeisen numeron jaC -näppäimen
pitäminen painettuna poistaa kaikki
numerot.

2. Jos et halua puhua kaiuttimen kautta,
varmista, että olet kytkenyt HF-laitteen.
3. Käynnistä videotoiminto painamalla
vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja
valitse Videopuhelu.
v Puhelin huomauttaa, että muut

sovellukset on suljettava videopuhelun
ajaksi.

Huom.
v Videopuhelun yhdistämiseen

saattaa mennä hetki. Odota.
Yhdistämisaika riippuu
myös siitä, kuinka nopeasti
puhelun vastaanottaja vastaa.
Kun videopuheluyhteyttä
muodostetaan, näet näytöllä
oman kuvasi. Kun puheluun
vastataan, näet näytöllä vastaajan
kuvan.

4. Säädä kameran asentoa tarvittaessa.
5. Paina E lopettaaksesi puhelun.

Yleiset toiminnot

Puhelun/videopuhelun
soittaminen yhteystiedoista
Soittaminen on helppoa, kun numero on
tallennettu yhteystietoihin.
1. Avaa yhteystietoluettelo painamalla
näppäintä.

20
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2. Hae yhteystietovierittämällä luetteloa ja
soita puhelu.

Huom.

3. Soita tavallinen puhelu painamalla
S -näppäintä. Soita videopuhelu
valitsemalla vasen valintanäppäin ja Soita
videopuhelu.

v Hylkää saapuva puhelu

4. Lopeta puhelu painamallaE -näppäintä.

v Jos olet asettanut Vastaustilaksi

Soittaminen ulkomaille
1. Pidä painiketta 0 painettuna, jolloin
saat ulkomaan puhelun tunnuksen
numeron alkuun. Kansainvälisen
suuntanumeron etuliitteenä on +-merkki.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Paina S .

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja
näytössä vilkkuu puhelinkuvake. Jos puhelin
tunnistaa soittajan, näytetään soittajan
puhelinnumero (tai nimi, jos soittaja on
tallennettu yhteystietoihin).

Paina lähetyspainiketta (Valikko
2.10.4), voit vastata puheluun
painamalla S -painiketta.

v Jos vastaustilaksi on asetettu

Mikä tahansa, voit vastata
puheluun painamalla mitä tahansa
näppäintä paitsi E -painiketta.

2. Lopeta puhelu painamalla E-näppäintä.
Yleiset toiminnot

Puheluun vastaaminen

painamalla E -näppäintä
tai kaksi kertaa oikeaa
valintanäppäintä.

1. Vastaa tulevaan puheluun painamalla
S -näppäintä.
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Yleiset toiminnot
Huom.
v Voit vastata puheluun myös

käyttäessäsi yhteystietoja tai
muita valikkotoimintoja.

v Kun yhteensopiva HF-laite on

kytkettynä, voit vastata puheluun
puhelimella tai painamalla HFlaitteen painiketta. Voit hylätä
saapuvan puhelu painamalla E
-näppäintä.

v Voit mykistää saapuvan

puhelun soittoäänen pitämällä
äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna.

Yleiset toiminnot

Signaalin voimakkuus
Voit tarkistaa signaalin voimakkuuden
puhelimen näytöllä sijaitsevasta signaalin
voimakkuuden ilmaisimesta. Signaalin
voimakkuus voi vaihdella, erityisesti
sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen
saattaa parantaa kuuluvuutta.

Tekstin syöttäminen
Näppäimistön avulla voi syöttää kirjaimia
ja numeroita. Tekstin syöttämistä vaativia
toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteystietojen
tallentaminen, viestien kirjoittaminen
ja tehtävien ajoittaminen kalenteriin.
Puhelimeen voi syöttää tekstiä seuraavilla
tavoilla.

T9-tila
Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi
kunkin kirjaimen painiketta
painetaan vain kerran. Jokaiseen
painikkeeseen kuuluu enemmän
kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa
valintoja automaattisesti puhelimen
sanakirjaan valitakseen oikean
sanan. Tässä tilassa ei tarvitse
näppäillä yhtä paljon kuin
perinteisessä ABC-tilassa. Voit
asettaa T9-syöttötilan päälle tai pois
päältä painamalla # -painiketta.
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ABC-tila
Tässä tilassa painikkeita painetaan
tarvittava määrä oikean kirjaimen
valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)
Numerot näppäillään yksi kerrallaan.

123-tilan (numerotilan)
käyttäminen
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Yleiset toiminnot

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää
numeroita, kuten puhelinnumero. Paina
vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä
ennen kuin siirryt manuaalisesti oikeaan
tekstinsyöttötilaan.
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Yleistietoja valikkotoiminnoista
Puhelimen valikko voidaan esittää kahdella eri tavalla. Valikko voidaan esittää taulukko- tai
listamuodossa. Huomaa, että valikon numerovaihtoehdot riippuvat valikon esitystavasta.
Oletuksena valikko näytetään taulukkomuodossa. Tämän vuoksi kaikki käyttöoppaasta löytyvät
valikon numerovalinnat noudattavat taulukkomuotoa.
Pääset päävalikkoon painamalla O perustilassa. Siirry haluttuun alavalikkon kohdalle ja paina
O. Päävalikosta pääset myös suoraan haluttuun alavalikkoon painamalla vastaavaa näppäintä.
Päävalikko sisältää seuraavat alavalikot.

Yleistietoja valikkotoiminnoista

1. Pelit ja sovellukset

2. Soittaminen

3. Profiilit

1.1 Pelit ja sovellukset

2.1 Soita videopuhelu

3.1 Normaali

1.2 Asetukset

2.2 Puhelun lokit

3.2 Äänetön

2.3 Puhelun kestot

3.3 Vain värinä

2.4 Siirretty data

3.4 Ulkona

2.5 Puhelukustannukset

3.5 Kuulokkeet

2.6 Puhelun siirto

3.6 Muokattu 1

2.7 Puhelun esto

3.7 Muokattu 2

2.8 Kiinteät numerot

3.8 Muokattu 3

2.9 Puhelu odottaa
2.0 Asetukset
2.* Videopuhelun asetus
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6. Omat

8. Kontaktit

4.1 Kamera

6.1 Omat kuvat

8.1 Lisää uusi

4.2 Videokamera

6.2 Omat äänet

8.2 Hae

4.3 Musiikki

6.3 Omat videot

8.3 Pikavalinnat

4.4 Videoiden soittolistat

6.4 Pelit ja sovellukset

8.4 Ryhmät

4.5 Äänitallentaja

6.5 Muut

8.5 Palvelunumerot

6.6 Oma muistikortti

8.6 Oma numero

5. Viestit
5.1 Luo uusi viesti

8.7 Oma käyntikortti

5.2 Vastaanotetut

7. Työkalut

5.3 Postilaatikko

7.1 Pikavalikko

5.4 Luonnokset
5.5 Lähtevät
5.6 Lähetetyt
5.7 Pohjat

7.3 Laskin
7.4 Muunnin
7.5 Maailman aika

5.8 Hymiöt
5.9 Asetukset
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7.2 Hälytykset

8.8 Asetukset

Yleistietoja valikkotoiminnoista

4. Multimedia

7.6 USIM-palvelu
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Yleistietoja valikkotoiminnoista

Yleistietoja valikkotoiminnoista

9. Selain

0. Organisoija

#. Asetukset

9.1 Kotisivu

0.1 Kalenteri

#.1 Puhelin

9.2 Anna osoite

0.2 Tehtävät

#.2 Näyttö

9.3 Kirjanmerkki

0.3 Muistio

#.3 Päivämäärä & Aika

9.4 Tallennettuja sivuja

0.4 Salainen muistio

#.4 Verkko

9.5 Historia

0.5 Päivämäärähaku

#.5 Turvallisuus

9.6 Asetukset

0.6 Asetukset

#.6 Muistin hallinta
#.7 Palauta asetukset

*. Yhdistettävyys
*.1 Bluetooth
*.2 Palvelin synk.
*.3 USB-yhteys
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Pelit ja sovellukset
Pelit ja sovellukset

Valikko 1.1

Tämän valikon avulla voit helposti ladata
pelejä ja muita sovelluksia. Oletuksena
on kaksi kansiota, Pelit ja Sovellukset.
Kansioista löytyvät linkit pelien ja
sovellusten lataamiseen. Huomaa, että
verkkopalvelut voivat olla maksullisia.

Asetukset

Valikko 1.2

[Valinnat]
Lisää uusi
1. Valitse Valinnat-valikosta Lisää uusi.
Seuraavat kohteet pitää määrittää.

Syötä profiilin tilin nimi.

Yhteystila

Valitse yhteystila luettelosta.
(TCP ja Proxy)

IP-osoite

Syötä operaattorin
ilmoittama WAPyhdyskäytävän IP-osoite.
(esim. 195. 115. 025. 129)

Välityspalvelimen Saat tiedot käytettävistä
portti
yhteystiloista ja porteista
operaattoriltasi.
Yhteysosoite Valitse haluamasi tukipiste
luettelosta. (Lisätietoja uuden
tukipisteen lisäämisestä
tai muokkaamisesta on
sivulla 79.)
2. Tallenna muutokset painamalla O
[Tallenna] -näppäintä.
Näytä
Voit tarkastella profiilia.

Pelit ja sovellukset
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Palvelun
nimi
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Soittaminen
Soita videopuhelu

Valikko 2.1

Tästä valikosta voit soittaa videopuheluita.
1. Kirjoita numero, johon haluat muodostaa
yhteyden.

vL
 aita odottamaan / Aloita uudestaa
vT
 alleta
vK
 amera (sisään / ulos)
vN
 äytä lähettäjän numero

v Voit syöttää numeron näppäilemällä.

vM
 ene yhteystietoihin

v Voit valita haluamasi numeron

vM
 ene viesteihin

kohdasta Etsi yhteystiedot vasemmalla
valintanäppäimellä [Asetukset].

v Voit hakea numeron puhelulokista

valitsemalla O [Videopuhelu].

2. Soita videopuhelu painamalla
keskimmäistä painiketta [Videopuhelu].
Puhelun aikana

Soittaminen

Videopuhelun aikana näytöllä näkyy
yhteystiedon nimi, puhelun kesto,
yhteystiedon kuva, äänenvoimakkuuden
ilmaisin, videon hallintapaneeli ja oma
kuvasi.
Pääset seuraaviin asetusvalikoihin
vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

vL
 opeta puhelu
vA
 setukset

Saapuva videopuhelu
Videopuhelun saapuessa soittajan tiedot
näkyvät jäljempänä kerrotulla tavalla.
vK
 uvat/Animaatio: Näet näytöllä

Yhteystiedot-kohdassa määritetyn
yhteystiedon kuvan tai saapuvaa puhelua
merkitsevän oletusanimaation.

vS
 oittajan nimi ja numero: Näet

soittajan numeron. Jos numero on
tallennettu Yhteystietoihin, näet näytöllä
yhteystiedon nimen.

v Kaiutin (Käytössä / pois käytöstä)
vB
 luetooth/Puhelin (Kun Bluetooth-

28
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Puhelun lokit

Valikko 2.2

Kaikki puhelut (Valikko 2.2.1)
Voit tarkastella vastaamattomien,
vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja.
Voit soittaa tai lähettää viestin luettelosta
valittuun numeroon. Voit myös tallentaa
numeron yhteystietoihin.

Valitut numerot (Valikko 2.2.2)
Voit tarkastella soitettujen puhelujen tietoja,
soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa
numeron yhteystietoihin.

Vastaanotetut puhelut (Valikko 2.2.3)
Voit tarkastella vastattujen puhelujen tietoja,
soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa
numeron yhteystietoihin.

(Valikko 2.2.4)

Voit tarkastella vastaamattomien puhelujen
tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai
tallentaa numeron yhteystietoihin.

Puhelun kestot

Valikko 2.3

Voit tarkastella puhelujen kestoja tyypeittäin.
Paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset]
ja valitse joko osittainen alustus tai
täydellinen alustus. Paina myös oikeaa
valintanäppäintä [Tyhjennä] ja alusta valittu
kestotyyppi. Tyhjennys vaatii suojakoodin.
Käytettävissä ovat seuraavat kestot:
vK
 aikki puhelut: Näet puhelun keston.
vV
 alitut numerot: Näet lähtevän puhelun

keston.

vV
 astaanotetut puhelut: Näet saapuvan

puhelun keston.

vV
 iimeisin puhelu: Näet viimeisimmän

soittoajan muodossa tunnit/minuutit/
sekunnit.

Soittaminen
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Vastaamattomat
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Soittaminen
Siirretty data

Valikko 2.4

Näet lähetetyn ja saapuneen datan määrän
sekä siirretyn datan kokonaismäärän.
Vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat]
voit poistaa kaikki tiedot tai poistaa valitut
tiedot. Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Puhelukustannukset

Valikko 2.5

1. Tämä toiminto näyttää viimeisimmän
puhelun ja kaikkien puhelujen
yhteishinnan.
2. Suorita tyhjennys painamalla
keskusnäppäintä [Tyhjennä] ja syötä
PIN2-koodi.

Soittaminen

3. Valitse Aseta puheluhinnat -valikosta
joko yksikkö tai valuutta. Puhelun
hinta näytetään asetuksen perusteella
puhelun aikana. Puhelun hinta näytetään
näytöllä puhelun aikana (jos USIM ja
verkko tukevat AOC-toimintoa (Advice
Of Charge)).

4. Määrittele hintaraja valitsemalla Aseta
raja -arvoksi Käytössä. Kun määritetty
hintaraja on ylitetty, soittamista ei sallita.

Puhelun siirto

Valikko 2.6

Voit aktivoida soitonsiirtovalikon painamalla
O -painiketta.

Äänipuhelut (Valikko 2.6.1)
v Kaikki äänipuhelut
v Kun varattu
v Ei vastausta
v Ei tavoiteltavissa

Videopuhelut (Valikko 2.6.2)
v Kaikki videopuhelut
v Kun varattu
v Ei vastausta
v Ei tavoiteltavissa
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Peru kaikkien aktivointi (Valikko 2.6.3)

Kiinteät numerot

Voit poistaa kaikki käytöstä tai olla
poistamatta.

vP
 äällä/Pois: Valitse, otetaanko FDN-

Puhelun esto

numerot käyttöön. PIN-tunnistus on
pakollinen.

Valikko 2.7

Puhelimessa on puhelunestovalikot sekä
ääni- että videopuheluille.

Äänipuhelut (Valikko 2.7.1)
Videopuhelut (Valikko 2.7.2)
vK
 aikki lähtevät
vS
 oitetut ulkomaanpuhelut
vL
 ähtevät ulkomaanpuhelut paitsi

kotimaahan

vK
 aikki tulevat

Peru kaikkien aktivointi (Valikko 2.7.3)
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Puhelu odottaa

Valikko 2.9

vA
 ktivoi: Ottaa koputustoiminnon

käyttöön. Valinnan jälkeen näet
kyselyviestin ja animaation. Verkon
lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.

vP
 eru aktivointi: Poistaa

koputustoiminnon käytöstä. Valinnan
jälkeen näet kyselyviestin ja animaation.
Verkon lähettämä vastaus kertoo
lopputuloksen. ] Katso tila: Näyttää
verkon käytössä olevan koputuspalvelun
ryhmäkohteen. Valinnan jälkeen näet
kyselyviestin ja animaation. Verkon
lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.

Soittaminen

vS
 aapuvat puhelut ulkomailla

Voit poistaa kaikki käytöstä tai olla
poistamatta.

Valikko 2.8
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Soittaminen
Asetukset

Valikko 2.0

Puhelun hylkäys (Valikko 2..0.1)
Tulevat puhelut voi määrittää hylättäväksi.
1. Ota puhelujen hylkäys käyttöön
valitsemalla Hylkäävalikosta Käytössä.
Hylkää-luettelovalikko avautuu.
2. Valitse hylättävät puhelut Hylkääluettelovalikosta.
vk
 aikki puhelut: Hylkää kaikki puhelut.
vK
 ontaktit: Hylkää puhelut Yhteystietoihin

tallennetuista numeroista.

vR
 yhmät: Voit hylätä puheluita

Yhteystietoihin tallennettujen ryhmien
perusteella.

vR
 ekisteröimätön: Hylkää puhelut

Soittaminen

numeroista, joita ei ole tallennettu
Yhteystietoihin.

Lähetä oma numero (Valikko 2.0.2)
vV
 erkko asettaa: Tekee määritykset

palveluntarjoajan oletusasetusten
mukaan.

vP
 äällä: Puhelin lähettää oman numeron

lähtevissä puheluissa.

vP
 ois: Puhelin ei lähetä omaa numeroa

lähtevissä puheluissa.

Automaattinen toisto (Valikko 2.0.3)
Voit ottaa käyttöön automaattisen
uudelleenvalinnan epäonnistuneen
soittoyrityksen jälkeen.

Vastaaminen (Valikko 2.0.4)
Voit määrittää vastaustavan. Vaihtoehdot
ovat vastausnäppäimen painaminen, läpän
avaaminen ja minkä tahansa näppäimen
painaminen.

vE
 i soittajan tunnusta: Hylkää puhelut,

jotka eivät sisällä CLI-tietoja.
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Minuuttimuistutus (Valikko 2.0.5)

Tallenna uusi numero (Valikko 2.0.7)

Määrittää, kuuluuko puhelun aikana
merkkiääni kerran minuutissa.

Tästä valikosta voit tallentaa
puhelinnumeron puhelun päättyessä, jos
numeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon.

BT-vastaustila (Valikko 2.0.6)
vH
 andsfree: Voit vastata puheluun

käyttämällä Bluetoothkuulokemikrofonia,
kun Bluetooth on kytkettynä.

vM
 atkapuhelin: Jos vastaat puheluun

painamalla S -näppäintä puhelimessa,
voit puhua puhelimeen. Jos vastaat
puheluun painamalla Bluetoothkuulokkeen painiketta, voit puhua
Bluetoothkuulokemikrofoniin.

Tämä on oletusarvoinen vastaustapavalinta.
Puhelun aikana voit siirtyä
kuulokemikrofonista puhelimeen ja
päinvastoin.

Valikko 2.*

Voit määrittää näyttöasetukset videopuhelun
soittamiseen / vastaanottamiseen.
vK
 äytä yksityistä kuvaa: Määritä,

näytetäänkö yksityinen kuva.

vV
 alitse yksityinen kuva: Valitse

näytettävä still-kuva.

vP
 eili: Valitse, aktivoidaanko peilitehoste.

- Päällä: Näyttää peilikuvan.
- Pois: Näyttää kuvan normaalisti.
vK
 uvakokoni: Valitse kuvakoko, jota

käytetään oman kuvan näyttämiseen.

vO
 man kuvan sijainti: Valitse kohta,

jossa oma kuva näytetään.

Soittaminen
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Videopuhelun asetus
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Profiilit
Voit valita saapuvalle puhelulle soittoäänen
tai värinän, sekä muokata profiiliin
soittoääntä, sen voimakkuutta, näppäinääniä
ja äänitehosteita. Jokaiselle muokattavaksi
valitulle profiilille listataan eri vaihtoehdot.
v Soittotyyppi
Tämä vaihtoehto määrittää, miten
saapuvasta puhelusta ilmoitetaan.
Voit valita kohteista [Soitto], [Värinä],
[Äänetön], [Soitto & värinä], [Soitto
värinän jälkeen], [Maksimi soitto &
värinä].
vS
 oittoääni

Voit valita soittoäänen saapuville
äänipuheluille.

vV
 ideopuh. soittoääni

Voit valita soittoäänen saapuville
videopuheluille.

vÄ
 änitaso

Aseta soittoäänen voimakkuus.

Profiilit

vV
 iestihälytys

Voit määrittää, kuinka usein videopuhelin
muistuttaa saapuneesta viestistä, kunnes
se luetaan.

vV
 iestiääni

Voit valita tiedoston, jonka opuhelin
toistaa, kun viesti vastaaHuom.taan.

vN
 äppäinääni

Voit määrittää näppäinäänen.

vN
 äppäinten voim.

Voit valita näppäinäänen voimakkuuden
seitsemästä eri tasosta.

vV
 ahvistusääni

Voit määrittää vahvistusäänen,
jonka puhelin toistaa, kun toiminto
vahvistetaan.

vK
 äynnistysääni

Voit määrittää, mikä ääni kuuluu, kun
puhelimeen kytketään virta.

vK
 äynnistystiedosto

Voit valita, mikä tiedosto toistetaan, kun
puhelimeen kytketään virta.

vS
 ammutusääni

Voit määrittää, mikä ääni kuuluu, kun
puhelimen virta katkaistaan.

vS
 ammutustiedosto

Voit valita, mikä tiedosto toistetaan, kun
puhelimen virta katkaistaan.

34
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Multimedia
Kamera

Valikko 4.1

Tämän sovelluksen avulla voit ottaa
valokuvan. Voit ottaa valokuvan halutussa
koossa ja käyttää sitä osoitekirjan
kuvana, päänäytön kuvana tai johonkin
muuhun tarkoitukseen. Voit lähettää
ottamasi valokuvan multimediaviestinä,
ryhmäviestinä, sähköpostiviestinä tai
Bluetooth-viestinä.
1. Avaa Valinnat painamalla vasenta
valintanäppäintä ja määritä ympäristö
seuraavasti.
v Siirry valintavalikosta toiseen L/R.
v Valitse haluttu arvoU/D ja

vahvista valinta valitsemalla O .

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset,
paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
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Huom.
v Siirry takaisin esikatselutilaan

painamalla oikeaa valintanäppäintä
[Takaisin].

Videokamera

Valikko 4.2

Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa
videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa
tallennetun videotiedoston tässä valikossa.
Tallennettu videoleike voidaan lähettää
viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin kautta.
1. Avaa Valinnat painamalla vasenta
valintanäppäintä ja määritä ympäristö
seuraavasti.

Multimedia

3. Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen
ja valitse O.

4. Tallenna kuva valitsemalla O. Kuva
tallennetaan omien tiedostojen Kuvatkansioon.
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Multimedia
v Siirry valintavalikosta toiseen

Musiikki

v Valitse haluttu arvoU /D ja

Viimeksi toistetut (Valikko 4.3.1)

L / R.

vahvista valinta valitsemalla O.

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset,
paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
3. Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen
ja aloita tallennus valitsemalla O.
Lopeta tallennus painamalla O.
v Tallennuksen voi keskeyttää painamalla

vasenta valintanäppäintä [Tauko].

4. Tallenna videoleike valitsemalla O. Leike
tallennetaan Omat-valikon Omat videot
-kansioon.

Huom.
v Siirry takaisin esikatselutilaan

Multimedia

painamalla oikeaa valintanäppäintä
[Takaisin].

Valikko 4.3

Tämä valikko aktivoituu, kun puhelimella
toistetaan jotakin ääniraitaa.

Kaikki raidat (Valikko 4.3.2)
Voit tarkastella puhelimeen tai ulkoiseen
muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

Soittolista (Valikko 4.3.3)
Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla
raitoja Kaikki raidat-valikosta.

Esittäjät (Valikko 4.3.4)
Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Esittäjän
mukaan.

Albumit (Valikko 4.3.5)
Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Albumin
mukaan.
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Lajit (Valikko 4.3.6)

vP
 oista: Poistaa valitun videon.

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Lajin
mukaan.

vM
 erkitse / Poista merkintä: Merkitse-

Kappaleiden satunnaistoisto

vK
 äytä: Voit määrittää videotiedoston

(Valikko 4.3.7)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat toistaa
musiikkia jatkuvasti ja satunnaisesti.

Videoiden soittolistat

ääni- tai videopuhelun soittoääneksi.
Tämä valikko muuttuu sisällön mukaan.

vT
 iedostoinfo: Näyttää valitun

videotiedoston tiedot.

vM
 uistin tila: Näyttää muistin tilan
Valikko 4.4

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja
videoleikkeitä.
Voit valita videotiedoston valitsemalla O
[Yhdistä].
Seuraavat vaihtoehdot löytyy [Valinnat]
valikon alta.
viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin
kautta, jos se ei ole DMR-suojattu (Digital
Rights Management).

(puhelimen muistin ja ulkoisen
muistikortin).

Voit katsoa videon videosoittimessa.
Videotiedostot näytetään luettelossa
pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon
käyttämällä U/D / L / R
oikeallenäppäimiä. Valitse haluamasi video
ja katso tallennettu video valitsemalla Toista.
Liitä valittu video viestiin, sähköpostiin tai
Bluetooth-lähetykseen valitsemalla vasen
valintanäppäin [Lähetä].

Multimedia

vL
 ähetä: Voit lähettää videoleikkeen
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toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja
kopioida useita tiedostoja kerralla.
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Multimedia
Kun vaihtoehto 1 Toista on valittu, näet
videon Media Player -soittimessa.
Keskeytä toisto painamalla O -näppäintä.
Jatka toistoa painamalla uudelleen O
-näppäintä.
Tallenna näyttökuva painamalla vasenta
valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse Ota
kuva, kun toisto on pysäytetty.
Jos haluat katsoa toistoa koko näytössä,
paina oikeaa valintanäppäintä toiston
aikana.
Palaa aiempaan näyttökokoon
painamalla valintanäppäintä uudelleen
kokonäyttötilassa.
Kun katselet videoleikkeitä Media Playerillä,
käytettävissä on seuraavat toiminnot:
vM
 ykistä: Voit katsella videota

laajakuvatilassa.

vM
 aisemanäkymä: Voit tallentaa

pysäytetyn videokuvan ja tallentaa sen
kuvatiedostona (vain Keskeytetty-tilassa).

vT
 oista: Voit määrittää toiston asetukset

(Ei mitään / Nykyinen tiedosto / Kaikki
tiedostot).

vT
 iedostoinfo.: Voit tarkastaa

toistettavien tiedostojen tiedot
(Tiedostonimi, Koko, Päivämäärä, Tyyppi,
Kesto, Suojaus).

vL
 ähetä: Voit lähettää videon viestinä,

sähköpostina tai Bluetoothin kautta, jos
tiedosto ole DMR-suojattu (Digital Rights
Management).

vP
 oista: Poistaa valitun videon.
vK
 äytä: Voit määrittää videotiedoston

ääni- tai videopuhelun soittoääneksi.
Tämä valikko muuttuu sisällön mukaan.

Multimedia

38
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Äänitallentaja

Valikko 4.5

1. Voit
 tuoda vaihtoehtoponnahdusikkunan
näkyviin ennen tallentamista painamalla
vasenta valintanäppäintä [Vaihtoehto].
2. Siirry haluamaasi valikon kohtaan
painikkeillaU /D ja paina O
-näppäintä.

4. Kun tallennus on valmis, pysäytä tallennus
valitsemalla O. Nauhoitettu tiedosto
tallennetaan automaattisesti Omatvalikon
Äänitallentaja -kansioon Voit aloittaa
uuden äänen tallentamisen painamalla
O -näppäintä uudelleen.

vK
 esto: Voit määrittää MMS-viesti koko,

5. Tallentamisen jälkeen voit valita eri
vaihtoehtoja painamalla vasenta
valintanäppäintä.

vL
 aatu: Tallennuslaadut ovat Erittäin

6. Valitse haluamasi valikko näppäimillä
U /D ja paina O -näppäintä.

vK
 äytä: Avaa Omien tiedostojen

7. Sulje alivalikkoponnahdusikkuna
painamalla oikeaa valintanäppäintä.

30 sek.

tarkka, Tarkka ja Normaali.
Äänitallenteet-kansio.

3. Aloita tallennus painamalla O . Kun
tallennus on aloitettu, näet tallennusajan
näytöllä. Keskeytä tallennus valitsemalla
Takaisin.
Multimedia
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Viestit
Luo uusi viesti

Valikko 5.1

Viesti (Valikko 5.1.1)
Voit kirjoittaa viestin ja muokata tekstiä,
kuvia, videota ja ääntä sisältävää viestiä.
1. Kirjoita viesti viestikenttään.
Viesti-kentän valikot
vL
 isää: Seuraavat toiminnot ovat

käytettävissä:

5. P
 ohja: Voit lisätä puhelimeen
tallennetun tekstimallin. Kun olet
valinnut haluamasi vaihtoehdon, paina
O. OKnäppäintä. Valittu malli lisätään
Viesti-ikkunaan.
6. Hymiö: Voit lisätä viestiin hymiön.
7. Nimi ja numero
8. Uusi sivu: Lisää uuden sivun.
9. Aihe: Lisää aihe valitsemalla tämä
vaihtoehto.

1. K
 uva: Voit lisätä kuvan. (Olemassa
oleva kuva / Ota kuva)

vT
 allenna luonnoksiin: Tallentaa viestin

2. Video: Voit lisätä videoleikkeen. (Yksi
videoleike/ sivu)

v Kirjoitustapa: Valitse haluamasi

3. Ääni: Voit lisätä äänitiedoston. (Yksi
äänitiedosto/ sivu)

vK
 irjoituskieli: Voit valita viestin

4. Symbolit: Voit lisätä eri symboleja. Kun
olet valinnut symbolin, paina O .

vL
 isää sanakirjaan: Voit lisätä sanan

Luonnoksiin.

sanakirjatila.

kirjoituskielen.
sanakirjaan.

Viestit

2. Poistu valikosta tai siirry alivalikosta
edelliseen valikkoon painamalla oikeaa
valintanäppäintä [Takaisin].
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3. Siirry valitsemaan vastaanottajat
painamalla vahvistusnäppäintä [Lähetä].
Voit syöttää numerot suoraan tai hakea
yhteystietoja puhelinmuistiosta. Voit
käyttää seuraavia toimintoja vasemmalla
valintanäppäimellä [Asetukset].

1. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet
kohtiin Vastaanottaja, Kopio ja Piilokopio.
Voit etsiä tietoja Yhteystiedoista
painamalla O -painiketta.

vV
 iimeksi käytetyt: Voit käyttää

3. Syötä viestin sisältö siirtämällä
kohdistimen Viesti-kenttään.

muutamia viimeksi käytettyjä MMSosoitteita.

vT
 allenna luonnoksiin: Valitse tämä

valikko, kun haluat tallentaa viestin
Luonnoksiin.

vT
 akaisin

4. Lähetä viesti painamalla
vahvistusnäppäintä [Lähetä]. Viesti
tallennetaan automaattisesti Lähetetyt
kohteet -kansioon. Jos viestiä ei ole
lähetetty, se jää Lähtevät-kansioon, ja sen
tilaksi merkitään epäonnistunut.

Sähköpostin lähettämistä ja
vastaanottamista varten on avattava
sähköpostitili. (Lisätietoja sähköpostitilin
määrittämisestä on sivuilla 49 - 50.)
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4. Käytä seuraavia toimintoja vasemmalla
valintanäppäimellä [Asetukset].
v Lisää: Tässä valikossa voit lisätä

erikoismerkkejä, pohjia ja yhteystietoja.
Lisäksi voit liittää kuvia, videoita ja ääniä.

vL
 isää yhteystiedot: Lisää Yhteystietoihin

tallennettuja sähköpostiosoitteita
valitsemalla tämä Valikko. (Näkyy vain
Asetukset-valikossa, kun kohdistin on
kentässä Vastaanottaja/Kopio/Piilokopio.)

vV
 iimeksi käytetty: Voit käyttää

tilapäisesti tallentamaasi
sähköpostiosoitetta.

vT
 allenna luonnoksiin: Valitse tämä

valikko, kun haluat tallentaa viestin
Luonnoksiin.

Viestit

Sähköposti (Valikko 5.1.2)

2. Siirrä kohdistin Aihe-kenttään ja syötä
aihe.
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Viestit
vN
 äytä liite: Näyttää liitetiedoston.

(Tämä kohde on käytettävissä vain, kun
tiedostoja on liitettynä.)

vP
 oista: Poistaa liitetiedoston.
vK
 irjoitustapa: Valitse haluamasi

sanakirjatila.

vL
 isää sanakirjaan: Voit lisätä uuden

sanan sanakirjaan.

Voit käyttää seuraavia toimintoja
vasemmalla valintapainikkeella [Asetukset]
ollessasi Saapuneet-kansiossa.
vV
 astaus: Luo vastauksen valitun viestin

vK
 irjoituskieli: Voit vaihtaa

lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.

kirjoituskielen.

vP
 rioriteetti: Voit asettaa sähköpostin

tärkeyden.

5. Kun olet saanut sähköpostiviestin
kirjoitettua, voit lähettää sen painamalla
O-näppäintä.

Vastaanotetut

3. Jos haluat katsoa multimediaviestin
(Ilmoitus), valitse Hae viestin
katselunäytössä. Tiedosto lähetetään,
ja voit tarkastella tiedostoa, kun se on
lähetetty.

Valikko 5.2

Viestit

1. Voit tarkastella tallennettuja viestejä.
Valitse viesti ja avaa se O-näppäimellä.
2. Voit katsella edellistä tai seuraavaa
viestiä valitsemalla L / R.

vE
 teenpäin: Lähettää edelleen valitun

viestin.

Huom.
v Multimediaviestejä (ilmoitus) eikä

WAP push -viestejä tueta.

v Soita videopuhelu: Voit soittaa

videopuhelun.

vP
 oista: Poistaa nykyisen viestin.
vL
 uo uusi viesti: Voit kirjoittaa uuden

viestin tai sähköpostin.

42
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vK
 opioi: Voit kopioida tekstiviestin

puhelimeen tai USIM-korttiin.

vS
 iirrä: Voit siirtää tekstiviestin

puhelimeen tai USIMkorttiin.

v Suodatin: Näyttää viestit valitun tyypin

mukaan.

Postilaatikko

Valikko 5.3

Tässä valikossa voit ottaa etäyhteyden
sähköpostiisi ja vastaanottaa uusia
sähköpostiviestejä. Voit myös lukea aiemmin
haettuja sähköpostiviestejä kirjautumatta
sähköpostipalvelimelle.

v Merkitse/ Poista merkintä: Voit

Postilaatikkoon voidaan tallentaa jopa 300
sähköpostiviestiä.

v Viestintiedot: Voit tarkistaa viestityypin,

1. Valitse sähköpostitili ja avaa
vastaanotettujen sähköpostiviestien
luettelo painamalla O .

poistaa useita viestejä samanaikaisesti.
päivämäärän ja tallennuspaikan.

v Tallennaosoite: Tallenna lähettänyt

numero puhelinluetteloon.

Huom.
vV
 oit tarkistaa tallennetut

sähköpostiviestit kohdassa
Sähköposti [Valikko 5,6].

vV
 astaa: Luo vastauksen valitun viestin

lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.

vE
 teenpäin: Lähettää valitun

sähköpostiviestin muille.

Viestit
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2. Sähköpostiluettelossa voit käyttää
seuraavia toimintoja [Valinnat]näppäimellä. [Asetukset]-valikon sisältö
riippuu postilaatikon tyypistä (POP3 tai
IMAP4).
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Viestit
vK
 opioi: Kopioi valittu viesti toiseen

vL
 ajittele perusteella: Lajittele

vH
 ae: Hakee uudet sähköpostiviestit.

vV
 iestin tiedot: Yleisiä tietoja viestistä,

kansioon (vain IMAP4).
(vain POP3)

vV
 iestin synkronointi: Sähköpostiviesti

synkronoi tiedot palvelimen kanssa (vain
IMAP4).

vP
 oista: Poistaa viestin, jos käytössä on

POP3. Muuttaa merkin, jos käytössä on
IMAP4.

vP
 oista palvelimelta: Deletes the email

from server.(Only POP3)

vL
 uo uusi viesti: Voit kirjoittaa uuden

viestin tai sähköpostin.

sähköpostiviesti valitun tyypin mukaan.
mm. koko, tyyppi, päivämäärä ja
tiedostojen nimet.

Luonnokset

Valikko 5.4

Voit tarkastella tallennettuja viestejä. Valitse
viesti ja muokkaa sitä avaamalla se O
-näppäimellä.
[Valinnat]-näppäimellä voit käyttää seuraavia
toimintoja.
v Lähetä: Lähettää valitun viestin.

vM
 ääritä luetuksi / lukemattomaksi:

v Poista:

Poistaa valitun viestin.

vM
 erkitse/poista merkintä: Voit

vM
 erkitse/Poista merkintä: Voit poistaa

Voit merkitä valitun viestin luetuksi tai
lukemattomaksi.

Viestit

poistaa useita viestejä samanaikaisesti
käyttämällä merkitse/poista merkintä
-vaihtoehtoa.

vP
 yyhi pois: Poista merkitty viesti

palvelimelta (vain IMAP4).

viestin tai sähköpostin.

useita viestejä samanaikaisesti.

vS
 uodatin: Näyttää viestit valitun tyypin

mukaan.

vV
 iesti-info.: Voit tarkistaa viestityypin,

päivämäärän, koon ja tallennuspaikan.

vE
 ditoi: Voit muokata valittua viestiä.
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vL
 uo uusi viesti: Voit kirjoittaa uuden
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Lähtevät

Valikko 5.5

Lähtevät-kansio on tilapäinen
tallennuspaikka viesteille, jotka odottavat
lähetystä. Epäonnistuneet viestit siirretään
myös Lähtevät-kansioon. Sähköpostit
siirretään Lähtevät-kansioon esimerkiksi
silloin, jos sähköpostitiliä ei ole määritetty
oikein.
1. Valitse viesti.
2. V oit käyttää seuraavia toimintoja
vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].
[Viestien lähettäminen / odottavat
viestit]

[Epäonnistunut viesti]
vL
 ähetä uudestaan: Lähettää valitun

viestin uudelleen.

vP
 oista: Poistaa nykyisen viestin.
vT
 allenna luonnoksiin: Voit siirtää

viestin luonnoksiin.

vL
 uo uusi viesti: Voit kirjoittaa uuden

viestin tai sähköpostin.

vV
 iestin tiedot: Voit tarkistaa

viestityypin, päivämäärän, koon, Koko ja
tallennuspaikan.

vL
 uo uusi viesti: Voit kirjoittaa uuden

viestin tai sähköpostin.

vP
 eruuta lähettäminen: Voit pysäyttää

lähettää- tai odottaa-tilan.

vV
 iestin tiedot: Voit tarkistaa viestityypin,

päivämäärän, koon ja tallennuspaikan.

Viestit
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Viestit
Lähetetyt

Valikko 5.6

Näyttää lähetetyt viestit (Tekstiviesti /
Multimediaviesti / Sähköposti).
[Asetukset]
vE
 teenpäin: Lähettää edelleen valitun

viestin.

vE
 ditoi: Voit muokata valittua viestiä.
vP
 oista: Poistaa valitun viestin.
vL
 uo uusi viesti: Voit kirjoittaa uuden

viestin.

Pohjat

Valikko 5.7

Tekstipohjat (Valikko 5.7.1)
Voit lisätä, muokata ja poistaa usein
käytettyjä hyödyllisiä fraaseja vasemmalla
valintanäppäimellä [Asetukset].

Huom.
v Palveluntarjoajasta riippuen

tarpeelliset osat tallentuvat
oletuksena.

vM
 erkitse / Poista merkintä: Voit

poistaa useita viestejä samanaikaisesti.

vS
 uodatin: Näyttää viestit valitun tyypin

Multimediapohjat (Valikko 5.7.2)

vV
 iestin tiedot: Voit tarkistaa

Voit käyttää seuraavia toimintoja
vasemmalla valintanäppäimellä.

mukaan.

viestityypin, päivämäärän, koon, Koko ja
tallennuspaikan.

vL
 isää uusi: Voit luoda uuden

multimediamallin.

vK
 irjoita multimediaviesti: Luo

Viestit

multimediaviestin käyttäen valittua
mallia.

vE
 ditoi: Muokkaa valittua mallia.
vN
 äytä liite: Poistaa valitun mallin.

46

U250_Finland_0619.indd

46

2007.6.19

10:45:1

vV
 iestin tiedot: Poistaa kaikki mallit (ei

esiasennettuja malleja).

Hymiöt

Valikko 5.8

Voit lisätä, muokata ja poistaa hymiöitä.
Voit lisätä haluamasi hymiön kirjoittamaasi
viestiin. Voit katsella kuvaketta painamalla
vahvistusnäppäintä.

Asetukset

Valikko 5.9

Tekstiviesti (Valikko 5.9.1)
Voit määrittää multimediaviestien valinnat.
1. T ekstiviestikeskus: Syötä
tekstiviestikeskuksen numero.
2. Lähetysraportti: Tällä toiminnolla
voit varmistaa, että viesti on lähetetty
onnistuneesti.
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5. Merkkien koodaus: Autom./
Oletuskirjaimisto/ Unicode.
6. Lähetä pitkä teksti muodossa: Valitse
pitkä tekstiviesti vaihtoehdoilla Useita
tekstiviestejä tai MMS.

Multimediaviesti (Valikko 5.9.2)
Voit määrittää multimediaviestien valinnat.
1. N
 outokäytäntö: Voit määrittää
hakutilan käyttämällä Kotiverkkoa
ja Seurantaverkkoa. Jos valitset
Automaattinen, vastaanotat
multimediaviestit automaattisesti.
Jos valitset Manuaalinen, saat vain
ilmoituksen Saapuneet-laatikkoon
ja voit päättää, haluatko ladata
multimediaviestin.

Viestit

3. Voimassaoloaika: Tämän
verkkopalvelun avulla voit määrittää,
kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään
viestikeskuksessa.

4. Viestityypit: Teksti, Ääni, Faksi, Haku,
X. 400, Sähköposti, ERMES
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty
Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen
muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat
palveluntarjoajalta.
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Viestit
2. L ähetysraportti: Voit määrittää,
pyydetäänkö vastaanottajalta
lähetysvahvistus, ja lähetetäänkö omasta
puhelimesta lähetysvahvistuksia.
vP
 yydä raportti: Määrittää, pyydetäänkö

multimediaviestistä lähetysvahvistus.

vS
 alli raportti: Märittää, sallitaanko

lähetysvahvistuksen lähettäminen
lähetysvahvistuspyyntöön.

3. V
 iestin luku: Voit määrittää, pyydetäänkö
vastaanottajalta lukuvahvistus, ja
lähetetäänkö omasta puhelimesta
lukuvahvistuksia.
vP
 yydä vastaus: Määrittää, pyydetäänkö

multimediaviestistä lukuvahvistus.

5. Voimassaoloaika: Voit määrittää viestin
voimassaoloajan multimediaviestiä
lähetettäessä. Viesti tallennetaan multi
mediaviestikeskukseen vain määritetyksi
ajaksi.
6. Sivun kesto: Voit määrittää kunkin sivun
keston viestiä kirjoitettaessa.
7. Toimitusaika: Määrittää viestin
toimitusajan vastaanottajalle.
Multimediaviestikeskus toimittaa viestin
toimitusajan jälkeen.
8. MMS viestikeskus: Voit määrittää
multimediaviestin lähettämiseen
vaadittavia verkkoyhteyden asetuksia,
kuten MMSC tai WAP-yhdyskäytävä.

vS
 alli vastaus: Määrittää, sallitaanko

v Otsikko: Profiilin nimi.

4. P
 rioriteetti: Voit valita viestien
tärkeystason (Matala, Normaali tai
Korkea).

vM
 MS välipalvelin: Syötä WAP-

lukuvahvistusviestin lähettäminen
lukuvahvistuspyynnölle.

vM
 MS URL: Syötä MMS-viestipalvelimen

URL-osoite.

yhdyskäytävän osoite ja portin numero.

Viestit

48
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v Yhteystila: Valitse yhteystila.

(TCP välityspalvelimella, TCP ilman
välityspalvelinta, UDP)

vY
 hteysosoitteet: Määritä tukipisteen

nimi (katso WAPyhteysasetukset).

Tallenna muutokset ja viimeistele
multimediaviesti painamalla oikeaa
valintanäppäintä [Valmis]. keskusasetus.

Sähköposti (Valikko 5.9.3)
Voit määrittää sähköpostin lähetys- ja
vastaanottoasetukset.

vL
 isää uusi: Luo uuden sähköpostitilin.
vE
 ditoi: Mahdollistaa sähköpostitilin

muokkaamisen.
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vM
 erkitse/poista merkintä: Voit

poistaa useita viestejä samanaikaisesti
käyttämällä merkitse/poista merkintä
-vaihtoehtoa.

vP
 oista: Poistaa valitun sähköpostitilin.

Kaikki sähköpostitiliin kuuluvat viestit
poistetaan.

2. S
 alli vastausviesti: Määrittää,
sallitaanko lukuvahvistusviestin
lähettäminen lukuvahvistuspyynnölle.
3. Pyydä vastaus sähköpostilla:
Määrittää, pyydetäänkö
lukuvahvistusviesti.
4. Hae aikaväli: Voit määrittää
automaattisen Hakuajan, jolloin
sähköpostiviestit haetaan automaattisesti
palvelimelta. Kun uusi viesti saapuu,
näytön yläosaan ilmestyy kuvake. Voit
valita automaattiseksi hakuajaksi Pois
päältä, 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti,
2 tuntia, 4 tuntia tai 8 tuntia.
Huomaa, että Hakuaika -palvelu voi olla
maksullinen.

Viestit

1. S
 ähköpostitilit: Voit luoda tai määrittää
sähköpostitilin sekä sähköpostipalvelimen
ja käyttäjätunnuksen. Voit muokata
valittua sähköpostitiliä painamalla
vasenta valintanäppäintä
[vaihtoehto]- 2. Muokkaa. Voit valita
käytettävän sähköpostitilin ja lähettää
sähköpostiviestin O -näppäimellä.
Valinnat-näppäimellä voit käyttää
seuraavia toimintoja.

vN
 äytä: Näyttää valitun sähköpostitilin.
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Viestit
5. Liitä viesti välitettyyn ja vastaukseen:
Voit määrittää, haluatko sisällyttää
alkuperäisen viestin lähettäessäsi viestiä
edelleen tai vastatessasi viestiin.

Uuden sähköpostitilin luominen

6. L iitä liite: Voit määrittää, haluatko
sisällyttää liitetiedoston lähettäessäsi
viestiä edelleen.

3. Viimeistele sähköpostitilin määritys
painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

7. Automaattinen palautus: Hakee
sähköpostitilin automaattisesti
vaihtaessasi seuranta-aluetta.

1. Valitse muokattava sähköpostitili
luettelosta ja paina vasenta
valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse
Muokkaa.

8. Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus
Tiedot: Kun uusi sähköpostiviesti haetaan
automaattisesti, voit halutessasi saada
siitä ilmoituksen ponnahdusikkunaan.
9. Allekirjoitus: Voit määrittää
sähköpostiviestin loppuun liitettävän
allekirjoituksen. Määritetty
allekirjoitusteksti liitetään lähetettäessä
sähköpostin loppuun automaattisesti tai
manuaalisesti.
Viestit

10. P
 rioriteetti: Voit asettaa sähköpostin
prioriteetin (Alhainen, Normaali tai
Korkea)

1. Valitse Sähköpostitilit-valikosta Lisää uusi.
2. Sähköposti pitää määrittää.

Sähköpostitilin muokkaaminen

2. Siirry muokattavaan kenttään siirtämällä
kohdistinta ylös ja alas.
3. Kun määritykset on tehty, lopeta
sähköpostitilin määrittäminen painamalla
keskusnäppäintä [Tallenna].

Huom.
v Kun yrität muuttaa postilaatikon

tyyppiä, kaikki ladatut sähköpostit
poistetaan.
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Videopuh. vastaaja (Valikko 5.9.4)

Info Palvelu (Valikko 5.9.7)

Tässä valikossa voit hakea videoviestejä, jos
palveluntarjoaja tukee toimintoa.

vS
 olun lähetys: Voit määrittää

Kysy lisätietoja palvelusta
palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää
puhelimen asetukset sen mukaisesti.

vK
 anavat: Voit lisätä tai muokata kanavia.

Vastaaja (Valikko 5.9.5)

vastaanottotilan.

vK
 ielet: Valitse haluamasi kieli. Tämän

jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään
valitsemallasi kielellä.

Voit lisätä tai muokata videoviestikeskusta.

Palveluviestit (Valikko 5.9.6)
Voit määrittää palveluviestin
vastaanottoasetukset.

Viestit
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Omat
Omat kuvat

Valikko 6.1

- Sammutus: Voit määrittää kuvan
sammutusnäytöksi.

Kuvat-kansio sisältää oletuskuvia ja linkkejä
kuvien lataamiseen Internetistä.

v Siirrä: Voit siirtää tiedoston toiseen

Näet kuvan tarkasti painamalla
vahvistusnäppäintä.

vK
 opioi: Voit kopioida tiedoston toiseen

Kun tiedosto on valittu, vasenta
valintanäppäintä [Valinnat] painettaessa
näytetään seuraavat vaihtoehdot.
v 
Lähetä: Voit lähettää valitun kuvan

viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetoothyhteydellä, jos kuvassa ei ole DRM
(Digital Rights Management) -suojausta.

vK
 äytä

- Taustakuva: voit määrittää kuva
taustakuvaksi.
- Ulosmenevät puhelut

Omat

- Yhteystietojen kuva : Voit määrittää
valitsemasi kuvan yhteystietoihin. Kun
vastaat puheluun, näet yhteystietoon
tallennetun kuvan.
- Käynnistys: Voit määrittää kuvan
aloitusnäytöksi.

kansioon.
kansioon.

vP
 oista: Poistaa valitun kuvan.
vMerkitse/poista merkintä: Käyttämällä

toimitoa voit lähettää, poistaa, siirtää ja
kopioida monta tiedostoa samaan aikaan.

vT
 iedosto

- Anna uusi nimi: Voit nimetä kuvan
uudelleen.
- Editoi: Voit muokata kuvaa.
- Tiedostoinfo: Näyttää valitun
kuvatiedoston tiedot.
vL
 uo uusi kansio: Voit luoda valittuna

olevaan kansioon alikansion.

vK
 uvaesitys: Voit käynnistää tai määrittää

(tavallinen tai koko näyttö, nopeus)
kuvaesityksen.
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vL
 ajittele perusteella: Voit lajitella

tiedostot nimen, päivämäärän tai
tiedostotyypin mukaan.

v Ruudukkonäkymä: Voit katsella kuvia

ruudukkonäkymässä.

vM
 uistin tila: Voit tarkistaa muistin tilan

(puhelimen muisti ja ulkoinen muistikortti).

Omat äänet

Valikko 6.2

Äänet-kansiossa on linkkejä soittoäänten
ja musiikin lataamiseen sekä oletusääniä ja
äänitallenteita sisältäviä kansioita.
Kun tiedosto on valittu, seuraavat
vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa
vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
vL
 ähetä: Voit lähettää valitun kuvan

viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetoothyhteydellä, jos kuvassa ei ole DRM
(Digital Rights Management) -suojausta.

- Soittoääni: Voit määrittää äänitiedoston
soittoääneksi, joka toimii tulevan
äänipuhelun soittoäänenä.
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- Viestiääni: Voit määrittää äänitiedoston
soittoääneksi, joka kuuluu, kun
vastaanotat viestin.
- Käynnistys: Voit määrittää
äänitiedoston soittoääneksi, joka kuuluu,
kun käynnistät puhelimen.
- Sammutus: Voit määrittää
äänitiedoston soittoääneksi, joka kuuluu,
kun sammutat puhelimen.
vS
 iirrä: Voit siirtää tiedoston toiseen

kansioon.

vK
 opioi: Voit kopioida tiedoston toiseen

kansioon.

vP
 oista: Poistaa valitun kuvan.
vM
 erkitse/poista merkintä: Käyttämällä

toimitoa voit lähettää, poistaa, siirtää ja
kopioida monta tiedostoa samaan aikaan.

Omat

vK
 äytä

- Videopuhelun soittoääni: Voit
määrittää äänitiedoston soittoääneksi,
joka toimii tulevan videopuhelun
soittoäänenä.
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Omat
v Käytä: Voit määrittää videotiedoston

vT
 iedosto

ääni- tai videopuhelun soittoääneksi.

- Anna uusi nimi: Voit nimetä kuvan
uudelleen.

vS
 iirrä: Siirtää tiedoston puhelimen

- Tiedostoinfo: Näyttää valitun
kuvatiedoston tiedot.

v Kopioi: Kopioi tiedoston puhelimen

vL
 ajittele perusteella: Voit lajitella

tiedostot nimen, päivämäärän tai
tiedostotyypin mukaan.

v Muistin tila: Voit tarkistaa muistin tilan

(puhelimen muisti ja ulkoinen muistikortti).

muistiin tai ulkoiseen muistiin.
muistiin tai ulkoiseen muistiin.

v Poista: Poistaa valitun videon.
vM
 erkitse / Poista merkintä: Merkitse-

toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja
kopioida useita tiedostoja kerralla.

vT
 iedostot

Omat videot

Valikko 6.3

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja
videoleikkeitä.
Voit valita videotiedoston valitsemalla O
[Yhdistä].
Voit valita seuraavista vaihtoehdoista
painamalla [Valinnat] painiketta.
Omat

v Lähetä: Voit lähettää valitun

videoleikkeen viestinä, sähköpostiviestinä
tai Bluetooth-yhteydellä, jos leikkeessä
ei ole DRM (Digital Rights Management)
-suojausta.

- Anna uusi nimi: Voit nimetä videon
uudelleen.
- Tiedostoinfo: Näyttää valitun
videotiedoston tiedot.
vL
 uo uusi kansio: Voit luoda uuden

kansion.

vL
 ajittele perusteella: Voit lajitella

tiedostot nimen, päivämäärän tai
tiedostotyypin mukaan.

vM
 uistin tila: Näyttää muistin tilan

(puhelimen muistin ja ulkoisen
muistikortin).
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Voit katsoa videon videosoittimessa.
Videotiedostot näytetään luettelossa
pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon
käyttämällä U/D / L / R
oikeallenäppäimiä. Valitse haluamasi video
ja katso tallennettu video valitsemalla Toista.
Kun OK-näppäintä (Toista) painetaan, näet
videoleikkeen Media Player -soittimessa.

vM
 ykistä/Poista: Jos äänenvoimakkuus

on säädetty suuremmaksi kuin 0,
Mykistä-tila otetaan käyttöön, ja jos
äänenvoimakkuuden säätö on 0, Poista
mykistys -tila otetaan käyttöön.

vT
 alleta: Voit tallentaa pysäytetyn

videokuvan ja tallentaa sen
kuvatiedostona (vain Keskeytetty-tilassa).

Keskeytä toisto painamalla O -näppäintä
toiston aikana. Jatka toistoa painamalla O
-näppäintä uudelleen.

vT
 oista: Voit määrittää toiston asetukset

Tallenna näyttökuva valitsemalla vaihtoehto
3, kun toisto on keskeytetty.

vT
 iedostoinfo.: Voit tarkastaa

Jos haluat katsoa nykyisen tiedoston koko
näytössä, valitse toiston aikana valinta 1,
laajakuvanäyttö.
Palaa aiempaan näyttökokoon
painamalla valintanäppäintä uudelleen
kokonäyttötilassa.

vM
 aisemanäkymä: Voit katsella videota

vaakatasossa.
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toistettavien tiedostojen tiedot
(Tiedostonimi, Koko, Päivämäärä, Tyyppi,
Kesto, Suojaus).

v 
Lähetä: Voit lähettää valitun kuvan

viestinä, sähköpostiviestinä tai Bluetoothyhteydellä, jos kuvassa ei ole DRM
(Digital Rights Management) -suojausta.

v Poista: Poistaa valitun videon.
vK
 äytä: Voit määrittää videotiedoston

ääni- tai videopuhelun soittoääneksi.

Omat

Kun katselet videoleikkeitä Media Playerillä,
käytettävissä on seuraavat toiminnot:

(Ei mitään / Nykyinen tiedosto / Kaikki
tiedostot).
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Omat
Pelit ja sovellukset

Valikko 6.4

Tämän valikon avulla voit helposti ladata
pelejä ja muita sovelluksia. Oletuksena
on kaksi kansiota, Pelit ja Sovellukset.
Kansioista löytyvät linkit pelien ja
sovellusten lataamiseen. Huomaa, että
verkkopalvelut voivat olla maksullisia.

Muut

Valikko 6.5

Tähän kansioon tallennetaan kaikki muut
tiedostot paitsi kuvat, videot, äänet ja
sovellukset.

Oma muistikortti

Valikko 6.6

Voit tallentaa enemmän sisältöä hankkimalla
ulkoisen microSD-muistikortin. Voit hallita
sisältöä samalla tavalla kuin puhelimessasi.
Omat

56
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Työkalut
Pikavalikko

Valikko 7.1

Voit määrittää pikavalikkoon tallennettavat
toiminnot. Voit tallentaa usein käyttämäsi
toiminnot pikavalikkoon.

Hälytykset

Valikko 7.2

Jos olet asettanut hälytyksen,
kuvakepalkissa näkyy
kuvake. Määritetty
hälytysääni soitetaan ajoitettuna aikana.
Sammuta hälytys painamalla O -näppäintä.
Paina oikeaa valintanäppäintä [Torkku] ja
valitse torkkuhälytyksen väli. Herätysääni
sammutetaan ja sen soittamista jatketaan
valitun torkkuajan umpeuduttua. Voit
määrittää enintään 5 hälytystä.

2. Aseta/Peruuta hälytys: Määritä tai
peruuta hälytys ottamalla hälytys käyttöön
tai poistamalla se käytöstä ja valitsemalla
hälytysaika.
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4. Valitse toistotila: Valitse haluamasi
toistotila valitsemalla L / R tai valitse
haluamasi vaihtoehto luettelosta
painamalla vasenta valintanäppäintä
[Luettelo].
5. Valitse ääni: Valitse hälytyksen
soittoääni luettelosta painamalla vasenta
valintanäppäintä [Muokkaa].
6. Syötä nimi: Syötä hälytyksen nimi.
7. Torkku: Voit määrittää hälytykselle
torkkuvälin.
8. Kun hälytys on asetettu, paina
keskusnäppäintä [Tallenna].

Huom.
v Herätys toimii, vaikka puhelimen

virta olisi katkaistu.

Työkalut

1. Valitse käytettävä hälytys
hälytysluettelosta. Jos hälytystä ei ole,
lisää uusi hälytys painamalla oikeaa
valintanäppäintä [Lisää].

3. Syötä hälytysaika: Syötä haluamasi
hälytysaika määrittämällä tunnit
ja minuutit. Valitse AM tai PM,
jos puhelimeen on määritetty ajan
esitystavaksi 12 tuntia.
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Työkalut
Laskin

Valikko 7.3

Laskimella voi tehdä peruslaskutoimituksia,
kuten yhteen- ja vähennyslaskuja, kerto- ja
jakolaskuja sekä muita funktiolaskuja. (sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad, +/-)

Muunnin

Valikko 7.4

Tässä valikossa voit laskea valuuttakursseja
sekä muuntaa pinta-ala-, pituus-, paino-,
lämpötila-, tilavuus- ja nopeusmittoja.

1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Valuutta (Valikko 7.4.1)

2. Valitse oikea toiminto.

1. Valitse Valuutta valikko.

Voit syöttää numerot numeronäppäimillä ja
operaattorit näppäimillä
U /D / L / R.

2. Käyttäjät voivat määrittää valinnalla
Vaihda valuutta.

Desimaalipilkun saa valitsemalla
* . Merkit poistetaan käänteisessä
järjestyksessä, kun painatC näppäintä.
Kun pidätC-näppäintä alhaalla, kaikki
merkit poistetaan kerralla käänteisessä
järjestyksessä. Kun laskutoimitus on valmis
ja tulos näytetään, symbolin painaminen
tallentaa tuloksen symboliin ja jatkaa
laskemista.

3. Valuuttakurssit voi syöttää kuudelle
euroon verrattavalle valuutalle. Valitse
lopuksi [Tallenna].
Tämän jälkeen voit tehdä
valuuttamuunnoksia.
4. Voit katsella kuuden eri valuutan
muunnosta.
5. Tyhjennä syöttökenttä painamalla
[Takasin].

Työkalut

Pinta (Valikko 7.4.2)
1. Valitse Pinta-ala.
2. Valitse yksikkö johon haluat muuntaa
painamalla [Lista].
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3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon
tuloksen.

4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä
painamalla [Takasin], ja vie kohdistin
syöttökenttään.

4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä
painamalla [Takasin], ja vie kohdistin
syöttökenttään.

Pituus (Valikko 7.4.3)

Lämpötila (Valikko 7.4.5)

1. Valitse Pituus.

1. Valitse Lämpötila.

2. Valitse yksikkö, johon haluat muuntaa
painamalla [Lista].

2. Vie kohdistin haluamaasi yksikköön ylä- ja
alanuolinäppäimillä.

3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnetun
pituuden.

3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon
tuloksen.

4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä
painamalla [Takasin], ja vie kohdistin
syöttökenttään.

4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä
painamalla [Takasin], ja vie kohdistin
syöttökenttään.

Paino (Valikko 7.4.4)

Tilavuus (Valikko 7.4.6)

1. Valitse Paino.

1. Valitse Tilavuus.

2. Valitse yksikkö, johon haluat muuntaa
painamalla [Lista].

2. Valitse yksikkö johon haluat muuntaa
painamalla [Lista].
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Työkalut

3. Syötä vakioyksikkö, jonka jälkeen näet
muunnetun arvon.
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Työkalut
3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon
tuloksen.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä
painamalla [Nollaa], ja vie kohdistin
syöttökenttään.

Nopeus (Valikko 7.4.7)
2. Valitse yksikkö johon haluat muuntaa
painamalla [Lista].
3. Syötä vakioyksikkö ja näet muunnon
tuloksen.
4. Tyhjennä nykyinen syöttökenttä
painamalla [Nollaa], ja vie kohdistin
syöttökenttään.

Työkalut

60

3. Voit ottaa kesäajan käyttöön vasemmalla
valintanäppäimellä: Asetukset o
Kesäaika.
4. Voit valita analogisen kellon valitsemalla
Asetukset o Analoginen kello.

1. Valitse Nopeus.

Maailman aika

2. Voit vaihtaa kaupungin vasemmalla
valintanäppäimellä Valinnat o Vaihda
kaupunkia tai Vaihda nykyistä kaupunkia.

Valikko 7.5

Maailmankello-toiminnolla näet kelloajan
kaupungeissa eri puolilla maailmaa.

USIM-palvelu

Valikko 7.6

Palveluntarjoajasi voi tarjota SIM-kortin
kautta erikoissovelluksia esimerkiksi
pankkiasioiden hoitoon ja pörssikurssien
seurantaan. Jos olet rekisteröitynyt jonkin
tällaisen palvelun käyttäjäksi, palvelun nimi
näkyy päävalikon lopussa. SIM-palvelutvalikon avulla voit varautua puhelimesi
uusia käyttötapoja varten, sillä valikko tukee
palveluntarjoajasi uusia palveluja.
Lisätietoja asiasta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Voit valita haluamasi kaupungin
lähtöpisteeksi vasemmalla
valintanäppäimellä: Valinnat o Lisää
kaupunki tai Asetukset o Lisää
kaupunki o Kartta.
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Kontaktit
Lisää uusi

Valikko 8.1

Pikavalinnat

Valikko 8.3

Voit tallentaa uuden yhteystiedon. Voit
antaa uuden yhteystiedon nimen sekä useita
puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
Voit liittää yhteystiedon ryhmiin, lisätä
siihen kuvan tai avatarin ja määrittää sille
tietyn soittoäänen. Lisäksi voit määrittää
yhteystiedolle muistion.

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja.
Voit määrittää pikavalintanumeroita välille
2-9. Voit tallentaa tietylle yhteystiedolle jopa
5 eri pikavalintanumeroa ja yhteystiedolla
voi olla useita pikavalintoja.

Hae

Tässä valikossa voit hallita sekä
puhelimeen että USIM-korttiin tallennettuja
ryhmätietoja. Puhelimen muistissa on neljä
oletusryhmää: Perhe, Ystävät, Kollegat, VIP
ja Koulu. Voit lisätä, muokata ja poistaa
ryhmiä. Jos numerolle ei ole määritetty
omaa soittoääntä, puhelin hälyttää sen
ryhmän soittoäänellä, johon numero kuuluu.

Valikko 8.2

Hakee yhteystietoja. Tiedot haetaan
oletusarvoisesti nimen perusteella. Nykyinen
hakutapa ja löydetyt tulokset näytetään
Haku-ikkunassa. Voit soittaa puhelun tai
lähettää viestin valittuun numeroon.

Valikko 8.4

Kontaktit
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Ryhmät
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Kontaktit
Palvelunumerot

Valikko 8.5

Voit tarkastella palveluntarjoajasi
palvelunumeroita (SDN) (USIM-kortin pitää
tukea toimintoa). Tällaisia numeroita ovat
hätänumerot, numeropalvelut ja puhepostin
numerot. Palvelunumeron valinnan jälkeen
tilaa palvelu painamalla S -näppäintä.

Asetukset

Valikko 8.8

Näytä tiedot (Valikko 8.8.1)
vN
 äytä kohteesta: Valitse näytettävät

yhteystiedot (puhelimen muistista,
USIM-kortista tai molemmista).
Oletusasetuksena on Kaikki

vN
 imen näyttö: Voit määrittää

Oma numero

Valikko 8.6

Näyttää oman puhelinnumerosi, joka on
tallennettu USIMkorttiin. Voit tallentaa omat
USIM-kortilla käytössä olevat numerot.

Oma käyntikortti

Valikko 8.7

Kontaktit

Voit luoda oman käyntikortin painamalla
vasenta valintanäppäintä Lisää. Nimen,
numeron, sähköpostiosoitteen ja kuvan
syöttämisen jälkeen voit käyttää sitä
käyntikorttina lähettäessäsi viestejä.

näyttöjärjestyksen nimen mukaan.

vN
 äytä kuva: Valitse, näytetäänkö kuva

tai avatar.

Synkronoi yhteystiedot (Valikko 8.8.2)
Kopioi (Valikko 8.8.3)
Voit kopioida yhteystietoja puhelimen
muistista USIMkorttiin tai päinvastoin. Voit
kopioida vain valitut tiedot tai kaikki tiedot.
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Siirrä (Valikko 8.8.4)

Tyhjennä yhteystiedot (Valikko 8.8.7)

Voit siirtää yhteystietoja puhelimen
muistista USIM-korttiin tai päinvastoin.
Voit siirtää kaikki kohteet tai yhden kohteen
kerrallaan.

Poistaa kaikki yhteystiedot. Voit poistaa
kaikki yhteystiedot sekä puhelimen muistista
että USIM-kortilta.

Varmuuskopio yhteystiedoista
(Valikko 8.8.5)

Tietoja muistista (Valikko 8.8.8)
Voit tarkistaa käytössä olevan muistin tilan
valikosta.

Voit tallentaa kaikki puhelinluettelon tiedot
ulkoiseen muistiin alustamalla v-kortin.

Palauta yhteystiedot (Valikko 8.8.6)
Voit palauttaa kaikki puhelinluettelon tiedot
ulkoisesta muistista puhelimen muistiin
alustamalla v-kortin.

Kontaktit
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Selain
Kotisivu

Valikko 9.1

Voit käynnistää verkkoselaimen ja avata
kotisivun

Anna osoite

Valikko 9.2

Voit antaa URL-osoitteen manuaalisesti ja
käyttää kyseisiä verkkosivuja.
v Voit lisätä merkin painamalla vasenta

valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla
1. Lisää merkki Asetukset-valikosta. Näin
voit katsella merkkiä.

v Vaihda syöttötilaan painamalla vasenta

valintanäppäintä [Asetukset] ja
valitsemalla 2. Syöttömenetelmä.

Kirjanmerkki

Valikko 9.3

Voit tallentaa usein käytetyt tai suosikkiURL-osoitteet ja -sivut. Kirjanmerkkejä
voi lähettää, lisätä, muokata, merkitä ja
poistaa. Kirjanmerkeissä on valmiina useita
esimääritettyjä URL-osoitteita.
Uuden kirjanmerkin lisääminen
1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat]
ja valitse Asetukset-valikosta 2 Lisää uusi.
2. Anna otsikko ja liitetty URL-osoite.
3. Tallenna painamalla O.-näppäintä.
Liittäminen valittuun kirjanmerkkiin
Liitä haluamasi kirjanmerkki painamalla O
-näppäintä.

Selain
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Kirjanmerkin lähettäminen muille
Valitse Asetukset-valikosta Lähetä. Voit
lähettää sen viestinä tai sähköpostina.

Tallennettuja sivuja

Valikko 9.4

Kirjanmerkin poistaminen

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun
off-linetiedostona. Sivuja voi tallentaa
enintään 20.

Valitse Asetukset-valikosta Poista. Voit
poistaa useita kirjanmerkkejä käyttämällä
Merkitse- tai Poista merkintä -toimintoa.

Historia

Kirjanmerkin muokkaaminen
Valitse Asetukset-valikosta Muokkaa.
Muokkaa otsikkoa ja liitetyn URL-osoitteen
tietoja. Tallenna painamalla O -näppäintä.

Huom.
v Voit käyttää mobiili-TV-palveluja.

Asetukset

Valikko 9.6

Voit vaihtaa selaimen yhteys-, näyttö-,
suojaus- ja sertifikaattiasetuksia.

Profiilit (Valikko 9.6.1)
Valitse haluamasi profiili valitsemalla
O. Näin selaimen käyttäjäprofiili otetaan
käyttöön.
Selain
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Valikko 9.5

Voit katsella sivuluetteloa sivuista, joilla
olet käynyt.
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Selain
Ulkoasun asetukset (Valikko 9.6.2)

Cookie (Valikko 9.6.4)

Määrittää selaimen oletusmerkistöksi jonkin
seuraavista.

Evästeiden käyttäminen mahdollistaa
palvelimen lähettämien evästeiden
tallentamisen. Toiminnon poistaminen
käytöstä estää evästeiden tallentamisen
puhelimeen.

Automaattinen, Englanti (ASCII), Englanti
(ISO), Englanti (LATINA), Unicode (UCS2 BE),
Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto),
Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE),
Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF-8).

Välimuisti (Valikko 9.6.3)
Kun välimuisti on käytössä, avattuja sivuja
voi tallentaa puhelimeen. Välimuistiin
tallennettu sivu latautuu huomattavasti
nopeammin seuraavilla kerroilla, kun
samalla sivulla käydään.

Palauta asetukset (Valikko 9.6.5)
Palauttaa puhelimen selaimen
oletusasetukset.

Turvallisuus (Valikko 9.6.6)
Käyttöoikeusluettelo
Jos tallennettu, Luettelo WTLS/
TLS-kättelyssä vaadituista juuri/
casertifikaateista. Voit tarkastella luetteloon
merkittyjä sertifikaatteja.
Tyhjennä istunto

Selain

Tämä valinta tyhjentää suojatun (WTLS/
TLS) istunnon tiedot. Istunnon tiedot pitää
tyhjentää ennen uuden suojatun istunnon
luomista.
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Yhdistettävyys
Bluetooth

Valikko *.1

Yhteysosoitteet
Puhelimessa on sisäänrakennettu
langaton Bluetoothtekniikka, jonka avulla
puhelin voi ottaa langattoman yhteyden
muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten
handsfreelaitteeseen, tietokoneeseen,
kämmentietokoneeseen tai toiseen
puhelimeen.

2. Etsitään laitetta
•V
 alikko o *.Yhdistettävyys o
1.Bluetooth o 2. Etsi uusi laite
Tässä valikossa voit etsiä ja liittää uuden
Bluetooth-laitteen pariksi puhelimen kanssa.
Lisätietoja on kohdassa <Pariksi liittäminen>.
3. Yhdistetyt laitteet
Jos pariliitosta ei ole muodostettu.

Huom.

Valinnat o Lisää uusi laite

v Puhelimen ja siihen yhteydessä

Jos pariliitos on muodostettu.

olevan Bluetooth-laitteen
suositeltava etäisyys on alle 10
metriä. Voit parantaa yhteyttä
poistamalla kiinteät esteet
puhelimen ja toisen Bluetoothlaitteen väliltä.

•V
 alikko o *.Yhdistettävyys o 1.
Bluetooth o 1. Yhdistetyt laitteet
Valinnat
liittää uuden Bluetoothlaitteen pariksi
puhelimen kanssa.

vV
 alinnat: Tässä valikossa voit käyttää

•V
 alikko *. Yhdistettävyys o
1. Bluetooth o 1. Käynnistä/
sammuta

pariliitokseen liitetystä laitteesta
lempinimeä.

Yhdistettävyys

vL
 isää uusi laite: Tässä valikossa voit

1. Aloitus

U250_Finland_0730(software삭제67

Ennen kuin voit käyttää Bluetoothia, se
pitää ottaa käyttöön.
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Yhdistettävyys
v Yhdistä

1. Kun haluat avata yhteyden valittuun
laitteeseen, valitse Yhdistä.
2. Kun haluat katkaista yhteyden valittuun
laitteeseen, valitse Katkaise.
v Poista: Tässä valikossa voit poistaa

pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen.

vP
 oista kaikki: Tässä valikossa voit

poistaa kaikki pariksi liitetyt Bluetoothlaitteet.

4. Bluetooth-asetusten määrittäminen
•V
 alikko *.Yhdistettävyys o 1.
Bluetooth o 4. Asetukset

Yhdistettävyys

- Oman matkapuhelimen näkyvyys:
Aseta [Oma puhelimen näkyvyys] arvoksi
[Näkyvä], jotta muut laitteet voivat havaita
puhelimen, kun ne etsivät Bluetoothlaitetta. Jos valitset [Kätketty], muut
laitteet eivät voi havaita puhelintasi, kun ne
etsivät Bluetooth-laitetta.

- Oman nimi: Voit antaa puhelimelle
nimen, joka näkyy muille laitteille. Nimeä
voi myös muuttaa. Puhelimesi nimi näkyy
muissa laitteissa vain, kun [Oma puhelimen
näkyvyys]-asetus on [Näkyvä].
- Tuetut laitteet: Valikossa näkyvät
puhelimen käytettävissä olevat Bluetoothpalvelut.
-O
 ma osoite: Valikossa näkyy Bluetoothlaitteen osoite.

Huom.
v Suosittelemme, että puhelimen

käytössä olevan Bluetooth-laitteen
etäisyys on enintään 10 metriä
puhelimesta. Voit parantaa
yhteyttä poistamalla kiinteät esteet
puhelimen ja toisen Bluetoothlaitteen väliltä.
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<Pariksi liittäminen>
1. E tsi Bluetooth-laite pariliitokseen
valitsemalla Asetukset > Lisää uusi laite
2. Näyttöön avautuu teksti Etsii laitteita.
Toiminto etsii 10 metrin säteellä olevat
Bluetoothlaitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät
näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita
ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä
uudelleen.
4. Pariliitoksen muodostaminen

<Yhdistetään kuulokkeeseen tai
handsfree-laitteeseen>
1. Liitä nappikuuloke puhelimeen
noudattamalla Pariksi liittäminen kohdassa annettuja ohjeita.
2. Kun haluat käyttää kuuloketta, valitse
ensin kuuloke pariksi liitetyistä laitteista ja
sitten Asetukset>Yhdistä.
3. Kun haluat poistaa kuulokkeen käytöstä,
valitse ensin kuuloke pariksi liitetyistä
laitteista ja sitten Asetukset>Katkaise.

- Paina [Lisää]. Näyttöön tulevassa
ikkunassa sinua pyydetään antamaan
salasanasi.

<Laitteiden poistaminen>

- Kun olet luonut salasanan (1 - 16
merkkiä), toisen laitteen käyttäjän pitää
syöttää oma salasanansa pariliitoksen
muodostamista varten. Toisen laitteen
käyttäjän on tiedettävä salasana
etukäteen tunnistamista varten.

2. Voit poistaa laitteen tai valitsemalla
Valinnat > Poista. Jos haluat poistaa kaikki
pariksi liitetyt laitteet, valitse Valinnat >
Poista kaikki.

Yhdistettävyys
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1. Valitse erotettava pari Pariksi liitetyt
laitteet -näytöstä.
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Yhdistettävyys
<Tiedon siirtäminen Bluetoothyhteyden avulla>

<Tietojen vastaanottaminen Bluetoothyhteyden avulla>

1. Kun haluat siirtää tietoja puhelimesta
toiseen Bluetoothlaitteeseen, valitse
ensin sovellus, jonne tiedot on tallennettu.
Jos esimerkiksi haluat lähettää tietoja
Omatvalikosta toiseen laitteeseen, valitse
Valikko > 6. Omat tiedostot > 1. Omat
kuvat / 2. Omat äänet / 3. Omat videot
/ 5. Muut / 6. Oma muistikortti > Valitse
siirrettävät tiedot > Valinnat > Lähetä >
3. Bluetooth

Jos toinen osapuoli yrittää siirtää tietoja,
näytölle avautuu yhteyspyyntökysely.
Jos toinen osapuoli yrittää siirtää tietoja,
näytölle avautuu yhteyspyyntökysely.

2. Tiedon lähetys
1) Pariksi liitetyt laitteet näytetään. Jos
haluamasi laite ei ole luettelossa,
valitse [Päivitä].
Yhdistettävyys

2) Valitse näytön laiteluettelosta laite,
johon haluat siirtää tietoja, ja paina sitä.
3) Jos toinen osapuoli hyväksyy siirron,
tiedot siirretään.

Tietojen siirron aikana Bluetooth-kuvake
muuttuu tiedostonsiirtokuvakkeeksi.
Vastaanotetut tiedostot tallennetaan
asianmukaisiin kansioihin tiedostotyyppien
mukaan. Esimerkiksi kuvatiedostot
tallennetaan automaattisesti Omat kuvat
-kansioon.

Palvelin synk.

Valikko *.2

Huom.
v Tämä palvelu ei ole käytettävissä

kaikissa maissa. Lisätietoja saat
palveluntarjoajaltasi.
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Jos verkko-operaattori tukee
synkronointipalvelua, tämä palvelutoiminto
synkronoi puhelimen tiedot ja palvelimen
tiedot, kuten yhteyshenkilöt, Tehtävät ja
muistio langattoman verkon kautta.

vS
 yncML-välityspalvelin: Ota yhteys

Yhdistä

vS
 alasana: Syötä salasanasi.

1. Valitse Yhdistä ja paina O.
2. Muodostaa yhteyden valittuun
palvelinprofiiliin ja näyttää
synkronointianimaatiota, kunnes
synkronointi on suoritettu.
Logit
Valitse Lokikohde ja avaa tarkasteltavaksi
edellisen synkronointitapahtuman tiedot
painamalla O.
Synkronointikeskus

palveluntarjoajaan.

vK
 äyttäjätunnus: Syötä

synkronointipalvelimen
käyttäjätunnuksesi.

vK
 ontaktit: Valitse, synkronoidaanko

Yhteystiedot.

vK
 ontaktien nimi: Syötä palvelimen

yhteystietokannan nimi.

vN
 imet: Valitse, synkronoidaanko

Kalenteri.

vK
 alenterinimi: Syötä palvelimen

kalenteritietokannan nimi.

vT
 ehtävät: Valitse, synkronoidaanko

Tehtävät.

vT
 ehtävän nimi: Syötä palvelimen

2. Tässä valikossa voit määrittää profiilin
synkronointipalvelimelle.

vM
 uistio: Valitse, synkronoidaanko

vP
 rofiilin nimi: Syötä profiilille nimi.

vM
 uistion nimi: Anna muistion

vP
 alvelimen nimi: Ota yhteyttä

palveluntarjoajaasi.
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tehtävät-tietokannan nimi.
Kalenteri.

tietokannan nimi palvelinyhteyttä varten.

Yhdistettävyys

1. Valitse Palvelimen synkronointikeskuksen.
kohde ja paina O.
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Yhdistettävyys
v Synkronointityyppi: Valitse

synkronointityyppi alta.

vY
 hteysosoite: Valitse tietoyhteyden

tukipiste.

USB-yhteys

Valikko *.3

Puhelimen USB-yhteyttä voi käyttää moniin
tarkoituksiin. Käyttäjän on otettava USByhteys käyttöön, jos hän tarvitsee sitä.
Jos haluat käyttää massamuistitoimintoa,
kuten USB-muistikorttia, valitse tästä
valikosta Massamuisti. Massamuisti on aina
ulkoinen muisti.

Yhdistettävyys

Jos haluat käyttää muita toimintoja kuin
massamuistia, kuten numeronvalintaa tai
tietokoneen synkronointia, valitse tästä
valikosta Tietopalvelu.
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Organisoija
Kalenteri

Valikko 0.1

Tehtäväkysely ja -haku
1. Kuukausinäkymä
Voit tarkastella tehtäviä kuukausittain.
Kohdistin on kuluvan päivän kohdalla, ja
tehtäviä sisältävä päivämäärä on merkitty.
Näet harmaasta laatikosta, onko
kohdistimen alla olevalle päivämäärälle
tallennettu tehtäviä. Siirry edelliseen
vuoteen painamalla1 , seuraavaan
vuoteen painamalla3 ja kuluvaan
päivään painamalla5 .Siirry
edelliseen kuukauteen painamalla7 ja
seuraavaan kuukauteen painamalla9.
Voit siirtyä viikoittaiseen kalenteriin *
-näppäimellä. Voit siirtää päivämäärää
näppäimillä U/D/L/R .
2. Tehtävien lisätiedot
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Voit lisätä tapahtuman.Voit määrittää
aikatauluun aloituspäivän, lopetuspäivän,
aloitusajan, lopetusajan, sisällön,
tapahtumatyypin, toiston ja hälytyksen.
vM
 ääritä luokka: Tapaaminen,

Syntymäpäivä, Vuosipäivä, Muu

vA
 seta toisto: Yksi kerta, Päivittäin,

Viikoittain, Kuukausittain, Vuosittain,
Käyttäjä asetukset

vS
 äädä hälytys: Ei hälytystä, Alussa, 15

min ennen, 30 min ennen, 1 tuntiennen,
1 päivä ennen, 3 päivää ennen, 1 viikko
ennen

Poista tehtävä
1. Aiempien aikataulujen poistaminen
Voit poistaa tällä toiminnolla kaikki
aiemmat aikataulut.
2. Kaikkien aikataulujen poistaminen
Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki
tallennetun tehtävän tiedot.
Määritä ja vapauta vapaapäivä

Organisoija

Tehtävien lisätiedoissa näytetään kaikki
tiedot määrittämistäsi tehtävistä. Voit
lähettää aikataulun toiseen puhelimeen
tai Internet-sivustoon tekstiviestinä,
multimediaviestinä, sähköpostina tai
Bluetooth-yhteydellä painamalla vasenta
valintanäppäintä [Asetukset].

Lisää uusi tapahtuma

Voit määrittää tai vapauttaa käyttäjän lomia.
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Organisoija
Paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset]
ja valitse Määritä loma.
Valittu päivämäärä näkyy punaisena.
Voit vapauttaa loman painamalla vasenta
valintanäppäintä [Asetukset] ja valitsemalla
Poista loma.
Ajoita muistutus
Jos olet määrittänyt hälytysasetukset, kuulet
määrittämäsi hälytysäänen. Jos hälytysaika
on ennen määritettyä aloitusaikaa, voit
määrittää hälytyksen uudelleen.

Tehtävät

Valikko 0.2

Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä.
Tehtävät näkyvät aikajärjestyksessä. Valmiit
ja keskeneräiset tehtävät näytetään eri
tavalla.
Organisoija

vL
 isää
vT
 iedot-näyttö ja Muokkaus
vA
 seta tehtävän tila

Muistio

Valikko 0.3

Muistionhallinnassa voit tarkastella ja hallita
tallennettujenmuistioiden sisältöä ja lisätä
uusia muistioita.
vL
 isää muistio
vM
 uokkaa ja poista muistio

Salainen muistio

Valikko 0.4

Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos haluat
suojata yksityisyyttäsi. Anna turvakoodi, kun
haluat käyttää tätä valikkoa.
vY
 ksityisen muistion lisääminen
vY
 ksityisen muistion muokkaaminen

ja poistaminen

Päivämäärähaku

Valikko 0.5

Voit hakea haluamasi päivämäärän tällä
toiminnolla.
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Asetukset

Valikko 0.6

Kalenteri (Valikko 0.6.1)
Voit tehdä määritykset siten, että voit
katsella kalenteria.
vO
 letusnäkymä: Voit määrittää kalenterin

oletusarvoksi kuukausi- tai viikkonäkymän

Palauta kalenteri ja tehtävääluettelo (Valikko 0.6.3)
Voit hakea kalenterin ja tehtävien
varmuuskopiotiedostot ulkoisesta muistista,
kun se on asetettu paikalleen.

Tietoja muistista (Valikko 0.6.4)

vV
 iikon alkamisaika: 1AM, 2AM, 3AM,

Voit katsella käytettävissä olevan muistin
kalenterin, tehtävien, muistion ja salaisen
muistion tietoja.

v Viikko alkaa: Voit määrittää viikon

Poista (Valikko 0.6.5)

4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM,
10AM, 11AM, 12PM

aloituspäiväksi sunnuntain tai maanantain

Varmuuskopio kalenterista ja
tehtävää-luettelosta (Valikko 0.6.2)
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Organisoija

Voit luoda puhelimen kalenteri- ja
tehtävämerkinnöistä varmuuskopiotiedostot
ulkoiseen muistiin.

Voit poistaa kaikki tiedot kalenterista,
tehtävistä, muistiosta ja salaisesta
muistiosta.
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Asetukset
Puhelin

Valikko #.1

Automaattinen näppäinlukko
(Valikko #.1.1)

Jos otat tämä toiminnon käyttöön,
näppäimistö lukkiutuu automaattisesti
valmiustilassa ilman erillistä näppäimen
painallusta.

Näyttö

Valikko #.2

Tässä valikossa voit mukauttaa
mieleiseksesi graafisen käyttöliittymän
kaikki näytöt ja valikot.

Näyttöasetukset (Valikko #.2.1)
Voit määrittää päävalikossa käytettävän
näyttöteeman.

Kieli (Valikko #.1.2)

Valikon tyyli (Valikko #.2.2)

Valitse näytön kieli. Valitse Automaattinen
kieli, kun haluat vaihtaa näytön kielen USIMkortin tukemalle kielelle.

Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko
Ruudukko tai Luettelo.

Virransäästö (Valikko #.1.3)

Fontti (Valikko #.2.3)

Asetukset

Voit päättää, onko virransäästötila käytössä
vai ei.

Voit määrittää fontin tyylin sekä numeroa
syötettäessä käytettävän fontin koon ja värin
käyttämällä L , R.

Puhelimen tiedot (Valikko #.1.4)

Taustavalo (Valikko #.2.4)

Tämä toiminto näyttää USIM-kortin
puhelinnumeron sekä puhelimen mallin/
nimen ja ohjelmistoversion.

Voit määrittää taustavalon keston ja
kirkkauden päänäytössä ja näppäimistössä
erikseen.

76

U250_Finland_0619.indd

76

2007.6.19

10:45:2

Tervehdysteksti (Valikko #.2.5)
Kun olet valinnut Päällä, voit kirjoittaa
tervehdysviestin.

Päivämäärä & Aika

6. Aseta määrittämäsi aika painamalla Kesk.

Päivämäärä (Valikko #.3.2)
Valikko #.3

Vaikka nykyinen aika asetetaan
automaattisesti, kun puhelin kirjautuu
verkkoon, ajan ja päivämäärän voi myös
määrittää suoraan tässä valikossa. Käyttäjän
määrittämä aika on voimassa vain niin
kauan kuin puhelin on kytketty päälle.

Aika (Valikko #.3.1)
1.Valitse Päivämäärä & Aika -luettelosta
Aika ja paina O.
2. Siirry navigointinäppäimillä Tunnit-,
Minuutit- ,sekuntia tai am/pmkenttään(jos
olet valinnut ajan esitystavaksi 12 tuntia).

4. Valitse ajan esitystapa käyttämällä
L , R.

1. Valitse Päivämäärä & Aika -luettelosta
Päivämäärä ja paina O.
2. Valitse päivämäärän esitystapa
käyttämällä L , R
3. Syötä päivä, kuukausi ja vuosi
numeronäppäimillä.
4. Aseta määrittämäsi päivämäärä
painamalla keskusnäppäintä [Tallenna].

Autom. Päivitys päivitys päivä/
aika (Valikko #.3.3)
Kun Automaattinen päivitys on
käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät
automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen
mukaan. Jos Vahvista ensin on valittu,
päivämäärän ja ajan päivitys pitää vahvistaa
ennen automaattista päivittämistä.

Asetukset

3. Syötä päivä, kuukausi ja vuosi
numeronäppäimillä.
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5. Selaa ja valitse tasatuntimerkki: Ei
käytössä, Käkikello tai Kellonsoitto.
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Asetukset
Kesäaika (Valikko #.3.4)

Verkon tila (Valikko #.4.2)

Valitse, käytetäänkö kesäaikaa vai ei.
Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia
kotikaupunkisi mukaan.

Voit määrittää, mitä verkkoja etsitään Valitse
verkko - valikossa.

Verkko

vU
 MTS: Hakee vain 3G-verkkoja.

vA
 utomaattinen: Hakee kaikki

käytettävissä olevat verkot.

Valikko #.4

Verkon valinta (Valikko #.4.1)
Valitse joko Automaattinen tai
Manuaalinen.
vA
 utomaattinen: Hakee verkon ja kirjaa

puhelimen verkkoon automaattisesti.
Tämä on suositeltava asetus parhaan
palvelun ja laadun takaamiseksi.

vM
 anuaalinen: Näyttöön haetaan kaikki

Asetukset

käytettävissä olevat 2G- (GSM) 3Gverkot (UMTS), ja voit valita, mihin niistä
rekisteröidytään.Jos verkkorekisteröinti
epäonnistuu, verkot luetellaan uudelleen,
ja voit valita toisen verkon.

vG
 SM 900/1800: Etsii vain GSM 900/1800

-kaistaa tukevia verkkoja.

vG
 SM 1900: Hakee vain GSM 1900 MHz

-verkkoja.

Prioriteettilista (Valikko #.4.3)
Kun käytössä on automaattinen verkon haku,
voit lisätä verkon, johon otetaan yhteyttä
ensisijaisesti. Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot.
v Lisää uusi: Lisää uusi verkko seuraavasti.

- Hae: Voit valita verkon verkkoluettelosta,
joka on tallennettu puhelimeen.
- Syötä uusi verkko: Syötä lisättävä
maakoodi (MCC) ja verkkokoodi (MNC) ja
lisättävä RAT.
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vP
 oista: Poistaa valitun verkon.
vE
 ditoi: Voit muuttaa valitun verkon

tietoja.

vS
 iirrä ylöspäin: Siirtää valittua verkkoa

ylöspäin.

vS
 iirrä alaspäin: Siirtää valittua verkkoa

Turvallisuus

Valikko #.5

PIN-koodipyyntö (Valikko #.5.1)
Kun tämä asetus on käytössä, PIN-koodi
kysytään joka kerta, kun puhelimeen
kytketään virta.

alaspäin.

Yhteysosoitteet (Valikko #.4.4)
Tässä valikossa näytetään luettelo
tukipisteistä. Asetuksetvalikossa voit luoda,
poistaa ja muokata profiileja. Joitakin
maakohtaisia oletusasetuksia ei voi
kuitenkaan muokata eikä poistaa.
Voit muokata seuraavia asetuksia
painamalla vasenta valintanäppäintä
[Asetukset] ja Muokkaa.

Huom.
v Palaa edelliseen vaiheeseen

painamalla oikeaa valintanäppäintä
PIN-koodin syöttöikkunassa.
v Jos PIN-koodi syötetään väärin
kolme kertaa, se mitätöidään.
Tämän jälkeen käyttäjän on
syötettävä PUK-koodi (PIN Unblock
Key) ja määritettävä uusi PIN-koodi.

Suoratoisto (Valikko #.4.5)

U250_Finland_0619.indd

Asetukset

Tarvittaessa voit määrittää erilliset
verkkoasetukset suoratoistosisällölle.

79

79

2007.6.19

10:45:2

Asetukset
Huom.

Ei mitään: Poistaa lukitustoiminnon
käytöstä.

v PUK-koodin voi syöttää enintään

Valinta vahvistetaan syöttämällä turvakoodi.

10 kertaa.
(Huom.: Kun PUK-koodi on syötetty
väärin 10 kertaa, USIM-kortti
lukittuu, ja se täytyy vaihtaa.)
v Jos PIN-koodipyyntöä ei voi näyttää
operaattoriasetusten vuoksi,
tämä valikkovaihtoehto ei ole
valittavissa.

v Puhelimen lukitus poistetaan syöttämällä

turvakoodi.

Vaihda koodeja (Valikko #.5.3)
Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-koodin sekä
puhelimen salasanan.

Muistin hallinta

Valikko #.6

Matkapuhelin lukko (Valikko #.5.2)

Yleinen muisti (Valikko #.6.1)

Puhelimen voi lukita. Käytettävissä ovat
seuraavat neljä lukitustoimintoa.

Näyttää matkapuhelimen käyttömuistin
tilan. Koska tämä toiminto tarkistaa
tiedostojärjestelmän tiedot, siihen menee
muutama sekunti.

Käynnistettäessä: Lukitsee puhelimen
aina, kun puhelin käynnistetään.
Asetukset

Jos USIM vaihdettu: Lukitsee puhelimen,
kun puhelimen USIM-kortti on vaihdettu.
Välittömästi: Lukitsee puhelimen
välittömästi.
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Varattu muisti (Valikko #.6.2)

SIM-muisti (Valikko #.6.3)

Toiminto näyttää käyttäjän varaaman
muistin tilan. Tyypillisesti muistia varaavat
tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtävät
ja muistio.

Näyttää USIM-kortin muistin tilan.

1. Hälytys(paitsi oletushälytys)
2. Puhelut
3. Kirjanmerkki (paitsi oletuskirjanmerkit)
4. Muut

Ulkoinen muisti (Valikko #.6.4)
Näyttää ulkoisen muistin tilan. Toiminto
näyttää tilaston käytetystä ja vapaasta
muistista.

Ensisijainen tallennusasetus
(Valikko #.6.5)

v Salainen muistio
v Pikavalikko (paitsi oletusvalikot)

Voit valita muistin, johon lataat tiedoston:
puhelimen muisti tai ulkoinen muisti.

v Selain > Anna osoite > Historia
v Selain > Historia Selain > Tallennettuja

Palauta asetukset

v Viestit > Viimeksi käytetyt numerot.

Palauttaa puhelimen oletusasetukset.
Vahvista syöttämällä turvakoodi.

sivuja

v Puhelukustannukset

Se antaa selkeän kuvan todellisesta
määrästä verrattuna kunkin kohteen
kokonaismäärään.
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Asetukset

v Puhelun kestot

Valikko #.7
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Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne
omien viestintätarpeidesi mukaan.

Matkasovitin
Tällä laturilla
puhelimen akku
voidaan ladata
missä tahansa.

Vakioakku

Huom.
v Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
vM
 uiden lisävarusteiden

käyttäminen saattaa mitätöidä
takuun.
v L isävarusteet saattavat vaihdella
myyntialueen mukaan. Kysy
lisätietoja paikalliselta Tiedot.

Lisävarusteet
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Kuuloke
Kuulokkeen voi liittää puhelimeen, ja se mahdollistaa handsfreetoiminnot. Sisältää korvaosan, mikrofonin ja integroidun puhelunhallint
apainikkeen. Myydään erikseen (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja saat
jälleenmyyjiltä ja asiakaspalvelusta.

SGEY0005516

SGEY0003209

Lisävarusteet
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Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotteen nimi: KU250
Järjestelmä: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Nettopaino: 57.2 g (ilman akkua)

Käyttöympäristön lämpötila
Normaali: 55°C
Latauksessa: 45°C

Tekniset tiedot
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