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KG120 BRUKSANVISNING
- Svenska

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European
Directive 2002/96/EC
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för
ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors
hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik
där du köpte produkten.
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Introduktion
I n t ro d u k t i o n

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta
mobiltelefonen KG120, som är utformad för att användas
tillsammans med den senaste digitala tekniken inom
mobilkommunikation.

Användarhandboken innehåller viktig information om
användning och hantering av telefonen. Läs all
information noggrant. Då lär du dig att använda telefonen
effektivt och undviker att skada den på grund av felaktig
användning. Alla förändringar och modifieringar av
telefonen som inte uttryckligen godkänns i den här
användarhandboken kan leda till att garantin för
utrustningen blir ogiltig.
Användning av mobiltelefonväskor med magnetiska lås
tillsammans med vikbara telefoner har orsakat problem
som till exempel förlorad nätsignal och telefoner som
stänger av sig.

4
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Säkerhet

VARNING!
] Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.
] Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.
] Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer,

bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där
sprängningsarbeten pågår.
] För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och

laddare av originalfabrikat.
] Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan

orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.
] Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den

VARNING!
] Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att

använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till
exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning
kan påverkas.

S ä ke r h et

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

] I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig

helt beroende av mobilen för nödsamtal.
] Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen

skadas.
] Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten.

Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater,
radio, datorer, osv.
] Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och

lokala föreskrifter.
] Ta inte isär mobilen eller batteriet.

innehåller små delar som kan orsaka kvävning.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
R i k t l i n j e r f ö r s ä ke r o c h e f f e k t i v a nvä n d n i n g

Exponering för radiovågor och
information om SAR (Specific
Absorption Rate)
KG120 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller
exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som
baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av
säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett
ålder och hälsa.
] Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i

måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts
i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta
certifierade effekt i alla testade frekvensband.
] LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är

alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av
radiovågor.
] Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är
2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
] Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna

telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning
vid örat var 0.084watt/kg (10 g).

] SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit

SAR-gränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg i
medelvärde per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll
V a r n i n g ! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som
är godkända för användning med denna telefon. Annars kan
det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara
farligt.
] Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras

av behörig servicetekniker.)
] Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex.

tv- och radioapparater eller datorer.
] Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex

element eller spisar.
] Tappa inte telefonen i golvet.
] Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
] Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller

liknande.
] Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte

lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
] Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.

6
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] Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter,

Bilkörning

] Vassa föremål kan skada displayen.

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under
bilkörning

] Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.

] Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd

] Använd tillbehör, såom hörlurar, med försiktighet. Tillse att

kablarna är väl inkopplade.

handsfree istället.
] Ägna all uppmärksamhet på körningen.

] Och rör inte vid antennen i onödan.

] Använd handsfree-utrustning om sådan finns.

] Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör

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

inte vid antennen i onödan.

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

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

] Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen,

till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.

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

] Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.

Undvik hörselskador

] Telefonen kan även orsaka mindre störningar på

] Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym.

tv-apparater, radio, datorer, osv.

R i k t l i n j e r f ö r s ä ke r o c h e f f e k t i v a nvä n d n i n g

den kan skada informationen på magnetremsorna.

Page 7

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.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
] Under lyssning av musik utomhus, se till att volymen är

R i k t l i n j e r f ö r s ä ke r o c h e f f e k t i v a nvä n d n i n g

tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta
gäller framför allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Brandfarliga miljöer

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

] Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av

bensin eller brandfarliga kemikalier.
] Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller

sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger
Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

Laddning och skötsel av batteriet
] Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp

det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets
prestanda.
] Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare

från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

] Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.

] Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.

] Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från

] Se till att batteriets metallkontakter är rena.

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.

] Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig.

Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas
ut.
] Om batteriet inte har använts under en längre period bör det

laddas för att ge full effekt.
] Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den

inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
] Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan

8

försämra prestandan.
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KG120 översikt
1. Headsetkontakt

Vy framifrån

2. Underliggande skärm

KG 120 öve rs i k t

Telefonens delar

1. Headsetkontakt

2. Underliggande
skärm

9
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KG120 översikt
Rear view
KG 120 öve rs i k t

Batteri
Batterispärr
Tryck på den här knappen
om du vill ta bort
batterihöljet.
SIMkortshållare
SIM-kortsterminaler

Batterikontakter

10

Batterihölje
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1. Hörlur

Öppen vy

funktioner som anges på skärmen direkt ovanför.

3. Ring och svara:

1. Hörlur

] Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på

inkommande samtal.

6. Huvudskärm

KG 120 öve rs i k t

2. Valknapp vänster/Valknapp höger: Aktivera de

] I viloläge: Visar historik över samtal du ringt, tagit emot och

missat.
Meny

2. Vänster
valknapp/
Höger
valknapp

4. Alfanumeriska knappar:

Favorit

7. Pilknappar

] I viloläge: Ange numret som du vill ringa.

Håll ned.

8. Bekräfta

- Utrikessamtal
- Ring röstbrevlådecenter

3. Ring och svara
4. Alfanumeriska
knappar
5. Mikrofon

9. Avsluta/Stäng
av/Sätt på
10. Radera/Rensa
/Avbryt

- Snabbuppringning
] I redigeringsläge: Ange nummer och tecken.
]

Utrikessamtal

]

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

11
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KG120 översikt
5. Mikrofon
KG 120 öve rs i k t

6. Huvudskärm:
] Överst: Ikoner visar signalstyrka, batterinivå och några andra

funktioner.
] Nederst: Funktionsknappar

7. Pilknappar:
] I viloläge:

Kort: Favoritlista
Kort: Kontaktlista
Kort: Profillista
Kort: Meddelandelista
] På menyn: Bläddra upp och ned

8. Bekräfta: Väljer menyalternativ och bekräftar åtgärder
9. Avsluta/Stäng av/Sätt på:
] Slå på/stänga av (håll ned)
] Avsluta eller avvisa samtal

12

10. Raderingsknapp: Tar bort ett tecken för varje tryck. Håll
ned knappen om du vill radera allt du skrivit in. Med den här
knappen återgår du till föregående skärm.
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Symboler på skärmen

Skärminformation

Symbol

Beskrivning
Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella
platsen.
Samtal är uppkopplat.

Text- och bildfält

KG 120 öve rs i k t

Ikonfält

Visar att du använder en roamingtjänst.
Du kan använda GPRS.

Meny

Favorit

Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
Funktionsknappar

Visar batteriets laddningsnivå.
Du har fått ett textmeddelande.

Fält

Beskrivning

Du har fått ett röstmeddelande.

Första raden

Här visas diverse ikoner.

Alla hörbara signaler är avstängda.

Mellanraderna

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

Profilen Hög är aktiv.

Sista raden

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

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

Profilen Tyst är aktiv.
Profilen Headset är aktiv.
Profilen Normal är aktiv.
Visar att du är ansluten med GPRS.
Vidarekopplat samtal

13
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KG120 översikt
Anmärkning
KG 120 öve rs i k t

14

] Samtalskvaliteten kan variera beroende på täckningen.

När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan
det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så
kan ljudet försämras. Använd streckmarkeringarna för nät
som en indikator för hur bra täckningen är. När inga
streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att
du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till
någon tjänst (samtal, meddelanden etc).
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Komma igång
Sätta i SIM-kortet och batteriet
Ko m m a i g å n g

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

1. Ta ur batteriet.
Håll frigöringsknappen för batteriet nedtryckt och skjut
batteriet nedåt.

Varning

] SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var

därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet.
Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

3. Installera batteriet.
Skjut batteriet uppåt tills det sitter på plats.

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

15
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Komma igång
Ladda batteriet
Ko m m a i g å n g

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

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
1. När laddningen är klar stoppas de rörliga staplarna för
batterisymbolen och ”Fullt” visas på skärmen.
1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på
batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar
på plats.
3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd
endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på
batteriindikatorn.

Varning

] Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta

kan skada mobilen eller batteriladdaren.
] Om du använder en batteriladdare utomlands måste du

16

använda en tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.
] Ta inte bort batteriet eller sim-kortet vid laddning.

2. Ta bort nätadaptern från strömuttaget. Koppla bort
batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens
sidoknappar såsom bilden visar.
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PIN-kod (4 till 8 siffror)

Slå PÅ telefonen

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

1. Sätt i ett batteri i mobilen och anslut telefonen till en extern
strömkälla, till exempel laddare, cigarrettändarkabel eller
anslutning för handsfree i bil. Du kan också sätta i ett laddat
batteri i mobilen.
2.Tryck ned

i några sekunder tills skärmen slås på.

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

Slå AV telefonen
1. Tryck ned

i några sekunder tills skärmen slås av.

Åtkomstkoder
Du kan använda åtkomstkoder, som beskrivs i det här avsnittet,
till att hindra att telefonen används av obehöriga. Du kan ändra
åtkomstkoderna (med undantag av PUK- och PUK2- koderna)
med hjälp av funktionen Ändra kod (Meny 9.4.5). Se sidan 59.

Ko m m a i g å n g

Slå på och av telefonen

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

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

17
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Komma igång
PUK2-kod (4 till 8 siffror)
Ko m m a i g å n g

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

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

Lösenord för samtalsspärr
När du använder funktionen Call barring (samtalsspärr) behöver
du ett lösenord för
[Meny 9-4-3] samtalsspärr. Du får lösenordet från
nätoperatören om du prenumererar på den här tjänsten. Läs mer
på sidan 60.

18
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Användning
Avsluta ett samtal

Ringa och ta emot samtal

.

1. Slå på mobilen.

Ringa ett samtal från adressboken

2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer.

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

] Tryck och håll ned raderingsknappen

om du vill radera

hela numret.
3. Tryck

för att ringa.

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

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

.

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

A nvä n d n i n g

För att avsluta samtalet, tryck på

Ringa ett samtal

Justera volymen
Om du vill justera volymen i hörluren under ett pågående samtal
använder du sidoknapparna . Tryck på sidoknappen upp om du
vill höja volymen och sidoknappen ned om du vill sänka volymen.
] Justera volymen under pågående samtal med

navigeringsknapparna.

Besvara ett samtal
När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande
telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet
kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller
namnet/fotot om de är sparade i telefonboken).
1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du
telefonen. (Om Lucka öppen har ställts in som svarsläge. Se
sidan 59 [meny 9-3-2].)

.
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Användning
Anmärkning
A nvä n d n i n g

] Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge (se

sidan 41 , besvarar du samtal genom att trycka på vilken
knapp som helst utom
eller höger funktionsknapp.
] Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder
Adressbok eller andra funktioner.
2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck

.

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning.
Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en
ordlista som automatiskt “gissar” vilket ord du vill skriva. Det
går betydligt snabbare att skriva text i detta läge. Det här kan
även kallas textinmatning med igenkänning.

Diskret läge

ABC

Du kan aktivera det diskreta läget genom att trycka in och hålla
ned knappen
efter att du har öppnat telefonen.

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.

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

Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror genom att använda mobilens
knappsats. Till exempel för att lagra namn i telefonboken eller
skriva meddelanden.
Du kan skriva text på telefonen på följande sätt.
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T9

123 (sifferläge)
Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att
växla till 123-läge i ett textfält, tryck på
tills 123-läget
visas.
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Textläge

Välja textläge

2. Tryck
. för att ändra textläge.
Aktivt textläge visas längst upp till
höger på displayen.

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med
hjälp av ABC-läget
- Du kan välja språk för T9-läget. Du kan även trycka på den
vänstra funktionsknappen [Val] och sedan välja T9-språk.
Välj det språk du önskar för T9-läget. Du kan även stänga av
T9- läget genom att välja T9 av. I telefonens
standardinställning är T9 aktiverat.

Val

A nvä n d n i n g

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

2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.

Använda T9
Med T9 kan du skriva in text snabbt. Funktionen baseras på en
inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.
Du kan aktivera eller avaktivera T9-läget och ändra T9-språk
genom att hålla ned knappen
.
1. När telefonen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom
att använda knapparna
–
. Tryck en gång per
bokstav.
- Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte
bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen
och välj ord.

Exempel:
Tryck

för att skriva Inne.

Tryck

[Nedåtpil] för att skrivaGömd.

3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på
knappen
. Ta bort bokstäver genom att trycka på

.

Anmärkning

] För att avsluta utan att spara, tryck

.Telefonen går

tillbaka till passningsläge.

Använda ABC-läget
Använd knapparna

till

för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
- Tryck en gång för den första bokstaven.
- Tryck två ggr för den andra.
- Osv.
2. Infoga ett blanksteg genom att trycka en gång på knappen
. Radera en bokstav med knappen
. Tryck in och
håll ned knappen
så rensas skärmen på tecken.
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Användning
Anmärkning
A nvä n d n i n g

] Här kan du se en översikt över knappar, tecken och

bokstäver.

Bokstäver och tecken

Knapp

Versaler

Gemener

Använda symbolläget
I symbolläget kan du infoga ett antal symboler och specialtecken.
Tryck på knappen
om du vill infoga en symbol. Använd
navigeringsknapparna till att bläddra mellan symbolerna och
tryck på motsvarande tangent och sedan på OK-knappen.

.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

Kontakter

G H I 4 Ï Ì Í Î Gˇ

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

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

M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ OE m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ oe
P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Mellanslag 0

Mellanslag 0

123 - skriva siffror i textläge
Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till
exempel ett telefonnummer).
Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och
ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.
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Du kan snabbt växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla
ned knappen
.

Meny för pågående samtal
I telefonen finns ett antal kontrollfunktioner som du kan använda
under ett pågående samtal.Om du vill använda de här
funktionerna under ett samtal trycker du på vänster
funktionsknapp [Alternativ].
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Under ett samtal

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

Växla mellan två samtal
Om du vill växla mellan två samtal trycker du på den vänstra
funktionsknappen och väljer Växla eller trycker på knappen

.

Svara på inkommande samtal
Om du vill svara på ett inkommande samtal när mobilen ringer
trycker du helt enkelt på knappen
. Du kan meddelas av
mobiltelefonen om inkommande samtal medan du redan är i ett
samtal. En signal hörs i öronsnäckan och skärmen visar att ett
andra samtal väntar.

A nvä n d n i n g

Den meny som visas på mobilens skärm under ett samtal är
annorlunda än den vanliga huvudmeny som visas i viloläget, och
alternativen beskrivs nedan.

Den här funktionen, som kallas Samtal väntar, är bara tillgänglig
om det finns nättjänster för det.
Om du vill ha närmare information om hur du aktiverar och
avaktiverar det läser du om Samtal väntar [meny 9-3-4] på sidan
59.
Om Samtal väntar är aktiverat kan du parkera det första samtalet
och svara på det andra genom att trycka på
eller genom att
trycka på den vänstra funktionsknappen [Svar].

Avvisa inkommande samtal
Du kan avvisa ett inkommande samtal utan att svara genom att
helt enkelt trycka på knappen
. Du kan ignorera ett
inkommande samtal under pågående samtal genom att trycka på
.

Justera volymen under ett samtal
Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på
vänster navigeringsknapp.

Aktivera DTMF-toner under ett samtal
Om du vill aktivera DTMF-toner under ett samtal trycker du på
den vänstra funktionsknappen och väljer sedan DTMF på. Du kan
stänga av DTMF-tonerna på samma sätt. Med hjälp av DTMFtoner kan telefonen använda sig av en automatisk växel.
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Användning
A nvä n d n i n g

Stänga av mikrofonen

Ringa ytterligare ett samtal

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka
på knappen [Meny] och sedan välja Ljud av. Du kan sätta på
mobilens ljud igen genom att välja Ljud på. När mobilens
mikrofon är avstängd kan inte de uppringande höra dig, men du
kan höra dem.

Du kan ringa ett andra samtal under pågående samtal. Ange det
andra numret och tryck på knappen.
.

Flerparts- eller konferenssamtal

Upprätta ett konferenssamtal

Flerparts- eller konferenstjänsten gör att du kan prata samtidigt
med fler än en person, om nätverksoperatören har funktioner för
den här tjänsten. Ett flerpartssamtal kan bara aktiveras när du har
ett aktivt och ett parkerat samtal, som båda har besvarats.
När ett flerpartssamtal har aktiverats kan ytterligare samtal
läggas till, avbrytas eller frånskiljas (dvs. tas bort från
flerpartssamtalet men fortfarande vara anslutet till dig) av den
person som aktiverade flerpartssamtalet. De här alternativen är
tillgängliga på menyn för pågående samtal. Maximalt antal
deltagare i ett flerpartssamtal är fem. När det har inletts så har
du kontrollen över flerpartssamtalet och endast du kan lägga till
nya samtal.

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

När det andra samtalet har kopplats parkeras det första samtalet
automatiskt. Du kan växla mellan samtal genom att trycka på den
vänstra funktionsknappen och sedan välja Växla.

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

Aktivera det parkerade konferenssamtalet
Tryck på den vänstra funktionsknappen och välj sedan
Konferens/Delta i alla.

Lägga till samtal till konferenssamtalet
Om du vill lägga till ett samtal i ett pågående konferenssamtal
trycker du på den vänstra funktionsknappen och väljer
Konferens/Delta i alla.
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Visa deltagare i konferenssamtal
A nvä n d n i n g

Om du vill bläddra bland de nummer som deltar i ett
konferenssamtal på mobilens skärm använder du
navigeringsknapparna upp/ned.

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

Avsluta ett konferenssamtal
Den deltagare i ett konferenssamtal vars nummer visas på
skärmen kan kopplas bort genom att du trycker på knappen
.
När du vill avsluta ett konferenssamtal trycker du på den vänstra
funktionsknappen och väljer Konferens/Avsluta flerpartssamtal.
Om du trycker på den vänstra funktionsknappen och väljer
Konferens/Avsluta alla avslutas alla samtal, både aktiva och
parkerade.
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Menyträd
Följande illustration visar den tillgängliga menystrukturen och visar det nummer som har tilldelats varje menyalternativ.

M e ny t rä d

1. Profiler (se sidan 29)
Normal
Högt
Headset
Endast vibration
Tyst

3. Samtalsreg (se sidan 34)
3.1 Missade samtal
3.2 Mottagna samtal
3.3 Uppringda samtal
3.4 Ta bort senaste samtal
3.5 Samtalskostnad
3.6 GPRS-information

2. Kontakter (se sidan 31)
2.1 Sök
2.2 Lägg till ny
2.3 Samtalsgrupper
2.4 Kortnummer
2.5 Inställningar
2.6 Kopiera alla
2.7 Ta bort alla
2.8 Information
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4. Verktyg (se sidan 37)
4.1 Favorit
4.2 Spel
4.3 Miniräknare
4.4 Enhetskonverterare
4.5 Världstid
4.6 SIM-tjänst

KG120_Swe_0517.qxd

2007.5.17

5. Meddelanden (se sidan 39)

6. Kalender (se sidan 44)
6.1 Alarmklocka
6.2 Kalender

7. Nedladdningar (se sidan 45)

Page 27

8. Internet (se sidan 46)
8.1 Hem
8.2 Bokmärken
8.3 Gå till URL
8.4 Inställningar

M e ny t rä d

5.1 Skriv SMS
5.2 Inkorgen
5.3 Utkorgen
5.4 Utkast
5.5 Röstbrevlåda
5.6 Informationsmeddelande
5.7 Mallar
5.8 Inställningar

4:12 PM

9. Inställningar (se sidan 48)
9.1 Datum och tid
9.2 Telefon
9.3 Samtal
9.4 Säkerhet
9.5 Nät
9.6 GPRS-inställning
9.7 Återställ inställningar
9.8 Minnesstatus

7.1 Bilder
7.2 Ljud
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Hur du använder valknapparna
H u r d u a nvä n d e r va l k n a p p a r n a

Funktionerna i mobilen är organiserade i menyer och
undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med
vänster och höger valknapp, [
] och [
].

Meny

Tryck på vänster valknapp
för att välja det som står
ovanför.
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Favorit

Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det
aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles
ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället
har.

Tryck på höger valknapp
för att aktivera
motsvarande funktion.
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Profiler

Tryck på vänster valknapp [Meny] och välj Profil med hjälp av
vänster/höger pilknapp.

] Signaltyp

meddelanden: Ange signaltyp för

meddelandekvitto.
] Meddelandesignal: Ange meddelandesignal för

meddelandekvitto.

P ro f i l e r

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter
omgivningen. Det finns fem förinställda Profiler: Normal,Högt,
Headset,Endast vibration Tyst

] Tangentvolym: Justerar volymen för knapptoner.

Aktivera

] Tangentton: Välj önskat ljud från listan.

1. Listan med Profiler visas.

] Lucksignal: Ställ in signalen som avges när luckan öppnas.

2.Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp
[Välj] eller OK-knappen.

] Ljudeffektvolym: Justerar volymen för ljudeffekter.

3. Välj därefter Aktivera.

] vAutomatiskt svar: Den här funktionen kan bara aktiveras när

] Volym

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

mobilen är ansluten till handsfree eller headset.

Anpassa

- Av: Mobilen svarar inte automatiskt.

Bläddra till önskad profil i listan. Tryck på OK eller vänster
valknapp, välj därefter Anpassa. Följande alternativ visas:

- Efter 5 sek: Mobilen svarar automatiskt efter fem sekunder.

] Signaltyp

- Efter 10 sek: Mobilen svarar automatiskt efter tio sekunder.

inkommande: För samtal.

] Ringsignal: Välj den ringsignal du önskar i listan.
] Ringsignalvolym: Justerar volymen för ringsignalen.
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Profiler
Ändra namn
P ro f i l e r

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

Anmärkning

] Du kan inte ändra namn på Endast vibration, Tyst eller

Headset.
1. Om du vill ändra namn på en profil bläddrar du till profilen i
profillistan, trycker på vänster funktionsknapp eller OK och
väljer Ändra namn.
2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster
valknapp [OK].
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Kontakter
- Tryck på vänster funktionsknapp [Meny] i viloläge och sedan på
Sök.

Sök

Meny 2-1

1. Välj Sök. Du blir ombedd att ange ett namn.
2. Skriv början på namnet som du söker och tryck på vänster
valknapp [Sök].

Anmärkning

] Du kan snabbsöka genom att ange den första bokstaven

eller siffran i namnet eller numret du vill söka efter.
Du kan även bläddra genom adressboken från början
genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lista]
direkt.
3. När du har hittat önskad kontakt kan du ringa upp den genom
att trycka på knappen
. Eller tryck på vänster valknapp
[Val] för att använda följande alternativ.
] Redigera: Du kan redigera namn, nummer, grupp och tecken

med hjälp av navigeringsknappen.
]

Skriv SMS: När du har hittat numret du söker kan du skicka
ett textmeddelande till det valda numret.

] Ta

bort: Ta bort en post.

] Huvudnummer: Du kan markera det mobil-, hem- eller

arbetsnummer som du vanligen använder. När du har gjort det
kommer det numret att visas som huvudnummer.

Lägg till ny

Ko n ta k te r

Du kan spara nummer och tillhörande namn i minnet på din
telefon eller på SIM-kortet.

Meny 2-2

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken.
Telefonens minne rymmer 200 poster. SIM-kortets
minneskapacitet beror på mobiloperatörens tjänster. Antalet
tecken beror på SIM-kortet (telefonen: upp till 40 tecken).

Anmärkning

] Maximal längd på lagrat namn och nummer beror på

typen av SIM-kort.
1. Bläddra till och markera Lägg till ny och tryck på [OK].
2. Du kan lägga till nya kontaktposter i
SIM-kortsminnet eller telefonminnet. För att välja minne går du
till Ange minne [Meny 2-5-1].
] SIM-kort:

Du kan ange ett namn och nummer och välja önskad grupp
(beroende på SIM-kortet).
] Telefon:

Du kan ange ett namn och nummer, välja önskad grupp.

] Kopiera: Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till telefonen

och tvärtom.
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Kontakter
Samtalsgrupper

Meny 2-3

Kortnummer

Meny 2-4

Ko n ta k te r

Du kan dela in adressboksposterna i sju grupper. Använd
funktionen för att tilldela en ringsignal eller en bildikon till varje
grupp. Det ger en identifikation av samtalen från varje grupp.

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

1. Välj Samtalsgrupper. Alla grupplistor visas: Familj, Vänner,
Kollegor, VIP, Grupp 1, Grupp 2 och övriga.

1. Bläddra till Kortnummer, tryck sedan på [Val].

2. Välj vilket gruppnamn du vill använda genom att trycka på
vänster valknapp[OK].
Nu visas följande undermenyer.
] Medlemslista: Visar medlemslistan i gruppen.
] Gruppringsignal: Använd den här för att välja vilken

ringsignal som ska användas när du tar emot ett telefonsamtal
från en person i gruppen.
] Gruppikon: Använd den här för att välja vilken ikon som ska

visas när du tar emot ett telefonsamtal från en person i
gruppen.
] Lägg
] Ta

till medlem: Lägger till en medlem i gruppen.

bort medlem: Ta bort en medlem från gruppen.

] Ändra

namn: Ger gruppen ett nytt namn.

2. Om du vill lägga till ett nummer till Kortnummer, väljer du
[Val]. Sök efter namnet i adressboken.
3. Du kan ändra eller ta bort ett kortnummer, ringa ett samtal
eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster
valknapp [Alternativ].

Inställningar

Meny 2-5

Standardminne
Du kan välja mellan SIM-kortsminnet och telefonminnet för
funktionen Kontakter. Om du väljer Variabel när du lägger till en
post får du en fråga om var du vill spara numret.

Sök på
Bläddra till och markera Sök efter och tryck på

[OK].

- Välj: Du får en fråga om hur sökningen ska göras.
- Namn eller Nummer: En sökning görs efter en post per
namn eller nummer.
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Visa

Information
[OK].

- Endast namn: Ställ in adressboklistan så att den endast visar
namn.

Meny 2-8

Tjänstenummer (om SIM-kortet stöder
funktionen)

- Namn & nummer: Ställ in adressboklistan så att den visar
namn och nummer.

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som
tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det). Bland
dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till
röstbrevlådor.

Kopiera alla

1. Välj alternativet Servicenummer.

Meny 2-6

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till
telefonminnet och tvärt om.
] SIM

2. De tillgängliga tjänsterna visas.

till telefon: Kopierar nummer från SIM-kortet till

mobilens minne.
]

Telefon till SIM: Kopiera nummer från mobilens minne till
SIM-kortet.

Du kan välja mellan följande alternativ:
] Behåll
] Ta

Ko n ta k te r

Bläddra och markera Visa alternativ.Tryck sedan på

3. Använd uppåt-/nedåtpilen för att välja en tjänst. Tryck på
.

Minnesstatus
Du kan kontrollera statusen hos SIMkorts- eller telefonminnet,
vilket som används.

Eget nummer

original: Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.

Du kan spara ditt eget nummer (två poster totalt) i telefonen.

bort original: Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.

Ta bort alla

Meny 2-7

Du kan ta bort alla poster på SIM-kortet eller i telefonminnet.
Funktionen kräver att du anger säkerhetskoden. Tryck på
för
att återgå till viloläge.

33

KG120_Swe_0517.qxd

2007.5.17

4:12 PM

Page 34

Samtalsreg
S a m ta l s re g

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om
nummerpresentation stöds i mobilnätet. Numret och namnet (om
det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då
samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

] Ta bort ett samtal från listan.

Missade samtal

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående
samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).
När ett telefonnummer har markerats kan du ringa upp numret
genom att trycka på sändknappen. Med hjälp av knappen
[Alternativ], kan du även:

Meny 3-1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade
samtalen. När ett telefonnummer har markerats kan du ringa upp
numret genom att trycka på sändknappen. När du har tryckt på
vänster funktionsknapp [Alternativ], kan du även:
] Visa tillgänglig information, ring upp det eller spara det i

adressboken.
] Ange ett nytt namn för numret och spara båda i telefonboken.
] Ta bort ett samtal från listan.

Meny 3-2

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna
samtalen.När ett telefonnummer har markerats kan du ringa upp
numret genom att trycka på sändknappen. När du har tryckt på
vänster funktionsknapp [Alternativ], kan du även:
] Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara

det i telefonboken.
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Uppringda samtal

Meny 3-3

] Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara

det i telefonboken.
] Ange ett nytt namn för numret och spara båda i telefonboken.
] Ta bort ett samtal från listan.
] Skicka ett meddelande till numret.

] Skicka ett meddelande till numret.

Mottagna samtal

] Skicka ett meddelande till numret.

] Ange ett nytt namn för numret och spara båda i telefonboken.

Anmärkning

] Du kan ta bort alla samtalsposter från listan via menyn

Ta bort senaste samtalen [Meny 3- 4].

Ta bort senaste samtal

Meny 3-4

Här kan du rensa listorna över senaste samtal, mottagna samtal
eller uppringda samtal. Du kan även rensa alla listorna på en
gång genom att välja Alla samtal.
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Samtalskostnad

Meny 3-5

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för
inkommande och utgående samtal. Du kan även återställa
samtalstiden genom att välja Återställ alla.

] Alla

samtal: Längd på senaste samtal.

samtal: Total längd på alla ringda och inkommande

samtal sedan samtalstiden senast återställdes.
] Mottagna

samtal: Längd på mottagna samtal.

] Uppringda
] Återställ

samtal: Längd på uppringda samtal.

alla: Du kan ta bort alla poster med samtalstid.

Anmärkning

] Nätoperatörens faktiska tidsdebitering för dina samtal

kan variera, beroende på nättjänster, avrundning, etc.

Visa samtalskostnad
Du kan se kostnaden för ditt senaste samtal, alla samtal,
återstående summa samt återställa kostnaden. Om du vill
återställa kostnaden måste du ange
PIN2-koden.

Anmärkning

] Nätoperatörens faktiska debitering för dina samtal kan

vara ett annat, beroende på nättjänster, avrundning,
skatter etc.

Inställningar (SIM-beroende)
] Ange

S a m ta l s re g

Samtalslängd

] Senaste

Page 35

tariff: Du kan ställa in valuta och kostnad per
markering. Kontakta din operatör för prisinformation.

Du måste ha PIN2-koden för att välja valuta eller enheter på den
här menyn.

Anmärkning

] När alla enheter har använts kan inga samtal göras

förutom nödsamtal. Beroende på SIM-kortet kan du
behöva PIN2-koden för att ställa in gränsen för
samtalskostnad.
] Ange

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

] Automatisk

visning: Med den här funktionen kan du
automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om
funktionen är På visas den senaste kostnaden för samtalet.
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Samtalsreg
GPRS-information

Meny 3-6

S a m ta l s re g

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som
överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit
uppkopplad. (GPRS betyder General Packet Radio Service.)

Samtalslängd
Du kan se längden på Senaste samtal och Alla samtal. Du kan
även återställa samtalstiden genom att välja Återställ alla.

Datavolym
Du kan kontrollera Skickat, Mottaget och Alla datamängder samt
använda funktionen Nollställ alla.
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Verktyg
Favorit

Meny 4-1

1. Lägg till en ny favorit, tryck på vänster funktionsknapp,
bläddra sedan genom menylistan med navigeringsknapparna.
Markera genom att trycka på vänster funktionsknapp.

Miniräknare

Med den här funktionen kan du använda telefonen som
kalkylator. Kalkylatorn har räknesätten +, –, x, ÷: addition,
subtraktion, multiplikation och division.(Du kan ange nummer
upp till andra decimalplatsen.)

2. Vill du visa och ändra en favorit trycker du på vänster
funktionsknapp. Följande alternativ är tillgängliga:

Kalkylatorns användning

] OK: Starta menyn.

2. Välj räknesätt med pilknapparna.

] Ändra: Använd för ändring av aktuell favorit.

Anmärkning

] Ta

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.

] För att ångra tryck på

bort/Ta bort alla: Ta bort favoriten.

] Information: Använd det här alternativet när du vill visa

alternativets översta meny.

Spel

Meny 4-3

Ve r k tyg

Med det här alternativet kan du lägga till dina egna favoriter till
den lista som redan finns. När du skapar en egen meny kan du få
åtkomst till önskad funktion snabbt med en inaktiv skärm genom
att trycka styrknappen uppåt.

3. Tryck på höger funktionsknapp eller knappen Avbryt för att
backa eller starta om.

.
För att skriva decimaltecken tryck på
.
För att skriva in ett minustecken tryck på

.

3. Tryck på den vänstra valknappen [Resultat] eller OK för att
visa resultatet.
Meny 4-2

Du kan roa dig med att spela de underhållande spelen på din
telefon.

4. Efter beräkningen trycker du på den vänstra funktionsknappen
[Nollställ] för att återgå till det ursprungliga läget.

1. Tryck på OK för att öppna spelmenyn.
2. Bläddra i styrlistan med hjälp av navigeringsknapparna och välj
genom att trycka på OK.
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Verktyg
Enhetskonverterare

Meny 4-4

Ve r k tyg

Här kan varje mått omvandlas från en enhet till en annan.
Fyra olika sorters mått kan omvandlas: Längd/Area/Vikt/Volym.
1. Välj en enhet genom att trycka [Enhet].
2. I avsnittet Aktuell väljer du den enhet som du vill konvertera
med hjälp av vänster/höger pilknapp.

Världstid

3. Flytta till avsnittet Konvertera genom att trycka på nedåtpilen.

1. Välj en stad i din egen tidszon genom att trycka på
uppåt/nedåt/vänster/höger pilknapp en eller flera gånger.
Lokalt datum och tid visas.

4. Välj den enhet som du vill konvertera till med hjälp av vänster/höger pilknapp.

2. Om du vill ändra tiden som visas i viloläge till den valda tiden
trycker du på vänster valknapp [Ange]. och välj Ställ in.

5. Ange nummer med hjälp av sifferknapparna. Konverteringen
beräknas automatiskt.

SIM-tjänst

Anmärkning

(SIM-beroende)

] Du kan infoga ett decimaltal genom att trycka på

knappen

.

Meny 4-6

Din tjänsteleverantör kan erbjuda speciella program via
SIM-kortet. Om du är registrerad för någon av tjänsterna så visas
tjänstens namn sist på huvudmenyn. Med SIM-tjänsterna
anpassas telefonen för framtiden genom att nya tjänster från din
nätoperatör kan användas när de utvecklas.
Du får mer information från din nätoperatör.
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Meny 4-5

Du kan kontrollera aktuell GMT-tid (Greenwich Mean Time) och
huvudstäder runt om i världen med navigeringsknapparna.
På skärmen visas namnet på staden, aktuellt datum och tid.
Välj tidszonen där du befinner dig genom att göra följande:
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Meddelanden
och välj Meddelanden med

Skriv SMS

Meny 5-1

] Sänd: Ange telefonnumret eller välj ett nummer i telefonboken

eller det senaste telefonnumret. Du kan skicka ett meddelande
till sex telefonnummer på en gång. Tryck på den vänstra
funktionsknappen [Val].
Nu visas följande alternativ.

Telefonen har funktioner för röstmeddelanden och SMSmeddelanden.

] Spara: Med det här alternativet sparar du meddelandet så att

Röst- och SMS-meddelanden är tjänster som tillhandahålls av
nätoperatören. Kontakta din nätoperatör för mer information.

] Teckensnitt: Ställer in teckenstorlek och teckenstil.

När symbolen
visas har du fått ett röstmeddelande.
När symbolen
visas har du fått ett nytt textmeddelande.
När ikonen
visas, har du fått ett nytt röstmeddelande och
textmeddelande samtidigt. Om meddelandeminnet är fullt visas
ett meddelande och symbolen
blinkar. Du kan då inte ta
emot nya meddelanden. Använd alternativet Ta bort på menyn
Inkorg och ta bort gamla meddelanden. När det finns utrymme i
meddelandeminnet skickas SMS-meddelanden som tidigare inte
kunnat tas emot till din telefon (så länge det finns tillräckligt med
utrymme).
1. Skriv in ditt meddelande. Information om hur du skriver in text
finns på sidorna 23-26 (Skriva text).

Meddelanden

Tryck på menytangenten
navigeringsknapparna.

du kan skicka det senare.

] Färg: Du kan välja Färg för förgrund och bakgrund.
] Placering: Du kan ställa in positionen för meddelandet –

vänster, mitten eller till höger.
] Lägg

till i T9-ordlista: Du kan lägga till egna ord. Den här
menyn visas endast när redigeringsläget är inställt på
T9ABC/T9Abc/T9abc.

] T9-språk: Välj språk för T9. Du kan även avaktivera T9-

inmatningsläget genom att välja ”T9 av”.
] Avsluta: Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till

meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

2. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ
och trycker på den vänstra funktionsknappen
[Val].

3. Du kan även skicka bilagor genom att trycka på den högra
funktionsknappen [Lägg till] medan du skriver ett
meddelande.

Du kan välja mellan följande alternativ.

] Symbol: Du kan infoga specialtecken.
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Meddelanden
] Bild: Du kan infoga standardbild eller bilder i Mina bilder som

Anmärkning

Meddelanden

] SIM-meddelande refererar till meddelandet som har

fungerar som textmeddelanden.

sparats i SIM-minnet. Om telefonminnet är fullt sparas
nya inkommande meddelanden automatiskt som
SIM-meddelanden.

] Ljud: Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.
] Textmall: Du kan använda de textmallar som finns i telefonen.
] Kontakter: Du kan lägga till telefonnummer i adressboken.

Varje inkommande meddelande har följande tillgängliga alternativ.

] Mitt

] Visa: Du kan visa det valda meddelandet.

visitkort: Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.

Inkorgen

Meny 5-2

Mottagna textmeddelanden och pushmeddelanden kan sökas
och innehållet visas. Mottagna meddelanden visas i
datumordning. Du får ett meddelande när du får ett meddelande.
De sparas i Inkorgen. Du kan identifiera varje meddelande med
ikoner. I ikonbeskrivningen nedan finns mer information. Om
telefonen visar "Ingen plats för meddelanden" kan du bereda
plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

Symbol

Symbolförklaring

] Svara: Svara på mottaget meddelande.
] Vidarebefordra: Vidarebefordrar ett mottaget meddelande

till andra mottagare.
] Ring
] Ta

tillbaka: Du kan ringa upp avsändaren.

bort: Du kan radera aktuellt meddelande.

] Visa

information: Du kan visa information om mottagna
meddelanden, meddelandedatum och tid, meddelandetyp och
storlek.

] Ta

bort alla: Tar bort alla meddelanden i mappen.

Läs SIM-meddelande
Oläst SIM-meddelande

Meny 5-3

Oläst meddelande

Du kan visa en lista över och innehållet i skickade meddelanden
på den här menyn, och även bekräfta om överföringen har
genomförts.

Pushmeddelande

Du kan välja mellan följande alternativ.

Läs meddelande
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] Visa: Visar aktuellt meddelande.

] Visa

] Ta

] Ta

bort: Raderar aktuellt meddelande.

] Visa

information: Du kan kontrollera uppgifterna om varje

meddelande.
] Ta

bort alla: Tar bort alla meddelanden i mappen.

Används för att visa skickade meddelanden. För varje skickat
meddelande kan du se leveransstatus.

information: Kontrollera datum, tid, typ och filstorlek

för meddelandet.

bort alla: Tar bort alla utkast till meddelande.

Röstbrevlåda

Meny 5-5

Meddelanden

] Sänd: Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.

Här kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om tjänsten
stöds av din operatör). Innan du kan använda denna tjänst måste
du först ange numret till din röstbrevlåda som du får från din
operatör.

Anmärkning
Symbol

] När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen

Symbolförklaring

på displayen. Kontakta operatören för att få
information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa
in din telefon på rätt sätt.

Skickat SMS
Ej skickat SMS

Informationsmeddelande

Bekräftat skickat SMS

Utkast

Meny 5-4

På den här menyn kan du se meddelandelistan sparad som
Utkast. Bläddra genom listan med navigeringsknapparna. Varje
innehåll har följande alternativ.
] Visa: Visa meddelande sparat som utkast.
] Redigera: Redigera meddelandet innan det skickas.
] Ta

bort: Tar bort det markerade meddelandet.

Meny 5-6

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från
GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om
t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser.
Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta
operatören bara du skriver in rätt nummer för
informationstjänsten. När du har fått ett
informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar
att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För
att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:
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Meddelanden
Läs

(Meny 5.6.1)

Meddelanden

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läsa visas
det på displayen.

den valda textmallen från mallistan.
] Skriv

meddelande: Om du vill använda mallen och skicka ett

MMS.

Ämnen (Meny 5.6.2)
(Beroende på nät och abonnemang)
] Lägg

till ny: För att spara nummer till

informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.

Mallar Meny 5-7
Det finns två fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa
och redigera textmallar eller skapa nya.

Textmeddelande
• Ring mig.
• Jag är sen. Jag kommer dit klockan.
• Var är du nu?
• Jag är på väg.
• Viktigt. Kontakta.
• Jag älskar dig.

Du kan välja mellan följande alternativ:
] Visa: Visa uppgifterna om mallen.
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] Redigera: Används för att skapa en ny textmall eller redigera

]

Lägg till ny: Om du vill skapa en ny mall.

] Ta

bort/Ta bort alla: Raderar alla multimediamallar från

listan.

Mitt visitkort
Med det här alternativet kan du skapa ditt eget visitkort med
namn, telefonnummer, fax och e-postadress. Du skapar ett nytt
visitkort genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lägg till]
och ange informationen i fälten. När du har skapat visitkortet
finns följande alternativ tillgängliga.Tryck på vänster
funktionsknapp Val:
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] Redigera: Används för att ändra sparade uppgifter på

] Skriv

emot adressen till SMS-centret via den här menyn.

meddelande: Du kan redigera visitkortet och skicka

det som ett textmeddelande.
] Ta

bort: Ta bort visitkort.

Inställningar

] SMS-center: Om du vill skicka ett textmeddelande kan du ta

Meny 5-8

Textmeddelande
] Meddelandetyp:

Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, Epost, ERMES
Meddelandetypen är vanligtvis inställd på Text. Du kan ändra
texten till andra format. Kontakta din operatör för mer
information om denna funktion.
] Giltighetsperiod: Med den här nättjänsten kan du ange hur

länge du vill att dina meddelanden ska sparas i
meddelandecentralen.
] Mottagningsbekräftelse: Om du väljer Ja kan du kontrollera

Röstbrevlådecenter
Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av
operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas
symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få
information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din
telefon på rätt sätt.
1. Håll ned knappen

Meddelanden

visitkortet.

i viloläge.

2. Du kan markera följande undermenyer:
] Hem: Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja

Hem.
] Roaming: Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på

röstmeddelanden även när du är utomlands.

Informationsmeddelande
Du kan välja om du vill ta emot informationsmeddelande eller
inte.

om ditt meddelande har skickats eller ej.
] Svar

via samma servicecenter: När ett meddelande skickas
kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din
telefonräkning.
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Kalender
Ka l e n d e r

Tryck på menytangenten
navigeringsknapparna.

Kalender

och välj Planerare med

Alarmklocka

Meny 6-1

Det finns fem alarmklockor tillgängliga. Ställ in alarmet på en viss
tidpunkt.
När du har markerat en alarmklocka med vänster funktionsknapp
[välj]:

Meny 6-2

På den här menyn visas en kalender. Högst upp på skärmen visas
plats för datum. En fyrkantig markör används för att hitta en
bestämd dag. I det nedre högra hörnet på skärmen visas ett
schema eller anteckning för den dagen. Med den här funktionen
får du hjälp med att komma ihåg scheman och anteckningar. Ett
ljudande alarm kan ställas in för en speciell anteckning.
Ändra dag, månad och år.

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

Knapp

Beskrivning
Varje år

2. Alarmtid: Ange tidpunkt för alarmet med sifferknapparna.

Varje månad

3. Upprepa: Välj ett av alternativen Varje dag och Alla dagar med
den vänstra/högra navigeringsknappen.

Varje vecka
Varje dag

4. Alarm använder alarmmelodi: Välj önskad alarmmelodi med
vänster/höger navigeringsknapp.
5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [OK].

I läget Kalender trycker du på den vänstra funktionsknappen
[Val] enligt följande:

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

] Lägg

När en alarmfunktion har aktiverats visas “
” i viloläget.
När alarmtiden infaller spelas alarmmelodin upp.
] Stäng av alarmet med höger funktionsknapp [Avsluta].
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till ny: Du kan lägga till ett nytt schema eller anteckning
för det valda datumet. Ange ämnet och tryck sedan på den
vänstra funktionsknappen
[OK].

] Ta

bort alla: Du kan ta bort alla anteckningar.
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Nedladdningar

Bilder

Meny 7-1

Nedladdningar

Du kan ansluta till Internet för att hämta bilder eller ljud via din
WAP-läsare om din leverantör tillhandahåller den tjänsten.
Kontrollera med din leverantör om tjänsten tillhandahålls och
begär uppgifter om hur den används.

När du har markerat en bild trycker du på den vänstra
funktionsknappen Visa och kontrollerar alternativen enligt
följande:
] Använd

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

] Ta

bort: Radera en fil.

] Ändra

namn: Ändra den markerade filens namn.

Ljud

Meny 7-2

När du har markerat en bild trycker du på den vänstra
funktionsknappen Visa och kontrollerar alternativen enligt
följande:
] Välj

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

] Ta

bort: Radera en fil.

] Ändra

namn: Ändra den markerade filens namn.
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Internet
I n te r n et

Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application
Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och
information om flygtider.
De här tjänsterna har tagits fram särskilt för mobiltelefoner och
underhålls av WAP-tjänsteleverantörer.

Bokmärken

Om du vill veta mer om WAP-tjänster, -priser och tariffer
kontaktar du din telefonnätsoperatör eller den tjänsteleverantör
vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan även
informera dig om hur du använder de olika tjänsterna.

]

Anslut: Anslut till URL-adressen.

]

Lägg till ny: Skapa nytt bokmärke i den aktuella mappen.

]

Redigera: Ändra bokmärket.

]

Ta bort/Ta bort alla: Ta bort URL-adressen.

Anmärkning

] WAP-läsarens menyer kan variera beroende på vilken

version av läsaren som du har.

Hem

Meny 8-1

Meny 8-2

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt kan
hitta dem senare.
Alternativ i bokmärkesvyn.

Gå till URL

Meny 8-3

Du kan ansluta direkt till önskad webbplats.
Du måste ange ett specifikt URL.

Hemsidan finns angiven i den aktiverade profilen.

Inställningar

Meny 8-4

Du kan ange profil, cache, cookies och säkerhet som rör Internettjänster.
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Töm cache

Den information eller de tjänster du har åtkomst till lagras i
telefonens cache-minne.

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

Varje profil har undermenyer enligt följande:

Alla cookies tas bort.

] Aktivera: Ställ in en aktuell profil som standard.

Radera cookie
Säkerhet

] Inställningar: Redigera olika poster i den aktuella profilen.

En lista över tillgängliga certifikat visas.

] Byt

] Behörighet: Du kan se listan över behörighetscertifikat som

] Ta

namn: Revidera namnet på profil.

bort: Används för att lägga till nya profiler.

Tillåt cache

I n te r n et

Profiler

har lagrats i telefonen.
] Personlig: Du kan se listan över personliga certifikat som har

lagrats i telefonen.

Om den ställer in den på På kommer information eller tjänster
som du har öppnat att sparas i cache-minnet på telefonen.

Återställ profiler

Tillåt cookies

Du kan återställa inställningarna för profiler.

Om den ställer in den på På kommer information eller tjänster
som du har öppnat att sparas i cache-minnet på telefonen.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

Tryck på menytangenten
navigeringsknapparna.

och välj Inställningar med

Datum och tid

Telefon
skärmen i viloläge.

Meny 9-1

Med hjälp av det här alternativet kan du ändra den aktuella tiden
och datumet som visas.
Följande alternativ finns tillgängliga.

]

Här kan du ange dag, månad och år. Du kan ändra datumformat
via menyalternativet Datumformat.

]

Språk: Du kan välja visningsspråk. När språkalternativet är
inställt på Automatiskt väljs språket i enlighet med det språk
som SIM-kortet använder. Engelska används om språket på
SIM-kortet inte kan användas av telefonen.

]

Bakgrundsbelysning: Använd den här för att välja om
telefonen ska använda bakgrundsbelysningen eller ej. Du kan få
lite längre vilo-/samtalstid genom att slå av
bakgrundsbelysningen.

Datumformat

Ange tid
Här anger du aktuell tid. Du kan ändra tidsformat via
menyalternativet Tidsformat.

Tidsformat
24-timmar
12-timmar

48

Välkomsttext: Om du väljer På kan du ändra texten som visas
i passningsläge.

Ange datum

DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
MM/DD/ÅÅÅÅ (månad/dag/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)

Meny 9-2

] Bakgrundsbild: Välj bakgrunden som ska visas på LCD-

] Displaykontrast: Här kan du justera värden för kontrasten på

LCD-skärmen.
]

Informationsfönster: Du kan visa status i vald meny innan

]

Nätnamn: Välj På om du vill att operatörens namn visas på

du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.
displayen.

Samtal

Meny 9-3

Tryck på [OK] i inställningsmenyn för att ställa in följande
samtalsparametrar.
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] Avbryt: Inaktiverar vidarekopplingen.

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

] Kontrollera

Alla röstsamtal: Vidarekopplar alla röstsamtal.
Om upptagen: Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

Svarsläge
Välj önskat läge för att besvara samtal.
] Lucka

öppen: Om du väljer detta alternativ kan du svara på
ett samtal genom att öppna luckan.

Om ej svar: Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
Om utanför täckning: Vidarekopplar röstsamtal när telefonen
är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

]

] Endast

SÄND-knappen :Om du väljer detta alternativ på

[Ring och svara].

Alla faxsamtal: Vidarekopplar alla faxsamtal till ett nummer
som har faxanslutning.

Valfri knapp: Om du väljer den här menyn så kan du ta emot
ett samtal genom att trycka på valfri knapp förutom [Avsluta]
eller den vänstra funktionsknappen.

Alla datasamtal: Vidarekopplar alla datasamtal till ett nummer
som har datoranslutning.

status: Kontrollerar status vidarekopplingen.

Avbryt alla: Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Sänd nummer
(beroende på nät och abonnemang)

Varje alternativ har följande meny:

]

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

] Aktivera: Aktiverar tjänsten.

- Röstbrevlåda: Vidarebefordrar till en röstbrevlåda. Den här
funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla
faxsamtal.

]

- Annat nummer: Här anges det nummer som du vill
vidarekoppla till.

]

- Favorit: Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.

I n s tä l l n i n g a r

Vidarekoppl

Av
Ditt telefonnummer visas inte.

Anges av nät
Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer
på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.
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Inställningar
I n s tä l l n i n g a r

Samtal väntar (Telefonnätstjänst)

Säkerhet

]

Olika lösenord används för att skydda vissa funktioner i din
telefon. Se sidan 21 för de olika lösenorden.

Aktivera
Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande
(inkommande) samtal.

]

Avbryt
Om du väljer Avbryt tar du inte emot väntande (inkommande)
samtal.

]

Kontrollera status
Visar statusen för Samtal väntar.

Minutton
När du aktiverar funktionen med På indikeras samtalstiden
genom att du hör en låg ton efter varje minut under ett samtal.

Automatisk återuppringning
]

]

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

Mobillås
Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig
användning av telefonen. När du sätter på telefonen begär den
alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat.
Om du ställer in telefonlåset till Automatiskt, kommer telefonen
att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

På

Samtalsspärr

När den här funktionen är aktiverad gör telefonen automatiskt
en återuppringning om ett samtal inte kan upprättas.

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att telefonen används
för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen
kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

Av
Telefonen gör ingen återuppringning när ett samtal inte har
upprättats.

]

Alla utgående
Alla utgående samtal spärras.

]
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Meny 9-4

Utgående internationellt
Alla utgående internationella samtal spärras.
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Utgående internationellt vid roaming

]

Alla inkommande
Alla inkommande samtal spärras.

]

Inkommande vid roaming

Fast nummer (Kontrollera om SIM-kortet stöder
funktionen)
Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa
telefonnummer.
Numren skyddas av din PIN2-kod.
]

Avbryt alla

]

Tar bort alla samtalsspärrar.
]

Ändra lösenord
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Aktivera
Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till
vissa telefonnummer.

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.
]

Avbryt
Avaktiverar funktionen.

]

Nummerlista
Visar listan över fasta nummer.

Undermenyer:

Ändra Kod

]

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och
används för att förhindra obehörig användning. Du kan ändra
åtkomstkoderna: Säkerhetskod, PIN-kod, PIN2- kod.

Aktivera
Aktivera samtalsrestriktioner.

]

Avbryt

I n s tä l l n i n g a r

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet
spärras.

Page 51

Ta bort vald samtalsrestriktion.
]

Kontrollera status
Kontrollera om samtalen är spärrade eller inte.
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Inställningar
Nät

Meny 9-5

I n s tä l l n i n g a r

Val av nät
]

Automatisk
Om du väljer läget Automatisk kommer telefonen automatiskt
att söka efter och välja ett telefonnät åt dig. När du har valt
"Automatiskt" kommer telefonen att ställas in på "Automatiskt"
även när den har slagits av och på.

]

Manuellt
En lista över tillgängliga telefonnät visas i telefonen. Du väljer
det telefonnät som du vill använda. Nätoperatören måste ha ett
samarbetsavtal med din egen nätoperatör. Du kan välja något
annat nät om inte telefonen får kontakt med det valda nätet.

]

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

52

GPRS-inställning

Meny 9-6

Du kan ställa in GPRS-tjänster beroende på olika situationer.
Koppla på Om du väljer den här menyn registreras telefonen
automatiskt till ett GPRS-nätverk när du slår på den. Genom att
starta ett WAP-program eller ett fjärranslutet datorprogram kan
du skapa en anslutning mellan telefonen och nätverket och
överföra data. När du stänger programmet avslutas GPRSanslutningen, men registreringen till GPRS-nätverket kvarstår. Vid
behov Om du väljer den här menyn upprättas GPRS-anslutningen
när du ansluter till en WAP-tjänst, och avslutas när du avslutar
WAP-anslutningen.

Återställ inställningar

Meny 9-7

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver
säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

Minnesstatus

Meny 9-8

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för
varje lagringsplats, internminne, multimedieminne och externt
minne. Du kan gå till varje lagringsmeny.
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Tillbehör
Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Standardbatteri

] Använd endast originaltillbehör från LG.

Ti l l b e h ö r

Anmärkning

] I annat fall kanske inte garantin gäller.
] Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer

information kontakta din lokala återförsäljare.

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

Headset
Ansluts till telefonen och låter
dig ha händerna fria.
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Teknisk information
Allmänt
Te k n i s k i n f o r m at i o n
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Produktnamn: KG120
System: GSM 900 / DCS 1800

Temperaturgränser
Max: +55°C
Min: -10°C
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KG120 HÅNDBOK
Norsk

Kaste det gamle apparatet
1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte miljøstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter,
avfallstjenesten, eller butikken der du kjøpte produktet.
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Innledning
Innledning

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte
mobiltelefonen KG120, designet for å fungere med det nyeste
innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.

Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon om
bruken av denne telefonen. Les all informasjonen nøye for å
oppnå optimal ytelse og for å hindre skader på eller
feilbruk av telefonen. Endringer eller modifikasjoner som
ikke er uttrykkelig godkjent i denne brukerhåndboken, kan
gjøre garantien for utstyret ugyldig.
Bruk av telefonetuier med magnetisk lås sammen med
flipptelefoner har skapt problemer som tap av
nettverkssignal og at telefoner lader ut.
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For din sikkerhet
FORSIKTIG!

ADVARSEL!

] Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et

] Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på

sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.

] Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.
] Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
] Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoff-

depoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
] For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALE

batterier og ladere.
] Ikke bruk telefonen når den lades hvis du er våt på hendene. Det

alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.
] Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.

Fo r d i n s i k ke r h et

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la
være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne
håndboken.

] All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med

elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan
påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
] Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.
] Ikke demonter telefonen eller batteriet.

kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
] Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn.

Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning, hvis de
demonteres.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Ret n i n g s l i n j e r f o r t r yg g o g e f f e k t i v b r u k

Informasjon om radiobølgeeksponering
og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)
Denne mobiltelefonen av modell KG120 er konstruert for å
overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger.
Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som
omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten
for alle personer, uansett alder og helse.
] Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet

kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene
utføres med en standardisert metode der telefonen sender med
høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
] Selv om det kan være forskjeller mellom

SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert
for å overholde de gjeldende retningslinjene for
radiobølgeeksponering.
] Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 w/kg i gjennomsnitt
fordelt på ti (10) gram vev.
] Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4

for bruk ved øret, er 0,084 w/kg (10g).

Stell og vedlikehold av produktet
A D V A R S E L ! Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er
godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk
av andre typer utstyr kan gjøre godkjennelsen eller garantien
for telefonen ugyldig, og kan være farlig.
] Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg

av reparasjoner).
] Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV,

radioapparat eller datamaskin.
] Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller

komfyrer.
] Ikke mist telefonen i gulvet.
] Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
] Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag

e.l.
] Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk

oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol).
] Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
] Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter.

Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
] Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre

telefonen skade.
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] Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.

kabler osv. er forsvarlig tilkoplet og unngå unødvendig berøring
av antennen.

] Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av

veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
] RF-energi kan påvirke noen av de elektroniske systemene i bilen

din, slik som bilstereoen eller sikkerhetsutstyr.

] Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Sprengningsområder
Elektronisk utstyr
Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke
funksjonen til elektronisk utstyr.
] Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten

først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en
pacemaker, f.eks. i brystlommen.
] Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
] Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer,

PC-er osv.

Trafikksikkerhet
Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som
gjelder der du kjører.
] Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.

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

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.

Ret n i n g s l i n j e r f o r t r yg g o g e f f e k t i v b r u k

] Bruk tilleggsutstyr, som høretelefoner, med varsomhet. Påse at

Page 7

] Hvis du hører på musikk mens du kjører, må du passe på at

volumet er på et nivå som gjør at du er oppmerksom på det som
skjer rundt deg.

Områder med mulig eksplosjonsfare
] Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av

drivstoff eller kjemikalier.

] Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
] Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
] Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar

Ret n i n g s l i n j e r f o r t r yg g o g e f f e k t i v b r u k

8

gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly
Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.
] Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
]Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

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

Informasjon om og behandling av
batteri
] Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp

på nytt. I motsetning til andre batterisystemer, finnes det ikke
noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
] Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi

batteriet lengst mulig levetid.
] Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
] Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
] Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende.

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

Nødsamtaler

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

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.

] Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for

eksempel i badeværelset.
] Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere

batteriytelsen.
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KG120 Produktbeskrivelse
1. Plugg for hodetelefon

Foran

2. Subskjerm

1. Plugg for
hodetelefon

KG 120 P ro d u k t b es k r i ve l s e

Telefonens deler

2. Subskjerm

9
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KG120 Produktbeskrivelse
Høyre side
KG 120 P ro d u k t b es k r i ve l s e

Batteri
Batterilås
Trykk på denne knappen for
å fjerne batteridekselet.

SIM-kortplass
SIM-kortkontakter

Batteriterminaler

10

Batterideksel
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1. Høyttaler

Åpen telefon

utføre funksjonen som angis av teksten på skjermen rett over
den.

1. Høyttaler

3. Sendetast:
] Ringer opp et telefonnummer og svarer på innkommende

anrop.

6. Hovedskjerm

] I standby-modus: viser historikken for utførte, mottatte og
Meny

2. Venstre
programtast/
Høyre
programtast

tapte anrop.

Favoritter

7. Navigeringstaster

KG 120 P ro d u k t b es k r i ve l s e

2. Venstre programtast/Høyre programtast: Bruk disse til å

4. Alfanumeriske taster:
] I standby-modus: tast nummeret som skal ringes.

8. Kameralinse

Hold nede..
- Internasjonale samtaler

3. Sendetast
4. Alfanumeriske
taster
5. Mikrofon

- Ringe til Talemeldingssenter

9. Avslutt- og
av/på-tast

- Hurtigtaster
] I redigeringsmodus: skriv inn nummer og bokstaver.

10. Slett/
avbryt-tast

]

Internasjonale samtaler

]

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

11
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KG120 Produktbeskrivelse
5. Mikrofon
KG 120 P ro d u k t b es k r i ve l s e

6. Hovedskjerm:
] Øverst: Ikoner som viser signalstyrke, batterinivå og ulike andre

funksjoner.
] Nederst: angivelse for valgtaster.

7. Nummertaster:
] I standby-modus:

Kort: favoritter
Kort: kontakter
Kort: profiler
Kort: meldinger
] I menyen: bla opp og ned

8. Kameralinse: Velger menyalternativer og bekrefter handlinger.
9. Avslutt- og av/på-tast:
] slå av/på (hold nede)
] Svare på eller avvise et anrop

12

10. Rettetast: Sletter ett tegn med hvert trykk. Hold tasten inne
for å slette alt som er lagt inn. Tasten brukes også til å gå
tilbake til forrige skjermbilde.
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Ikoner på skjermen

Skjerminformasjon

Ikon

Beskrivelse
Viser styrken på nettsignalet.
Samtale er tilkoblet.
Viser at du bruker en roaming-tjeneste.

Tekst- og
grafikkområde

GPRS-tjeneste tilgjengelig.
Alarmen er innstilt og slått på.

Meny Favoritter

Angivelse for
valgtaster

Batteristatus.

KG 120 P ro d u k t b es k r i ve l s e

Ikonområde

Du har mottatt en tekstmelding.
Du har mottatt en talemelding.

Område

Beskrivelse

Første linje

Viser forskjellige ikoner.

Midtre linjer

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

Siste linje

Viser hvilke funksjoner de to valgtastene
har.

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

Alle lydsignaler er slått av.
Høyt-profil er aktivert.
Stille-profil er aktivert.
Headset-profil er aktivert.
Vanlig-profil er aktivert.
Viser at du er koblet til GPRS.
Du kan viderekoble samtalen.

13
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KG120 Produktbeskrivelse
Merk
KG 120 P ro d u k t b es k r i ve l s e

14

] Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god

nettverksdekning du har. Når signalstyrken angis med
mindre enn to streker, kan det hende du opplever at
lyden blir svak eller dårlig, eller at samtalen brytes. Se
dette signalet som indikator for samtalene dine. Når
ingen streker vises, betyr det at det ikke er noen
nettverksdekning. I slike tilfeller kan du ikke bruke noen
av nettverkstjenestene (ringe, sende meldinger og så
videre).
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Komme i gang
Sette inn SIM-kortet og batteriet
Ko m m e i g a n g

Slå av mobilen, før du tar ut batteriet.

1. Ta ut batteriet.
Trykk og hold knappen for utløsing av batteriet nede, og skyv
batteriet nedover.

Forsiktig

] Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper.

Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet,
og følg instruksjonene som ble levert sammen med
mobilen.

3. Sett i batteriet.
Skyv batteriet oppover til det låses på plass igjen.

2. Sette inn SIM-kortet.
Sett inn SIM-kortet i holderen med metallkontaktene nedover.
Sørg for at SIM-kortet er satt helt inn i holderen. For å ta ut
SIM-kortet, trykk forsiktig på det, og dra det ut.

15
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Komme i gang
Lade batteriet
Ko m m e i g a n g

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

ADVARSEL!

] Trekk ut kontakten og laderen i tordenvær for å unngå

elektrisk støt eller brann.
] Sørg for at batteriet ikke kommer i kontakt med skarpe

gjenstander, f.eks. negler eller dyretenner. Dette kan
medføre brannfare.

Koble fra laderen
1. Når oppladingen er ferdig, slutter strekene ved batteriikonet å
bevege seg, og Full vises på skjermen.
1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen
med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk bare laderen
som medfølger i esken.
4. Når batteriet er fullt oppladet, stopper strekene på
batteriindikatoren.

FORSIKTIG!

] Ikke bruk krefter når du setter i kontakten, fordi dette

kan skade mobilen eller batteriladeren.
] Hvis du bruker en batterilader i utlandet, må du bruke en

tilhørende adapter for rett strømnivå.
] Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet ved opplading.

16

2. Koble laderen fra strømuttaket. Koble laderen fra telefonen ved å
trykke på de grå tappene på begge sider av kontakten, og trekk
kontakten ut.
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PIN-kode (4 til 8 sifre)

Slå telefonen PÅ

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

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

i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.

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

Slå telefonen AV
1. Trykk på

i noen sekunder til LCD-skjermen slås av.

Ko m m e i g a n g

Slå telefonen på og av

PIN2-kode (4 til 8 sifre)
PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å
få tilgang til funksjoner som Samtalekostnader og Fast
anropsnummer. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de
støttes av SIM-kortet. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha
mer informasjon.

PUK-kode (4 til 8 sifre)

Tilgangskoder
Du kan bruke tilgangskodene, som er beskrevet i dette avsnittet, til
å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene (unntatt
PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved hjelp av funksjonen Endre
koder (Meny 9.4.5). Se side 63.

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

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

17
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Komme i gang
Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)
Ko m m e i g a n g

Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen.
Standard sikkerhetskode er satt til 0000, og sikkerhetskoden er
nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere
menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også nødvendig
for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å
hindre uautorisert bruk av telefonen. Du kan endre
standardinnstillingen for sikkerhetskoden i menyen
Sikkerhetsinnstillinger.

Sperrepassord
Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen Samtalesperre.
(Meny 9-4-3). Du får passordet fra nettverksoperatøren, når du
abonnerer på denne funksjonen. Se side 60 for å få mer
informasjon.

18
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Generelle funksjoner
2. Tast inn landkode, retningsnummer og telefonnummer.

Ringe og svare på anrop

.

1. Pass på at telefonen er slått på.

Avslutte et anrop

2. Skriv inn et telefonnummer.

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

] Trykk på og hold nede tøm-tasten

for å slette hele

Foreta et anrop fra telefonboken

nummeret.
3. Trykk og hold

-tasten nede for å ringe opp nummeret.

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

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

Ringe fra anropslisten

Justere volumet

1. Hvis du trykker på sendetasten
i hvilemodus, vises de siste
innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer med opp- og ned- navigeringstastene.

Hvis du vil justere volumet i headsettet under en samtale, bruker du
navigasjonstastene. Trykk på opp/høyre navigasjonstast for å øke,
og ned/venstre navigasjonstast for å senke volumet.

3.Trykk på

] Bruk navigasjonstastene til å justere volumet under en samtale.

.

Internasjonale anrop

Besvare et anrop

1. Trykk på og hold
-tasten inne for et internasjonalt prefiks.
Tegnet ‘+’ velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.

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/bilde hvis
det er lagret i telefonboken).

G e n e re l l e f u n k s j o n e r

3. Trykk på

Utgående samtaler

19
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Generelle funksjoner
G e n e re l l e f u n k s j o n e r

1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen. (Når
Deksel åpent er angitt som svarmodus. Se side 39 (Meny
9.3.2).)

Merk

] Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 61),

kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på
et anrop, unntatt -tasten og høyre valgtast.
] Du kan besvare et anrop mens du bruker adresseboken
eller andre menyfunksjoner.
2. For å avslutte anropet, lukker du dekselet eller trykker på tasten.

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

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

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

20

Metodene for innskriving av tekst som er beskrevet nedenfor, finnes
på telefonen.

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

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

123-modus (tallmodus)
Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på
-tasten til
123-modus vises.
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Endre tekstinnleggingsmodus

2. Endre tekstinnleggingsmodus ved å
trykke på
. Du kan kontrollere
gjeldende tekstinnleggingsmodus
øverst til høyre på LCD-skjermen.

1. Når telefonen er i T9-tekstinnleggingsmodus, begynn å skrive
inn et ord ved å trykke på tastene fra
to
. Trykk én
gang per bokstav.
- Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer
det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.
- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt
ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger
for å gå gjennom de andre ordalternativene.

Alternativer Sett inn

Bruke T9-modus
T9-modusen for innlegging av tekst (prediktiv tekst) lar deg skrive
inn ord enkelt og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på
tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å
skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også tilføye
nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet
endres til den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.
Du kan slå T9-modusen av eller på og endre T9-språket ved å
trykke på og holde nede
-tasten.

G e n e re l l e f u n k s j o n e r

1. Når du står i et felt som tillater
innlegging av tegn, vil en
tekstinnleggingsindikator vises øverst
til høyre på
LCD-skjermen.

Tekstinnleggingsmodus

Page 21

Eksempel:
Trykk på

for å skrive Inne.

Trykk på
skrive Høne.

[ned-navigeringstast] for å

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å
bruke ABC-modusen.
- Du kan velge språk for T9-modusen. Trykk på venstre valgtast
(Alternativ), og velg deretter T9-språk. Velg ønsket språk for
T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å velge T9
av. T9-modusen er aktivert som standard.
2. Skriv inn hele ordet, før du redigerer eller sletter noen
tastetrykk.

21
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Generelle funksjoner
G e n e re l l e f u n k s j o n e r

3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på
tasten. For å slette bokstaver, trykker du på
-tasten..

Merk

] For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du

har skrevet, trykker du på
til hvilemodus.

. Telefonen går da tilbake

Bruke ABC-modus
Bruk tastene

til

for å skrive inn tekst.

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

Merk

] I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om

tegnene du har til rådighet når du bruker de
alfanumeriske tastene.

22

Tast

Tegn på tastaturet
Store bokstaver

Små bokstaver

.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

G H I 4 Ï Ì Í Î Gˇ

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ OE

m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ oe

P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Mellomrom 0

Mellomrom 0

Bruke 123-modus (tallmodus)
123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et
telefonnummer). Trykk på tastene som korresponderer med de
ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle
tekstinnleggingsmodusen.
Du kan raskt bytte fra bokstaver til tall ved å trykke på og holde
nede
-tasten.
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Ringe til et nummer

Ved hjelp av symbolmodus kan du skrive inn forskjellige symboler
eller spesialtegn.
Du skriver inn et symbol ved å trykke på
-tasten. Bruk
navigasjonstastene til å bla gjennom symbolene, trykk på den
tilsvarende tasten, og trykk deretter på OK-tasten.

Du kan få frem et nummer fra telefonboken hvis du ønsker å foreta
et anrop. Trykk på høyre valgtast, og velg Søk. Hvis du vil lagre det
oppringte nummeret under en samtale, trykker du på høyre
valgtast og velger Legg til ny.

Kontakter

Hvis du vil veksle mellom to samtaler, trykker du på venstre valgtast
og velger deretter Skift, eller du kan trykke på
-tasten.

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

Samtalemeny

Veksle mellom to samtaler

Svare på et innkommende anrop
Hvis du vil svare på et innkommende anrop når telefonen ringer,
trykker du bare på
-tasten. Telefonen kan også varsle deg om
et innkommende anrop hvis du allerede har en pågående samtale.
En tone høres i headsettet, og det vises på skjermen at et nytt
anrop venter.

Under en samtale

Denne funksjonen, kalt Samtale venter, er bare tilgjengelig hvis
nettverket støtter den.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer og
deaktiverer denne funksjonen, kan du se Samtale venter [Meny
9.3.4] på side 59.

Menyen som vises på telefonskjermen under samtaler, er forskjellig
fra standard hovedmeny som vises når skjermen er i standbymodus, og alternativene er beskrevet under.

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen
og svare på den andre ved å trykke på
eller velge venstre
valgtast [Svar].

Telefonen har flere kontrollfunksjoner som du kan bruke under en
samtale. For å få tilgang til disse funksjonene under en samtale,
trykker du på den venstre valgtasten [Alternativer].

G e n e re l l e f u n k s j o n e r

Bruke symbolmodus
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Generelle funksjoner
G e n e re l l e f u n k s j o n e r

Avvise et innkommende anrop

Telefonmøter eller gruppesamtaler

Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved bare å
trykke på
-tasten. Under en samtale kan du avvise en
innkommende samtale ved å trykke på
.

Hvis du vil slå på DTMF-toner under en samtale, trykker du på
venstre valgtast og velger DTMF på. Du kan slå DTMF-toner av på
samme måten. Med DTMF-toner kan telefonen bruke et automatisk
sentralbord.

Tjenesten for telefonmøter eller gruppesamtaler gjør det mulig å
snakke med mer enn én innringer samtidig, hvis
nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. En gruppesamtale
kan settes opp når du har én aktiv samtale og én parkert samtale,
og du har svart på begge.
Når en gruppesamtale er satt opp, kan personen som har satt opp
denne samtalen, legge til, koble fra eller skille ut samtaler (det siste
betyr å fjerne innringeren fra fellessamtalen, men personen er
fremdeles koblet til deg). Disse alternativene er tilgjengelige fra
samtalemenyen. Maksimalt antall innringere i en gruppesamtale er
fem. Når samtalen er i gang, er det du som styrer, og det er bare
du som kan legge til innringere.

Dempe mikrofonen

Ringe et telefonnummer

Justere volumet under en samtale
Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke på venstre
valg-/navigasjonstast.

Bytte DTMF-toner under en samtale

Du kan slå av lyden på mikrofonen under en samtale ved å trykke
på [Meny]-tasten og deretter velge Demp på. Du kan slå på lyden i
mikrofonen ved å velge Demp av. Når mikrofonlyden er slått av, kan
den som ringer, ikke høre deg, men du kan fremdeles høre ham eller
henne.
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Du kan foreta enda et anrop mens du har en pågående samtale.
Oppgi det andre nummeret, og trykk på
-tasten.
Når den andre samtalen er aktiv, blir den første samtalen
automatisk parkert. Du kan veksle mellom samtaler ved å trykke på
venstre valgtast og deretter velge Skift.
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Avslutte et telefonmøte

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

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

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

Aktiver det parkerte telefonmøtet

G e n e re l l e f u n k s j o n e r

Konfigurere et telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg Telefonmøte/Delta i alle.

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

Vise innringere i et telefonmøte
For å gjennomgå numrene til oppringerne som deltar i et
telefonmøte på håndsettets skjerm, bruker du opp/nednavigasjonstastene.

Ha en privat samtale under et telefonmøte
Hvis du vil ha en privat samtale med en innringer fra telefonmøtet,
viser du nummeret til innringeren du vil snakke med på skjermen,
og trykker deretter på venstre valgtast. Velg Telefonmøte/Privat for
å parkere alle andre innringere.
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Menytre
Følgende illustrasjon viser den tilgjengelige menystrukturen og indikerer nummeret som er tilknyttet hvert menyalternativ.

M e ny t re

1. Profil (se side 29)
Vanlig
Høyt
Hodetelefoner
Bare vibrer
Lydløs

3. Anropslogg (se side 34)
3.1 Ubesvarte anrop
3.2 Mottatte anrop
3.3 Oppringte nummer
3.4 Slett nylige anrop
3.5 Samtalekostnad
3.6 GPRS-informasjon

2. Kontakter (se side 31)
2.1 Søk
2.2 Legg til ny
2.3 Samtalegrupper
2.4 Hurtigvalg
2.5 Innstillinger
2.6 Kopier alle
2.7 Slett alle
2.8 Informasjon
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4. Moro og verktøy (se side 37)
4.1 Favoritter
4.2 Spill
4.3 Kalkulator
4.4 Enhetskonvertering
4.5 Verdenstid
4.6 SIM-tjeneste

KG120_Nor_0518.qxd
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5. Meldinger (se side 39)

6. Kalender (se side 44)
6.1 Klokkealarm
6.2 Planlegger

7. Nedlastinger (se side 45)

Page 27

8. Internett (se side 46)
8.1 Hjem
8.2 Bokmerker
8.3 Gå til URL
8.4 Innstillinger

M e ny t re

5.1 Skriv tekstmelding
5.2 Innboks
5.3 Utboks
5.4 Kladd
5.5 Lytt til talemelding
5.6 Infomelding
5.7 Maler
5.8 Innstillinger

2:19 PM

9. Innstillinger (se side 48)
9.1 Dato og tid
9.2 Telefon
9.3 Samtaler
9.4 Sikkerhetsinnstillinger
9.5 Nettverk
9.6 GPRS
9.7 Tilbakestill innstillinger
9.8 Minnestatus

7.1 Bilde
7.2 Lyder
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Velge funksjoner og alternativer
Ve l g e f u n k s j o n e r o g a l te r n at i ve r

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

Meny

Funksjonen til programtastene kan variere i forhold til den aktuelle
sammenhengen - displayet på nederste linje på skjermen rett over
hver tast indikerer tastens gjeldende funksjon.

Trykk på venstre valgtast for
å få opp den tilgjengelige
menyen.
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Favoritter

Trykk på høyre valgtast for å
aktivere den tilhørende
handlingen.
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Profil
] Ringetone: Velg ønsket ringetone fra listen.

Trykk på menytasten
navigasjonstastene.

] Meldingstone: Velg varseltone for mottatt melding.

og velg Profiler ved hjelp av

] Ringevolum: Still inn volumet på ringetonen.
] Anropsvarslingstype: Velg varseltype for mottatt melding.

] Tastaturvolum: Still inn volumet på tastetonen.

Aktiver

] Tastaturtone: Velg ønsket tastetone.

1. En liste over Profiler vises.

] Dekseltone: Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.

2. Bla gjennom listen Profiler til du finner profilen du vil aktivere, og
trykk på venstre valgtast [Velg] eller på OK-tasten.

] Lydeffektvolum: Angi volumet for lydeffekter.

3. Velg så Aktiver.

Tilpass

P ro f i l

I Profil kan du justere og skreddersy telefontonene for forskjellige
begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper. Det er seks
forhåndsinnstilte profiler: Bare vibrer, Lydløs, Vanlig, Høyt,
Hodetelefoner, Bil. Hver profil kan tilpasses.

] Volum

for på/av: Angi volumet for ringetonen når du slår

telefonen av/på.
] Autosvar: Denne funksjonen aktiveres bare når telefonen er

koblet til håndfriutstyret.

Bla til ønsket profil i profillisten. Etter å ha trykt på
OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass.
Profilalternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- Etter 5 sek: Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.

] Anropsvarslingstype: Still inn varseltype for innkommende

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

- Av: Telefonen svarer ikke automatisk.

anrop.
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Profil
Gi nytt navn
P ro f i l

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

Merk

] Bare vibrer, Hodetelefoner (og Lydløs) og Bil er profiler

som ikke kan gis nye navn.
1. Hvis du vil endre navnet på en profil, blar du til profilen i listen,
trykker på venstre valgtast eller på OK-tasten og velger Gi nytt
navn.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK-tasten eller på venstre
valgtast [OK].
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Kontakter
- Trykk på venstre valgtast [Meny] i standby-modus, og velg
deretter Kontakter.

Søk

Meny 2-1

1. Velg Søk. Du blir bedt om å oppgi et navn.
2. Skriv inn begynnelsen på navnet du vil søke etter, og trykk på
venstre valgtast [Søk].

Merk

] Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i

navnet eller nummeret du vil søke etter.
Du kan også bla gjennom telefonboken fra begynnelsen
av ved å trykke direkte på venstre valgtast [Liste].
3. Når du har funnet navnet du ønsker, kan du ringe opp nummeret
ved å trykke på (Send)-tasten. Du kan også trykke på venstre
tast [Alternativer] for å bruke følgende alternativer:
] Rediger: Du kan redigere navnet, nummeret, gruppen og tegnet

ved hjelp av navigasjonstasten.
]

Skriv tekstmelding: Når du har funnet nummeret du vil ha,
kan du sende en tekstmelding til det valgte nummeret.

] Kopier: Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra

telefonen til SIM.

] Slett: Sletter kontakten.
] Hovednummer: Du kan velge et av mobil-, hjemme- eller

kontornumrene som du ringer oftest. Når det er angitt, vil det
nummeret vises som hovednummer.

Legg til ny

Ko n ta k te r

Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i minnet på SIMkortet.

Meny 2-2

Du kan legge til en telefonbokoppføring ved hjelp av denne
funksjonen. Telefonminnets kapasitet er 200 oppføringer. SIMkortets minnekapasitet avhenger av mobiltjenesteleverandøren.
Antall tegn er avhengig av SIM-kortet. (På telefonen: opptil 40
tegn).

Merk

] Maksimal navn- og nummerlengde som kan lagres,

avhenger av SIM-korttypen.
1. Bla for å utheve Legg til ny, og trykk på [OK].
2. Du kan legge til nye kontaktoppføringer i SIM-minnet eller i
telefonminnet. Gå til Angi minne (Meny 4.1.5.1) for å velge
minne.
] SIM:

Du kan skrive inn navn og nummer og velge den ønskede
gruppen. (Avhenger av SIM-kortet).
] Telefon:

Du kan skrive inn navn og maksimalt 3 numre og velge den
ønskede gruppen.
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Kontakter
Samtalegrupper

Meny 2-3

Ko n ta k te r

Du kan klassifisere oppføringene i telefonboken med 7 grupper.
Bruk denne funksjonen til å knytte en ringetone og/eller et
grafikkikon til hver gruppe. Slik kan du kjenne igjen de som ringer
fra hver gruppe.
1. Velg Samtalegrupper. Alle gruppelistene vises: Familie, Venner,

Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Andre.
2. Velg gruppenavnet du vil administrere, ved å trykke på venstre
valgtast (OK).

Hurtigvalg

Meny 2-4

Tilordne kontakter til tastene fra
til
.
Du kan deretter ringe hver kontakt ved å trykke på den tilhørende
talltasten.
1. Bla til Hurtigtast, og trykk på [OK].
2. Du kan legge til et nummer på hurtigtastene ved å trykke på
venstre valgtast [Velg]. Søk etter navnet i telefonboken.
3. Du kan endre eller slette et hurtigtastnummer, og ringe eller
sende meldinger ved å trykke på venstre valgtast (OK).

Følgende undermenyer vises:
] Medlemsliste: Viser medlemslisten for gruppen.

Innstillinger

] Grupperingetone: Bruk dette til å velge ringetonen som skal

Standardminne

brukes når du mottar en telefonsamtale fra en person i gruppen.
] Gruppeikon: Bruk dette til å velge grafikkikonet som skal vises

når du mottar en samtale fra en person i gruppen.
] Legg

til medlem: Legg til et medlem i gruppen.

] Slett

medlem: Slett et medlem fra gruppen.

] Gi

nytt navn: Gir et nytt navn til gruppen.

Meny 2-5

Du kan velge SIM-minnet eller telefonminnet for funksjonen
Kontakter. Hvis du velger Variabel når du legger til en oppføring, får
du spørsmål om hvor nummeret skal lagres.

Søk etter
Bla for å utheve Søk etter, og trykk deretter på

[Velg].

- Variabel: Du får spørsmål om hvordan du vil at telefonen skal
søke.
- Navn eller Nummer: Telefonen søker etter en oppføring etter
navn eller nummer.
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Vis alternativer

Slett alle
[OK].

- Bare navn: Angi at bare navn skal vises i telefonlisten.
- Navn og nummer: Angi at navn og nummer skal vises i
telefonlisten.

Kopier alle

Informasjon

Meny 2-8

Tjenestenummer (SIM-avhengig):
Meny 2-6

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets minne til telefonens
minne eller motsatt.
] SIM

til telefon: Du kan kopiere oppføringer fra
SIM-kortet til telefonminnet.

]

Meny 2-7

Du kan slette alle oppføringer på SIM-kortet eller i telefonminnet.
Denne funksjonen krever sikkerhetskoden. Trykk for å
gå
tilbake til standby-modus.

Telefon til SIM: Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet
til SIM-kortet.

Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester
som nettverket ditt tilbyr (hvis SIM-kortet støtter funksjonen).
Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester
og talepostnumre.
1. Velg alternativet Tjenestenummer.
2. Navnene på de tilgjengelige tjenestene vises.

Skjermen viser følgende undermenyer:

3. Bruk opp- og ned-navigeringstastene til å velge en tjeneste.
Trykk på
.

] Behold

Minnestatus

] Slett

Ko n ta k te r

Bla for å utheve Vis alternativer. Trykk deretter på

original: Originalnummeret beholdes under kopiering.

original: Originalnummeret slettes under kopiering.

Du kan kontrollere minnestatusen for SIM-kortet eller
telefonminnet.

Eget nummer
Du kan lagre ditt eget nummer (maksimalt 2) på telefonen.

33

KG120_Nor_0518.qxd

2007.5.18

2:19 PM

Page 34

Anropslogg
A n ro p s l o g g

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

Mottatte anrop

Ubesvarte anrop

] vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det

Meny 3-1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene. Når
du har valgt et nummer, kan du ringe det nummeret ved å trykke på
Send-tasten. Når du har trykt på venstre valgtast (Alternativer),
kan du også:
] vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det

Meny 3-2

Dette alternativet lar deg vise de ti siste mottatte anropene. Når du
har valgt et nummer, kan du ringe det nummeret ved å trykke på
Send-tasten. Når du har trykt på venstre valgtast (Alternativer),
kan du også:
i telefonboken.
] skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i

telefonboken.
] slette anropet fra listen.
] sende en melding til dette nummeret.

i telefonboken.
] skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i

telefonboken.
] sende en melding til dette nummeret.
] slette anropet fra listen.

Oppringte nummer

Meny 3-3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene. Når
du har valgt et nummer, kan du ringe det nummeret ved å trykke på
Send-tasten. Ved å bruke (Alternativ)-tasten, kan du også:
] vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det

i telefonboken.
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] skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i

] Siste

anrop: Varighet for siste samtale.

] Alle

anrop: Den totale varigheten for alle innkommende og
utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble tilbakestilt.

] slette anropet fra listen.
] sende en melding til dette nummeret.

] Mottatte

Merk

] Oppringte

nummer: Varighet for utgående samtaler.

] Tilbakestill

alle: Du kan slette alle oppføringer for

] Du kan slette alle anropsoppføringer fra listen ved hjelp

av menyen Slett siste anrop [Meny 3.4].

anrop: Varighet for innkommende samtaler.

A n ro p s l o g g

telefonboken.

anropstidtakeren.

Slett nylige anrop

Meny 3-4

Bruk dette til å slette listen over tapte anrop, mottatte anrop eller
utgående anrop. Du kan også slette alle anropslistene samtidig ved
å velge Alle anrop.

Samtalekostnad

Meny 3-5

Samtalevarighet
Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan
se varigheten for hver samtale nederst på skjermen mens du blar
ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene. Du kan også
tilbakestille anropstidtakeren ved å velge Tilbakestill alle.

Merk

] Den faktiske ringetiden som tjenesteleverandøren

fakturerer for samtaler, kan variere avhengig av
nettverksfunksjoner, faktureringsavrunding osv.

Samtalekostnad
Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnadene for
den siste samtalen, alle samtaler og gjenværende samtaler og
tilbakestille samtalekostnaden. Hvis du vil tilbakestille
samtalekostnaden, blir du bedt om å oppgi PIN2-koden.

Merk

] Den faktiske kostnaden som tjenesteleverandøren

fakturerer for samtaler, kan variere avhengig av
nettverksfunksjoner, faktureringsavrunding, avgifter osv.
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Anropslogg
Innstillinger (SIM-avhengig)
A n ro p s l o g g

] Angi

takst: Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt

din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet.
For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du
PIN2-koden.

Merk

] Når alle enheter er brukt, kan bare nødanrop foretas.

Avhengig av SIM-kortet, trenger du PIN2-koden for å
stille inn en grense for anropskostnader.
] Angi

kreditt: Med denne nettverkstjenesten kan du begrense

samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du
velger Les, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger
Endre, kan du endre kostnadsgrensen.
] Automatisk

visning: Denne nettverkstjenesten lar deg
automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis du velger På i
Autoskjermmenyen, kan du se kostnaden for den siste samtalen
når samtalen avsluttes.
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GPRS-informasjon

Meny 3-6

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket
gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.
(GPRS står for General Packet Radio Service).

Samtalevarighet
Du kan kontrollere varigheten av Siste anrop og Alle anrop. Du kan
også tilbakestille anropstidtakeren ved å velge Tilbakestill alle.

Datavolum
Du kan kontrollere Sendt, Besvarte eller Alle datamengder. Du kan
også tilbakestille telleren ved å velge Tilbakestill alle.
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Moro og verktøy
Favoritter

Meny 4-1

1. Hvis du vil legge til en ny favoritt, trykker du på venstre valgtast.
Deretter bruker du opp-/ned-navigasjonstastene for å bla
gjennom listen over menyer. Velg ved å trykke på venstre
valgtast.
2. For å se og endre en favoritt, trykker du på venstre valgtast.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
] Velg: Start menyen.
] Endre: Brukes til å endre gjeldende favoritt.
] Slett/Slett

alle: Slett favorittene.

] Informasjon: Brukes til å vise den øverste menyen av

alternativet.

Spill

Meny 4-2

Du kan more deg med å spille det flotte spillet på telefonen.
1. Trykk på OK-tasten for å gå inn i spillmenyen.
2. Bruk opp-/ned-navigasjonstastene for å bla i menylisten, og
trykk på OK-tasten for å velge.

M o ro o g ve r k tøy

Med dette alternativet kan du legge egne favoritter til listen som
følger med. Når du har laget din egen liste, får du tilgang til
funksjonen du vil ha fra pauseskjermen, ved å trykke på pil opptasten.

3. Trykk på høyre valgtast eller avbryt-tasten for å gå tilbake eller
starte på nytt.

Kalkulator

Meny 4-3

Denne inneholder standardfunksjoner som +, –, x, ÷: Addisjon,

Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon.

Bruke kalkulatoren
1. Skriv inn det første tallet ved hjelp av talltastene.
2. Trykk på tilhørende navigeringstast for å velge en matematisk
funksjon.

Merk

] Trykk på

-tasten for å slette en feil eller nullstille
skjermen.
For å skrive desimaler, trykker du på
-tasten.
For å skrive minustegn, trykker du på
-tasten.
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Moro og verktøy
M o ro o g ve r k tøy

3. For å regne ut resultatet, trykker du på venstre valgtast
[Resultat] eller på OK-tasten.
4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] for
å gå tilbake til menyen.

Enhetskonvertering

Meny 4-4

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

Område, Vekt, Volum.
1. Velg én av fire typer ved å trykke på venstre valgtast [Enhet].
2. Velg enheten du vil konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre
navigeringstast.
3. Gå til delen for å konvertere enheter ved å trykke på nednavigeringstasten.
4. Velg enheten du vil konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre
navigeringstast.
5. Tast inn tallene ved hjelp av talltastene. Konverteringen beregnes
automatisk.

Merk

] Du kan taste inn et desimaltegn ved å trykke på

-tasten.
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Verdenstid

Meny 4-5

Du kan kontrollere det gjeldende klokkeslettet for Greenwich Mean
Time (GMT) og klokkeslettet i store byer over hele verden ved
hjelp av navigasjonstastene.
På skjermen vises bynavnet og gjeldende dato og klokkeslett. Slik
velger du tidssonen der du befinner deg:
1. Velg byen som tilhører samme tidssone som deg, ved å trykke
på navigeringstastene én eller flere ganger. Lokal dato og
klokkeslett vises.
2. Hvis du vil endre klokkeslettet i standby-modus til det valgte
klokkeslettet, trykker du på venstre valgtast [Angi]. Og velg Angi.

SIM-tjeneste

Meny 4-6

(SIM-avhengig)
Tjenesteleverandøren kan tilby spesialprogrammer gjennom SIMkortet. 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 tjenesten
fra tjenesteleverandøren.
Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
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Meldinger

Skriv tekstmelding

Meny 5-1

Telefonen mottar varslinger om talemeldinger og SMS-meldinger
(Short Message Service).

Følgende alternativer er tilgjengelige:
] Send: Skriv inn nummeret, eller velg nummeret fra telefonboken

eller nylig angitt nummer. Du kan sende en melding til opptil seks
telefonnumre om gangen. Trykk deretter på venstre valgtast
[Alternativer].
Følgende alternativer vises:

Talemeldinger og SMS er nettverkstjenester. Kontakt
nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

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

Når
-ikonet vises, har du mottatt en talemelding. Når
-ikonet vises, har du mottatt en ny tekstmelding. Når
-ikonet
vises, har du mottatt en ny talemelding og tekstmelding samtidig.
Hvis meldingsminnet er fullt, vises det en melding,
-ikonet
endres til
, og du kan ikke motta nye meldinger. Bruk
alternativet Slett på Innboks-menyen for å slette overflødige
meldinger. Når det er plass i meldingsminnet, mottar du eventuelle
SMS-meldinger som ikke har blitt levert (forutsatt at det er nok
ledig plass).

] Farge: Du kan velge Farge på forgrunnen og bakgrunnen.

1. Tast inn meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du skriver inn tekst, kan du se side 23 til 26 (innskriving av
tekst).
2. Når du har fullført meldingen, trykker du på venstre valgtast
[Alternativer] for å velge det aktuelle alternativet.

Meldinger

Trykk på Meny
-tasten, og velg Meldinger ved hjelp av
navigasjonstastene.

] Skrift: Du kan angi skriftstørrelsen og -stilen.

] Justering: Du kan angi plasseringen av meldingen – venstre,

midtstilt eller høyre.
] Legg

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

] T9-språk: Velg ønsket språk for

T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere
T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
] Avslutt: Trykk på Avslutt for å gå tilbake til meldingsmenyen.

Meldingen vil ikke bli lagret.
3. Du kan også sende vedlegg med meldingen ved å trykke på
høyre valgtast [Sett inn] mens du skriver inn en melding.
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Meldinger
] Symbol: Du kan tilføye spesialtegn.

Ikon

Meldinger

] Bilde: Du kan sette inn Standard og bildene som finnes i Min

mappe.

Ulest SIM-melding

]Lyd: Du kan legge til lyd i SMS-er.

Lest melding

] Tekstmal: Du kan bruke de Tekstmalene som finnes i mobilen.

Ulest melding

] Kontakter: Du kan lagre nummer og e-postadresser i Navn.
] Mitt

Ikonliste
Lest SIM-melding

visittkort: Du kan legge til visittkortet ditt i meldingen.

Push-melding

Merk

] SIM-melding betyr melding lagret i SIM-minnet. Hvis

Innboks

Meny 5-2

Mottatte tekstmeldinger og push-meldinger kan søkes i, og
innholdet kan vises. Mottatte meldinger vises sortert etter dato. Du
blir varslet når det kommer nye meldinger.
Meldingene blir lagret i Innboksen. Du kan identifisere hver melding
etter ikoner. Hvis du vil vite mer, kan du se ikonbeskrivelsen under.
Hvis "Ikke plass til melding" vises, kan du frigjøre plass ved å slette
meldinger, medier og programmer.

telefonminnet er fullt, vil nye innkommende meldinger
automatisk lagres som SIM-meldinger.
Hver mottatte melding har følgende alternativer tilgjengelig. Trykk
deretter på venstre valgtast [Alternativer].
] Vis: Vis den valgte meldingen.
] Svar: Svarer på mottatt melding.
] Videresend: Videresender en mottatt melding til andre

mottakere.
] Ring

tilbake: Du kan ringe tilbake til avsenderen.

] Slett: Slett den gjeldende meldingen.
] Vis

40

informasjon: Du kan vise informasjon om mottatte
meldinger, meldingsdato og -klokkeslett, meldingstype og
meldingsstørrelse.
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] Slett

Kladd

Utboks

I denne menyen kan du se meldingslisten lagret som kladd. Bla
gjennom listen med opp-/ned-navigasjonstastene. Hvert innhold
har følgende alternativer.

Meny 5-3

I denne menyen kan du kan vise listen over og innholdet i sendte
meldinger. Du kan også kontrollere at overføringen lyktes.
Skjermen viser følgende undermenyer:
] Vis: Du kan vise meldingen.
] Videresend: Videresender gjeldende melding til andre

mottakere.

Meny 5-4

Meldinger

alle: Avbryt alle meldingsoverføringer og slett alle
meldingene.

] Vis: Viser meldingen lagret som kladd.
] Rediger: Redigerer meldingen før sending.
] Slett: Sletter gjeldende melding.
] Vis

informasjon: Kontroller dato, klokkeslett, type og
filstørrelse for meldingen.

] Slett

alle: Sletter alle meldinger i kladd.

] Slett: Sletter valgt melding fra utboksen.
] Vis

informasjon: Du kan sjekke informasjon for hver melding.

] Slett

alle: Sletter alle meldingene i utboksen.

Brukes til å se sendte meldinger. Du kan se leveringsstatusen for
hver sendte melding.

Ikon

Ikonliste
Sendt SMS
Usendt SMS

Lytt til talemelding

Meny 5-5

Ved hjelp av denne menyen, kan du raskt få tilgang til
talepostboksen (hvis denne funksjonen støttes av nettverket). Før
du bruker denne funksjonen, må du skrive inn nummeret til
talepostserveren. Dette får du fra nettverksleverandøren.

Merk

] Når en ny talemelding er mottatt, vil

-symbolet
vises på skjermen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få
mer informasjon, slik at du kan konfigurere telefonen på
riktig måte.

Bekreftet sendt SMS
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Meldinger
Infomelding

Meny 5-6

Meldinger

liste: Du kan velge Infotjenestemeldingsnummer i den
aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan du
motta meldinger sendt fra det nummeret.

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

Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og
redigere tekstmalen eller opprette en ny tekstmal.

Les (Meny 5.6.1)

• Hvor er du nå?

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se
meldingen, vil den vises på skjermen.

• Jeg er på vei.

Emner (Meny 5.6.2)
(avhengig av nett og abonnement)

• Jeg elsker deg.

] Legg

til ny: Du kan legge til Infotjenestemeldingsnummer i

telefonminnet med kallenavn.
] Vis

liste: Du kan se Infotjenestemeldingsnummer du har lagt til.

Hvis du trykker på
[Alternativer], kan du redigere og slette
Infomeldingskategorien du har lagt til.
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] Aktiv

Maler

Meny 5-7

Tekstmal
• Ring meg.
• Jeg er sen og kommer klokken

• Haster. Ring meg!

Følgende alternativer er tilgjengelige:
] Vis: Viser detaljer i malen.
] Rediger: Bruk dette alternativet til å skrive en ny tekstmal eller

redigere den valgte tekstmalen fra listen over tekstmaler.
] Skriv

melding: Sende valgt malmelding som SMS.
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] Gyldighetsperiode: Denne nettverkstjenesten lar deg stille

Legg til ny: Lage en ny mal.

inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.

alle: Sletter malene.

] Leveringsrapport: Hvis du velger Ja, kan du sjekke om

Mitt visittkort

meldingen ble sendt eller ikke.

Dette alternativet lar deg opprette ditt eget visittkort med navn,
telefonnumre, faks og e-post. Hvis du vil opprette et nytt visittkort,
kan du trykke på venstre valgtast [Legg til] og taste inn
informasjonen i feltene. Når du har opprettet visittkortet, er
følgende alternativer tilgjengelige ved å trykke på venstre valgtast
[Alternativer]:

] Svar

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

] SMS-senter: Hvis du vil sende tekstmeldingen, kan du motta

adressen til SMS-senteret gjennom denne menyen.

] Rediger: Brukes til å endre informasjonen lagret i visittkortet.

Talemeldingssenter

] Skriv

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter
denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet
på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere
opplysninger om tjenesten, slik at du kan stille inn telefonen riktig.

melding: Du kan redigere visittkortet og sende det som

en tekstmelding.
] Slett: Slett visittkortet.

Innstillinger

Meny 5-8

Meldinger

] Slett/Slett

1. Hold nede

-tasten i standby-modus.

2. Du kan bruke følgende undermenyer:

Tekstmelding
] Meldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Nasjonalt personsøk, X.400,
E-post, ERMES
Vanligvis er meldingstypen satt til Tekst. Du kan konvertere
teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør
for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

] Hjem: Du kan høre på talepost ved å velge Hjem.
] Roaming: Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost,

hvis roamingtjeneste støttes.

Infomelding
Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.
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Kalender
Ka l e n d e r

Trykk på menytasten
navigasjonstastene.

, og velg Organiserer ved hjelp av

Klokkealarm

Meny 6-1

Det er fem klokkealarmer tilgjengelig. Still inn alarmen til å gå av på
et bestemt tidspunkt.
Når du har valgt en klokkealarm ved hjelp av venstre valgtast [velg].

Planlegger

Tast

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

Beskrivelse
Årlig

2. Alarmklokkeslett: Angi alarmklokkeslettet ved hjelp av de
numeriske tastene.

Månedlig

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

Daglig

4. Alarm med alarmmelodi: Velg ønsket alarmmelodi med
venstre/høyre navigasjonstast.
5. Trykker du på venstre valgtast [OK].
6. Du kan redigere navnet på klokkealarmen. Når du har tastet inn
navnet, trykker du på venstre valgtast [OK].
Når en alarmfunksjon er aktivert, vil, “
” vises i standby-modus.
Når alarmklokkeslettet er nådd, spilles alarmmelodien av.
] Hvis du vil slå av alarmen, trykker du på høyre valgtast [Avslutt].
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Meny 6-2

Når du åpner denne menyen, vises det en kalender. Øverst på
skjermen vises delen for dato. En firkantet markør brukes til å velge
en bestemt dag. Nederst i høyre hjørne på skjermen vises avtaler
eller notater for den dagen. Denne funksjonen minner deg på
avtaler og notater. En lydalarm kan stilles inn for et bestemt notat.
Slik endrer du dag, måned og år:

Ukentlig

I kalendermodusen trykker du på venstre valgtast
[Alternativer] som følger:
] Legg

til ny: Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt
notat for den valgte dagen. Skriv inn det du vil, og trykk på
venstre valgtast
[Velg].

] Slett

alle: Du kan slette alle notatene.
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Nedlastinger

Bilder

Meny 7-1

N e d l as t i n g e r

Du kan koble til Internett for å laste ned bilder og lyder ved hjelp
av WAP-leseren, hvis denne tjenesten er tilgjengelig fra
tjenesteleverandøren. Spør tjenesteleverandøren om tilgjengelighet
og bruksdetaljer.

Når du har valgt et bilde, kan du trykke på venstre valgtast [Vis] og
deretter kontrollere de følgende alternativene:
] Angi

som bakgrunn: Et valgt bilde kan angis som bakgrunn.

] Slett: Slett en fil.
] Gi

nytt navn: Endre filnavnet for valgt fil.

Lyder

Meny 7-2

Når du har valgt en lyd, trykker du på venstre valgtast Alternativer.
Du kan velge mellom følgende alternativer.
] Angi

som ringetone: Valgt lyd kan angis som ringetone.

] Slett: Slett en fil.
] Gi

nytt navn: Endre filnavnet for valgt fil.
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Internett
I n te r n ett

Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application
Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger og
flyinformasjon.
Disse tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner, og de
forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.

Bokmerker

Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og takster
hos nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som du vil
bruke tjenestene til. Tjenesteleverandørene gir deg også
instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.

]

Tilkoble: Koble til URL-adressen.

]

Legg til ny: Opprett nytt bokmerke i gjeldende mappe.

]

Rediger: Endre bokmerket.

Merk

]

Slett/Slett alle: Slett URL-adressen.

Meny 8-2

Her kan du lagre dine favoritt-URL-adresser, slik at du lett kan finne
dem senere.
Alternativer i bokmerkevisningen.

] WAP-lesermenyene kan variere avhengig av hvilken

versjon av nettleseren du har.

Hjem

Gå til URL
Meny 8-1

Kobler til hjemmesiden for t-soner. Hjemmesiden er definert i den
aktiverte profilen.

Meny 8-3

Du kan koble deg direkte til ønsket side.
Du må skrive inn en bestemt URL.

Innstillinger

Meny 8-4

Du kan angi profil, cache, cookies og sikkerhet som er relatert til
Internett-tjenesten.
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Tøm cache

Informasjonen eller tjenestene du har brukt, lagres i cacheminnet
på telefonen.

Fjerner all kontekst som er lagret i cache.

Hver profil har følgende undermenyer:

Tømmer innholdet i informasjonskapselminnet.

] Aktiver: Angi gjeldende profil som standard.

Fjern cookies
Sikkerhet

] Innstillinger: Rediger elementene for gjeldende profil.

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

] Gi

] Autoritet: Du kan se listen med fullmaktssertifikater som har

nytt navn: Endre navnet på profilen.

] Slett: Her kan du slette Bluetooth-enheten.
] Legg

til ny: Brukes til å legge til nye profiler.

Tillat cache
Hvis dette alternativet er satt til På, lagres informasjonen eller
tjenesten du har brukt, i cacheminnet på telefonen.

Tillat cookie

I n te r n ett

Profiler

blitt lagret på telefonen.
] Personlig: Du kan se listen med personlige sertifikater som har

blitt lagret på telefonen.

Tilbakestill profiler
Du kan tilbakestille profiler for å vende tilbake til originale
innstillinger.

Hvis dette alternativet er satt til På, lagres informasjonen eller
tjenesten du har brukt, i cacheminnet på telefonen.
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Innstillinger
Innstillinger

Trykk på menytasten
navigasjonstastene.

, og velg Innstillinger ved hjelp av

Dato og tid

Telefon
skjermen i standby-modus.

Meny 9-1

Dette alternativet lar deg endre gjeldende dato og klokkeslett som
vises.
Følgende alternativer er tilgjengelige:

]

Velkomstmelding: Hvis du velger På, kan du redigere teksten

]

Språk: Du kan velge skjermspråk. Når språkalternativet er satt til

som vises i hvilemodus.
Automatisk, velges språket automatisk etter språket som brukes
på SIM-kortet. Engelsk angis hvis språket på SIM-kortet ikke
støttes av telefonen.

Angi dato
Brukes til å angi dato, måned og år. Du kan endre datoformatet
gjennom menyalternativet Datoformat.

]

DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)
MM/DD/ÅÅÅÅ (måned/dag/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

] LCD-kontrast: Brukes til å justere LCD-kontrastverdien.
]

Angi klokkeslett
Brukes til å angi gjeldende klokkeslett. Du kan velge tidsformat
gjennom menyalternativet Tidsformat.

24 timer
12 timer

48

Bakgrunnslys: Bruk denne til å velge om telefonen skal bruke
bakgrunnslys eller ikke. Hvis du slår av bakgrunnslyset, kan du få
litt lengre standby-/samtaletid.

Datoformat

Tidsformat

Meny 9-2

] Bakgrunn: Velg hvilken bakgrunn som skal vises på LCD-

Informasjonsvindu: Du kan forhåndsvise tilstanden til den
valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av
skjermen.

]

Navn på nettverk: Hvis du velger På, kan du se
nettoperatørens navn, som vises på displayet i hvilemodus.
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- Til annet nummer: Tast inn nummeret for viderekobling.

Meny 9-3

Viderekobling

] Avbryt: Deaktiverer tjenesten.

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler,
fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon
hos din tjenesteleverandør.

] Vis

Alle taleanrop: Viderekobler alle anrop.

Svarmodus
Velg ønsket modus for å svare på anrop.
] Deksel

åpent: Med dette menyvalget kan du motta anrop ved
bare å åpne dekselet.

Hvis opptatt: Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
Hvis ikke svar: Viderekobler anrop du ikke svarer på.

]

Valgfri tast: Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å
trykke på en hvilken som helst tast unntatt [Avslutt]-tasten eller
venstre valgtast.

Hvis utenfor rekkevidde: Viderekobler anropene når telefonen
er slått av eller er uten dekning.

Alle dataanrop: Viderekobler alle dataanrop til et nummer med

status: Viser status for tjenesten.

] Bare

send-tast: Med dette menyvalget kan du motta anrop
ved bare å trykke på [Send]-tasten.

PC-tilkobling.
fakstilkobling.

Send mitt nummer
(Avhengig av nettverk og abonnement)

Avbryt alle: Avslutter alle viderekoblingstjenester.

]

Alle faksanrop: Viderekobler alle faksanrop til et nummer med

På
Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette
innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

Hvert alternativ har følgende meny:
] Aktiver: Aktiverer tjenesten.

- Til talepostsenter: Viderekobler til meldingssenter. Denne
funksjonen finnes ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.

Innstillinger

- Favorittnummer: Du kan velge 5 nummer som det nylig ble
viderekoblet til.

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

]

Av
Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.
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Innstillinger
]

Angitt av nettverk

Innstillinger

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret
avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

Samtale venter (Nettverksavhengig)
]

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

]

]

Avbryt

Sikkerhetsinnstillinger

Meny 9-4

Forskjellige passord brukes for å beskytte visse funksjoner på
telefonen. Se side 21 for de forskjellige passordene.

Oppgi PIN-kode
I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om
SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen
er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

Vis status

Telefonlås

Viser status på Samtale venter.

Du har en sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende kan bruke
telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskoden,
hvis du aktiverer telefonlås På. Hvis du setter telefonlåsen på
Automatisk, vil telefonen be om sikkerhetskoden bare når du
endrer SIM-kort.

Når telefonen er På, piper den hvert minutt i en utgående samtale,
slik at du vet hvor lenge samtalen har vart.

Automatisk oppkall
På
Når denne funksjonen er aktivert, forsøker telefonen automatisk
å ringe på nytt hvis oppkoblingen skulle mislykkes.

50

Av
Telefonen forsøker ikke å ringe på nytt hvis den opprinnelige
oppkoblingen mislykkes.

Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende
(innkommende) anropet.

Minuttvarsel

]

]

Samtalesperre
Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar
en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet
for samtalesperre. Du kan se følgende undermenyer:
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Alle utgående
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]

]

Utgående internasjonal

]

Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
]

Utgående internasjonal unntatt hjemlandet
Sperrer alle utgående internasjonale anrop, unntatt
hjemmenettverk.

]

Alle innkommende

Fast nummer (FDN)
(SIM-avhengig)
Du kan begrense de utgående anropene til bestemte
telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.
]

]

]

Bytt passord
Du kan endre passordet for samtalesperring.

Undermenyene:
]

]

Avbryt alle
Avbryter alle sperretjenester.

Aktiver
Gjør det mulig å be nettverket om å slå på samtalesperren.

Aktiver
Du kan begrense de utgående anropene til bestemte
telefonnummer.

Innkommende ved roaming
Sperrer alle inngående anrop med roaming.

Vis status
Vis statusen for om samtalene er sperret eller ikke.

Sperrer alle inngående anrop.
]

Avbryt
Slå av den valgte samtalesperren.

Innstillinger

Sperrer alle utgående anrop.

Avbryt
Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.

]

Nummerliste
Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

Endre koder
PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet
for å forhindre bruk av uautoriserte personer.
Du kan endre tilgangskodene: Sikkerhetskode,

PIN-kode, PIN2- kode.
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Innstillinger
Nettverk

Meny 9-5

Innstillinger

Valg av nettverk
]

Automatisk
Hvis du velger Automatisk modus, kommer telefonen til å
automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har
valgt Automatisk, er telefonen satt til Automatisk selv om
strømmen slås av og på.

]

Manuelt
Telefonen finner en liste over tilgjengelige nettverk og viser den.
Da kan du velge hvilket nettverk du vil bruke, hvis nettverket har
en roaming-avtale med operatøren av hjemmenettverket ditt. Du
kan velge et annet nettverk hvis telefonen ikke får tilgang til det
valgte nettverket.

]

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

52

GPRS

Meny 9-6

Du kan stille inn GPRS-tjeneste avhengig av forskjellige situasjoner.
Slå på: Hvis du velger denne menyen, registreres telefonen i et
GPRS-nettverk når du slår den på. Når du starter et WAP-program
eller et PC-program med ekstern pålogging, opprettes en tilkobling
mellom telefonen og nettverket, og du kan overføre data. Når du
avslutter programmet, avsluttes GPRS-tilkoblingen, men
registreringen i GPRS-nettverket forblir. Ved behov: Hvis du velger
denne menyen, opprettes GPRS-tilkoblingen når du kobler til en
WAP-tjeneste, og den lukkes når du avslutter WAP-tilkoblingen.

Tilbakestill innstillinger

Meny 9-7

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

Minnestatus

Meny 9-8

Du kan se hvor mye plass som er ledig, og hvor mye minne som er
brukt, for hver minneenhet, internminne, multimedieminne og
eksternminne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

KG120_Nor_0518.qxd

2007.5.18

2:19 PM

Page 53

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

Ti l b e h ø r

Standardbatteri

Merk

] Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
] I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
] Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst

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

Lader
Denne laderen lar deg lade
batteriet når du befinner deg
hjemmefra eller borte fra
kontoret.

Headsett
Tillater håndfri bruk. Inkluderer
headsett og mikrofon.
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Teknisk informasjon
Generelt
Te k n i s k i n f o r m as j o n
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Produktnavn: KG120
System: GSM 900/DCS 1800

Romtemperatur
Maks: +55 grader C
Min: -10 grader C
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KG120 BRUGERMANUAL
- Dansk

Sådan bortskaffer du din gamle telefon
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes 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 pa 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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Introduktion
I n t ro d u k t i o n

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KG120
mobiltelefon, der er designet til at fungere med den seneste
digitale mobilkommunikationsteknologi.

Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger
om, hvordan telefonen skal bruges og betjenes. Læs
omhyggeligt alle oplysninger for at få optimal ydeevne og
for at undgå skader på eller misbrug af telefonen.
Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt i denne
brugervejledning, kan føre til ophævelse af garantien for
dette udstyr.
Brug af telefonetui med magnetiske låse sammen med
klaptelefoner kan resultere i, at netværkssignalet
forsvinder, og telefonen slukker.
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For din sikkerhed

ADVARSEL !
] Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.
] Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.
] Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstofdepoter,

kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.
] Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere, for din egen

sikkerheds skyld.
] Rør ikke ved telefonen med våde hænder mens den oplader. Du

kan få elektriskstød eller ødelægge telefonen.
] Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde.

Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

FORSIGTIG !
] Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af

mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på
hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.
] Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk.

Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne
telefon for vigtige opkald, for eksempel for tilkaldelse af
lægehjælp.

Fo r d i n s i k ke r h e d

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt
ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information
findes i denne manual.

] Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at

beskadige telefonen.
] Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske

apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af tv, radio, pc osv.
kan forekomme.
] Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i

overensstemmelse med lovgivningen på området.
] Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse
Ret n i n g s l i n i e r f o r s i k ke r o g e f f e k t i v a nve n d e l s e

Radiobølgestråling og information om
Specific Absorption Rate (SAR)
Denne mobiltelefon, model KG120, er konstrueret til at opfylde
sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er
baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener
for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder
og helbredstilstand.
] Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en

enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate,
eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden,
hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på
alle de frekvensbånd, som anvendes.
] Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de

forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at
opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med
radiobølger.
] SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale

kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er
2 W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
] Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet

af DASY4 for brug ved øret, er 0.084 W/kg (10g).

Produktpleje og vedligeholdelse
A D V A R S E L ! 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.
] Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret

servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
] Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som

f.eks. tv, radio og pc.
] Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som f.eks.

radiatorer og komfurer.
] Tab ikke telefonen.
] Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
] Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den

dækkes med husholdningsfilm.
] Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med

at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder
eller alkohol.)
] Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
] Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter:

Den kan påvirke magnetstribens informationer.
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] Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge

Trafiksikkerhed

] Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de
områder, du kører i.

] Vær forsigtig ved brug af tilbehør (MINUS COMMA) så som

] Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.

høretelefoner og headsets. Sørg for, at kabler er gemt sikkert af
vejen, og undgå at røre antennen.
] Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt. Lad

være med at berøre antennen unødigt.
] Udvis forsigtighed ved brug af tilbehør, så som høretelefoner

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

Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke
ydeevnen.
] 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, f.eks. i din brystlomme.
] Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
] Svagere interferens kan påvirke tv-apparater, radioer,

computere, etc.

] Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
] Benyt et håndfrit talesæt.
] Hold ind til siden, og parkér, hvis omstændighederne tillader

det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
] Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit

motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
] 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. 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.

Ret n i n g s l i n i e r f o r s i k ke r o g e f f e k t i v a nve n d e l s e

telefonen.

Page 7

Områder med eksplosionsfare
Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær
opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og
bestemmelser.
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Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse
Ret n i n g s l i n i e r f o r s i k ke r o g e f f e k t i v a nve n d e l s e

Undgå skader på din hørelse

Nødopkald

] Din hørelse kan blive skadet ved meget høj musik i længere

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.

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.

Potentiel eksplosionsfare
] Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller

ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
] Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres

eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon
eller tilbehør til denne.

Ombord på fly
Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.
] Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
] Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at

indhente tilladelse fra besætningen.

Børn
Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns
rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre
risiko for kvælning.
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Batteri – information og vedligeholdelse
] 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.
] Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er

konstrueret til at maksimere batteriets levetid.
] Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
] Hold batteriets metalstik rene.
] Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel.

Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal
udskiftes.
] Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe for at

optimere ydelsen.
] Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor

luftfugtigheden er høj som f.eks. i et badeværelse.
] Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da

dette kan forringe batteriets ydelse.
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KG120 Egenskaber
1. Headsetstik

Frontvisning

2. Underskærm

KG 120 E g e n s ka b e r

Telefonens dele

1. Headsetstik

2. Underskærm

9

KG120_Danish_0518.qxd

2007.5.18

2:34 PM

Page 10

KG120 Egenskaber
Set bagfra
KG 120 E g e n s ka b e r

Batteri
Batterilås
Tryk på denne knap for at
fjerne batteridækslet.

Plads til SIM-kort
SIM-kortterminaler

Batteriterminaler

10

Batteridæksel
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1. Højttaler

Åben visning

den funktion, der er angivet i teksten på skærmen lige
ovenover.

1. Åben visning

3. Tasten Send:
] Ringer op til et nummer og besvarer indgående opkald.

6. Hovedskærm

KG 120 E g e n s ka b e r

2. Venstre funktionstast/højre funktionstast: Udfører

] I standby-tilstand: Viser en liste over tidligere foretagne,

modtagne og mistede opkald.
Menu

2. Venstre
funktionstast
/højre
funktionstast

Favorit

4. Alfanumeriske taster:
7. Navigationstaster

] I standbytilstand: Indtast numre, der skal ringes op til.

Hold nede.

8. OK-tast

- Internationale opkald
- Ring op til telefonsvarercentret

3. Send
4. Alfanumeriske
taster
5. Mikrofon

- Lynopkald

9. Afslut/tænd

] I redigeringstilstand: Indtast numre og tegn.

10. Ryd-tast

]

Internationale opkald

]

Når du indtaster et telefonnummer, kan du indtaste en
pause ved at trykke længe på denne tast.

5. Mikrofon
6. Hovedskærm:

11
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KG120 Egenskaber
] Øverst: Ikonerne viser signalstyrken, batteristand og

Displayoplysninger

KG 120 E g e n s ka b e r

forskellige funktioner.
] Nederst: Indikatorer for funktionstaster.

Ikonområde

7. Navigationstaster:
] I stilstand:

Kort: Liste over foretrukne

Tekst- og grafikområde

Kort: Liste over kontakter
Kort: Liste over profiler

Menu

Favorit

Kort: Liste over meddelelser

Indikatorer for
funktionstaster

] I menuen: Rul op og ned

8. OK-tast: Vælger menuindstillinger og bekræfter handlinger.
9. Afslut/tænd:

Område

Viser forskellige ikoner.

Mellemlinjer

Viser meddelelser, vejledning og alle
oplysninger, du indtaster - som f.eks. et
nummer, der skal ringes op.

Sidste linje

Viser de funktioner, der aktuelt er
knyttet til de to funktionstaster.

] Tænd/sluk (hold nede)
] Afslut eller afvis et opkald

10. Ryd-tast: Sletter et tegn for hvert tryk. Hold tasten nede
for at fjerne alt det indtastede. Brug denne tast til at gå
tilbage til forrige skærm.

12

Beskrivelse

Første linje

Tabellen nedenfor beskriver forskellige displayindikatorer eller
ikoner, som vises på telefonens skærm.
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Displayikoner
Beskrivelse
Angiver netsignalets styrke.
Opkald er gået igennem.
Angiver, at du benytter en roamingtjeneste.
Du kan anvende GPRS.

Bemærk

] Kvaliteten på samtalen kan ændre sig afhængigt af

netværksdækningen. Når signalstyrken er under 2
bjælker, kan du muligvis opleve manglende lyd, lydudfald
og dårlig lyd. Brug signalet som indikator for dine opkald.
Hvis der ikke er nogen bjælker, betyder det, at der ikke er
nogen netværksdækning: I det tilfælde kan du ikke få
adgang til nogen af netværkets tjenester (opkald,
meddelelser osv).

KG 120 E g e n s ka b e r

Ikon

Page 13

Vækkeuret er stillet og aktiveret.
Angiver batteriets status.
Du har modtaget en tekstmeddelelse.
Du har modtaget en talemeddelelse.
Alle lydsignaler er slået fra.
Profilen Høj er aktiveret.
Profilen Lydløs er aktiveret.
Profilen Headset er aktiveret.
Profilen Generel er aktiveret.
Indikerer, at GPRS anvendes.
Du kan viderestille et opkald.
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Før brug
Fø r b r u g

Installation af SIM-kortet og
håndsætbatteriet
Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

1. Fjern batterilåget
Tryk på batteriets låseknap, og skub batteriet ned.

2. Isæt SIM-kortet
Indsæt og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Lad SIMkortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet
sidder korrekt. Guldkontaktområdet på kortet skal vende
nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og
skubbe det i den modsatte retning.

Forsigtig

] SIM-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær

forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så
det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med
SIM-kortet.

14
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3. Isæt batteriet

2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes
opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen,
indtil der lyder et klik.
3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug
kun den medfølgende oplader.

Fø r b r u g

Skub batteriet opad, indtil det kommer på plads.

Page 15

4. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når
batteriet er fuldt opladet.

Forsigtig
] Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at

ødelægge telefonen og/eller opladeren.
] Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på

Opladning af batteriet
Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

væggen.
] Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du

bruge en adapter. Fjern ikke batteri eller SIM-kort mens
telefonen lader op

Advarsel

] Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at

undgå elektriske stød og brand.
] Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må

komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for, at dette
kan forårsage brand.
1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være
helt opladet, før det tages i brug.
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Før brug
Fø r b r u g

Fjernelse af adapteren

3. Afhængigt af status for indstillingen PIN-kodeanmodning skal
du muligvis indtaste din PIN-kode.

1. Når opladningen er færdig, stopper batteriikonets bevægende
streger, og "Fuldt opladet" vises på skærmen.

Sådan slukker du for telefonen

2. Fjern adapteren fra stikkontakten. Fjern adapteren fra
telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af
stikket, og træk stikket ud.

1. Tryk på
slukket.

i et par sekunder, indtil LCD-skærmen bliver

Adgangskoder
Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit for
at undgå autoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne
(undtagen PUK- og PUK2-koderne) kan ændres vha. funktionen
Skift kode [Menu 9-4-5]. Se side 61.

PIN-kode (4 til 8 cifre)

Sådan tænder og slukker du telefonen
Sådan tænder du for telefonen
1. Sæt et batteri i telefonen, og tilslut telefonen til en ekstern
strømkilde som f.eks. rejseopladeren, cigarettænderen eller det
håndfri bilsæt. Eller sæt en opladet batteripakke i telefonen.
2. Tryk på
tændt.

16

i et par sekunder, indtil LCD-skærmen bliver

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit
SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt
sammen med SIM-kortet. Når PIN-kodeanmodning er sat til
Aktiver, vil din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver
tændt. Når PIN-kodeanmodningen er sat til Deaktiver, bliver din
telefon sluttet til netværket med det samme uden at opgive PINkoden.
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Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at
bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkaldsprisen og Fast
opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de er
understøttet af dit SIM-kort. Forhør dig hos din netoperatør for
at få yderligere oplysninger.

Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen.
Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er
nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at
aktivere Nulstil indstillinger-menuen. Sikkerhedskoden er også
nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen til
at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Standardindstillingen
for sikkerhedskoden kan ændres fra menuen
Sikkerheds- indstillinger.

PUK-kode (4 til 8 cifre)
PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en
spærret PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis
ikke, skal du kontakte din netoperatør for at få koden. Hvis du
mister koden, skal du også kontakte din netoperatør.

PUK2-kode (4 til 8 cifre)
PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for
at ændre en spærret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du
også kontakte din netoperatør.

Fø r b r u g

PIN2 (4 til 8 cifre)

Spærringsadgangskode
Spærringsadgangskoden skal indtastes, når du bruger funktionen
Opkaldsspærring [Menu 9-4-3]. Du kan få din adgangskode fra
din netværksudbyder, når du tilmelder dig denne funktion. Se
side 60 for flere oplysninger.
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Generelle funktioner
G e n e re l l e f u n k t i o n e r

Sådan foretager og besvarer du opkald

Afslutning af opkald

Ring op

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten

1. Sørg for, at telefonen er tændt.

Foretag et opkald fra adressebogen

2. Indtast telefonnummer inkl. områdekode.

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger
regelmæssigt, på SIM-kortet og/eller telefonens hukommelse,
som kaldes adressebogen Du kan kalde et nummer bare ved at
slå det ønskede nummer op i adressebogen.

] Hold tasten

3. Tryk

nede for at slette hele nummeret.

for at ringe nummeret op.

4. Tryk på afslut-tasten
afslutte et opkald.

eller den højre funktionstast for at

Opkald med tasten Send
1. Tryk på send-tasten
i standbytilstand for at få vist de
seneste indkommende, udgående og mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af navigationstasterne.
3. Tryk

.

Foretage Internationale opkald
1. Tryk på
-tasten, og hold den inde for det internationale
forvalg. “+” erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk

18

.

Indstilling af lydstyrke
Hvis du vil justere lydstyrken i øresneglen under et opkald, skal
du bruge navigationstasterne. Tryk på tasten op/højre for at
skrue op og på ned/venstre for at skrue ned.
] For at justere lydstyrken under et opkald skal du bruge

navigationstasterne.

Besvarelse af 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/foto,
hvis gemt i telefonbogen).
1. Åbn telefonen for at besvare et indkommende opkald. (Hvis
Klap åben er indstillet som svartilstand.Se side 59
[Menu 9-3-2]. )

.
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Bemærk

side 61), kan du besvare et opkald ved at trykke på alle
taster undtagen
eller den højre funktionstast.
] Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen
eller andre menufunktioner.
2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller ved at
trykke på tasten
.

Tastetilstand
Du kan aktivere tastetilstanden ved at holde
når du har åbnet din telefon.

T9-modus
Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun
ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end
ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine
tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre,
hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov
for færre tastetryk end ved den traditionelle
ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst. Dette
kaldes ofte for intelligent ordbog.

G e n e re l l e f u n k t i o n e r

] Hvis Enhver tast er blevet angivet som svartilstand (se

Page 19

-tasten nede,

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

Indtastning af tekst
Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur.
For eksempel når du gemmer navne i telefonbogen, skriver en
meddelelse eller opretter en personlig hilsen.
Telefonen understøtter følgende metoder til indtastning af tekst.

ABC-modus
Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver
ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to,
tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.

123-modus (Nummer-modus)
I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at
skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på
- tasten, indtil 123-modus vises i displayet.

19
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Generelle funktioner
Sådan ændres tekstindtastningsmodus
G e n e re l l e f u n k t i o n e r

1. Hvis du er i et felt, der
tillader indtastning af tegn,
vil du kunne se indikatoren for
tekstindtastningsmetode i det
nederste højre hjørne af
LCD-skærmen.
2. Du kan ændre
tekstindtastnings- metoden ved at
trykke på
. Du kan kontrollere
den aktuelle tekstindtastningsmetode
i det nederste højre hjørne af
LCD-skærmen.

tekstindtastningsmodus

- Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes.
Ignorér det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet
hele ordet.

Valg

Indsæt

Sådan anvendes T9-modus
T9-tekstindtastningsmodus gør dig i stand til at indtaste ord på
en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som
du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du
vil taste, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan også tilføje
nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det
afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.
Du kan slå T9 til eller fra og ændre T9-sproget ved at holde
-tasten nede.

20

1. Når T9-tekstindtastningsmodus er valgt, begynder du at
indtaste et ord ved at trykke på tasterne
til
. Tryk på
en tast pr. bogstav.

- Hvis ordet stadig er forkert, når du er færdig med at indtaste
ordet, trykker du på Ned-navigationstasten en eller flere
gange for at bladre gennem alternativerne.

Eksempel:
Tryk

for at skrive Imod.

Tryk
skrive Home.

[Ned-navigationstasten] for at

- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan
du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
- Du kan indstille sproget til T9. Tryk på funktionstasten
[Option], og vælg derefter T9-sprog.
Du kan også deaktivere T9-tilstanden ved at vælge T9 fra.
Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 aktiveret.
2. Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du
tilføje det ved at anvende ABC-modus.
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Bemærk

] For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine

indtastninger trykkes
standbymodus.

. Telefonen vender tilbage til

Sådan anvendes ABC-modus
Indtast teksten med tasterne

til

.

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
- Én gang for det første bogstav.
- To gange for det andet bogstav.
- osv.
2. For at indsætte mellemrum trykkes på
-tasten én gang.
For at slette bogstaver trykkes på
-tasten. Hold
tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk

] Se nedenstående tabel for yderligere information om de

tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

-

Tast

Tegn i den rækkefølge, de forekommer
Store bogstaver

Små bogstaver

.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

G H I 4 Ï Ì Í Î Gˇ

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

G e n e re l l e f u n k t i o n e r

3. Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på
tasten. Du skal trykke på
, hvis du vil slette bogstaver.

Page 21

M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ OE m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ oe
P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

Mellemrumstast, 0

Mellemrumstast, 0

Sådan anvendes 123-modus (nummermodus)
123-modus 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 tekstindtastningsmodus.
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Generelle funktioner
G e n e re l l e f u n k t i o n e r

Du kan hurtigt skifte fra bogstaver til tal ved at holde
tasten nede.

-

Brug af symboltilstand
Med symboltilstanden kan du indtaste forskellige symboler eller
specielle tegn.
Du skal trykke på
-tasten for at indtaste et symbol. Brug
navigationstasterne til at rulle gennem symbolerne, tryk på den
tilsvarende tast, og tryk derefter på tasten OK.

Kontaktpersoner
Du kan gemme telefonnumre og deres tilsvarende navne i
hukommelsen på dit SIM-kort.
Derudover kan du gemme op til 200 numre og navne i
telefonhukommelsen.
SIM-kortet og telefonen bruges på samme måde i menuen
Kontakter.

Menuen Indgående opkald
Telefonen indeholder en række kontrolfunktioner, der kan bruges
under et opkald.
Der er adgang til disse funktioner under et opkald ved at trykke
på venstre funktionstast (Valgmuligheder).

22

Under et opkald
Den menu, der vises på håndsættets skærm under et opkald, er
anderledes end den standard hovedmenu, der vises i standbytilstand, og indstillingerne er beskrevet nedenfor.

Sådan foretages et andet opkald
Du kan finde et nummer i telefonbogen, som du vil ringe til, for
at lave et andet opkald. Tryk på den højre funktionstast, og vælg
derefter Søg. For at gemme det opkaldte nummer i telefonbogen
under et opkald skal du trykke på den højre funktionstast og
vælge Tilføj ny.

Skift mellem to opkald
For at skifte mellem to opkald skal du trykke på den venstre
funktionstast og derefter vælge Skift, eller trykke på
-tasten.

Besvar et indgående opkald
For at besvare et indgående opkald, når håndsættet ringer, skal
du blot trykke på
-tasten. Håndsættet kan også gøre dig
opmærksom på indgående opkald, mens du taler i telefon. Der
lyder en tone i øresneglen, og skærmen viser, at et andet opkald
venter.
Denne funktion, Opkald venter, er kun tilgængelig, hvis dit
netværk understøtter den.
Yderligere oplysninger om, hvordan Opkald venter aktiveres eller
deaktiveres [Menu 9-3-4], kan fås på side 59.

KG120_Danish_0518.qxd

2007.5.18

2:34 PM

Page 23

Opkald med flere parter eller
konferenceopkald

Afvis et indgående opkald

Tjenesten Opkald med flere parter eller Konferenceopkald giver
dig mulighed for at føre samtaler med mere end en person
samtidig - hvis din netværksudbyder understøtter denne
funktion. Et opkald med flere parter kan kun oprettes, når du har
et aktivt og et parkeret opkald - og begge opkald er blevet
besvaret.
Når et opkald med flere parter er blevet oprettet, kan den
person, der har startet opkaldet, tilføje, afbryde eller adskille
(dvs. opkaldet fjernes fra "mødet", men der er stadig forbindelse
til dig) opkald. Disse indstillinger er alle tilgængelige i menuen
Indgående opkald. Det maksimale antal deltagere i et opkald
med flere deltagere er fem. Når det er påbegyndt, er det dig, der
styrer det, og kun du kan tilføje deltagere.

Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved at
trykke på
-tasten. Under et opkald kan du afvise et
indgående opkald ved at trykke på
.

Justering af lydstyrken under et opkald
Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke på den
venstre funktionstast.

Sådan skiftes DTMF-toner under et opkald
For at tænde for DTMF-toner under et opkald, skal du trykke på
venstre funktionstast og derefter vælge DTMF til. DTMF-toner
slås fra på samme måde. Med DTMF-toner kan din telefon bruge
automatisk omstilling.

Sådan slukkes mikrofonen
Du kan slå mikrofonen fra under et opkald ved at trykke på
tasten [Menu] og derefter vælge Afbryd til. Lyden slås til igen
ved at vælge Afbryd fra. Når dit håndsæt er på lydløs, kan dem,
der ringer, ikke høre dig, men du kan høre dem.

G e n e re l l e f u n k t i o n e r

Hvis Opkald venter er aktiveret, kan du parkere det første opkald
og besvare det andet ved at trykke på
eller ved at vælge den
venstre funktionstast [Besvar].

Sådan foretages et andet opkald
Du kan foretage et andet opkald, mens du har en anden
samtale.Indtast det andet nummer, og tryk på
-tasten.
Når der er forbindelse til det andet nummer, parkeres det første
opkald automatisk. Du kan skifte mellem opkald ved at trykke på
den venstre funktionstast og derefter vælge Skift.
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Generelle funktioner
G e n e re l l e f u n k t i o n e r

Opsætning af et konferenceopkald

Visning af deltagere i et konferenceopkald

Parker et opkald, og mens det aktive opkald bruges, skal du
trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge
Konference/deltag alle.

Brug op/ned-tasterne for at rulle igennem opkaldsnumrene på
håndsættets skærm, og se hvem der deltager i
Konference- opkaldet.

Sådan parkeres et konferenceopkald

Sådan foretages et privat opkald under et
konferenceopkald

Tryk på den venstre funktionstast, og vælg derefter
Konference/parker alle.

Aktiver det parkerede konferenceopkald
Tryk på den venstre funktionstast, og vælg derefter
Konference/deltag alle.

Sådan føjes opkald til konferenceopkaldet
Hvis du vil føje et opkald til et eksisterende konferenceopkald,
skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge
Konference/deltag alle.

24

Hvis du vil føre en privat samtale med en af deltagerne i et
konferenceopkald, skal du markere det nummer, du vil tale med,
på skærmen og derefter trykke på den venstre funktionstast.
Vælg Konference/privat for at parkere alle andre opkald.

Afslutning af et konferenceopkald
Opkaldet fra en aktuelt vist deltager i et konferenceopkald kan
afbrydes ved at trykke på
-tasten. For at afslutte et
konferenceopkald skal du trykke på den venstre funktionstast og
derefter vælge Konference/afslut opkald med flere parter. Når du
har trykket på den venstre funktionstast, skal du vælge
Konference/afslut alle for at afslutte alle aktive og parkerede
opkald.
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Menustruktur

1. Profil (se side 28)
Generelt
Højt
Hovedsæt
Kun vibration
Lydløs

3. Opkaldsreg. (se side 33)
3.1 Ubesvarede opkald
3.2 Modtagne opkald
3.3 Kaldte numre
3.4 Slet seneste opkald
3.5 Opkaldspris
3.6 GPRS-info

M e nu s t r u k t u r

Følgende illustration viser den tilgængelige menustruktur og
angiver det nummer, hvert menupunkt har.

2. Kontaktpersoner (se side 30)
2.1 Søg
2.2 Tilføj ny
2.3 Samtalegrupper
2.4 Lynopkald
2.5 Indstillinger
2.6 Kopier alt
2.7 Slet alt
2.8 Information

4. Værktøj (se side 36)
4.1 Favorit
4.2 Spil
4.3 Lommeregner
4.4 Enhedskonvertering
4.5 Verdenstid
4.6 SIM Tool kit
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Menustruktur
5. Meddelelser (se side 38)
M e nu s t r u k t u r

5.1 Skriv tekstmeddelelse
5.2 Indbakke
5.3 Udbakke
5.4 Kladde
5.5 Aflyt talemeddelelse
5.6 Infomeddelelse
5.7 Skabeloner
5.8 Indstillinger

6. Kalender (se side 44)
6.1 Alarmur
6.2 Kalender

7. Overførsler (se side 45)
7.1 Billeder
7.2 Lyde
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8. Browser (se side 46)
8.1 Hjem
8.2 Bogmærker
8.3 Gå til URL
8.4 Indstillinger

9. Indstillinger (se side 48)
9.1 Dato og tid
9.2 Displayindstill
9.3 Opkaldsindstill
9.4 Sikkerhedsindstill
9.5 Netværksindstill
9.6 GPRS-indstilling
9.7 Nulstil indst
9.8 Hukommelsesstatus
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Valg af funktioner og alternativer
Menu

Favorit

Anvendelsen af de to funktionstaster afhænger af
sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over
tasterne angiver den aktuelle funktion.

Tryk på den venstre
funtionstast for adgang til
den tilgængelige menu.

Va l g a f f u n k t i o n e r o g a l te r n at i ve r

Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed
for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner
finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de
to funtionstaster
og
. Hver menu og undermenu giver
dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte
funktioner.

Tryk på den højre
funktionstast for at gå ind i
Foretrukne.
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Profil
P ro f i l

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens
lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder,
omgivelser og opkaldsgrupper. Der er fem forudindstillede
profiler: Kun vibration, Lydløs, Generelt, Højt, Hovedsæt og Bil.
Alle disse profiler kan brugerdefineres. (Undtagen menuen Kun
vibrator, Lydløs).

] Ringevolumen: Angiv lydstyrken for ringetonen.

Tryk på Menu
-tasten, og vælg Profiler vha.
navigationstasterne.

] Tastaturtone: Vælg den ønskede tastaturtone.

Aktiver

] Meddelelsesalarmtype: Angiv signaltype for modtagelse af

SMS.
] Meddelelsestone: Vælg signaltonen for modtagelse af SMS.
] Tastaturvol. : Angiv tastaturlydstyrken.

] Klaptone: Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for

klaptonen.

1. Der vises en liste over profiler.

] Lydeffektvolumen: Angiv lydstyrken for lydeffekter.

2. Profillisten bladres frem til den profil, du ønsker at aktivere, og
tryk dernæst på venstre funktionstast [Vælg] eller OK-tasten.

] Tænd/sluk-volumen: Angiv lydstyrken for tonen, som

3. Vælg derefter Aktivér.

] Autosvar: Denne funktion aktiveres kun, når din telefon er

afgives, når telefonen tændes og slukkes.
tilsluttet til det håndfri sæt.

Tilpas

- Fra: Telefonen svarer ikke automatisk.

Rul ned til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på
tasten OK eller den venstre funktionstast, skal du vælge
Personliggør. Profilindstillingsmuligheden åbnes. Indstil
muligheden som ønsket.
] Indg.

alarmtype: Angiv signaltype for indgående opkald.

] Ringetone: Vælg den ønskede ringetone fra listen. Bladr

28

gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne. Du
kan lytte til en ringetone, før du vælger den.

- Efter 5 sek: Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
- Efter 10 sek: Telefonen svarer automatisk efter 10
sekunder.
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Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du
ønsker.

P ro f i l

Omdøb

Page 29

Bemærk

] Profilerne Kun vibration, Lydløs, og Headset (hovedsæt)

kan ikke omdøbes.
1. Hvis du vil ændre profilens navn, skal du rulle til profilen i
profillisten og, når du har trykket på venstre funktionstast eller
OK-tasten, vælge Omdøb.
2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den
venstre funktionstast [OK].

29

KG120_Danish_0518.qxd

2007.5.18

2:34 PM

Page 30

Kontaktpersoner
Ko n ta k t p e rs o n e r

Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i
hukommelsen på SIM-kortet.

] Kopier: Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen

- Tryk på den venstre funktionstast [Menu] i
standbytilstand, og vælg derefter Søg.

] Slet: Du kan slette en indtastning.

Søg

eller fra telefonen til SIM-kortet.

] Hovednummer: Du kan vælge et af de mobil- eller hjemme-

Menu 2-1

eller kontornumre, som du oftest ringer til. Når det er angivet,
vil det nummer blive vist som hovednummer.

1. Vælg Søg. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
2. Indtast starten af det navn, du ønsker at finde, og tryk på
venstre funktionstast [Søg].

Bemærk

] Øjeblikkelig søgning er mulig ved at indtaste de første

tegn i det navn eller nummer, du vil søge efter.
Du kan også rulle ned igennem adressebogen ved at
trykke direkte på den venstre funktionstast [Liste].
3. Når du har fundet det ønskede navn, kan du foretage et
opkald til nummeret ved at trykke på [Send]-tasten. Eller
trykke på den venstre tast [Indstillinger] for at anvende
følgende indstillinger.
] Rediger: Du kan redigere navn, nummer, gruppe og tegn ved

at bruge navigationstasten.
]

Skriv tekstmeddelelse: Når du har fundet det nummer, du
ønsker, kan du sende en meddelelse til det.

30

Tilføj ny

Menu 2-2

Du kan tilføje en telefonbogspost ved hjælp af denne funktion.
Telefonens hukommelse kan gemme 200 poster. SIM-kortets
hukommelse afhænger af mobiludbyderen. Antallet af tegn, der
kan indtastes, afhænger af SIM-kortet (Telefon: op til 40 tegn).

Bemærk

] Den maksimale længde på det gemte navn og nummer

afhænger af SIM-korttypen.
1. Rul ned for at markere Tilføj ny, og tryk derefter på [OK].
2. Du kan tilføje nye telefonbogsposter til SIM-kortets eller
telefonens hukommelse. For at vælge en hukommelse skal du
gå til Indstil hukommelse [Menu 2-5-1].
] SIM:

Du kan indtaste et navn og nummer og vælge den ønskede
gruppe. (Afhænger af SIM-kortet.)
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] Telefon:

] Omdøb: Tildeler et nyt navn til gruppen.

Menu 2-3

Du kan opdele posterne i adressebogen i 7 grupper. Anvend
denne funktion til at knytte en ringetone og/eller et grafisk ikon
til hver gruppe. På den måde kan du identificere opkald fra hver
gruppe.
1. Vælg Opkaldsgrupper. Alle gruppelister vises: Familie, Venner,
Kolleger, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Andre.
2. Vælg det gruppenavn, du vil håndtere, ved at trykke på venstre
funktionstast [OK].
Følgende undermenuer vises.
] Medlemsliste: Viser medlemslisten i gruppen.
] Grupperingetone: Brug denne til at vælge den ringetone,

der skal bruges, når du modtager et stemmeopkald fra en
person i gruppen.
] Gruppeikon: Brug denne til at vælge det ikon, der skal

Lynopkald

Menu 2-4

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra
til
med
et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke
på denne tast.

Ko n ta k t p e rs o n e r

Du kan indtaste et navn og højst 3 numre samt vælge den
ønskede gruppe.

Samtalegrupper

Page 31

1. Rul til Lynopkald, og tryk på [Valg].
2. For at føje et nummer til Lynopkald skal du trykke på den
venstre funktionstast [Valg]. Søg efter navnet i adressebogen.
3. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer ved at trykke
på venstre funktionstast [Valg].

Indstillinger

Menu 2-5

Standardhukommelse
Du kan vælge at bruge SIM-kortets eller telefonens hukommelse
til adressebogen. Hvis du vælger Skiftende, når du tilføjer et
nummer, spørger telefonen, hvor du vil gemme det.

Søg efter
Rul for at markere Søg efter, og tryk derefter på

[Valg].

bruges, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
] Tilføj

medlem: Føj et medlem til gruppen.

] Fjern

medlem: Slet et medlem af en gruppe.

- Variabel: Telefonen spørger, hvordan den skal søge.
- Navn: Telefonen søger en post på navn.
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Kontaktpersoner
Ko n ta k t p e rs o n e r

- Nummer: Telefonen søger en post på nummer.

Slet alt

Se valgmuligheder

Du kan slette alle poster på SIM-kortet og, i
telefonhukommelsen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.
Tryk
i standby-tilstand.

Rul for at markere Vis muligheder. Tryk derefter på

[OK].

- Kun navn: Indstil adressebogen til kun at vise navn.

Menu 2-7

- Navn og nummer: Indstil adressebogen til at vise navn og
nummer.

Information

Kopier alt

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som
din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet). Disse
numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og
telefonsvarernumre.

Menu 2-6

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til
telefonhukommelsen og omvendt.
] SIM

til telefon: Du kan kopiere poster fra SIM-kortet til
telefonhukommelsen.

]

Telefon til SIM: Du kan kopiere poster fra
telefonhukommelsen til SIM-kortet.

Du har adgang til følgende funktioner.
] Bevar

oprindelig: Nummeret kopieres, men slettes ikke fra

sin oprindelige plads.
] Slet

oprindelig: Nummeret kopieres og slettes fra sin

oprindelige plads.

Menu 2-8

Tjenesteopkaldsnr. (Afhænger af SIM-kort)

1. Vælg indstillingen Serviceopkaldsnummer.
2. Navnene på de tilgængelige tjenester vises.
3. Brug tasterne Op eller Ned til at vælge en tjeneste. Tryk på
.

Hukommelsesstatus
Du kan kontrollere den aktuelle hukommelsesstatus på SIMkortet og telefonen.

Eget nummer
Du kan gemme dit eget nummer (2 elementer i alt) i telefonen.
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Opkaldsreg.

Ubesvarede opkald

Menu 3-1

Denne funktion giver dig mulighed for at se ubesvarede opkald.
Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe til nummeret
ved at trykke på tasten Send. Når du har trykket på den venstre
funktionstast [Valg], kan du også:
] Se detaljer, hvis de er tilgængelige, og ringe til nummeret eller

gemme det i adressebogen.

Modtagne opkald

Menu 3-2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald.
Når du har valgt et telefonnummer, kan du ringe til nummeret
ved at trykke på tasten Send. Når du har trykket på den venstre
funktionstast [Valg], kan du også:

O p ka l d s re g .

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og
kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification
(CLI) i serviceområdet. Nummeret og navnet (hvis tilgængeligt)
vises på displayet. Du kan også se opkaldstider og omkostninger.

] Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller

gemme det i telefonbogen.
] Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge

i telefonbogen.
] Slette opkaldet fra listen.
] Sende en meddelelse til dette nummer.

] Indtaste et navn for nummeret og gemme det i adressebogen.
] Slette opkaldet fra listen.
] Sende en meddelelse til dette nummer.

Kaldte numre

Menu 3-3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald
(inkl. mislykkede opkaldsforsøg). Når du har valgt et
telefonnummer, kan du ringe til nummeret ved at trykke på tasten
Send. Ved brug af tasten [Valg] kan du også:
] Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller

gemme det i telefonbogen.
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Opkaldsreg.
] Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge

O p ka l d s re g .

i telefonbogen.

opkald: Varigheden af seneste opkald.

] Alle

opkald: Den samlede varighed af alle indgående og
udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.

] Slette opkaldet fra listen.
] Sende en meddelelse til dette nummer.

] Modtagne

Bemærk

] Kaldte

numre: Varigheden af udgående opkald.

] Nulstil

alt: Vælg denne for at nulstille den samlede varighed.

] Du kan slette alle opkaldsposter fra listen i menuen Slet

seneste opkald [Menu 3- 4].

Slet seneste opkald

Opkaldspris

opkald: Varigheden af indgående opkald.

Bemærk
Menu 3-4

Anvendes til at slette listerne over ubesvarede opkald, modtagne
opkald og kaldte numre. Du kan også slette alle lister på én gang
ved at vælge Alle opkald.
Menu 3-5

Varighed
Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående
opkald. Du kan også nulstille opkaldstimeren ved at vælge Nulstil
alle. Telefonen beder dig bekræfte for at forhindre utilsigtet
nulstilling.
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] Seneste

] Den faktiske tid, der bliver faktureret for opkald af din

udbyder, kan variere afhængigt af netværksfunktioner,
afrunding for fakturering osv.

Vis opkaldspris
Gør det muligt at kontrollere omkostningerne for dit seneste
opkald, alle opkald, at se resterende omkostninger og at nulstille
omkostninger. For at nulstille omkostninger skal du kende din
PIN2-kode.

Bemærk

] De reelle opkaldsomkostninger, som faktureres af

udbyderen, afhænger af netværksfunktioner, afslutning af
fakturering, afgifter osv.
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Indstillinger (Afhænger af SIM-kort)
tarif: Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt

din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive
PIN2- kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.

Bemærk

] Når alle enheder er brugt, kan der kun foretages

nødopkald. Afhængigt af SIM-kortet skal du bruge PIN2koden til at sætte en grænse for opkaldsomkostninger.
] Angiv

kredit: Denne nettjeneste giver dig mulighed for at
begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du
vælger Vis, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger
Rediger, kan du ændre prisgrænsen.

GPRS-info

Menu 3-6

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS.
Derudover kan du se, hvor lang tid du er online. (GPRS står for
General Packet Radio Service.)

Varighed

O p ka l d s re g .

] Angiv

Page 35

Du kan checke varigheden af dit Seneste opkald og alle samtaler.
Du kan også nulstille opkaldstimerne ved at vælge Nulstil alle.

Datavolumen
Du kan kontrollere Sendt, Besvarede eller Alle datamængder. Du
kan også nulstille tælleren ved at vælge Nulstil alt.

] Vis

automatisk: Med denne netværkstjeneste kan du
automatisk se omkostningerne for dit sidste opkald. Hvis du
vælger Til i menuen Automatisk visning, kan du se
omkostningerne for det sidste opkald, når det ophører.
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Værktøj
Menu 4-1

2. Brug op/ned-tasterne til at rulle igennem menulisten, og tryk
på OK for at vælge.

Med denne indstilling kan du føje dine egne favoritter til den
liste, der allerede er angivet. Når du har lavet din egen menu, kan
du hurtigt få adgang til den ønskede funktion i standby-skærmen
ved at trykke på op-tasten.

3. Tryk på den højre funktionstast eller annulleringstasten for at
gå tilbage eller genstarte.

Favorit
Væ r k tø j

1. For at tilføje nye favoritter skal du trykke på den venstre
funktionstast og derefter bruge op/ned-tasterne for at rulle
gennem listen over menuer. Foretag dit valg ved at trykke på
den venstre funktionstast.
2. For at se eller ændre en favorit skal du trykke på den venstre
funktionstast. Du har adgang til følgende indstillinger:

Menu 4-3

Men denne funktion kan du bruge telefonen som en
lommeregner. Lommeregneren har de basale matematiske
funktioner: plus, minus, gange og dividere. (Du kan indtaste tal
med op til to decimaler.)

Brug af lommeregneren

] OK: Start menuen.

1. Indtast det første tal vha. de numeriske taster.

] Rediger: Bruges til at ændre aktuelle favoritter.

2. Tryk på den tilsvarende navigationstast for at vælge den
matematiske funktion.

] Slet/Slet

alt:Slet alle favoritter.

] Information: Bruges til at vise den øverste menu for

indstillingen.

Spil
1.Tryk på tasten OK for at gå ind i menuen Spil.

Bemærk

] Brug tasten

Tryk på tasten
Tryk på tasten
Menu 4-2

Du kan nyde glæden ved at spille det smarte spil på din telefon.
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Lommeregner

til at slette fejlindtastninger.
for at tilføje et komma.
for at tilføje et minustegn.

3. Tryk på funktionstasten [Resultat] for at beregne resultatet.
4. Efter beregningen skal du trykke på [Nulstil] for at vende
tilbage til grundtilstanden.
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Menu 4-4

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke [Enhed].
2. Vælg den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre/højre
navigationstast.
3. Flyt til afsnittet Omregn enhed ved at trykke på tasten Ned.
4. Vælg den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre/højre
navigationstast.
5. Indtast talstørrelser ved hjælp af de numeriske taster.
Omregningen udregnes automatisk.

Bemærk

] Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på tasten

.

Verdenstid

Menu 4-5

Du kan få oplyst det aktuelle klokkeslæt for Greenwich Mean
Time (GMT) og større byer i hele verden ved at bruge
navigationstasterne.
Skærmen viser bynavnet, aktuel dato og klokkeslæt.
Du kan vælge din egen tidszone således:

Væ r k tø j

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål,
som kan konverteres til andre enheder: Længde, Område, Vægt,
og Volumen.

Page 37

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke på
venstre/højre-tasterne en eller flere gange. Den lokale dato og
klokkeslæt vises.
2. Hvis du vil ændre tidsvisningen i standby-tilstand til den
valgte tid, skal du trykke på venstre funktionstast [Angiv].
Vælg Indstil.

SIM-tjeneste
(SIM-afhængig)

Menu 4-6

Din tjenesteudbyder kan tilbyde særlige programmer via SIMkortet. Hvis du er tilmeldt en eller flere af disse tjenester, vises
navnet på tjenesten i slutningen af hovedmenuen. Med menuen
SIM-tjenester er din telefon fremtidssikret og understøtter
tilføjelser til tjenester fra din udbyder.
Flere oplysninger kan fås hos din tjenesteudbyder.
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Meddelelser
Du har adgang til følgende indstillinger:

Meddelelser

Tryk på Menu
-tasten, og vælg Meddelelser vha.
navigationstasterne.

Skriv tekstmeddelelse:

] Send: Indtast et nummer, vælg et nummer i telefonbogen eller

Menu 5-1

Din telefon modtager telefonsvarermeddelelser og sms'er.
Telefonsvarer og sms er netværkstjenester. Kontakt din
netværksoperatør for yderligere oplysninger.
Når ikonet
vises, har du modtaget en meddelelse på
telefonsvareren. Når ikonet
vises, har du modtaget en sms.
Når ikonet
vises har du både modtaget en meddelelse på
telefonsvareren og en sms. Hvis hukommelsen er fuld, vises en
meddelelse, ikonet
skifter med
, og du kan ikke
modtage nogen nye meddelelser. Brug indstillingen Slet i
Indbakkemenuen for at slette gamle meddelelser. Når der er
plads i hukommelsen til meddelelser, modtages den ventende
sms (forudsat at der er nok ledig plads).
1. Skriv din meddelelse. Oplysninger om, hvordan du skriver en
tekst, kan fås på side 23 til 26 (Indtastning af tekst).
2. Når du har færdiggjort meddelelsen, vælger du den ønskede
indstilling ved at trykke på den venstre funktionstast
[Valg].
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vælg det seneste nummer. Du kan sende en meddelelse til op
til 6 telefonnumre på samme tid. Tryk på den venstre
funktionstast [Valg].
Følgende indstillinger vises.
] Gem: Du kan gemme meddelelsen, så den kan sendes senere.
] Skrifttype: Indstiller skriftstørrelse og -type.
] Farve: Du kan vælge farven på forgrund og baggrund.
] Opsætning: Du kan indstille placeringen af meddelelsen -

venstre, centreret eller højre.
] Føj

til T9-ordbog: Du kan tilføje dine egne ord. Menuen
vises kun, hvis redigeringstilstanden er indstillet til T9abc.

] T9-sprog: Vælg indstilling for T9-indtastning. Du kan også

deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
] Afslut: Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse,

afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser.
Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.
3. Du kan også vedhæfte ting til meddelelsen ved at trykke på
den højre funktionstast [Indsæt], når du indtaster en
meddelelse.
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] Symbol: Du kan vedhæfte specielle tegn

Page 39

Ikonkrav
Læst SIM-meddelelse

mappe, som er tilgængelig for korte meddelelser.
Ulæst SIM-meddelelse

] Lyd: Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.

Læst meddelelse

] Tekstskabelon: Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede

Meddelelser

Ikon

] Billede: Du kan indsætte Standardgrafik eller grafik i Min

Ikke-læst meddelelse

ligger i telefonen.
] Kontaktpersoner: Du kan tilføje telefonnumre i

Push-meddelelse

adressebogen.
] Mit

visitkort: Du kan føje dit visitkort til meddelelsen.

Indbakke

Bemærk!
Menu 5-2

Der kan søges i modtagne meddelelser og push-meddelelser, og
indholdet kan ses. Modtagne meddelelser vises efter dato.Du
bliver orienteret, når du har modtaget meddelelser.
De bliver gemt i indbakken. Du kan identificere hver meddelelse
vha. ikoner. For flere oplysninger se ikonbeskrivelsen nedenfor.
Hvis telefonen viser "Ikke plads til meddelelser", kan du få plads
ved at slette meddelelser, medier og programmer.

] SIM-meddelelse: henviser til meddelelsen, der er gemt i

SIM-hukommelsen. Hvis telefonens hukommelse er fuld,
bliver nye meddelelser automatisk gemt som SIMmeddelelser.
Følgende mulige indstillinger er tilgængelige for hver modtagen
meddelelse. Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger].
] Vis: Du får vist den valgte meddelelse.
] Svar: Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.
] Videresend: Du kan videresende en meddelelse til en anden

person.
] Returner

opkald: Du kan ringe tilbage til afsenderen.
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Meddelelser
] Slet: Du kan slette den aktuelle meddelelse.

Meddelelser

] Få

Ikon

vist oplysninger: Du kan se oplysninger om modtagne

meddelelser, dato og klokkeslæt for meddelelsen,
meddelelsestype og -størrelse.
] Slet

Ikke sendt sms
Bekræftet afsendt sms

alt: Sletter alle meddelelser i mappen.

Udbakke

Menu 5-3

Du kan se listen og indholdet af meddelelser. I udbakkens liste
over meddelelser kan du se, om det lykkedes at sende
meddelelsen.
Du har adgang til følgende indstillinger.
] Vis: Du kan se den valgte besked.
] Videresend: Videresend den aktuelle meddelelse til andre

modtagere.
] Slet: Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
] Fa

vist oplysninger: Du kan kontrollere oplysninger for hver

meddelelse.
] Slet

alt: Sletter alle meddelelser i udbakken.

Brug denne funktion til at se alle sendte meddelelser. Du kan se
leveringsstatus for hver sendt meddelelse.
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Ikonkrav
Afsendt sms

Kladde

Menu 5-4

I denne menu kan du se listen over meddelelser, der er gemt som
kladder. Rul igennem listen vha. op/ned-tasterne. Alle
indholdselementer har følgende indstillingsmuligheder.
] Vis: Viser meddelelser, der er gemt som kladder.
] Rediger: Redigerer meddelelsen før den sendes..
] Slet: Sletter den aktuelle meddelelse.
] Fa

vist oplysninger: Kontroller meddelelsens dato,
klokkeslæt, type og filstørrelse.

] Slet

alt: Sletter alle meddelelser i kladder.

Aflyt talemeddelelse

Menu 5-5

Denne menu giver dig hurtig adgang til dine talemeddelelser
(hvis den understøttes af dit net). Før funktionen anvendes, skal
du indtaste talemeddelelsescentrets servernummer, som du har
fået udleveret af din netudbyder.
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Bemærk

vises symbolet
på skærmen. Spørg din
netværksudbyder om deres tjenester for at konfigurere
håndsættet korrekt.

Meddelelser

Menu 5-6

(Afhænger af net og abonnement)
Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSMtelefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information
som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type
information har et nummer, hvormed du kan kontakte din
udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en
infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse som fortæller, at
du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten
direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standbytilstand
følges nedenstående anvisninger

Emner (Menu 5.6.2)
(Afhænger af net og abonnement)
] Tilføj

ny: Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og
give dem et navn.

Meddelelser

] Når der modtages en ny meddelelse på telefonsvareren,

Page 41

] Vis

liste: Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis
du trykker
[Valg], kan du redigere og slette de kategorier
for infotjenester, du har tilføjet.

] Aktiv

liste: Du kan angive numre til infomeddelelser i den
aktive liste. Hvis du aktiverer et info-servicenummer, kan du
modtage meddelelser, der er afsendt fra dette nummer..

Skabeloner

Menu 5-7

Der er foruddefinerede meddelelser i listen. Du kan se og
redigere tekstskabeloner eller oprette nye tekstskabeloner.

Læs (Menu 5.6.1)

Tekstmeddelelse

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil
meddelelsen komme frem på displayet.

• Ring til mig.
• Forsinket Jeg kommer kl.
• Hvor er du nu?
• Er på vej.
• Vigtigt. Kontakt.
• Elsker dig .
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Meddelelser
Du har adgang til følgende funktioner.
Meddelelser

] Vis: Viser detaljerne for skabelonen.
] Rediger: Brug denne funktion til at skrive en ny tekstskabelon

eller redigere den valgte tekstskabelon fra listen over
tekstskabeloner.
] Skriv

meddelelse: Brug denne funktion til at sende den

valgte skabelonmeddelelse på sms.
]

Tilføj ny: Anvend denne funktion til at oprette en ny
skabelon.

] Slet/slet

alt: Sletter alle skabeloner.

Mit visitkort
Med denne indstilling kan du lave dit eget visitkort med navn,
telefonnumre, fax og e-mail.For at oprette et visitkort skal du
trykke på den venstre funktionstast [Tilføj] og indtaste
oplysningerne i felterne. Når du har oprettet et visitkort, er
følgende indstillinger tilgængelige, når du trykker på den venstre
funktionstast [Valg]:
] Rediger: Brug denne funktion til at ændre gemte oplysninger

i visitkortet.

] Skriv

meddelelse: Du kan redigere visitkortet og sende det
som en tekstmeddelelse.

] Slet: Slet visitkortet.

Indstillinger

Menu 5-8

Tekstmeddelelse
] Meddelelsestyper:

Tekst, Stemme, Fax, Nat. personsøgning, X.400, Email, ERMES
Almindeligvis er meddelelsen angivet som Tekst. Du kan
konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om
adgangen til denne funktion.
] Gyldighedsperiode: Denne nettjeneste giver dig mulighed

for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i
meddelelsescenteret.
] Leveringsrapport: Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du

kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
] Svar

via samme Servicecenter: Når en meddelelse er
afsendt, kan modtageren svare og overføre omkostningerne til
din telefonregning.

] SMS-center: Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan

du modtage adressen på SMS-centret via denne menu.
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Push-meddelelse

Du kan modtage talemeddelelser, hvis denne funktion
understøttes af din netudbyder. Når nye talemeddelelser er
blevet modtaget, vises symbolet for talemeddelelser på displayet.
Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger
om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

1. Hold tasten

Meddelelser

Telefonsv.-center

nede i standbytilstand.

2. Du kan kontrollere følgende undermenuer.
] Hjem: Du kan aflytte talemeddelelser ved at vælge Hjem.
] Roaming: Du kan også aflytte talemeddelelser, når du er i

udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

Infomeddelelse
] Modtag

Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din
meddelelse nåede frem til modtageren.
] Alarm

Når en meddelelse er afsendt, kan modtageren svare og
overføre omkostningerne til din telefonregning.
] Sprog

Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage
adressen på SMS-centret via denne menu.
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Kalender
Alarmur

Menu 6-1

Ka l e n d e r

Der er 5 alarmer tilgængelige. Indstil alarmen til at gå i gang på
et givent tidspunkt.
Når du har valgt en alarm vha. den venstre funktionstast [OK]:
1. Alarm til/fra: Vælg Til vha. venstre/højre-tasten. TFor at
deaktivere alarmfunktionen skal du vælge Fra.
2. Alarmtid: Indtast alarmtiden vha. de numeriske taster.

Kalender

3. Gentag: Vælg den ønskede form: Én gang, Man ˜ fre, Man ˜
lør og Hver dag vha. venstre/
højre-tasten.

Ikon

Beskrivelse
Årlig
Månedlig

4. Alarm vha. alarmmelodi: Vælg den ønskede alarmmelodi vha.
venstre/højre-tasten.

Ugentlig
Daglig

5. Tryk på den venstre funktionstast [OK].
6. Du kan redigere navnet på alarmen. Når du har indtastet
navnet, skal du trykke på den venstre funktionstast [OK].

I kalender-tilstand medfører tryk på den venstre funktionstast
[Valg] følgende:

Når en alarmfunktion er aktiveret, vises “
tilstand.
Når alarmtiden nås, lyder alarmmelodien.

] Tilføj

” i standby-

] For at slukke alarmen skal du trykke på den højre funktionstast

[Afslut].
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Menu 6-2

Når du går ind i denne menu, vises en Kalender. Det øverste af
skærmen angiver datoafsnittene. En firkantet markør bruges til at
finde en given dag.Det nederste højre hjørne på skærmen viser et
skema eller notat for den dag. Denne funktion minder dig om
skemaet og notatet. Der kan indstilles en lydalarm for en given
note..
Sådan ændres dag, måned og år.

ny: Du kan tilføje et nyt skema eller notat for den valgte
dag. Du kan indtaste emnet og derefter trykke på den venstre
funktionstast
[OK].

] Slet

alt: Du kan slette alle noter.
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Overførsler

Billeder

O ve r f ø rs l e r

Du kan oprette forbindelse til internettet for at downloade
billeder og lyd vha. din WAP-browser, hvis din udbyder
understøtter denne tjeneste. Spørg din tjenesteudbyder om
tilgængelighed og oplysninger om brug.
Menu 7-1

Når du har valgt et billede, skal du trykke på den venstre
funktionstast, og derefter kan du vælge følgende indstillinger:
] Vælg

som baggrund: Det aktuelt valgte billede kan bruges

som baggrund.
] Slet: Slet en fil.
] Omdøb: Ændr filnavnet på den valgte fil.

Lyde

Menu 7-2

Når du har valgt en lyd, skal du trykke på den venstre
funktionstast Indstillinger. Du kan markere følgende indstillinger..
] Benyt som ringetone: Den aktuelt valgte lyd kan angives

som ringetone.
] Slet: Slet en fil.
] Omdøb: Ændr filnavnet på den valgte fil.
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Browser
B rows e r

Du kan få adgang til forskellige WAP-tjenester (Wireless
Application Protocol), som f.eks. netbank, nyheder, vejrudsigter
og flyinformationer.
Disse tjenester er særligt designet til mobiltelefoner, og de
vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.

Bogmærker

Kontakt din netværksoperatør og/eller den tjenesteudbyder, du
ønsker at anvende, for at få oplysninger om tilgængeligheden af
WAP-tjenester, priser og tariffer. Tjenesteudbydere kan også give
dig oplysninger om, hvordan du bruger deres tjenester.

]

Tilslut: Opret forbindelse til URL-adressen.

]

Tilføj ny: Opret nyt bogmærke i den aktuelle mappe.

]

Rediger: Rediger bogmærket.

Bemærk

]

Slet/slet alt: Slet URL-adressen.

Menu 8-2

Med denne menu kan du gemme URL'en på dine foretrukne
websites, så de er nemme at gå ind på senere.
Indstillinger under bogmærke.

] WAP-browsermenuerne kan variere afhængigt af din

browserversion.

Hjem

Gå til URL
Menu 8-1

Menu 8-3

Du kan oprette direkte forbindelse til det site, du ønsker.
Du skal indtaste en specifik URL.

Hjemmesiden er defineret i den aktiverede profil.

Indstillinger

Menu 8-4

Du kan indstille profil, cache, cookies og sikkerhed i forhold til
internettjeneste.
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Ryd cache

De oplysninger eller tjenester, du har anvendt, bliver gemt i
telefonens cache-hukommelse.

Sletter alt indhold gemt i cachen.

Hver profil har følgende undermenuer:

Fjern alle gemte data i cookie.

] Aktiver: Angiv en aktuel profil som standard.
] Indstillinger: Rediger de forskellige enheder i den aktuelle

profil.

Sikkerhed
Viser en liste over tilgængelige resultater.
] Autoritet: Viser listen over nøglecertifikater, som er gemt i din

] Omdøb: Rediger profilens navn.
] SLET: Slet den valgte profil.
] Tilføj

Ryd cookie

B rows e r

Profiler

ny: Bruges til at tilføje nye profiler.

telefon.
] Personlig: Viser listen over personlige certifikater, som er

gemt i din telefon.

Tillad cache

Gendan profiler

Hvis den indstilles til Til, bliver de oplysninger eller tjenester, du
har anvendt, gemt på telefonens
cache-hukommelse.

Du kan nulstille indstillingerne i profilerne.

Tillad cookie
Hvis den indstilles til Til, bliver de oplysninger eller tjenester, du
har anvendt, gemt på telefonens cache-hukommelse.
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Indstillinger
Displayindstill.

Indstillinger

Tryk på Menu
-tasten, og vælg Indstillinger vha.
navigationstasterne.

Dato og tid

skærmen i standbytilstand.
Menu 9-1

Med denne indstilling kan du ændre den aktuelt viste tid og
dato.
Du har adgang til følgende indstillinger.

]

Hilsen: Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises
i displayet i standbytilstand.

]

Sprog: Du kan vælge displaysproget. Når sprogindstillingen er
sat til Automatisk, bliver sproget automatisk valgt i forhold til
sproget på det anvendte SIM-kort. Engelsk vil blive indstillet,
hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

Angiv dato
Brug denne funktion til at indtaste dag, måned og år. Du kan
ændre datoformat via menuindstillingen Datoformat.

]

Datoformat
DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)
MM/DD/ÅÅÅÅ (måned/dag/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

Brug denne funktion til at indtaste den aktuelle tid. Du kan
vælge tidsformatet via menuindstillingen Tidsformat.

24-timer
12-timer

48

Baggrundslys: Vælg denne funktion, for at vælge om
telefonen skal anvende baggrundslys eller ej. Der kan opnås
en lille stigning i standby/taletid ved at slukke for
baggrundslyset.

] LCD-kontrast: Brug denne funktion til at justere

kontrasterne på LCD-skærmen.

Angiv tid

Tidsformat

Menu 9-2

] Baggrund: Vælg den baggrund, der skal vises på LCD-

]

Informationsvindue: Du kan se en forhåndsvisning af den
aktuelle menu-indstilling, før du åbner menuen. Indstillingen
vises nederst i displayet.

]

Netværksnavn: Hvis funktionen er aktiveret, vises
netværksnavnet på hovedskærmen i standbytilstand.
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] Aktiver: Aktiverer tjenesten.

Viderestil

- Til andet nr.: Her kan du indtaste nummeret, der skal
viderestilles til.

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille
indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For
nærmere information, kontakt din udbyder.

- Til foretrukne: Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet
viderestillet til.

Alle stemmeopkald: Viderestiller alle stemmeopkald.
Hvis optaget: Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.
Hvis intet svar: Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.
Hvis uden for rækkev.: Viderestiller stemmeopkald, når
telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et
net.

] Annuller: Deaktiverer tjenesten.
] Vis

Alle faxopkald: Viderestiller altid til et nummer med en
faxtilslutning.

Annuller alt: Annullerer alle viderestillingstjenester.
Hver indstilling har følgende menu:

status: Viser status på den tilsvarende tjeneste.

Svartilstand
Vælg den ønskede tilstand for at besvare et opkald.
] Åbn: Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et

indgående opkald, når klappen er åben.

Alle dataopkald: Viderestiller altid til et nummer med
pc-forbindelse.

Indstillinger

- Til telefonsv.-center: Viderestiller til telefonsvarer. Denne
funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle
faxopkald.

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at
trykke [OK] i menuen Indstillinger.

]

Alle taster: Hvis du har valgt denne menu, kan du modtage
et opkald ved at trykke på alle taster undtagen tasten [Afslut]
eller den venstre funktionstast.

] SEND

kun nøgle: Hvis du vælger denne menu, kan du kun
modtage et indgående opkald ved at trykke på [Send].
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Indstillinger
Indstillinger

Send mit nummer
(afhænger af netværk og abonnement)
]

Til
Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit
telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit
telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

]

Fabriksindstillinger
Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer,
hvis du har to linier til rådighed, f.eks. linje 1 eller linje 2.

Ventende opkald (afhænger af netværk)
]

Aktiver
Hvis du vælger Aktiver, kan du acceptere et ventende
(modtagende) opkald.

]

Annuller
Hvis du vælger Annuller, kan du ikke genkende det ventende
(modtagende) opkald.

]

Vis status
Viser status for Opkald venter.
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Hvis du vælger Til, kan du kontrollere længden på opkaldet ved
at høre en dyb lyd hvert minut under et opkald.

Auto-genopkald
]

Til
Når denne funktion er aktiveret, prøver telefonen automatisk at
ringe op igen, hvis det mislykkes at oprette forbindelse.

Fra
Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

]

Minuttone

]

Fra
Din telefon prøver ikke at ringe op igen, hvis det første opkald
ikke gik igennem.

Sikkerhedsindstill.

Menu 9-4

Der anvendes forskellige adgangskoder til at beskytte forskellige
funktioner på din telefon. Se på side 21 for at få oplysninger om
de forskellige adgangskoder.

PIN-kode anmodning
I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om
SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne
funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.
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Håndsætlås

Opkaldsspærring

]

]

Undermenuerne:
]

]

]

]

]

Vis status
Se status for såvel spærrede som ikke-spærrede opkald.

international

Fast opkaldsnr. (FDN)
Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte
telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2kode.

Udgående internationalt under roaming

]

Indkommende under roaming
Spærrer alle indgående opkald under roaming.

Aktiver
Du kan begrænse dine udgående opkald til udvalgte
telefonnumre.

Alle indgående
Spærrer alle indgående opkald.

]

Annuller
Annullerer opkaldsrestriktioner.

Spærringstjeneste for alle udgående internationale opkald.

Spærringstjenesten for alle udgående internationale opkald
undtagen hjemmenetværket.
]

Aktiver
Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.

Spærrer alle udgående opkald.
]

Rediger adgangskode
Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages
eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion
skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se
nedenstående undermenuer:

Alle udgående

Annuller alt
Du kan annullere alle spærringstjenester.

Indstillinger

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug
af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive
anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen
indstilles på Til. Hvis du indstiller telefonlåsen på Automatisk, vil
du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.
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]

Annuller
Deaktiverer funktionen.
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Indstillinger
]

]

Nummerliste

Indstillinger

Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder
PIN er en forkortelse af "Personal Identification Number" og
benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan
ændre adgangskoderne: PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerhedskode.

Netværksindstill

Menu 9-5

Netværksvalg
]

Automatisk
Hvis du vælger Automatisk tilstand, søger telefonen automatisk
efter og vælger et netværk for dig. Når du har valgt "Automatisk",
indstilles telefonen til "Automatisk", selv om den slukkes og
tændes.

]

GPRS-indstilling

Menu 9-6

Du kan indstille GPRS-tjenesten afhængigt af forskellige
situationer. Tænd: Hvis du vælger denne menu, registreres
telefonen automatisk i et GPRS-netværk, når den tændes.
Opstart af et WAP- eller pc-opkaldsprogram oprettede
forbindelse mellem telefonen og netværket, og der kan overføres
data. Når du afslutter programmet, afsluttes GPRS-forbindelsen
også, men registreringen i GPRS-netværket bevares. Når
nødvendigt: Hvis du vælger denne menu, oprettes GPRSforbindelsen, når du sluttes til en WAP-tjeneste, og den afbrydes,
når du afbryder WAP-forbindelsen.

Manuel
Telefonen finder de tilgængelige netværk og viser dem.
Derefter kan du vælge det netværk, du vil anvende, hvis det
netværk har en roaming-aftale med din netværksoperatør
derhjemme.Du kan vælge et andet netværk, hvis telefonen ikke
kan få adgang til det valgte netværk.
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Foretrukne
Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da
forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen
sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Nulstil indst.

Menu 9-7

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Hukommelsesstatus

Menu 9-8

Du kan kontrollere størrelsen på den ledige og disponible
hukommelse for tekstmeddelelser.
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Tilbehør

Standardbatteri

Ti l b e h ø r

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov. Kontakt din lokale
forhandler for at høre om tilgængelighed.

Bemærk!

] Benyt altid originalt LG-tilbehør.
] Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien

bortfalder.
] Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend

dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

Oplader
Opladeren giver dig mulighed
for at oplade batteriet, når du
ikke befinder dig hjemme eller
på kontoret.

Headset
Giver dig mulighed for at have
frie hænder. Øresnegl og
mikrofon medfølger.
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Tekniske data
Generelt
Te k n i s ke d ata

Produktnavn: KG120
System : GSM 900 / DCS 1800

Rumtemperatur
Maks. : +55°C
Min. : -10°C
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KG120 KÄYTTÖOHJE
- Suomi

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin
2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
myymälään, josta ostit laitteen.
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Johdanto
J o h d a n to

Kiitos, että ostit KG120-matkapuhelimen, joka hyödyntää
uusimpia digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.

Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja puhelimen
käytöstä ja toiminnoista. Lue kaikki tiedot huolellisesti.
Siten saat puhelimestasi kaiken hyödyn ja vältät
puhelimen vauriot ja väärinkäytön. Puhelimeen tehtävät
muutokset, joita ei ole hyväksytty tässä käyttöoppaassa,
saattavat mitätöidä tämän laitteen takuun.
Magneettilukollisten puhelinkoteloiden käyttäminen
läppäpuhelinten kanssa voi aiheuttaa verkkosignaalin
häviämisen ja puhelimen virran katkeamisen.
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Turvaohjeet

VAROITUS!
] Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
] Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
] Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien,

kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.
] Akut on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.
] Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi

aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.

VAROITUS!
] Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä

esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä
herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
] Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa

Tu r va o h j e et

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

matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa vain matkapuhelimeen.
] Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia

laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
] Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita.
] Älä pura puhelinta tai akkua.

] Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on

pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

5

KG120_Finish_0517.qxd

2007.5.18

2:33 PM

Page 6

Turvallinen ja tehokas käyttö
Tu r va l l i n e n j a te h o kas käy ttö

Altistuminen radioaaltoenergialle ja
SAR-arvo
KG120 -matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut
säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin
ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali,
jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä
muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.
] Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns.

ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on
määritelty myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan
standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään
radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien
käytettävien taajuuksien kautta.
] Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin

vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat
matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
] Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän

komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia
kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
] Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo

korvalla pidettynä on 0.084 W/kg (10g).

Tuotteen huolto ja ylläpito
V a r o i t u s ! Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja
akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin
tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla
vaarallista.
] Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle

huoltohenkilölle.
] Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden

kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
] Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten

lämpöpattereista ja keittotasoista.
] Älä pudota puhelinta.
] Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
] Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai

muovilla.
] Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta,

kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
] Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
] Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi

tyhjentää kortin magneettinauhan.
] Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa

laitetta.
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] Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.

laitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske
puhelimen antenniin tarpeettomasti.

Tieturvallisuus
Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.
] Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
] Keskity ajaessa liikenteeseen.

Sähkölaitteet
Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen
kuuluvuuteen.
] Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden

läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen
häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä,
esimerkiksi rintataskussa.
] Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
] Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon

tai pöytätietokoneeseen jne.

] Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
] Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun

soittoa tai siihen vastaamista.
] Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin

moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai
turvallisuuslaitteisiin.

Tu r va l l i n e n j a te h o kas käy ttö

] Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-

Page 7

] Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfreelaitteita

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 täkeää katua ylitettäessä.

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

7

KG120_Finish_0517.qxd

2007.5.18

2:33 PM

Page 8

Turvallinen ja tehokas käyttö
Tu r va l l i n e n j a te h o kas käy ttö

Estä kuulovauriot

Hätäpuhelut

] Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa
matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa pelkkään matkapuhelimeen.

kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle
tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäsi suosittelemme että säädät
sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden
kohtuulliselle tasolle.

Räjähdysaltis kaasuseos
] Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä

puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
] Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai

räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat
matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Akun tiedot ja huolto
] Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen

uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä,
KG120-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka
haittaisi akun suoritusta.
] Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu

pidentämään akun käyttöikää.
] Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
] Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.

Lentokone
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.
] Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
] Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan

lupaa.

Lapset
8

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä
osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

] Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun

voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy
vaihtaa uuteen.
] Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata

täyteen ennen käyttöä.
] Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä

kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
] Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun

suorituskyky voi heikentyä.
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KG120-ominaisuudet
Puhelimen osat

1. Kuulokeliitäntä

1. Kuulokeliitäntä

KG 120 - o m i n a i s u u d et

2. Lisänäyttö

Edestä

2. Lisänäyttö
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KG120-ominaisuudet
Takaa
KG 120 - o m i n a i s u u d et

Akku
Akun kytkin
Irrota akkulokeron kansi
painamalla tätä painiketta.

SIM-korttipaikka

Akun liittimet

10

Akun kansi

KG120_Finish_0517.qxd

2007.5.18

2:33 PM

Page 11

1. Kaiutin

Avattu

1. Kaiutin

3. Lähetä-painike:
] Soittaa valittuun numeroon ja vastaa puheluihin.

6. Päänäyttö

] Valmiustilassa: näyttää luettelon soitetuista, vastatuista ja

KG 120 - o m i n a i s u u d et

2. Vasen valintanäppäin / Oikea valintanäppäin:
suorittaa näytössä näppäimen yläpuolella olevan
tekstin osoittaman toiminnon.

vastaamattomista puheluista.
Valikko

2. Vasen
valintanäppäin
/ Oikea
valintanäppäin

Suosikki

4. Aakkosnumeeriset näppäimet:
7. Selausnäppäimet

] Valmiustilassa: näppäile valittavat numerot.

(pidä alhaalla).

8. Vahvistusnäppäin

- Kansainväliset puhelut
- Vastaajakeskus

3. Lähetäpainike
4. Aakkosnumeeriset
näppäimet
5. Mikrofoni

9. Lopeta puhelu/virtapainike
0 Tyhjennä

- Pikavalinnat
] Muokkaustilassa: valitse numerot ja merkit.
]

Kansainväliset puhelut

]

Puhelinnumeron näppäilemisen aikana voidaan lisätä
tauko painamalla tätä näppäintä pitkään

11
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KG120-ominaisuudet
5. Mikrofoni

Näytön tiedot

KG 120 - o m i n a i s u u d et

6. Päänäyttö:

Kuvakealue

] Ylhäällä: Kuvakkeet, jotka osoittavat kentän voimakkuuden,

akun lataustason ja muita toimintoja.
] Alhaalla: Valintanäppäinten toiminnot.

Teksti- ja kuva-alue

7. Selausnäppäimet:
] Valmiustilassa:

Lyhyt painallus: suosikkiluettelo

Valikko Suosikki

Valintanäppäinten nimet

Lyhyt painallus: yhteystietoluettelo
Lyhyt painallus: profiililuettelo
Lyhyt painallus: viestiluettelo
] Valikossa: selaa ylös ja alas

Alue

Useita erilaisia kuvakkeita.

Keskimmäiset rivit

Näyttöön tulevat ilmoitukset, ohjeet ja
kaikki käyttäjän syöttämät tiedot, kuten
puhelinnumero, johon soitetaan.

Viimeinen rivi

Toiminnot, jotka on kytketty puhelimen
kahteen valintanäppäimeen.

8. Vahvistusnäppäin: Valitsee valikkovaihtoehtoja ja vahvistaa
toimet.

9. Lopetus-/virtanäppäin:

Kuvaus

Ensimmäinen rivi

] Päällä tai pois päältä (pidä alhaalla)
] Lopeta tai hylkää puhelu

10. Tyhjennä-painike: Jokainen painallus poistaa yhden

12

merkin näytöltä. Pitkä painallus tyhjentää näytön. Painiketta
painamalla pääsee myös edelliseen näyttöön.

Alla olevassa taulukossa esitellään puhelimen näytössä näkyvät
ilmaisimet ja kuvakkeet.
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Näytön symbolit
Kuvaus
Kertoo verkkosignaalin voimakkuuden.
Puhelu on yhdistetty.
Verkkovierailu käynnissä.
Voit käyttää GPRS-palvelua.
Herätys on asetettu ja päällä.

Huomaa

] Puhelun tekninen laatu saattaa vaihdella verkon

peittoalueen mukaan. Kun signaalin voimakkuus on alle 2
palkkia, ääni saattaa häipyä, puhelu katketa ja äänen laatu
kärsiä. Merkintä osoittaa signaalin voimakkuuden
puhelujen aikana. Palkkien katoaminen kokonaan
merkitsee sitä, ettei verkkoa ole ollenkaan. Tällöin verkon
palveluja, puheluja tai viestipalveluja ei voi käyttää.

KG 120 - o m i n a i s u u d et

Kuvake

Page 13

Akun tila.
Sinulle on tullut tekstiviesti.
Sinulle on tullut ääniviesti
Äänetön toiminto on käytössä.
Kovaääninen profiili otettu käyttöön.
Hiljainen profiili otettu käyttöön.
Kuulokeprofiili otettu käyttöön.
Yleinen profiili otettu käyttöön.
GPRS on käytössä.
Soitonsiirto käytössä.

13
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Näin pääset alkuun
SIM-kortin ja akun asettaminen
N ä i n p ä äs et a l k u u n

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat
akun.

1. Irrota akku.
Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Vedä
akkua alaspäin.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.
Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen ja liu'uta se
paikalleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein ja että
kortin kullanväriset kosketuspinnat ovat alaspäin. Poista SIMkortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen
suuntaan.

Varoitus

] SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti.

Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa
SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

14
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3. Aseta akku paikalleen.

2. Kun sovittimen nuoli osoittaa ylös kuten kuvassa, paina pistoke
puhelimen pohjassa olevaan liittimeen, kunnes pistoke
naksahtaa paikoilleen.
3. Liitä laturin toinen pää sähköpistokkeeseen.
4. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

Varoitus

] Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi

N ä i n p ä äs et a l k u u n

Liu'uta akkua yöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Page 15

vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
] Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa

pistokesovitinta.
] Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

Akun lataaminen
Akku on oltava asennettuna, jotta puhelimeen voi liittäää laturiin.

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.

1. Varmista, että akku on täysin ladattu ennen puhelimen
käyttämistä.

15
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Näin pääset alkuun
Laturin irrottaminen
N ä i n p ä äs et a l k u u n

1. Kun akku on ladattu täyteen, akkukuvakkeen palkkianimaatio
pysähtyy ja näyttöön tulee viesti Täynnä.
2. Irrota sovitin pistorasiasta. Irrota sovitin puhelimesta
painamalla sen sivuilla olevia painikkeita kuvan osoittamalla
tavalla.

3. PIN-koodipyyntöasetuksista riippuen voit joutua syöttämään
PIN-koodin.

Puhelimen kytkeminen pois päältä
1. Paina

muutaman sekunnin ajan, jolloin näyttö sammuu.

Käyttökoodit
Voit käyttää tässä kuvailtuja tunnuslukuja estämään puhelimesi
luvattoman käytön. Kaikki tunnusluvut lukuun ottamatta PUK- ja
PUK2-koodeja voidaan vaihtaa kohdassa Muuta tunnus (Valikko
9.4.5). Katso sivu 51.

PIN-koodi (4–8 merkkiä)

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois
päältä

PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin
mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun PIN-koodipyyntö on päällä,
puhelin pyytää syöttämään PIN-koodin käynnistettäessä. Kun
PIN-koodipyyntö on pois, puhelin ottaa suoraan yhteyden
verkkoon ilman PIN-koodia.

Puhelimen kytkeminen päälle
1. Kiinnitä akku puhelimeen ja liitä puhelin ulkoiseen
virtalähteeseen, kuten laturiin, auton tupakansytyttimeen tai
langattomaan autopuhelinsarjaan. Vaihtoehtoisesti kiinnitä
puhelimeen ladattu akku.

16

2. Paina
päälle.

muutaman sekunnin ajan, jolloin näyttö kytkeytyy

PIN2-koodi (4–8 merkkiä)
Useimpiin SIM-kortteihin asetettua PIN2-koodia tarvitaan joihinkin toimintoihin, kuten Ilmoita puhelun hinta ja Pysyvä
numero. Nämä toiminnot vaativat SIM-kortin tuen. Lisätietoja
saatavana operaattorilta.
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Puheluneston salasana

PUK-koodia tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN-koodi.
PUK-koodi voi tulla SIM-kortin mukana. Pyydä PUK-koodi
tarvittaessa operaattorilta. Jos hävität koodin, ota yhteyttä
operaattoriin.

Puheluneston salasanaa tarvitaan käytettäessä puhelunestoa
[Valikko 9-4-3]. Saat salasanan verkkopalvelun tarjoajalta, kun
tilaat tämän toiminnon.

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

N ä i n p ä äs et a l k u u n

PUK-koodi (4–8 merkkiä)

Suojakoodi (4–8 merkkiä)
Suojakoodin oletusasetus on 0000. Suojakoodin avulla voidaan
poistaa puhelimesta kaikki merkinnät ja aktivoida Palauta
asetukset -valikko. Suojakoodia käytetään myös puhelinlukon
aktivoimiseen ja passivoimiseen luvattoman käytön estämiseksi.
Suojakoodin oletusasetusta voidaan muokata Suoja-asetukset valikossa.

17
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Yleiset toiminnot
Y l e i s et to i m i n n ot

Soittaminen ja vastaaminen

3. Paina

Puhelun soittaminen

Puhelun lopettaminen

1. Varmista että puhelin on päällä.

Kun puhelu on päättynyt, paina Lopeta-painiketta

.

2. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
] Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä

-

3. Soita puhelu painamalla Lähetä-painiketta
4. Lopeta puhelu painamalla Lopeta-painiketta

Puhelun soittaminen puhelinluettelosta.
Voit tallentaa säännöllisesti käyttämiäsi nimiä ja puhelinnumeroita
SIM-korttiin ja/tai puhelimen muistiin. Voit soittaa helposti
etsimällä haluamasi nimen puhelinluettelosta ja soittaa siitä.

näppäintä alhaalla.
.
.

Puhelun soittaminen puheluluettelosta

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Kun Lähetä-painiketta
, painetaan valmiustilassa, näytölle
tulevat näkyviin soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat
puhelut.

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana
navigointinäppäimillä. Voit lisätä äänenvoimakkuutta ylös-/oikeanavigointinäppäimillä ja vähentää sitä alas-/vasennavigointinäppäimillä.

2. Valitse haluttu numero selauspainikkeilla.

] Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana

3. Paina

18

.

.

navigointinäppäimillä.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

Puheluun vastaaminen

1. Pidä painiketta
painettuna, jolloin saat ulkomaan puhelun
tunnuksen numeron alkuun. +-merkki valitsee automaattisesti
ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Kun puhelimeen tulee puhelu, puhelin soi. Jos soittaja voidaan
tunnistaa, näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi jos
numero on tallennettu puhelinmuistioon.

2. Lisää nyt maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero.
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Huom.

] Jos vastaustilaksi on valittu mikä tahansa painike (ks sivu

49), puheluun voidaan vastata painamalla mitä tahansa
painiketta lukuun ottamatta
-painiketta ja oikeaa
valintapainiketta.
] Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa
tai muita valikkotoimintoja.
2. Lopeta puhelu sulkemalla läppä tai painamalla
.

Äänetön tila
Voit ottaa äänettömän tilan käyttöön pitämällä
painettuna puhelimen avaamisen jälkeen.

-näppäintä

Signaalin voimakkuus
Signaalin voimakkuus voidaan tarkistaa signaalin tilan
ilmaisimesta(
) puhelimen näytöltä. Signaalin voimakkuus voi
vaihdella, etenkin sisätiloissa. Signaali on voimakkaampi
ikkunoiden läheisyydessä.

Tekstin syöttäminen
Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä.
Tekstin syöttämistä vaativat esimerkiksi yhteystietojen
tallentaminen, viestin kirjoittaminen, henkilökohtaisen
tervehdyksen luominen ja kalenterimerkintöjen tekeminen.
Puhelimeen voi syöttää tekstiä alla esitellyillä tavoilla.

Y l e i s et to i m i n n ot

1. Vastataksesi tulevaan puheluun avaa kansi. (kun Avaa kansi on
asetettu vastaustilaksi) Katso sivu 49. (Valikko 9.3.2)

Page 19

T9-tila
Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta
painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu
enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja
automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean
sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin
perinteisessä ABC-tilassa. Toimintoa kutsutaan myös
ennakoivaksi tekstinsyötöksi.

ABC-tila
Tässä tilassa painikkeita painetaan yhdestä neljään kertaan
oikean kirjaimen valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)
Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan
painamalla
, kunnes 123-tila tulee näkyviin.

19
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Yleiset toiminnot
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen
Y l e i s et to i m i n n ot

20

1. Kun kursori on kentässä, johon
voidaan syöttää merkkejä,
tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy
nestekidenäytön oikeassa
yläkulmassa.
2. Tekstinsyöttötilaa vaihdetaan
painamalla
. Käytössä oleva
tekstinsyöttötila näkyy näytön
oikeasta yläkulmasta.

Tekstin syöttötila

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla
painikkeita
. Paina jokaista kirjainta vastaavaa
painiketta vain kerran.
- Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia tulee
lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää, ennen
kuin sana on kirjoitettu loppuun.

Valinnat

Lisää

- Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina
selauspainiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes
haluamasi sana on valittuna.

Esimerkki:

T9-tilan käyttäminen

Paina

kirjoittaaksesi Home.

Ennakoivassa T9-tekstinsyötössä sanoja voi kirjoittaa helposti
mahdollisimman pienellä määrällä painikkeiden painalluksia. Kun
painikkeita painetaan, puhelin näyttää sanakirjaan tallennettuja
samalla kirjaimella alkavia sanoja. Sanakirjaan voi myös lisätä
sanoja. Kun seuraavaa painiketta painetaan, näytöllä oleva sana
muuttuu lähimmäksi sitä vastaavaksi sanakirjan sanaksi.
Voit vaihtaa kirjainten ja numeroiden välillä nopeasti pitämällä
-näppäintä painettuna.

Paina
Good.

selauspainiketta alas kirjottaaksesi

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABC-tilassa.
- T9-tilan kielen voi valita. Paina vasenta valintanäppäintä
[Valinnat] ja valitse sitten T9-kielet. Valitse haluamasi kieli
T9- tilaa varten. Voit myös poistaa T9-tilan käytöstä
valitsemalla T9 pois käytöstä. Puhelimen oletusasetuksena
on, että T9-tila on käytössä.
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3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla
poistaa merkkejä painamalla
-näppäintä.

Painike
. Voit

Huomaa

] Kun haluat poistua tekstinsyöttötilasta tallentamatta

kirjoitettua viestiä, paina
valmiustilaan.

. Puhelin siirtyy

ABC-tilan käyttäminen
Syötä teksti painamalla painikkeita

Merkit syöttöjärjestyksessä
Isot kirjaimet

Pienet kirjaimet

.,/?!-:'"1

.,/?!-:'"1

ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ

abc2äàáâãåæç

DEF3ËÈÉÊ

def3ëèéê

G H I 4 Ï Ì Í Î Gˇ

g h i 4 ï ì í î gˇ

JKL5

jkl5

Y l e i s et to i m i n n ot

2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai
poistamista.

Page 21

M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ OE m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ oe

-

.

P Q R S 7 ß S¸

p q r s 7 ß s¸

TUV8ÜÙÚÛ

tuv8üùúû

WXYZ9

wxyz9

[välilyönti] 0

[välilyönti] 0

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:
- kerran kirjoittaaksesi ensimmäisen kirjaimen.
- kaksi kertaa kirjoittaaksesi toisen kirjaimen.
- ja niin edelleen.
2. Välilyönti syötetään painamalla
kerran. Voit poistaa
kirjaimia painamalla
. Kokonainen sana poistetaan
pitämällä
-painiketta painettuna.

Huomaa

] Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa

123-tilan (numerotilan) käyttäminen
Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten
puhelinnumero.
Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi
tekstinsyöttötilaan.

kirjoitettua painamalla numero- ja kirjainpainikkeita.
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Yleiset toiminnot
Y l e i s et to i m i n n ot

Voit vaihtaa kirjainten ja numeroiden välillä nopeasti pitämällä
- näppäintä painettuna.

Symbolitilan käyttäminen
Symbolitilassa voi syöttää erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä.
Valitse symbolitila painamalla
-näppäintä. Selaa symboleja
navigointinäppäimillä, paina vastaavaa näppäintä ja sen jälkeen
OK-näppäintä.

Yhteystiedot
SIM-kortin muistiin voi tallentaa puhelinnumeroita ja niihin
liittyviä nimiä.
Puhelimen muistiin voi lisäksi tallentaa 200 numeroa ja nimeä.
SIM-korttia ja puhelinta käytetään samalla tavalla
Yhteystiedot-valikossa.

Puhelunaikainen valikko
Puhelimessasi on useita ohjaustoimintoja, joita voit käyttää
puhelun aikana. Käyttääksesi näitä toimintoja puhelun aikana
paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Puhelun aikana
22

Puhelun aikana puhelimen näytön valikko eroaa valmiustilan
näytön oletusarvoisesta päävalikosta. Tässä kuvataan eri
vaihtoehdot.

Puhelun soittaminen
Voit valita puhelinluettelosta toisen puhelinnumeron, johon
haluat soittaa. Paina oikeaa valintanäppäintä ja valitse Etsi. Voit
tallentaa valitun numeron puhelinmuistioon puhelun aikana
painamalla oikeaa valintanäppäintä ja valitsemalla Lisää uusi.

Kahden puhelun vuorotteleminen
Kun haluat vuorotella kahden puhelun välillä, paina vasenta
valintanäppäintä ja valitse sitten Vaihda tai paina
-näppäintä.

Puheluun vastaaminen
Puheluun vastaaminen on helppoa. Kun puhelin soi, paina
näppäintä. Puhelin voi varoittaa tulevasta puhelusta myös silloin,
kun puhut toista puhelua. Kuulokkeesta kuuluu äänimerkki, ja
näytössä näkyy ilmoitus, että toinen puhelu on jonossa.
Koputuspalvelu-toiminto on käytössä vain, jos verkkosi tukee
palvelua.
Tietoja toiminnon käyttämisestä on kohdassa kohdassa Puhelu
odottaa (Valikko 9.3.4) sivulla 49.
Jos koputuspalvelu on päällä, voi asettaa ensimmäisen puhelun
pitoon ja vastata toiseen puheluun painamalla
-näppäintä tai
vasenta valintanäppäintä [Vastaus].
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Neuvottelupuhelut

Voit hylätä tulevan puhelun vastaamatta siihen painamalla
näppäintä. Puhelun aikana voit hylätä tulevan puhelun painamalla
- näppäintä.

Neuvottelupuhelussa useat soittajat voivat keskustella
samanaikaisesti, jos operaattori tukee tätä toimintoa. Monen
soittajan neuvottelupuhelu voidaan aloittaa vain, kun meneillään
on yksi puhelu ja toinen puhelu on pidossa ja molempiin
puheluihin on vastattu.
Kun neuvottelupuhelu on aloitettu, puhelun aloittanut soittaja voi
lisätä puheluja, katkaista tai erottaa niitä (eli poistaa
neuvottelusta, mutta ei katkaista). Nämä vaihtoehdot ovat
käytettävissä puhelunaikaisesta valikosta. Neuvottelupuhelun
osallistujien enimmäismäärä on viisi. Puhelua johtaa alkuperäinen
soittaja, joka voi lisätä neuvottelupuheluun uusia soittajia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla
vasenta navigointi- tai valintanäppäintä.

DTMF-äänten ottaminen käyttöön puhelun aikana
Voit ottaa DTMF-äänet käyttöön puhelun aikana painamalla
vasenta valintanäppäintä ja valitsemalla DTMF käytössä. DTMFäänet poistetaan käytöstä samalla tavalla. DTMF-äänten avulla
voit käyttää puhelimella automaattista puhelinvaihdetta.

Mikrofonin mykistäminen
Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla [Valikko]näppäintä ja valitsemalla sitten Mykistys. Voit poistaa
mykistyksen käytöstä valitsemalla Poista mykistys. Puhelimen
ollessa mykistettynä soittaja ei kuule vastaajan ääntä, mutta
vastaaja kuulee soittajan äänen.

Y l e i s et to i m i n n ot

Tulevan puhelun hylkääminen

Puhelun soittaminen
Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun. Anna toinen numero
ja paina
-näppäintä.
Kun toinen puhelu yhdistyy, ensimmäinen puhelu siirtyy
automaattisesti pitoon. Voit siirtyä puhelujen välillä painamalla
vasenta valintanäppäintä ja valitsemalla Vaihda.

23
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Yleiset toiminnot
Y l e i s et to i m i n n ot

Neuvottelupuhelun aloittaminen

Neuvottelupuhelun soittajien näyttäminen

Aloita neuvottelupuhelu asettamalla yksi puhelu pitoon, kun
meneillään on yksi puhelu, ja painamalla vasenta valintanäppäintä
ja valitsemalla Neuvottelu/Liity kaikkiin.

Voit selata neuvottelupuhelujen soittajien numeroita puhelimen
näytössä ylös-/alas-navigointinäppäimillä.

Neuvottelupuhelun asettaminen pitoon
Paina vasenta valintanäppäintä ja valitse Neuvottelu/Kaikki
puhelut pitoon.

Pidossa olevan neuvottelupuhelun
aktivoiminen
Paina vasenta valintanäppäintä ja valitse Neuvottelu/Liity kaikkiin.

Puheluiden lisääminen neuvottelupuheluun
Voit lisätä puheluita meneillään olevaan neuvottelupuheluun
painamalla vasenta valintanäppäintä ja valitsemalla
Neuvottelu/Liity kaikkiin.

24

Yksityisen puhelun aloittaminen
neuvottelupuhelun aikana
Jos haluat puhua yksityisesti yhden neuvottelupuheluun
osallistujan kanssa, valitse puhelimen näyttöön osallistujan
puhelinnumero ja paina vasenta valintanäppäintä. Valitse
Neuvottelu/Salainen ja aseta muut puhujat pitoon.

Neuvottelupuhelun päättäminen
Voit katkaista neuvottelupuheluun osallistujan yhteyden
painamalla
-näppäintä. Voit lopettaa neuvottelupuhelun
painamalla vasenta valintanäppäintä ja valitsemalla
Neuvottelu/Lopeta neuvottelu. Jos valitset vasemman
valintanäppäimen painamisen jälkeen Neuvottelu/Lopeta kaikki,
kaikki aktiiviset ja pidossa olevat puhelut päättyvät.
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Valikkoluettelo

1. Profiilit (katso sivu 28)
Yleinen
Kova ääni
Kuuloke
Vain värinä
Äänetön

3. Puhelutiedot (katso sivu 33)
3.1 Vastaamattomat puhelut
3.2 Vastaanotetut puhelut
3.3 Soitetut puhelut
3.4 Poista edelliset puhelut
3.5 Puhelujen hinnat
3.6 GPRS-tiedot

Va l i k ko l u ette l o

Valikkorakenne ja kaikkien valikkokohtien numerot näkyvät
seuraavassa kuvassa.

2. Yhteystiedot (katso sivu 30)
2.1 Etsi
2.2 Lisää uusi
2.3 Soittajaryhmät
2.4 Pikavalinnat
2.5 Asetukset
2.6 Kopioi kaikki
2.7 Poista kaikki
2.8 Tiedot

4. Työkalut (katso sivu 36)
4.1 Suosikki
4.2 Pelit
4.3 Laskin
4.4 Yksikönmuunnin
4.5 Kansainvälinen aika
4.6 SIM-palvelu
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Valikkoluettelo
5. Viestit (katso sivu 38)
Va l i k ko l u ette l o

5.1 Tekstiviestien kirjoitus
5.2 Saapuneet
5.3 Lähetetyt
5.4 Luonnos
5.5 Kuuntele viestit
5.6 Palveluviesti
5.7 Pohjat
5.8 Asetukset

6. Kalenteri (katso sivu 43)
6.1 Herätys
6.2 Kalenteri

7. Ladatut (katso sivu 44)
7.1 Kuvat
7.2 Äänet

26

8. Selain (katso sivu 45)
8.1 Koti
8.2 Kirjanmerkit
8.3 Siirry URL-osoitteeseen
8.4 Asetukset

9. Asetukset (katso sivu 47)
9.1 Päiväys ja aika
9.2 Puhelimen asetukset
9.3 Puheluasetukset
9.4 Suoja-asetukset
9.5 Verkkoasetukset
9.6 GPRS-asetukset
9.7 Palauta asetukset
9.8 Muistin tila
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Toimintojen ja selaustapojen valitseminen
Valikko

Suosikki

Valintapainikkeiden toiminnot vaihtelevat kulloinkin käytössä
olevan valikon mukaisesti, ja käytettävissä olevat toiminnot
näkyvät näytön alalaidassa aivan valintapainikkeen yläpuolella.

Paina vasenta
valintapainiketta
päästäksesi valikkoon.

Siirry Suosikki-valikkoon
painamalla oikeaa
valintanäppäintä.

To i m i n to j e n j a s e l a u s ta p o j e n va l i ts e m i n e n

Voit mukauttaa puhelimen toimintoja omien mieltymyksiesi
mukaisiksi. Toiminnot on järjestetty valikoihin ja alivalikoihin, joita
pääsee selaamaan valintapainikkeilla [
] ja [
]. Jokaisessa
valikossa ja alivalikossa olevia toimintoja voi katsella ja mukauttaa.
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Profiilit
P ro f i i l i t

Profiilit-kohdassa voit säätää ja mukauttaa puhelimen soittoääniä
erilaisia tapahtumia, ympäristöjä tai soittajaryhmiä varten.
Esimääritettyjä profiileja on viisi: Yleinen, Kova ääni,
Nappikuuloke, Vain värinä ja Hiljainen. Profiileja voi muokata,
paitsi Vain värinä ja Äänetön. (Lukuun ottamatta
valikkovaihtoehtoja Vain värinä ja Äänetön).

] Puheluhälytystyyppi: Asettaa saapuvien puhelujen

Paina Valikko-näppäintä
navigointinäppäimillä.

] Viestihälytystyyppi: Valitsee viestin vastaanoton

ja valitse Profiilit

hälytystyypin.
] Soittoääni: Valitsee soittoäänen luettelosta.
] Soiton

voimakkuus: Asettaa soittoäänen

äänenvoimakkuuden.
hälytystyypin.
] Viestiääni: Valitsee viestin vastaanoton hälytysäänen.

Aktivoi
1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta
valintapainiketta [Valitse] tai OK-painiketta.
3. tai OK-painiketta.

] Näppäimistön

] Kannen

Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi muokata paitsi profiilien
Vain värinä ja Äänetön. Etsi haluamasi profiili luettelosta. Kun olet
painanut OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta, valitse
Muokkaa. Pääset selaamaan ja muokkaamaan profiilin asetuksia.
Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.
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ääni: Määritä merkkiääni läpän avaamista varten.

] Tehosteiden
] Virta

Muokkaa

äänev.: Valitsee näppäinäänen luettelosta.

] Näppäinääni: Asettaa näppämistön äänenvoimakkuuden.

äänenv.: Asettaa ohjelmaäänten.

päälle / pois -ääni: Asettaa puhelimen päälle ja pois

kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.
] Autom.

vastaus: tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun
puhelimeen on kytketty
handsfree-laite.
- Pois: Puhelimeen ei vastata automaattisesti.

- 5 sek. kuluttua: automaattivastaaja vastaa puheluun viiden
sekunnin kuluttua.
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Nimeä uudelleen

P ro f i i l i t

- 10 sek. kuluttua: automaattivastaaja vastaa puheluun
kymmenen sekunnin kuluttua.

Page 29

Profiilit voi nimetä uudelleen.

Huom.

] Vain värinä, Äänetön- ja Nappikuuloke-profiileja ei voi

nimet?uudelleen.
1. Vaihda profiilin nimi vierittämällä ensin profiililistaa, kunnes
haluttu profiili on valittu. Paina sitten vasenta valintanäppäintä
tai OK-näppäintä ja valitse Nimeä uudelleen.
2. Syötä haluttu nimi ja paina OK-painiketta tai vasenta
valintapainiketta [OK].
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Yhteystiedot
Y h teys t i e d ot

SIM-kortin muistiin voi tallentaa puhelinnumeroita ja niihin
liittyviä nimiä.
- Paina vasenta valintanäppäintä [Valikko] valmiustilassa ja valitse
sitten Etsi.

Etsi

Valikko 2-1

1. Valitse Etsi. Sinua pyydetään antamaan nimi.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkuosa ja paina vasenta
valintanäppäintä [Etsi].

Huomaa

] Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän nimen tai

numeron ensimmäisen merkin.
Voit myös selata puhelinmuistiota alusta lähtien
painamalla vasenta valintanäppäintä [Luettelo].

] Päänumero: Voit valita matkapuhelin-, koti- tai

toimistonumeron, johon soitat useimmiten. Sen jälkeen
kyseinen numero näkyy päänumerona.

Lisää uusi

Valikko 2-2

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla. Puhelimen muistiin
mahtuu 200 merkintää. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu
palveluntarjoajasta. Merkkien määrä määräytyy SIM-kortin
mukaan (Puhelin: enintään 40 merkkiä).

Huomaa

] Tallennettavan nimen ja numeron enimmäispituus riippuu

SIM-kortin tyypistä.
1. Selaa luetteloa, korosta Lisää uusi ja paina [OK]-näppäintä.

3. Kun olet löytänyt haluamasi yhteyshenkilön, voit soittaa
numeroon painamalla [lähetä] -näppäintä. Voit myös käyttää
seuraavia valintoja painamalla vasenta valintanäppäintä [Ok].

2. Voit lisätä uusia puhelinmuistiomerkintöjä SIM-muistiin tai
puhelimen muistiin. Jos haluat valita muistin, siirry Aseta muisti
-kohtaan [Valikko 2- 5-1].

] Muokkaa: Voit valita muokattavan nimen, numeron, ryhmän ja

] Uusien tietojen lisääminen SIM-muistiin Voit kirjoittaa nimen ja

merkit navigointinäppäimellä.
]

Tekstiviestien kirjoitus: Kun olet löytänyt haluamasi
numeron, voit lähettää siihen tekstiviestin.

] Kopioi: Kopioi tietoja SIM-kortilta puhelimen muistiin tai
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] Poista: Voit poistaa merkinnän puhelimesta.

puhelimen muistista SIM-kortille.

numeron ja valita tarvittavan ryhmän. (SIM-kortin mukaan)
] Uusien tietojen lisääminen puhelimen muistiin. Voit kirjoittaa

nimen ja enintään 3 numeroa ja valita tarvittavan ryhmän.
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Valikko 2-3
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Pikavalinnat

Valikko 2-4

Määrittää yhteyshenkilölle jonkin näppäimistä
. Voit
sitten soittaa kyseiselle yhteyshenkilölle painamalla vastaavaa
numeronäppäintä.

1. Valitse Soittajaryhmät. Kaikki ryhmäluettelot tulevat näyttöön:

1. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina [OK] -näppäintä.

Perhe, Kaverit, Työtoverit, VIP, Ryhmä 1, Ryhmä 2 ja
Muut.
2. Valitse hallittavan ryhmän nimi painamalla vasenta
valintanäppäintä [OK].

Y h teys t i e d ot

Voit järjestää puhelinmuistion merkinnät seitsemään ryhmään.
Tällä toiminnolla voit määrittää kullekin ryhmälle soittoäänen
ja/tai kuvakkeen. Niiden avulla tunnistat kunkin ryhmän soittajat.

2. Voit lisätä numeron pikavalintaan painamalla vasenta
valintanäppäintä [OK]. Hae nimeä puhelinmuistiosta.
3. Voit vaihtaa tai poistaa pikavalintanumeron painamalla vasenta
valintanäppäintä [Valinnat].

Seuraavat alivalikot tulevat näkyviin.
] Jäsenluettelo: Näyttää luettelon ryhmän jäsenistä.

Asetukset

] Ryhmän

Oletusmuisti

soittoääni: Valitse tästä valikosta soittoääni, jota
käytetään, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.

] Ryhmän

logo:Valitse tästä valikosta kuvake, joka tulee

näkyviin, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
] Lisää

jäsen: Lisää jäsen ryhmään.

] Poista

jäsen: Poista jäsen ryhmästä.

] Nimeä

uudelleen: Määrittää uuden nimen ryhmälle.

Valikko 2-5

Voit tallentaa puhelinmuistion SIM-kortille tai puhelimen muistiin.
Jos valitset Muuttuva-vaihtoehdon lisätessäsi yhteystietoja,
puhelin kysyy, mihin numero tallennetaan.

Etsi
Selaa luetteloa, korosta Hakuperuste ja paina sitten
näppäintä.

[OK]-

- Muuttuva: Puhelin kysyy hakutapaa.
- Nimi: Puhelin hakee nimen mukaan.
- Numero: Puhelin hakee numeron mukaan
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Yhteystiedot
Y h teys t i e d ot

Näytä valinnat

Poista kaikki

Selaa luetteloa ja korosta Näytä asetukset. Valitse sitten
[OK].

Voit poistaa kaikki tietueet SIM-kortista tai puhelimesta. Tähän
tarvitaan suojakoodia.
Paina
palataksesi valmiustilaan.

- Vain nimi: Määritä puhelinmuistioluettelo siten, että siinä
näkyy ainoastaan nimi.
- Nimi ja numero: Määritä puhelinmuistioluettelo siten, että
siinä näkyvät nimi ja numero.

Kopioi kaikki

Valikko 2-6

Voit kopioida tai siirtää tietueita SIM-kortin muistilta puhelimen
muistiin.
] SIM-kortilta

puhelimeen: Tämän toiminnon avulla voit

kopioida merkintöjä SIM-kortista puhelimen muistiin.
]

Puhelimesta SIM-kortille: Tämän toiminnon avulla voit
kopioida merkintöjä puhelimen muistista SIM-korttiin.

Tiedot

Valikko 2-8

Palvelunumero (Vaihtelee SIM-kortin mukaan.)
Tämän toiminnon avulla voi tarkastella verkkopalveluntarjoajasi
antamia palvelunumeroita (SDN). Tällaisia numeroita ovat
asiakaspalvelunumerot, numeropalvelut ja vastaajanumerot.
1. Valitse Palvelunumero-vaihtoehto.
2. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.
3. Valitse palvelu ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä.
Paina
.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Muistin tila

] Säilytä

alkuperäinen: Alkuperäiset numerot säilyvät.

Voit tarkistaa SIM-kortin ja puhelimen muistin tilan.

alkuperäinen: Alkuperäiset numerot poistetaan.

Oma numero

] Poista

Valikko 2-7

Voit tallentaa puhelimeen oman numeron (yhteensä 2).
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Puhelutiedot
] katsoa, mistä numerosta puhelu on tullut, soittaa numeroon ja

tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon.
] Anna numerolle uusi nimi ja tallenna sen puhelinmuistioon.
] poistaa puhelun luettelosta.
] lähettää viestin kyseiseen numeroon.

Vastaamattomat puhelut

P u h e l u t i e d ot

Vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tiedot voi
tarkistaa vain, jos verkko tukee Calling Line Identification (CLI) ominaisuutta palvelualueella. Puhelimessa näkyvät soittajan
puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä
ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja ja kulut.
Valikko 3-1

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.
Puhelinnumeron valitsemisen jälkeen voit soittaa numeroon
painamalla lähetysnäppäintä. Vasemman valintanäppäimen
[Valinnat] painamisen jälkeen voit myös
] katsoa tiedot, soittaa numeroon tai tallentaa puhelinnumeron

puhelinmuistioon.

Soitetut puhelut

Valikko 3-3

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen
tietoja. Puhelinnumeron valitsemisen jälkeen voit soittaa
numeroon painamalla lähetysnäppäintä. [Valinta]-näppäimellä
voit myös
] katsoa, mistä numerosta puhelu on tullut, soittaa numeroon ja

] Anna numerolle uusi nimi ja tallenna sen puhelinmuistioon.

tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon.

] poistaa puhelun luettelosta.

] Anna numerolle uusi nimi ja tallenna sen puhelinmuistioon.

] lähettää viestin kyseiseen numeroon.

] poistaa puhelun luettelosta.
] lähettää viestin kyseiseen numeroon.

Vastaanotetut puhelut

Valikko 3-2

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja.
Puhelinnumeron valitsemisen jälkeen voit soittaa numeroon
painamalla lähetysnäppäintä. Vasemman valintanäppäimen
[Valinnat] painamisen jälkeen voit myös

Huomaa

] Voit poistaa kaikkien puhelujen tiedot luettelosta Poista

viime puhelut -valikossa [Valikko 3- 4].
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Puhelutiedot
Poista edelliset puhelut

Valikko 3-4

P u h e l u t i e d ot

Tämän avulla voit tyhjentää vastaamattomien, vastaanotettujen ja
soitettujen puheluiden listat. Voit myös tyhjentää kaikki listat
kerrallaan valitsemalla Kaikki puhelut.

Puhelujen hinnat

Valikko 3-5

Puhelun kesto

] Palveluntarjoajan laskuttamat todelliset kulut puheluista

saattavat vaihdella verkkopalvelujen, pyöristysten ja
muiden syiden vuoksi.

Puhelukustannukset
Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja kaikkien puhelujen
hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen
nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella soitettujen ja
vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit tarkistaa kunkin
puhelun keston näytön alaosasta selaamalla näyttöä
navigointinäppäimillä ylös/alas. Voit nollata puhelujen laskurit
valitsemalla Nollaa kaikki.

Huomaa

] Viime

puhelu: Viimeisimmän puhelun kesto.

] Aseta

] Kaikki

puhelut: Kaikkien soitettujen ja vastaanotettujen

puhelujen kesto ajastimen viime nollauksesta lähtien.
] Vastaanotetut
] Soitetut
] Nollaa
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Huomaa

puhelut: Vastaanotettujen puhelujen kesto.

puhelut: Soitettujen puhelujen kesto.

kaikki: Voit poistaa kaikki soittoaikamerkinnät.

] Palveluntarjoajan laskuttamat todelliset kulut puheluista

saattavat vaihdella verkkopalvelujen, pyöristysten,
verojen ja muiden syiden vuoksi.

Asetukset (Vaihtelee SIM-kortin mukaan)
hinta: Voit syöttää rahayksikön ja sykäyksen hinnan.
Ota yhteyttä operaattoriin, jos haluat tietää tarkat
sykäyshinnat. Syöttääksesi rahayksikön tai sykäyshinnan tässä
valikossa tarvitset PIN2-koodia.

Huomaa
] Kun kaikki yksiköt on käytetty, muiden kuin

hätäpuhelujen valitseminen ei ole mahdollista. SIMkortista riippuu, tarvitaanko puhelujen hintarajan
asettamiseen PIN2-koodi.
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] Aseta

] Autom.

näyttö: Tällä verkkopalvelulla voit nähdä
automaattisesti viime puhelun hinnan. Jos valitset Autom.
näyttö -valikosta Päällä, näet viimeisen puhelun hinnan puhelun
päätyttyä.

GPRS-tiedot

P u h e l u t i e d ot

luottoraja: Operaattorin tarjoama palvelu, jolla on
helppo rajoittaa puhelukuluja asettamalla puhelinlaskulle
kattohinta. Jos valitset Lue, näet jäljellä olevan saldon summan.
Jos valitset Muuta, voit vaihtaa saldorajan summan suuruutta.

Valikko 3-6

Voit tarkistaa GPRS-toiminnolla operaattorin kautta siirretyn
datan määrän. Lisäksi näet yhteyden kokonaiskeston. (GPRS on
lyhenne sanoista General Packet Radio Service.)

Puhelun kesto
Voit tarkistaa Viime puhelun hinnan tai Kaikkien
puheluiden hinnat. Voit myös nollata puhelujen laskurit
valitsemalla Nollaa kaikki.

Datan määrä
Voit myös nollata laskurin valitsemalla Nollaa kaikki.
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Työkalut
Suosikki

Valikko 4-1

Työ ka l u t

Tässä valikossa voidaan lisätä omia suosikkeja esivalittuun
luetteloon. Kun olet luonut oman valikkosi, voit ottaa haluamasi
toiminnon nopeasti käyttöön lepotilassa painamalla
navigointinäppäintä.
1. Voit lisätä uuden suosikin painamalla vasenta valintanäppäintä
ja selata valikkoja ylös-/alas-navigointinäppäimillä. Valitse
painamalla vasenta valintanäppäintä.
2. Voit näyttää ja muuttaa suosikkia painamalla vasenta
valintanäppäintä. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:

Laskin

Valikko 4-3

Tällä toiminnolla voit käyttää puhelinta laskimena. Laskin sisältää
peruslaskutoimitukset eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja
jakolaskun.(Luvuissa voi olla enintään kaksi desimaalia.) Laskimen
käyttäminen

Laskimen käyttäminen
1. Anna ensimmäinen luku numeronäppäimillä.

] OK: valikon avaaminen.

2. Valitse laskutoimitus painamalla vastaavaa navigointinäppäintä.

] Muuta: nykyisen suosikin muuttaminen.

Huomaa

] Poista/Poista

] Voit poistaa virheellisen merkin tai tyhjentää näytön

kaikki: suosikkien poistaminen.

- näppäimen avulla.
Lisää desimaalipilkku painamalla
-näppäintä.
Lisää miinusmerkki painamalla
-näppäintä.

] Tiedot: asetuksen ylävalikon näyttäminen.

Pelit

Valikko 4-2

Puhelin sisältää joitakin hauskoja pelejä.
1. Avaa pelivalikko painamalla OK-näppäintä.
2. Voit selata valikkoluetteloa ylös-/alas-navigointinäppäimellä ja
valita painamalla OK-näppäintä.
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3. Voit palata taaksepäin tai aloittaa alusta painamalla oikeaa
valintanäppäintä.

3. Laske tulos painamalla vasenta valintanäppäintä [Tulos] tai
OKnäppäintä.
4. Kun tulos on laskettu, voit nollata tilan painamalla vasenta
valintanäppäintä [Nollaa].
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Valikko 4-4

1. Valitse jokin neljästä yksiköstä painamalla vasenta
valintanäppäintä [Yksikkö].
2. Valitse haluamasi muuntoyksikkö painamalla vasenta/oikeaa
navigointinäppäintä.
3. Siirry kohtaan Muunna yksikkö painamalla alaspäin osoittavaa
navigointinäppäintä.
4. Valitse haluamasi muuntoyksikkö painamalla vasenta/oikeaa
navigointinäppäintä.
5. Kirjoita numerot numeronäppäimillä. Muunto lasketaan
automaattisesti.

Huomaa

] Voit lisätä desimaalipilkun painamalla

-näppäintä.

Kansainvälinen aika

Valikko 4-5

Voit tarkistaa Greenwichin ajan (GMT) ja suurimpien kaupunkien
ajan navigointinäppäimillä.
Näytössä näkyy kaupungin nimi sekä nykyinen päivämäärä ja aika.
Valitse oma aikavyöhykkeesi seuraavasti:

Työ ka l u t

Tämä muuntaa lukuja mittayksiköstä toiseen.
Muunnettavia yksikköjä on neljänlaisia: pituus, Pinta-ala, paino ja
tilavuus.
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1. Valitse aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki painamalla
vasenta/oikeaa navigointinäppäintä vähintään kerran.
Paikallinen päivämäärä ja aika tulevat näkyviin.
2. Jos haluat vaihtaa valmiustilan aikanäytön valittuun aikaan,
paina vasenta valintanäppäintä [Aseta]. Ja valitse Aseta.

SIM-palvelu
(SIM-kortin mukaan)

Valikko 4-6

Palveluntarjoaja voi tarjota erityisiä sovelluksia SIM-kortin avulla.
Jos olet rekisteröitynyt jonkin tällaisen palvelun käyttäjäksi,
palvelun nimi näkyy päävalikon ohjelmaluettelossa. SIM-palvelutvalikon avulla voit varautua puhelimesi uusia käyttötapoja varten,
sillä valikko tukee palveluntarjoajasi uusia palveluja.
Lisätietoja asiasta saat palveluntarjoajaltasi.
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Viestit
Vi es t i t

Paina Valikko-näppäintä
navigointinäppäimillä.

] Lähetä: Näppäile numero, valitse se puhelinmuistiosta tai

ja valitse Viestit

Tekstiviestien kirjoitus

Valikko 5-1

Puhelin vastaanottaa vastaajailmoituksia ja tekstiviestejä.
Vastaaja ja tekstiviestit ovat verkkopalveluja. Lisätietoja saa
verkkopalveluntarjoajalta.

valitse viimeisin numero. Voit lähettää viestin enintään 6
puhelinnumeroon samanaikaisesti. Paina vasenta
valintanäppäintä [Valinnat].
Seuraavat asetukset tulevat näkyviin.
] Tallenna: Voit tallentaa viestin lähetettäväksi myöhemmin.
] Fontti: Määrittää fonttikoon ja -tyylin.

Kun näyttöön tulee
-kuvake, olet saanut vastaajaviestin.
Kun näyttöön tulee
-kuvake, olet saanut tekstiviestin. Kun
näyttöön tulee
-kuvake, olet saanut samanaikaisesti uuden
vastaaja- ja tekstiviestin. Jos viestimuisti on täynnä, näyttöön
tulee siitä ilmoitus,
- kuvake muuttuu
-kuvakkeeksi,
eikä puhelin voi vastaanottaa enää lisää uusia viestejä. Voit
poistaa vanhoja viestejä valitsemalla Saapuneet-valikosta Poista.
Kun viestimuistissa on tilaa, puhelin vastaanottaa aiemmin
vastaanottamatta jääneet tekstiviestit (jos tila riittää).

] Väri: Valitse edustan ja taustan väri.

1. Kirjoita viesti. Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on sivuilla
20-21.

] Poistu: Jos painat Poistu tekstiviestin kirjoituksen aikana,

2. Kun viesti on valmis, valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
vasenta valintanäppäintä
[Valinnat].
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

] Tasaus: Voit määrittää viestin sijainnin - vasen, keskikohta tai

oikea.
] Lisää

T9-sanakirjaan: Voit lisätä omia sanojasi. Tämä valikko
näkyy vain kun syöttö on määritetty tilaan
T9ABC/T9Abc/T9abc.

] T9-sanakirjat: Valitse haluamasi T9-syöttötilan kieli. Voit

myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
viestin kirjoitus päättyy ja palaat takaisin Tekstiviestit-valikkoon.
Kirjoittamasi tekstiviesti häviää.
3. Voit lisätä viestiin liitteitä painamalla viestin kirjoittamisen
aikana oikeaa valintanäppäintä [Lisää].
] Merkki: voit lisätä erikoismerkkejä.
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] Kuva: lisää oletuskuvia tai muita kuvia Omat kuvat -kansiosta

tekstiviesteihin.
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] Ääni: liitä tekstiviesteihin ääniä.

Huomaa

tekstipohjia.
] Yhteystiedot: voit hakea numeroita puhelinmuistiosta.

käyntikortti: liitä viestiin allekirjoitus.

Saapuneet

viestiä. Jos puhelimen muisti on täynnä, uudet saapuvat
viestit tallennetaan automaattisesti SIM-viesteiksi.
Kullakin saapuneella viestillä on seuraavat asetukset. Paina
vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
] Näytä: Tarkastele vastaanotettuja viestejä.

Valikko 5-2

Vastaanotettuja tekstiviestejä ja Push-viestejä voidaan hakea ja
niiden sisältö voidaan näyttää. Vastaanotetut viestit näytetään
päivämäärän mukaisessa järjestyksessä. Tekstiviestin saapuminen
ilmaistaan hälytysmerkillä.
Ne tallennetaan Saapuneet-kansioon. Kukin viesti on merkitty
kuvakkeella. Lisätietoja on kuvakkeen kuvauksessa jäljempänä. Jos
puhelimessa ei ole tilaa uusille viesteille, voit vapauttaa tilaa
poistamalla viestejä, multimediaa ja sovelluksia.

Kuvake

] SIM-viestillä tarkoitetaan SIM-muistiin tallennettua

] Vastaa: Vastaa saapuneeseen viestiin.
] Välitä

edelleen: Lähettää saapuneen viestin edelleen.

] Soita

takaisin: Soita lähettäjälle.

] Poista: Poista nykyinen viesti.
] Näytä

tiedot: voit näyttää tietoja saapuneista viesteistä,
viestien päiväyksen ja kellonajan, tyypin ja koon.

] Poista

kaikki: Poistaa kaikki viestit kansiosta.

Kuvakeohje

Lähetetyt

Luettu SIM-viesti

Tässä valikossa voit tarkastella lähetettyjen viestien listaa ja niiden
sisältöä. Voit myös tarkistaa, että viestien lähetys onnistui.

Lukematon SIM-viesti
Lue viesti
Lukematon viesti
Lukematon Push-viesti

Vi es t i t

] Tekstipohja: käytä puhelimessa valmiiksi määritettyjä

] Oma

Page 39

Valikko 5-3

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.
] Näytä: Voit näyttää viestin.
] Välitä

edelleen: Lähettää nykyisen viestin edelleen toisille

vastaanottajille.
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Viestit
] Poista: Poista valittu viesti.

Kuuntele viestit

Vi es t i t

] Näytä

tiedot: Voit tarkastella kunkin viestin tietoja.

] Poista

kaikki: Poistaa kaikki viestit kansiosta.

Tässä voit tarkastella lähetettyjä viestejä. Lähetetyistä viesteistä
näytetään lähetyksen tila.

Kuvake

Valikko 5-5

Tässä valikossa voit käyttää puhepostiasi helposti (jos verkko sen
sallii). Ennen kuin voit käyttää tätä toimintoa, sinun on syötettävä
verkko-operaattorilta saamasi puhepalvelimen numero.

Huomaa

] Kun vastaajaviesti saapuu, näytössä näkyy

-kuvake.
Lisätietoja palveluun liittyvistä puhelimen asetuksista saat
verkkosi palveluntarjoajalta.

Kuvakeohje
Lähetetty SMS

Palveluviesti

Lähettämätön SMS
Vahvistettu lähetetty SMS

Luonnos

Valikko 5-4

Tässä valikossa voit tarkastella tallennettuja luonnoksia. Voit
selata luetteloa ylös-/alas-navigointinäppäimillä. Jokaisen sisällön
kohdalla valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot.
] Näytä: Näyttää luonnoksena tallennetun viestin.
] Muokkaa: Muokkaa viestiä ennen lähettämistä
] Poista: Poistaa nykyisen viestin.
] Näytä

tiedot: Voit tarkistaa viestin päiväyksen, kellonajan,
tyypin ja tiedostokoon.
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] Poista

kaikki: Poistaa kaikki luonnokset.

Valikko 5-6

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen
lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi
säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekeista ja
osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä
palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron
tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet
ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti
voidaan myös näyttää suoraan. Kun haluat katsoa viestiä
uudelleen, myös muussa kuin valmiustilassa, toimi seuraavan
ohjeen mukaan.
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Lue (Valikko 5.6.1)

Pohjat

Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen
valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön.

Luettelossa on ennalta määritettyjä viestejä. Voit tarkastella
tekstipohjia ja muokata niitä tai luoda uusia tekstipohjia.

Aiheet

Tekstiviesti

Vi es t i t

(Valikko 5.6.2)

Valikko 5-7

• Soita minulle.

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

• Olen myöhässä. Tulen kello

] Lisää

• Missä olet?

uusi: lisää neuvontapalveluviestien numerot puhelimen

muistiin nimen kanssa.
] Näytä

luettelo: katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien

numerot. Jos painat
[Valinnat] - näppäintä, voit muokata
lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.
] Aktiivisten

luettelo: valitse neuvontapalveluviestien numerot
aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit neuvontapalveluviestin
numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

• Olen matkalla
• Kiireellinen asia. Soita minulle.
• Rakastan sinua.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.
] Näytä: Näyttää tekstipohjan tiedot.
] Muokkaa: Tässä voit kirjoittaa uuden tekstipohjan tai muokata

tekstipohjaluettelosta valittua tekstipohjaa.
] Kirjoita

viesti: Lähetä valittuun pohjaan perustuva SMS-

viesti.
]

Lisää uusi: Luo uusi pohja.

] Poista/Poista

kaikki: poistaa tekstipohjat.
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Viestit
] Välitystiedot: Jos valitset Kyllä, voit tarkistaa, onko viestin

Oma käyntikortti
Vi es t i t

Tällä asetuksella voit luoda oman käyntikortin, joka sisältää
nimen, puhelin- ja faksinumeron ja sähköpostiosoitteen. Voit
luoda uuden käyntikortin painamalla vasenta [Lisää]valintanäppäintä ja syöttämällä tiedot kenttiin. Käyntikortin
luomisen jälkeen voit käyttää seuraavia asetuksia painettuasi
vasenta valintanäppäintä [Valinnat]:
] Muokkaa: Voit muuttaa käyntikortin tietoja.
] Kirjoita

viesti: Voit muokata käyntikorttia ja lähettää sen

tekstiviestinä.

Valikko 5-8

Tekstiviesti
] Viestityypit:

Teksti, ääni, faksi, Kansallinen haku, sähköposti (X.400 ja
SMTP), ERMES henkilöhakujärjestelmä Yleensä viestityypin
oletusasetus on Teksti. Voit vaihtaa asetuksen, jos käyttämäsi
operaattori tarjoaa tämän palvelun.
] Voimassaoloaika: Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää,

kuinka kauan viestisi säilytetään viestikeskuksessa.
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vastatessa samaa viestikeskusta: Tätä toimintoa
käyttäessäsi viestin vastaanottaja voi vastata viestiisi ja
vastauksen hinta lisätään sinun puhelinkuluihisi.

] Viestikeskus: Tallentaa tai vaihtaa viestikeskuksen numeron

tekstiviestejä lähetettäessä. Saat tämän numeron
palveluntarjoajaltasi.

Vastaajakeskus
Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos operaattori tukee kyseistä
palvelua. Kun uusi viesti saapuu, ilmestyy ääniviestikuvake
näytölle. Tarkista operaattorilta palvelun yksityiskohdat.

] Poista: Poista käyntikortti.

Asetukset

lähetys onnistunut.
] Käytä

1. Pidä

-näppäintä painettuna valmiustilassa.

2. Käytössä on seuraavat alivalikot.
] Koti: Voit kuunnella viestit valitsemalla Koti.
] Verkkovierailu: Voit vaihtaa vastaajakeskusta myös ulkomailla,

jos seurantapalvelua tuetaan.

Palveluviesti
Voit määrittää, otatko viestit vastaan vai et.
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Kalenteri
Kalenteri

ja valitse Kalenteri

Herätys

Valikko 6-1

Käytettävissä on 5 hälytystä. Määritä hälytys tietyksi
ajankohdaksi.
Valitse ensin hälytin vasemmalla valintanäppäimellä [OK].
1. Hälytys päällä/pois: Valitse Päällä painamalla oikeaa tai vasenta
navigointinäppäintä. Voit poistaa hälytyksen valitsemalla Pois.

Valikko 6-2

Tämän valikon avaaminen käynnistää kalenterin. Päivämääräosiot
näkyvät näytön ylälaidassa. Neliökohdistin näyttää tietyn päivän.
Näytön oikeassa alakulmassa näkyy kyseisen päivän
tehtäväluettelo tai muistio. Tämä toiminto muistuttaa
tehtäväluetteloista ja muistioista. Voit määrittää äänimerkin
tiettyyn huomautukseen.
Päivän, kuukauden ja vuoden muuttaminen.

Näppäin

Kuvaus

2. Hälytysaika: anna hälytysaika numeronäppäimillä.

Vuosi

3. Toista: Valitse oikealla tai vasemmalla navigointinäppäimellä
jokin seuraavista: Kerran, Ma - Pe, Ma - La tai Joka Päivittäin.

Kuukausittain

4. Hälytysääni: valitse haluamasi hälytysääni oikealla tai
vasemmalla navigointinäppäimellä.

Päivittäin

Viikoittain

Vasenta valintanäppäintä
[Valinnat] käytetään
kalenteritilassa alla esitellyillä tavoilla.

5. Paina vasenta valintanäppäintä [OK].
6. Voit muokata hälytysäänen nimeä. Kirjoita nimi ja paina sen
jälkeen vasenta valintanäppäintä [OK].
Kun hälytystoiminto on käytössä, valmiustilassa näkyy
Hälytysääni kuuluu, kun hälytyksen ajankohta koittaa.

Ka l e n te r i

Paina Valikko-näppäintä
navigointinäppäimillä.

.

] Lisää

uusi: voit lisätä haluamallesi päivälle uuden
tehtäväluettelon tai muistion. Kirjoita aihe ja paina vasenta
valintanäppäintä
[OK].

] Poista

kaikki: poistaa kaikki huomautukset.

] Voit poistaa hälytyksen painamalla oikeaa valintanäppäintä

[Lopeta].
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Ladatut
L a d at u t

WAP-selaimella voit ladata Internetistä kuvia ja ääniä, jos
palveluntarjoaja tukee tätä palvelua. Pyydä lisätietoja
palveluntarjoajalta.

Kuvat

Valikko 7-1

Kun olet valinnut kuvan, paina vasenta valintanäppäintä Näytä.
Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
] Aseta

taustakuvaksi: valitsemasi kuva asetetaan

taustakuvaksi.
] Poista: Poista tiedosto.
] Nimeä

uudelleen: vaihda valitun tiedoston nimi.

Äänet

Valikko 7-2

Valitse ääni ja paina sitten vasenta valintanäppäintä Asetukset.
Voit valita seuraavat asetukset.
] Aseta

soittoääneksi: valitsemasi ääni voidaan asettaa

soittoääneksi.
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] Poista: Poista tiedosto.
] Nimeä

uudelleen: vaihda valitun tiedoston nimi.
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Selain
Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAP-palveluja (Wireless
Application Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja
lentotietopalveluja.
Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin. Niitä
ylläpitävät WAP-palveluntarjoajat.

Kirjanmerkit

Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu siltä
verkkooperaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat
käyttää. Palveluntarjoajat antavat myös neuvoja palvelujen
käyttämisestä.

]

Yhdistä: Muodosta yhteys URL-osoitteeseen.

]

Lisää uusi: Luo uusi kirjanmerkki nykyiseen kansioon.

]

Muokkaa: Muokkaa kirjanmerkkiä.

Huomaa

]

Poista/Poista kaikki: poista URL-osoite.

Valikko 8-2

Selain

Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen
URL-osoitteet.
Kirjanmerkkinäkymän asetukset.

] WAP-selainvalikkojen sisältö saattaa vaihdella

selainversion mukaan.

Koti

Siirry URL-osoitteeseen
Valikko 8-1

Valikko 8-3

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon.
Kirjoita täsmällinen URL-osoite sille varattuun kenttään.

Aloitussivu on määritetty aktivoidussa profiilissa.

Asetukset

Valikko 8-4

Voit määrittää Internet-palveluun liittyvän profiilin sekä
välimuistia, evästeitä ja tietoturvaa koskevat asetukset.
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Selain
Selain

Profiilit

Tyhjennä välimuisti

Käyttämiesi palveluiden tiedot on tallennettu puhelimen
välimuistiin.

Poistaa kaiken välimuistiin tallennetun sisällön.

Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat seuraavat valikot:

Poista evästeet
Poistaa kaiken evästeeseen tallennetun sisällön.

] Aktivoi: Määritä nykyinen profiili oletukseksi.
] Asetukset: Muokkaa nykyisen profiilin kohteita.
] Nimeä

uudelleen: Muuta profiilin nimeä.

] Poista: Poistaa valitun profiilin.
] Lisää

uusi: Lisää uusia profiileja.

Salli välimuisti
Jos asetus on Päällä, käyttämäsi tieto tai palvelu tallennetaan
puhelimen välimuistiin.

Salli eväste
Jos asetus on Päällä, käyttämäsi tieto tai palvelu tallennetaan
puhelimen välimuistiin.
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Suojaus
Käytettävissä olevien sertifikaattien luettelo.
] Käyttöoikeus: Voit tarkastella puhelimeen tallennettujen

käyttöoikeussertifikaattien luetteloa.
] Henkilökohtainen: Voit tarkastella puhelimeen tallennettujen

omien sertifikaattien luetteloa.

Palauta profiilit
Palauta profiilien oletusasetukset.
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Asetukset
Ajan muoto

ja valitse Asetukset

Päiväys ja aika

As et u k s et

Paina valikkonäppäintä
navigointinäppäimillä.

24-tuntia
12-tuntia
Valikko 9-1

Tässä voit vaihtaa näkyvän kellonajan ja päiväyksen.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Puhelimen asetukset

Valikko 9-2

] Taustakuva: Valitse taustakuva, joka näkyy näytössä

valmiustilassa.

Aseta päiväys
Tässä voit määrittää päivän, kuukauden ja vuoden. Voit muuttaa
päiväyksen muodon Päivämäärän muoto - valikkokohdassa.

]

valmiustilassa näkyvää tekstiä.
]

Päiväyksen muoto
PP/KK/VVVV (päivä/kuukausi/vuosi)
KK/PP/VVVV (kuukausi/päivä/vuosi)
VVVV/KK/PP (vuosi/kuukausi/päivä)

Aseta aika

Tervehdysviesti: Jos valitset Päällä, voit muokata
Kielet: Voit valita näyttökielen. Kun kieliasetukseksi on
määritetty Automaattinen, kieli valitaan automaattisesti SIMkortin perusteella. Jos puhelin ei tue SIM-kortin kieltä, kieleksi
valitaan englanti.

]

Taustavalo: Valitse tällä asetuksella, käytetäänkö puhelimessa
taustavalaistusta. Valmius- ja puheaikaa voi lisätä hieman
poistamalla taustavalon käytöstä.

Tässä voit määrittää nykyisen kellonajan. Voit valita kellonajan
muodon Kellonajan muoto -valikkokohdassa.
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Asetukset
] Näytön

As et u k s et

]

]

kontrasti: Tässä voit säätää näytön kontrastia.

Tietoikkuna: Esikatsele valitun valikon tilaa, ennen kuin avaat

Jos ei vastaa: Siirtää äänipuhelut, jos puheluun ei vastata.

valikon. Tila näkyy näytön alaosassa.

Jos ei yhteyttä verkkoon: Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on
suljettu tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Verkkonimi: Jos asetus on Päällä, verkon nimi näkyy
päänäytössä valmiustilassa.

pöytäkoneeseen.

Puheluasetukset

Kaikki datapuhelut: Siirtää kaikki datapuhelut
Kaikki faksipuhelut: Siirtää kaikki faksipuhelut faksiin.

Valikko 9-3

Aseta puhelun mukainen valikko ja paina [OK] Asetuksetvalikosta.

Soitonsiirrot
Soitonsiirtotoiminnon avulla voit siirtää saapuvan puhelun,
faksipuhelun tai datapuhelun toiseen numeroon. Lisää tietoja saat
operaattorilta.

Kaikki äänipuhelut: Siirtää kaikki tavalliset äänipuhelut.
Jos varattu: Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on varattu.

Peruuta kaikki: Peruuttaa kaikki puhelunsiirrot.
Kullakin asetuksella on seuraava valikko:
] Aktivoi: Siirtää kyseisen toiminnon päälle.

- Vastaajakeskukseen: Siirtää puhelun vastaajaan. Tätä
toimintoa ei ole Kaikki datapuhelut- eikä Kaikki faksipuhelut valikoissa.
- Muihin numeroihin: Syötä numero, johon puhelut
siirretään.
- Suosikkinumeroihin: Voit tarkistaa viisi viimeisintä
kohdenumeroa.
] Peruuta: Peruuttaa toiminnon.
] Näytä
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tila: Näyttää soitonsiirron tilan.
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]

kansi: Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa
saapuvan puhelun avaamalla läpän.

]

Jokin näppäin: jos valitset tämän valikon, voit vastata
puheluun painamalla mitä tahansa muuta näppäintä paitsi
[Lopeta]-näppäintä tai vasenta valintanäppäintä.

] Vain

Oma numero lähetetään
(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)
Päällä
Voit lähettää puhelinnumerosi jollekin. Puhelinnumerosi näkyy
vastaanottajan puhelimessa.
]

]

Aktivoi
Jos valitset Aktivoi, voit hyväksyä tulevan puhelun.

]

Pois
Jos valitset Peruuta, et tunnista tulevaa puhelua.

lähetysnäppäin: Valitessasi tämän vaihtoehdon voit

vastaanottaa saapuvan puhelun vain painamalla [Lähetä].

]

Puhelu odottaa (verkkopalvelu)

As et u k s et

] Avaa

Aseta verkon mukaan
Puhelinnumero lähetetään verkon tietojen mukaan.

Valitse haluamasi vastaustila.

]

Näytä tila
Näyttää tulevan puhelun tilan.

Minuuttiääni
Jos valitset Käytössä, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran
minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.

Pois
Puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.
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Asetukset
As et u k s et

Autom. uudelleensoitto

Puhelimen lukitus

]

Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä turvakoodia. Jos olet
valinnut puhelimen lukituksen käyttöön, puhelin pyytää
turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran.
Jos olet valinnut puhelimen lukituksen automaattiseksi, puhelin
pyytää turvakoodia ainoastaan, kun vaihdat SIM-kortin.

Päällä
Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee numeron
uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä
ensimmäisellä kerralla.

]

Pois
Puhelin ei valitse numeroa uudelleen, jos numeroon ei saada
yhteyttä.

Suoja-asetukset

Valikko 9-4

Puheluneston ollessa käytössä, puhelimella ei voi soittaa tai
vastaanottaa puheluja etukäteen määritellyistä numeroista.
Toiminto vaatii salasanan. Saat näkyviin seuraavan alivalikon.

Puhelimen luvattoman käytön estämiseksi on käytössä useita
salasanoja. Lisätietoja salasanoista on sivulla 21.

]

PIN-koodipyyntö

]

Tässä valikossa voit asettaa, että puhelin pyytää PINkoodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kun
toiminto on käytössä, sinun on annettava PIN-koodi
aina kytkiessäsi puhelimen päälle.
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Puhelunesto

Kaikki lähtevät
Kaikkien soitettavien puheluiden esto.

Soitetut ulkomaanpuhelut
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.

]

Lähtevät ulkomaanpuhelut, paitsi kotimaahan
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.
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Kaikki tulevat

]

Saapuvat puhelut verkkovierailun aikana

Peruuta kaikkien puheluiden estot.
]

Kaikkien saapuvien puheluiden esto. Ei koske seurantaa.
]

Peruuta kaikki

Vaihda salasana
Muuta puheluneston salasanaa.

As et u k s et

Kaikkien saapuvien puheluiden esto.

Alivalikot:
]

Aktivoi
Lähettää estopyynnön.

]

Peruuta
Poistaa estopalvelun käytöstä.

]

Näytä tila
Näyttää, onko puhelut estetty.
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Asetukset
As et u k s et

Pysyvä numero (FDN-tarkastus)
(Määräytyy SIM-kortin mukaan)
On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.
]

Verkkoasetukset
Verkon valinta
]

Aktivoi
Peruuta
Peruuta puhelujen rajoittaminen.

]

]

Numeroluettelo

Muuta tunnus
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Manuaalinen
Puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyttää
sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on
seurantasopimus oman puhelinoperaattorisi kanssa. Voit valita
toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

Katso Pysyvä numero -luettelon numeroita.

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää
puhelimen luvattoman käytön. Voit muuttaa seuraavia
käyttökoodeja: Suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2- koodi.

Automaattinen
Automaattinen-tilassa puhelin etsii automaattisesti verkon ja
valitsee sen puolestasi. Kun olet valinnut Automaattinenkohdan, puhelin on automaattitilassa myös virran katkaisemisen
ja kytkemisen jälkeen.

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
]

Valikko 9-5

]

Ensisijainen
Valitse ensisijaisesti käytettävien verkkojen lista, jolloin puhelin
yrittää rekisteröityä verkkoon listan mukaisessa järjestyksessä.
Listaan voit valita verkkoja oletuslistasta.
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Lisävarusteet
Puhelimeesi on erilaisia lisävarusteita. Valitse ne, jotka sopivat juuri sinun viestintätarpeisiisi.

Huomaa

] Käytä aina LG:n lisävarusteita.

L i s äva r u s te et

Akku

] Muiden kuin LG:n lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä

tuotetakuun.
] Lisävarusteet voivat vaihdella maittain. Ota yhteyttä

alueesi palvelun tarjoajaan, kun haluat lisää tietoa
lisävarusteista.

Laturi
Laturi, jolla voit ladata akun.

Kuuloke
Mahdollistaa handsfree-käytön.
Sisältää korvakuulokkeen ja
mikrofonin.
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Tekniset tiedot
Yleistä
Te k n i s et t i e d ot

Tuotteen nimi: KG120
Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800

Lämmönkesto
Yläraja: +55°C
Alaraja: -10°C
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