KG290
Bruksanvisning
- Svenska

Läs handboken noggrant innan du använder
mobiltelefonen. Spara den för framtida behov.

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt
innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som
finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar
som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen,
renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.
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Säkerhetsinformation
Läs igenom följande information.
Att inte ta hänsyn till denna
säkerhetsinformation kan vara
olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor
Exponering för radiovågor och
information om SAR (Specific
Absorption Rate)

Säkerhetsinformation
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KG290 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 0.752 watt/kg (10 g).
] SAR-uppgifter för boende i

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

(Eventuella reparationer ska
utföras av behörig servicetekniker.)
] Använd inte telefonen i närheten

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

av värmekällor som t ex element
eller spisar.
] Lägg aldrig mobilen i en

mikrovågsugn, eftersom batteriet
kan explodera.

Säkerhetsinformation

länder/regioner som har antagit
SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers) är 1,6 W/kg per ett (1)
gram vävnad (till exempel USA,
Kanada, Australien och Taiwan).

Skötsel och underhåll
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Säkerhetsinformation
] 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

Säkerhetsinformation

mängder rök eller damm.
] Förvara inte telefonen i närheten

av kreditkort eller resebiljetter, den
kan skada informationen på
magnetremsorna.
] Vassa föremål kan skada

displayen.
] Utsätt inte telefonen för vätska
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eller fukt.

] Använd tillbehör, såsom hörlurar,

med försiktighet. Tillse att
kablarna är väl inkopplade. Och rör
inte vid antennen i onödan.
] Var försiktig när du använder

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

Effektiv användning
För bästa prestanda och längsta
batteridrifttid.
] Håll inte i antennen när du talar i

telefonen. Om du håller i den kan
det påverka samtalskvaliteten,
samtidigt som det kan innebära att
energiåtgången blir högre än
nödvändigt, vilket innebär att
samtals- och passningstid
förkortas.

Elektronisk utrustning

Trafiksäkerhet

Alla mobiltelefoner riskerar att
störa elektronik i närheten.

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

] Använd till exempel inte telefonen

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

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

när du kör bil, använd handsfree
istället.
] Ägna all uppmärksamhet på

körningen.
] Använd handsfree-utrustning om

sådan finns.
] Stanna helst bilen när du ska ringa

eller ta emot ett samtal.
] Telefonens radiovågor kan påverka

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

Säkerhetsinformation

] Telefonen kan även orsaka mindre

] Använd inte en handhållen telefon
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Säkerhetsinformation
] Om fordonet du kör är utrustat

med airbag får ingen monterad
eller sladdlös telefonutrustning
vara i vägen för den. Det kan
resultera i allvarliga skador på
grund av funktionsfel.

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

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

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

Brandfarliga miljöer

Barn

] Använd inte telefonen på

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.

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
] Stäng av din mobiltelefon innan du

går ombord.
] Använd heller inte telefonen på

marken utan tillstånd från
flygpersonalen.

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.

Säkerhetsinformation

Mobiltelefoner kan orsaka
störningar i flygplan.

Nödsamtal
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Säkerhetsinformation

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.
] Plocka inte isär batteriet eller

Säkerhetsinformation
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kortslut det.
] Se till att batteriets

metallkontakter är rena.
] Byt ut batteriet när prestandan

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

] Om batteriet inte har använts

under en längre period bör det
laddas för att ge full effekt.
] Utsätt inte batteriladdaren för

direkt solljus och använd den inte i
utrymmen med hög luftfuktighet,
t.ex. badrum.
] Förvara inte batteriet på varma

eller kalla platser, detta kan
försämra prestandan.

KG290 översikt
Mobilens delar
Vy framifrån

Vy bakifrån
Antenn
Hörlur

Hål för bärrem
Kameralins

Skärm

Batteri

SIM-kortplats
Extern
minneskortplats

KG290 översikt

Navigeringsknappar
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KG290 översikt
Vy från vänster

Vy från höger

Sidoknapparna upp/ned
] När

du öppnar luckan kan
du ändra volymen på
knappljuden i viloläge eller
ljudvolymen under pågående
samtal.

Kameraknapp

KG290 översikt
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Headset

Öppen vy
Hörlur

Skärm

Sifferknappar

Vänster funktionsknapp/
Höger funktionsknapp

] De här knapparna används

främst till att ringa i viloläge
eller mata in siffror och tecken
i redigeringsläge. Håll någon
av följande knappar nedtryckt
om du vill:
.

till att aktivera de
funktioner som anges
på skärmen strax
ovanför.

• Lägga till prefixet för
utlandssamtal
.
• Ringa upp kortnummer från
till
.
• Infoga en paus vid uppringning
eller byta linje i passningsläge
.

Knappen Avsluta/
strömbrytare

KG290 översikt

• Ringa till din röstbrevlåda

] Knapparna används
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KG290 översikt

Bekräfta
] Används till att välja alternativ och

bekräfta åtgärder.
] WAP-åtkomst (håll ned knapp)

Knappen Avbryt
] Ett tecken raderas för varje

Navigeringsknappar
] I viloläge:

KG290 översikt

Navigeringsknapp upp: Genväg
för att skapa ett nytt meddelande.
Navigeringsknapp ned:
Genväg till sökning i telefonboken.
Navigeringsknapp vänster:
Genväg till Profiler.
Navigeringsknapp höger:
Genväg till Favoriter.
] I meny: Bläddra upp och ner
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knapptryckning. Håll ned knappen om
du vill radera allt du skrivit in. Du kan
också använda knappen för att gå
tillbaka till föregående skärm.

Sändknapp
] Ring upp telefonnummer och besvara

samtal. Om du trycker på knappen utan
att ange något nummer så visas de
senast uppringda, mottagna och
missade samtalen.

Beskrivning av ikoner

Symbol/indikator Beskrivning

Flera ikoner visas på skärmen.
De beskrivs nedan.

Du har fått ett
röstmeddelande.

Symbol/indikator Beskrivning

Alla Endast vibartion är
avstängda.

Visar signalstyrkan i
mobilnätet på den aktuella
platsen.
Du kan använda GPRStjänster.
Alarmklockan har ställts
in och är PÅ.
Visar batteriets
laddningsnivå.

Bluetooth-anslutning är på.

Profilen Högt är aktiverad.
Profilen Headset är
aktiverad.
Samtal är Vidarekoppling.
Visar att mobilen är
uppkopplad till WAP.

KG290 översikt

Du har fått ett
textmeddelande.

Profilen Tyst är aktiverad.
Profilen Allmänt är
aktiverad.
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Komma igång
Sätta i SIM-kortet och
batteriet
1. Installera SIM-kortet.
Skjut in SIM-kortet i SIMkorthållaren. Se till att SIM-kortet är
ordentligt isatt och att kontaktytan i
guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut
SIM-kortet trycker du det lätt nedåt
och drar det i motsatt riktning.
För att ta bort SIM-kortet
Obs!
] SIM-kortets metallkontakter kan lätt

Komma igång

skadas av repor. Var därför försiktig
när du hanterar och sätter i SIMkortet. Följ anvisningarna som följer
med SIM-kortet.

För att sätta i SIM-kortet

18

2. Sätta i batteriet.

3. Ta ut batteriet.
Slå av mobiltelefonen. (Om telefonen är
påslagen finns en risk att de
telefonnummer och meddelanden som
sparats går förlorade.) Tryck på batteriets
frigöringsspärrar  och öppna batteriet
. Ta sedan ut batteriet.

Komma igång
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Komma igång

Ladda batteriet
Innan du kan ansluta laddaren måste
du sätta i batteriet.

3. När batteriet är fulladdat stannar
staplarna på batteriindikatorn

Komma igång
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1. Med pilen riktad mot dig (enligt
illustrationen) sätter du in
laddarens kontakt i uttaget längst
ned på telefonen tills den fästs
med ett klick.
2. Anslut batteriladdarens
stickkontakt till ett nätuttag.
Använd endast batteriladdaren
som medföljer mobilen.

Varning!
• Pressa inte in kontakten med våld
eftersom det kan skada telefonen
och/eller laddaren.
• Om du använder batteriladdaren
utomlands så måste du använda en
tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet
under pågående laddning.

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

Ta bort adaptern
Ta bort laddaren från telefonen
genom att trycka på knapparna på
kontaktens sidor enligt illustrationen.

1. När laddningen är klar stannar
batteriikonens rörliga staplar och
det står "Fullt" på skärmen.
2. Dra ut laddaren ur eluttaget. Ta
bort laddaren från telefonen
genom att trycka på de gråa
vingarna på kontaktens sidor och
dra sedan ut kontakten.
Obs!
] Kontrollera att batteriet är fulladdat

innan du använder telefonen första
gången.
] Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet

under pågående laddning.
] Om batteriet inte är fulladdat

Komma igång

stänger du av och på telefonen med
strömbrytaren. Ta sedan bort
batteriet, sätt in det igen och ladda
telefonen.
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Komma igång

Ändra koder

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

Du kan använda åtkomstkoderna
som beskrivs i det här avsnittet för
att undvika obehörig användning av
din telefon. Åtkomstkoderna (utom
PUK och PUK2) kan ändras genom
funktionen Ändra koder [Meny 9.6.6].

PIN2-koden, som medföljer vissa
SIM-kort, krävs för att komma åt
funktioner som Uppgift om
samtalskostnad och Fast nummer.
Dessa funktioner är bara tillgängliga
om nätoperatören erbjuder dem.
Kontakta nätoperatören för mer
information.

PIN-kod (4 till 8 siffror)

Komma igång
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PIN-koden (Personal Identification
Number) skyddar SIM-kortet mot
obehörig användning. PIN-koden
medföljer normalt SIM-kortet. Om
värdet Aktivera har angetts för PINbegäran måste du ange PIN-koden
varje gång du slår på telefonen. Om
värdet Avaktivera har angetts för
PIN-begäran ansluts telefonen till
nätet direkt, utan att PIN-kod
behöver anges.

PUK-kod (4 till 8 siffror)
PUK-koden (PIN Unblocking Key)
krävs för att låsa upp en PINblockerad telefon. PUK-koden kan
medfölja SIM-kortet. Om den inte
gör det kan du få den genom att
kontakta nätoperatören. Om du har
tappat bort koden ska du också
kontakta nätoperatören.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

Spärrkod

PUK2-koden, som medföljer vissa
SIM-kort, krävs för att låsa upp en
blockerad PIN2-kod. Om du har
tappat bort koden ska du kontakta
nätoperatören.

Spärrkoden behövs när du använder
funktionen Samtalsspärr. Om du
abonnerar på den här tjänsten kan
du få spärrkoden av nätoperatören.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Komma igång

Säkerhetskoden förhindrar obehörig
användning av telefonen. Den
förinställda säkerhetskoden är 0000.
Säkerhetskoden krävs för att radera
alla poster i telefonboken och
aktivera menyn Återställ
inställningar. Dessutom behövs
säkerhetskoden för att aktivera eller
avaktivera funktionen Telefonlås,
som förhindrar obehörig användning
av telefonen. Du kan ändra den
förinställda säkerhetskoden på
menyn Säkerhetsinställningar.
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Användning
Ringa och ta emot
samtal
Ringa ett röstsamtal
1. Kontrollera att telefonen är
påslagen.
2. Ange ett telefonnummer, inklusive
riktnummer.
] Radera siffror genom att trycka

på knappen
. Om du vill
radera hela telefonnumret håller
du raderingsknappen
nedtryckt en stund.
Användning

3. Ring upp numret genom att trycka
på sändknappen
.
4. När du vill avsluta samtalet trycker
du på knappen Avsluta
eller
höger funktionsknapp.

Ringa ett nummer ur
samtalslistan
1. Tryck på sändknappen
i
viloläge så visas de senaste
inkommande, utgående och
missade samtalen.
2. Välj önskat nummer med hjälp av
navigeringsknapparna upp/ned.
3. Tryck på
numret.

Ringa utlandssamtal
1. Håll knappen
nedtryckt så
infogas prefixet för utlandssamtal.
Med plustecknet (+) anges prefixet
för utlandssamtal automatiskt.
2. Ange landsnummer, riktnummer
och abonnentens nummer.
3. Tryck på
numret.
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för att ringa upp

för att ringa upp

Avsluta ett samtal
När du har pratat färdigt trycker du
på knappen Avsluta
.

Obs!
] I viloläget när telefonen är öppen

använder du sidoknapparna till att
justera volymen på knappljudet.

Ringa ett nummer ur
telefonboken

Ta emot samtal

På SIM-kortet och/eller i telefonens
minne kan du kan spara namn och
telefonnummer som du ringer ofta.
Du kan ringa genom att bara slå upp
det aktuella namnet i dina kontakter
och trycka på knappen
.

När du får ett samtal ringer
telefonen och den blinkande
telefonikonen visas på skärmen. Om
det går att identifiera vilket nummer
samtalet kommer ifrån visas
telefonnumret (eller namn/foto om
det finns i telefonboken).

Justera volymen

1. Om du vill svara på ett
inkommande samtal öppnar du
telefonen. (Om Vid öppning är
inställt som svarsläge. (Meny
9.5.2).

Användning

Om du vill justera hörlursvolymen
under pågående samtal använder du
sidoknapparna . Tryck sidoknappen
uppåt om du vill höja volymen och
nedåt om du vill sänka den.
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Användning
Obs!
] Om Tryck på valfri knapp har ställts

in som svarsläge besvarar du samtal
genom att trycka på vilken knapp
som helst utom
eller höger
funktionsknapp.
] Om du vill avvisa ett inkommande

samtal håller du någon av
sidoknapparna på telefonens
vänstra sida nedtryckt utan att
öppna telefonen.
] Du kan besvara ett samtal

samtidigt som du använder
telefonboken eller andra
menyfunktioner.
Användning
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2. Om du vill avsluta ett samtal
stänger du telefonen eller trycker
på knappen
.

Signalstyrka
Signalindikatorn (
) på
telefonens skärm visar signalstyrkan.
Signalstyrkan kan variera, särskilt
inne i byggnader. Mottagningen kan
förbättras om du ställer dig nära ett
fönster.

Skriva text
Du kan skriva både siffror och
bokstäver med knappsatsen. När du
t.ex. sparar namn i adressboken,
skriver meddelanden och skapar
händelser i kalendern måste du
skriva text. Det finns flera olika sätt
att skriva in text:

T9

123 (sifferläge)

Med T9 kan du skriva hela ord
med bara en knapptryckning per
bokstav. 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.

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

ABC

1. När du befinner dig i ett textfält
visas vilket textläge som är aktivt
högst upp till höger på displayen.
2. Tryck på
. om du vill byta
inmatningssätt.
Användning

I ABC-läge skriver du en bokstav
i taget genom att trycka en, två,
tre eller fyra gånger på en knapp
tills rätt bokstav visas på
displayen.

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

listan med alternativ kan det
läggas till i ABC-språk.
Användning
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] Du kan välja språk för T9-språk.

Tryck på vänster funktionsknapp
[Val] och välj sedan T9-språk. Välj
det språk du önskar för T9-språk.
Du kan även stänga av T9-språk
genom att välja T9 av. Som
standard är T9-språk aktiverat på
telefonen.
1. Skriv hela ordet först och redigera
och radera sedan eventuella
tecken som beror på feltryckning.
2. Avsluta varje ord med ett
blanksteg genom att trycka på
knappen
. Ta bort bokstäver
genom att trycka på
.
Om du vill radera hela ord håller
du
nedtryckt.

Använda ABC-språk
Använd knapparna
du skriver text.

Bokstäver och tecken

Knapp

till

när

1. Tryck på den knapp som motsvarar
den bokstav du vill skriva.
] En gång, så skrivs den första

bokstaven.
] Två gånger, så skrivs den andra

bokstaven.
] Och så vidare.

.,/?!-:'"@1

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

AB C 2 Å Ä À Æ Á â a b c 2 å ä à æ á ã
D E F 3 É -D

def3éì

GHI4Ï

ghi4ï

JKL5

jkl5

MNO6ÖØ

mno6öø

PQRS7·

pqrs7‰

TUV8Ü

tuv8ü

WXYZ9Î

wxyz9Ï

Mellanslag 0

Mellanslag 0

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

Användning

2. För mellanslag, tryck en gång på
. För att radera en bokstav,
tryck
. Håll knappen
nedtryckt om du vill rensa hela
skärmen.

Versaler
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Bläddra
Hem

Meny 1.1

Hemsidan finns angiven i den
aktiverade profilen.

3. När du har angett önskad URLadress och titel trycker du på OKknappen.
Tips
] Ange symboler med hjälp av

Bokmärken

Meny 1.2

Med hjälp av den här menyn kan du
lagra URL-adresser för dina
favoritwebbplatser så att du lätt kan
komma åt dem senare. Telefonen har
flera förinstallerade bokmärken. Det
går inte att ta bort förinstallerade
bokmärken.

Så här skapar du ett bokmärke
Bläddra
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1. Tryck på den vänstra
funktionsknappen
[Val].
2. Välj Lägg till ny och tryck på OKknappen.

knapparna
och
. Om du
vill ange “.” trycker du på
.

När du har markerat ett
bokmärke kan du välja mellan
följande alternativ.
] Anslut: Anslut till markerat

bokmärke.
] Lista
] Redigera: Du kan redigera URL-

adress och/eller titel för det
markerade bokmärket.
] Ta bort: Ta bort det markerade
bokmärket.
] Nytt bokmärke
] Ny mapp

] Flytta

Sparade sidor

] Kopiera
] Skicka URL via

- SMS
- MMS
] Ta bort flera
] Ta bort alla: Ta bort alla
bokmärken.

Ange adress

Inställningar
Nätprofil
Meny 1.3

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

Historik

Meny 1.5

Telefonen kan spara sidan som visas
som en offlinesida.

Meny 1.4

(Meny 1.6.1)

En profil visar vilken nätinformation
som används för att ansluta till
Internet.

Vy

(Meny 1.6.2)

Du kan ändra skärmstorleken på
webbläsaren. (normal visning eller
anpassa till skärmen)
Bläddra

Här visas en lista över de
webbplatser som du har besökt
nyligen. Du kan lätt besöka
webbplatserna igen.

Meny 1.6
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Bläddra
Cache

(Meny 1.6.3)

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

Cookies

(Meny 1.6.4)

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

Säkerhetscertifikat
Bläddra
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(Meny 1.6.5)

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

Visa bild

(Meny 1.6.6)

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

Skript

(Meny 1.6.7)

Med den här menyn kan du aktivera
JavaScript medan du anv änder
webbläsaren.

Minne som används

(Meny 1.6.8)

Välj minnet du vill använda.
(Telefon eller Externt)

Information

Meny 1.7

Du kan kontrollera versionen för din
webbläsare.

Samtalsreg.
Du kan bara se missade, mottagna
och uppringda samtal om funktioner
för nummerpresentation hanteras av
nätet.

] Visa numret om det är tillgängligt

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

] Skicka ett meddelande till numret.

Alla samtal

Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa
alla samtalsposter.

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa
de 50 senaste obesvarade samtalen.
Du kan även:

] Ta bort ett samtal från listan.

Uppringda samtal

Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa
de 50 senaste utgående samtalen
(uppringda nummer eller nummer du
försökt ringa till).
] Visa numret om det är tillgängligt

och ringa upp det, eller ange ett
namn för numret och spara det i
telefonboken.
] Skicka ett meddelande till numret.
] Ta bort ett samtal från listan.

Samtalsreg.

Missade samtal

och ringa upp det, eller ange ett
namn för numret och spara det i
telefonboken.
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Samtalsreg.

Mottagna samtal

Meny 2.4

Med det här alternativet kan du visa
de 50 senaste mottagna samtalen.
Du kan även:
] Visa numret om det är tillgängligt

och ringa upp det, eller ange ett
namn för numret och spara det i
telefonboken.
] Skicka ett meddelande till numret.
] Ta bort ett samtal från listan.

samtalstiden genom att välja
Återställ alla.
] Senaste samtal: Det senaste

samtalets längd.
] Alla samtal: Den sammanlagda

längden på alla uppringda och
mottagna samtal sedan räknaren
senast återställdes.
] Uppringda samtal: Längden på

utgående samtal.
] Mottagna samtal: Längden på

inkommande samtal.

Samtalslängd
Samtalsreg.
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Meny 2.5

Med den här funktionen kan du visa
samtalstiden för inkommande och
utgående samtal. Du kan kontrollera
samtalstiden för varje samtal längst
ned på skärmen medan du bläddrar
med hjälp av navigeringsknapparna
upp/ned. Du kan återställa

Samtalskostnader

Meny 2.6

Med den här nättjänsten kan du
kontrollera kostnaden för det senaste
samtalet eller alla samtal samt
återstående samtalskostnad. Du kan
också återställa samtalskostnaden.

Om du vill återställa
samtalskostnaden måste du ange
PIN2-koden.
Obs!

Datavolym

(Meny 2.7.2)

Du kan kontrollera Skickade,
Mottagna eller Alla datavolymer.
Nollställ genom att trycka på
.

] Tjänsteleverantörens faktiska

debitering för dina samtal kan
variera beroende på nättjänster,
avrundning, skatter m.m.

GPRS-information
Samtalslängd

Meny 2.7

(Meny 2.7.1)

Samtalsreg.

Du kan kontrollera längden på
Senaste och Alla datatider. Nollställ
genom att trycka på
.
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Nytta & Nöje
Alarmklocka

Meny 3.1

Du kan ställa in upp till 5 olika
alarmtidpunkter.
1. Välj På och ange tidpunkten för
alarm.
2. Välj period för upprepning:
En gång, Mån ~ fre, Mån ~ lör,
lör ~ sön, Varje dag.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha
och tryck .
4. Ge alarmet ett namn och tryck
[Spara].
Nytta & Nöje
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Kalender

Meny 3.2

När du öppnar den här menyn visas
en kalender. En fyrkantig markör
visas vid aktuellt datum. Du kan
flytta markören till ett annat datum

med hjälp av navigeringsknapparna.
Du kan lägga in ett schema eller en
anteckning i kalendern genom att
trycka på vänster funktionsknapp
[Val].
] Visa dagsschema:

Schemaposten eller anteckningen
för den valda dagen visas.
] Lägg till ny: Välj det här

alternativet om du vill lägga till ett
nytt schema eller en ny
anteckning.
] Ange larmsigal: Du kan ställa in

en kalendersignal för varje valt
datum.
] Alla scheman: Du kan visa alla

scheman.
] Gå till datum: Du kan gå direkt

till valt datum.

] Ta bort senaste: Välj det här

alternativet om du vill ta bort
gamla schemaanteckningar som
du redan har blivit påmind om.

] Om du vill radera en felskrivning

eller rensa skärmen trycker du på
knappen
.
] Beräkna resultatet genom att trycka

] Ta bort alla: Välj det här

alternativet om du vill ta bort alla
schemaposter och anteckningar.

Miniräknare

Obs!

på OK-knappen.
] Om du vill använda ett plus-

/minustecken trycker du på
[Funktion]. .

Meny 3.3

3. Beräkna resultatet genom att
trycka på OK-knappen.
4. Efter beräkningen återgår du till
ursprungsläget genom att trycka
på vänster funktionsknapp [OK].
Nytta & Nöje

Miniräknaren har grundläggande
räknefunktioner: addition,
subtraktion, multiplikation och
division.
1. Ange den första siffran med hjälp
av sifferknapparna.
2. Välj en räknefunktion genom att
trycka på motsvarande
navigeringsknapp.
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Nytta & Nöje

Anteckning

Meny 3.4

1. Välj anteckningen genom att
trycka på den vänstra
funktionsknappen
eller .
2. Om posten är tom trycker du på
vänster funktionsknapp
[Ny].
3. Ange anteckningen och tryck
sedan på den vänstra
funktionsknappen
[OK].

Att göra
Nytta & Nöje
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Stoppur

Enhetskonverterare
Meny 3.5

Du kan visa, redigera och lägga till
att göra-listor. Att göra-listorna visas
i tidsordning. Att göra-listor som är
pågående eller slutförda visas. Du
kan också skicka dem via SMS eller
MMS.

Meny 3.6

1. Tryck på [Starta] för att börja
tidtagningen och markera varvtider
genom att trycka på [Varv].
2. Tryck på [Stopp] för att se
sluttiden.
3. Tryck på [Nollställ] för att återgå
till standardvärdet.

Meny 3.7

Med den här funktionen kan du
omvandla olika måttenheter till
andra enheter. Sju olika typer av
enheter kan omvandlas: Valuta, Yta,
Längd, Vikt, Temperatur, Volym,
Hastighet.

1. I avsnittet Aktuell väljer du den
enhet som du vill omvandla med
hjälp av vänster/höger
navigeringsknapp.
2. Flytta till avsnittet Konvertera
genom att trycka på
navigeringsknappen ned.
3. Välj den enhet som du vill
omvandla till med hjälp av
vänster/höger navigeringsknapp.
4. Ange siffror med hjälp av
sifferknapparna. Konverteringen
beräknas automatiskt.

Världstid

Meny 3.8

Världsklocksfunktionen ger
information om vad klockan är i st
örre städer i världen.
Visa tiden för önskat land eller stad
genom att bläddra med
/
.
Du kan välja önskad stad att
använda som bas genom att välja
menyn Ändra stad i alternativen.

SIM-tjänster

Meny 3.9

Den här menyn kan variera beroende
på SIM- och nätverkstjänsterna.

Obs!
att trycka på knappen

.

Nytta & Nöje

] Du kan ange ett decimaltal genom
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Multimedia
MP3-spelare
Alla låtar

Meny 4.1

(Meny 4.1.1)

Du kan visa alla musikfiler som är
lagrade i telefonen/det externa
minnet.

Min spellista

(Meny 4.1.2)

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

Inställningar
Multimedia
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(Meny 4.1.3)

Ange blandning
(Meny 4.1.3.1)
Om du vill spela upp musiken
kontinuerligt och slumpvis väljer du
det här alternativet.

Upprepa
(Meny 4.1.3.2)
Om du väljer En kommer endast
låten du valt att upprepas. Alla låtar i
din spellista kommer att upprepas
om du väljer Alla. Välj Upprepa inte
om du bara vill spela upp låtarna
efter varandra.
Equalizer
(Meny 4.1.3.3)
Du kan välja equalizern bland flera
musikgenrer.
Spelarskal
(Meny 4.1.3.4)
Det finns tre olika typer av spelarskal
och du kan ändra dem som du vill.

Kamera

Meny 4.2

Tryck på menyknappen och välj Kamera > Ta en bild med hjälp av
navigeringsknapparna. Du kan också öppna kameramodulen direkt genom att
trycka på kameraknappen i viloläge. Kameramodulen öppnas och du ser
sökaren. Innan du fotograferar kan du ställa in följande alternativ.
indikator

Val

Album
Multimedia
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Multimedia

Multimedia
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Upplösning

1280X960, 640x480, 320x240

Kvalitet

Normal, Fin, Superfin

Självutlösare

Av, 3 sek, 5 sekunder,10 sekunder

Visa alternativ

Full bild, Helskärm

Spara till

Spara fotona på telefonen eller det externa minnet.

Multitagning

1 bild, 3 bilder, 6 bilder

Effekter

Av, Sepia, Mono, Negativ

Vitbalans

Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt, Lysrörsljus

Slutarsignal

Av, Ton1, Ton2, Ton3

Återställ
inställning

Ja, Nej

Videokamera

Meny 4.3

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

Val

Tryck på

Album

så sparas bilden.
Multimedia
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Multimedia

Multimedia
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Mode

Spela in en video i läget Allmän/MMS.

Upplösning

176X144, 128X96

Kvalitet

Normal, Fin, Superfin

Spara till

Spara fotona på telefonen eller det externa minnet.

Effekter

Av, Sepia, Mono, Negativ

Vitbalans

Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt, Lysrörsljus

Återställ
inställning

Ja, Nej

FM radio

Meny 4.4

Om du trycker på alternativ kan du
visa menyerna enligt fö ljande:
] Redigera kanal: Redigera den

valda kanalen.
] Automatisk sökning: Sök efter

tillgängliga kanaler genom att s
öka automatiskt.
] Återställ kanaler: Återställ

kanalerna.
Beskrivningar

Frekvens

Här visas frekvensen
och den aktuella
markören.

Volym

Kontrollerar volym

Kanal

FM-frekvens och
kanalnummer som
spelas upp för
närvarande

via högtalare eller ett headset.

Röstanteckningar

Meny 4.5

Med den här funktionen kan du
spela in över 10 röstanteckningar på
högst 60 sekunder vardera.

Multimedia

Titel

] Lyssna via: Lyssna på FM-radio
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Meddelanden
Nytt meddelande
Text

Meny 5.1

(Meny 5.1.1)

meddelanden.
] Textmall: Du kan använda de

Textmallar som finns i mobilen.

Du kan skriva och redigera
textmeddelanden på upp till 10 sidor.

] Kontakter: Du kan spara nummer

1. Öppna menyn Text genom att
trycka på
[OK].

] Mitt visitkort: Du kan lägga till

2. För enklare textinmatning
använder du T9.

Meddelanden
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] Ljud: Du kan infoga ljud i SMS-

och e-postadresser i Namn.
ditt visitkort i meddelandet.

3. Tryck på [Val > Lägg till] för att
bifoga följande;

4. När du är klar med meddelandet
väljer du önskat alternativ med
vänster funktionsknapp
[Val].

Lägg till

Val

] Symbol: Du kan infoga

specialtecken.
] Bild: Du kan infoga Standard och

bilderna som finns i Min mapp.
Bilder som har tagits med
telefonens kamera kan skickas via
MMS.

] Skicka till: Skickar textmeddelande.

1. Ange mottagarens nummer.
2. Du kan lägga till telefonnummer
från adressboken.
3. När du har skrivit in numren
skickar du meddelandet genom att
trycka på vänster funktionsknapp.

Alla meddelanden sparas
automatiskt i utkorgen, även
meddelanden som inte gått att
skicka.
] Spara i utkast: Sparar
meddelanden i Utkast.
] T9-språk: Välj språket för T9inmatningsläget.
] Ta bort text: Du kan ta bort all
text.
] Avsluta: Tryck på Avsluta för att
gå tillbaka till meddelandemenyn.
Meddelandet sparas inte.
Obs!
kan skicka färgbilder, ljud, olika
teckensnitt m.m. För att kunna motta
bilder, ljud och formaterad text
måste mottagaren ha en mobil som
stöder dessa funktioner.

(Meny 5.1.2)

Ett multimediemeddelande kan
innehålla text, bilder och/eller
ljudklipp.
1. Öppna menyn Multimedia genom
att trycka på
[OK].
2. För enklare textinmatning
använder du T9.
3. Tryck på [Val > Lägg till] för att
bifoga följande;

Lägg till
] Symbol: Du kan infoga

specialtecken.
] Bild: Du kan infoga Standard och

bilderna som finns i Min mapp.
Bilder som har tagits med
telefonens kamera kan skickas via
MMS.

Meddelanden

] Mobilen stödjer EMS version 5 och

Multimedia
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Meddelanden
] Ljud: Du kan infoga ljud i SMS-

meddelanden.
] Textmall: Du kan använda de

Textmallar som finns i mobilen.
] Kontakter: Du kan spara nummer

och e-postadresser i Namn.
] Mitt visitkort: Du kan lägga till

ditt visitkort i meddelandet.
Filer som infogas i MMSmeddelanden får vara högst 300 kb
stora.
4. När du är klar med meddelandet
väljer du önskat alternativ med
vänster funktionsknapp
[Val].
Meddelanden
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Val
] Skicka till: Du kan skicka MMS

till flera mottagare, prioritera ditt
meddelande eller skicka det
senare.

Obs!
] Alla meddelanden sparas

automatiskt i utkorgen. Det gäller
även för meddelanden som det inte
har gått att skicka.
] Förhandsgranska: Du kan

förhandsgranska ditt MMS.
] Spara: Du kan spara MMS Till

utkast eller Som mall.
] Redigera ämne: Ändrar valda

MMS.
] Ta bort sida: Tar bort aktuell

slide.
] Längd på sida: Används för att

ställa in hur länge varje sida ska
visas när du skriver ett
meddelande.
] T9-språk: Välj språket för T9-

inmatningsläget. Du kan även

avaktivera T9-inmatningsläget
genom att välja “T9 av”.
] Avsluta: För att gå tillbaka till

Meddelande-menyn.

Om du vill läsa ett meddelande väljer
du det genom att trycka på
.
] Lista: Du kan visa det valda

meddelandet.
] Svara: Du kan skicka svar till

Inkorgen

Meny 5.2

Du får en avisering när ett
meddelande har tagits emot.
Meddelandena sparas i inkorgen.

aktuella meddelandet.
] Vidarebefordra: Du kan

vidarebefordra det aktuella
meddelandet till någon annan.
] Ring tillbaka: Du kan ringa

tillbaka till avsändaren.
] Nummer: Du kan spara

telefonnumret för meddelandet.
- Spara som ny kontakt
- Lägg till i befintlig kontakt

Meddelanden

Om mobilen visar “Ingen plats för
SIM-meddelande”, måste du ta bort
några SIM-meddelanden från
inkorgen. Om mobilen visar ‘Ingen
plats för meddelande’, kan du frigöra
plats genom att ta bort
meddelanden, media och program.
Se (Meny 5.9.2.7) för mer
information om
aviseringsinställningar.

avsändaren.
] Ta bort: Du kan ta bort det
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Meddelanden
] Information: Du kan visa

information om mottagna
meddelanden: avsändarens
adress, ärende (endast MMS),
meddelandets datum och tid samt
meddelandetyp och -storlek.
] Ta bort flera: Du kan ta bort flera

meddelanden på samma gång
med alternativet
Markera/avmarkera.
] Ta bort alla: Avbryt alla

meddelandeöverföringar och ta
bort meddelandena.
Meddelanden
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Utkast

Meny 5.3

Du kan visa sparade meddelanden
som utkast. Meddelandeutkasten
visas i en lista med datum och tid då
de sparades. Bläddra genom listan
med navigeringsknapparna upp/ned.

För varje utkast finns följande
alternativ. Tryck på
[Val].
] Lista: Du kan visa det valda

meddelandet.
] Redigera: Du kan redigera ett

markerat meddelande.
] Ta bort: Ta bort det markerade

meddelandet ur mappen Utkast.
] Information: Du kan visa

information för ett markerat
meddelande: ärende (endast
MMS), datum och tid då
meddelandet sparades,
meddelandetyp och -storlek samt
prioritet (endast MMS).
] Ta bort flera: Du kan ta bort flera

meddelanden på samma gång
med alternativet
Markera/avmarkera.

] Ta bort alla: Ta bort alla

] Skicka om: Skicka markerat

meddelanden i mappen Utkast.

meddelande på nytt.
] Redigera: Du kan redigera ett

Utkorgen

Meny 5.4

Du kan visa en lista över och
innehållet i skickade meddelanden
på den här menyn, och även bekräfta
om överföringen har genomförts.
För varje meddelande kan du komma
åt följande alternativ genom att
trycka på vänster funktionsknapp
[Val].
] Lista: Du kan visa det valda

meddelandet tas bort ur utkorgen.

information för det markerade
meddelandet: ärende (endast
MMS), datum och tid då
meddelandet skickades,
meddelandetyp och -storlek samt
mottagare.
] Ta bort flera: Du kan ta bort flera

meddelanden på samma gång
med alternativet Markera/
avmarkera.
] Ta bort alla: Ta bort alla

meddelanden i utkorgen.

Meddelanden

meddelandet.
] Ta bort: Det markerade

markerat meddelande.
] Information: Du kan visa
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Meddelanden

Skickade

Meny 5.5

Här visas de meddelanden som du
har skickat (Meddelande).

Val
] Lista: Öppna det markerade

meddelandet.
] Ta bort: Radera det markerade

meddelandet.
] Vidarebefordra: Vidarebefordra

det markerade meddelandet.
] Information: Kortfattad

information om meddelandet.
Meddelanden

] Ta bort flera: Du kan ta bort flera

meddelanden på samma gång
med alternativet
Markera/avmarkera.
] Ta bort alla: Ta bort alla

meddelanden i mappen Skickat.
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Lyssna på
röstmeddelande

Meny 5.6

Med den här menyn kan du snabbt
komma åt din röstbrevlåda (om
nätoperatören tillhandahåller en
sådan). Innan du kan använda den
här funktionen måste du ange
röstbrevlådenumret som du får av
nätoperatören.
När ett nytt röstmeddelande har
tagits emot visas symbolen
på
skärmen. Om du håller knappen
nedtryckt kommer du direkt till
röstbrevlådan. Kontrollera vilka
tjänster nätoperatören erbjuder så
att du kan ställa in telefonen för
dem.

Informationstjänst

Meny 5.7

(Beroende på nät och abonnemang)

(Meny 5.7.1)

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

Ämnen

(Meny 5.7.2)

] Visa lista: Visar numren till

informationstjänster. Tryck på
[Val] för att redigera eller
radera de meddelandekategorier
du sparat.
] Lista med aktiva: Du kan välja

informationstjänst i den aktiva
listan. Aktivera ett
informationstjänstnummer för att
få meddelanden från det numret.

Meddelanden

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. I viloläget är
följande alternativ tillgängliga för
visning av informationsmeddelanden.

Läs
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Meddelanden

Mallar

Meny 5.8

Det finns fördefinierade
meddelanden i listan. Du kan visa
och redigera meddelandemallarna
eller skapa nya meddelanden. Det
finns tre typer av mallar: Text,
Multimedia och Visitkort.

Text

(Meny 5.8.1)

Meddelanden

Följande alternativ finns tillgängliga.
] Visa: Välj det här alternativet om
du vill visa den markerade mallen.
] Redigera: Välj det här alternativet
om du vill redigera den markerade
mallen.
] Skicka via: Välj det här

alternativet om du vill skicka den
valda mallen som SMS/MMS.
] Ta bort: Ta bort den markerade

mallen ur listan över textmallar.
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] Ny mall: Välj det här alternativet

om du vill skapa en ny mall.
] Ta bort alla: Ta bort alla mallar.

Multimedia

(Meny 5.8.2)

Du kan skapa en multimediemall
genom att trycka på vänster
funktionsknapp [Nytt]. Du kan också
spara multimediemeddelanden som
mallar medan du skapar dem under
Bildmeddelande (se sidan 36).

Inställningar
SMS
]

Meny 5.9
(Meny 5.9.1)

Meddelandetyp:

Text, Röst, Fax,
Personsökare(Nationellt),
X.400, E-post, ERMES

Normalt används
meddelandetypen 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.
] Statusrapport: Om du väljer På

kan du kontrollera om ditt
meddelande har levererats eller ej.
] Mottagaren betalar:

] Nummer till meddelandetjänst:

MMS

(Meny 5.9.2)

] Ange ärende: Du kan välja att ha

ärendet på eller av.
] Längd på sida: När du skriver ett

meddelande kan du med den här
menyn konfigurera hur länge varje
sida ska visas.
] Prioritet: Du kan skicka

meddelandet efter att du har ställt
in prioritetsnivå: Låg, Normal eller
Hög.
] Giltighetsperiod: Med den här

nättjänsten kan du ange hur länge
du vill att dina meddelanden ska
sparas i meddelandecentralen.

Meddelanden

När ett
meddelande skickas kan
mottagaren svara och kostnaden
läggs på din telefonräkning. Den
här tjänsten beror på din
tjänsteleverantör.

SMS-central som används när du
skickar textmeddelanden. Du får
numret av tjänsteleverantören.

Spara eller ändra numret till den
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Meddelanden
] Statusrapport: Om det här

alternativet är inställt på På i
menyn kan du kontrollera om
meddelandet har levererats.
] Läsa rapport: Om det här

alternativet är inställt på Ja i
menyn kan du kontrollera om ditt
meddelande har lästs.
] Automatisk hämtning

- På: Meddelanden hämtas
automatiskt när de tas emot.
- Av: Du måste bekräfta att du vill
hämta meddelandet.
Meddelanden
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- Endast privata nät: Om du väljer
det här alternativet hämtas
meddelanden automatiskt om de
tas emot inom ditt hemnätverk.
Utanför ditt hemnätverk krävs att
du bekräftar att du vill hämta
meddelandet.

] Nätprofil: För att kunna hämta

MMS-meddelanden från servern
måste du ställa in URL för MMSservern.
] Tillåten meddelandetyp

- Personlig: Personligt
meddelande.
- Annonser: Kommersiellt
meddelande.
- Information: Viktig information.

Röstbrevlådenummer

(Meny 5.9.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om
nätoperatören har den här
funktionen. När ett nytt
röstmeddelande tas emot visas
symbolen på displayen. Kontakta
operatören för att få information om
hur tjänsten fungerar så att du kan
ställa in din mobil på rätt sätt..

Push-meddelanden

(Meny 5.9.4)

Du kan välja ifall du vill ta emot ett
pushmeddelande eller inte.

Informationstjänst
]

(Meny 5.9.5)

Ta emot

]

Språk
- Du kan välja språk genom att
trycka på [Av/På].
Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du
valt.

- På: Om du väljer den här menyn
tar telefonen emot
informationsmeddelanden.
- Av: Om du väljer den här menyn
tar telefonen inte längre emot
informationsmeddelanden.
]

Signal

- Av: Telefonen piper inte trots att
du har fått informationsmeddelanden.

Meddelanden

- På: Telefonen piper när du har
fått informationstjänstmeddelandenummer.
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Mina saker
Bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga
länkar för att hämta bilder fr ån
Internet. Bilder tagna med kameran
lagras i mappen Bilder och du kan
skapa nya mappar för att hantera
dem.
När en hämtningslänk är markerad
visas följande val när du trycker på
vänster funktionsknapp [Val].
] Lista: Visa bilden.
] Ange som: Ange som

bakgrundsbild eller bild-ID
(kontaktbild).
Mina saker

] Filinformation:

Visa filinformationen.
] Bildspel: Starta bildspelet.
] Ny mapp: Skapa en ny mapp i

den mapp som är markerad.
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] Ta bort flera: Radera den

markerade bilden.
] Ta bort alla: Alla bilder raderas.
] Sortera efter: Sortera filer efter

datum, filtyp eller namn.

Ljud

Meny 6.2

Här kan du hantera, skicka eller
ställa in ljud och ringsignaler.
När en hämtningslänk är markerad
visas följande val när du trycker på
vänster funktionsknapp [Val].
] Starta: Spela upp ljudet.
] Ange som: Ange som ringsignal

eller ringsignals-ID
(kontaktringning).
] Filinformation:

Visa filinformationen.

] Ny mapp: Skapa en ny mapp i

den mapp som är markerad.
] Ta bort flera: Radera den

markerade bilden.
] Ta bort alla: Alla bilder raderas.
] Sortera efter: Sortera filer efter

Datum, Typ eller Namn.

Videoklipp

Meny 6.3

- Ändra namn: Ändra videons
namn.
- Flytta till mapp: Flyttar filen till
en annan mapp.
- Information: Visar information
om den valda videofilen.
] Ny mapp: Skapa en ny mapp.
] Sortera efter: Sortera filer efter
Datum, Typ eller Namn.

Mina saker

Här kan du hantera eller skicka
hämtade eller tagna videosekvenser.
När en hämtningslänk har valts kan
du hämta videosekvenser via
Internet.
Om du trycker på
, kan du
aktivera videofilen och sedan starta
uppspelningen genom att trycka på
OK.

Följande funktioner kan utföras med
den vänstra funktionsknappen [Val] i
listan med Videoklipp.
] Skicka via: Skicka det markerade
videoklippet via Bildmeddelande
eller Bluetooth om det inte är
skyddat av DRM (Digital Rights
Management).
] Fil
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Mina saker
] Ta bort flera: Den markerade

videofilen raderas.
] Ta bort alla: Alla videofiler

raderas.
Med videospelaren kan du visa
videor. Videofiler visas som
miniatyrer i listan. Du markerar
önskad video med hjälp av /
/ / . Markera önskad video
och tryck Spela upp för att visa
videosekvensen. Använd vänster
funktionsknapp [Skicka] för att lägga
till den markerade videon till ett
meddelande eller e-postmeddelande.
Mina saker
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När du väljer alternativ 1. Öppna
och tryck . Videoklippet spelas
upp i mediaspelaren. För att göra
paus i uppspelningen, tryck . För
att fortsätta uppspelningen, tryck på
igen.

När du visar videoklipp i
mediaspelaren finns följande val:
] Fil > Information: Kontrollera

information om filer som spelas
upp (filnamn, storlek, datum, typ,
uppspelningstid, copyright).
] Skicka via: Skicka videon via

Bildmeddelande eller Bluetooth
om den inte är skyddad av DRM
(Digital Rights Management).
] Ta bort: Raderar den markerade

videon.

Övriga

Meny 6.4

Alla filtyper kan lagras här. Den här
mappen används främst för att
transportera filer från en dator till en
annan.

Spel

Meny 6.5

Du kan enkelt hämta spel och andra
program från den här menyn.
Observera att det kan medföra extra
kostnader att använda onlinetjänster.

Spel

(Meny 6.5.1)

• Spel: Med denna funktion kan du
hantera Java-program som finns
installerade i din mobiltelefon. Du
kan spela eller ta bort nedladdade
program samt ange
anslutningssätt. Nedladdade
program kan sparas i olika mappar.

spelen.
] Ta bort alla: Du kan ta bort alla.
] Ny mapp: Skapa en ny mapp.

Java är en teknik som har
utvecklats av Sun Microsystems.
Du kan hämta Java-MIDletprogram med hjälp av en
mobiltelefon med WAPfunktioner på samma sätt som du
hämtar Javaappletprogram i en
vanlig webbläsare. Beroende på
tjänsteleverantören kan alla
Java-baserade program, som
Javaspel, hämtas och köras på
mobilen. När JAVA-programmet
har laddats ner syns det i menyn
Mina spel där du kan starta eller
ta bort programmet. Javaprogramfilerna sparas i .JAD- och
.JARformat i mobilen.

Mina saker

När du har valt en mapp trycker du
på [Alternativ] så visas de
undermenyer som finns för
alternativen.

] Öppna: Du kan se de lagrade
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Mina saker
• Program: På den här menyn kan
du hantera de Java-program som
är installerade i din telefon.
Du kan spela upp eller ta bort
hämtade program, eller ange
anslutningsalternativ.
De hämtade programmen
organiseras i mappar.
Tryck den vänstra
funktionsknappen [Val] och välj
Öppna så ö ppnas det valda
bildspelet eller ett valt midlet.

Nätprofil
Mina saker
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(Meny 6.5.2)

En profil visar vilken nätinformation
som används för att ansluta till
Internet. Det finns standardprofiler
för vissa operatörer. Dessa lagras i
telefonminnet. Det går inte att ändra
namn på standardprofiler.

Varje profil har undermenyer enligt
följande:
] Aktivera: Den markerade profilen

aktiveras.
] Visa: Använd den här för att

redigera och ändra WAP-inst
ällningar för den valda profilen.
] Ny profil: Du kan lägga till en ny

profil.
] Återställ alla: Återställ alla

profiler.

Externt minne

Meny 6.6

Genom att använda USB-kabeln kan
du ansluta din telefon till en PC och
använda telefonen som en
masslagringsenhet (flyttbar enhet).
Du kan bl.a. överföra MP3-filer, bilder
och videor från din PC till din telefon.

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

Profiler
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Kontakter
Sök

Meny 8.1

1. Välj Sök. Du blir ombedd att ange
ett namn.
2. Skriv början på det namn du söker
och tryck på vänster
funktionsknapp [Sök].
] Du kan öppna Kontakter direkt

genom att trycka på
navigeringsknappen
viloläge.

i

Kontakter

3. När du har hittat önskad kontakt
kan du ringa upp numret genom
att trycka på knappen
. Du kan
också välja bland följande
alternativ genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val].
] Visa: Du kan visa namnet och

numret.
] Redigera: Du kan redigera
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namnet och numret.

] Meddelande

- Text: Välj det här alternativet om
du vill skriva ett textmeddelande
till kontakten.
- Multimedia: Välj det här
alternativet om du vill skriva ett
multimediemeddelande till
kontakten.
] Skicka via: Du kan skicka SMS,

MMS, Bluetooth.
] Ta bort: Ta bort kontakten.
] Tilldela kortnummer: Du kan

välja ett kortnummer för
kontakten.
] Lägg till ny: Du kan lägga till en

ny kontakt.
] Ta bort flera: Du kan ta bort flera

markerade kontakter samtidigt.

] Kopiera till SIM-kort/telefon:

Du kan kopiera en post från SIMkortet till telefonen eller tvärtom.

Lägg till ny

Meny 8.2

Med den här funktionen kan du
lägga till en ny kontakt.
Det finns två minnen: telefonminnet
och SIM-kortsminnet. Telefonens
minne rymmer 1000 poster. Du kan
ange upp till 20 tecken för varje
namn i telefonminnet. SIMkortsminnets kapacitet beror på SIMkortet.

2. Du kan lägga till nya kontaktposter
i SIM-kortsminnet eller
telefonminnet.

Meny 8.3

Du kan koppla valfri knapp mellan
och
med namn i
namnlistan. Därefter kan du ringa
upp direkt genom att hålla knappen
intryckt.
1. Bläddra till Kortnummer och tryck
sedan på [OK].
2. Om du vill lägga till ett nummer till
Kortnummer, väljer du (Tom). Du
kan sedan söka efter namnet i
Kontakter.
3. Du kan ändra eller ta bort ett
kortnummer, ringa ett samtal eller
skicka ett meddelande genom att
trycka på vänster funktionsknapp
[Val].

Kontakter

1. Tryck på knappen Meny och välj
Kontakter > Lägg till ny.

Snabbuppringning
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Kontakter

Samtalsgrupper

Meny 8.4

Du kan lägga till upp till 7 grupper
med upp till 20 medlemmar vardera.

alternativet om du vill välja vilken
ikon som ska visas när du får ett
samtal från en person i gruppen.

1. Välj Samtalsgrupper. Alla
grupplistor visas: Familj, Vänner,
Kollegor, VIP, Grupp 1, Grupp 2 och
Grupp 3.

] Lägg till medlem: Lägg till en

2. Välj vilket gruppnamn du vill
hantera genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val].

] Ta bort medlem: Ta bort

medlem i gruppen. Du kan lägga
till upp till 20 medlemmar per
grupp.

Följande undermenyer visas.

medlemmen från medlemslistan
för gruppen. Kontaktposten finns
fortfarande kvar i Kontakter.

] Visa medlemmar: Visar

] Ta bort alla medlemmar: Ta bort

medlemslistan för gruppen.
] Gruppringsignal: Välj det här

Kontakter
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] Gruppikon: Välj det här

alternativet om du vill välja vilken
ringsignal som ska användas när
du får ett röstsamtal från en
person i gruppen.

samtliga medlemmar.
] Ändra namn: Byt namn på

gruppen.
] Återställ alla: Används för att

återställa alla.

Kopiera alla

Meny 8.5

Ta bort alla

Meny 8.6

Du kan kopiera/flytta poster från
SIM-kortets minne till telefonens
minne eller tvärtom.

Du kan ta bort alla poster på SIMkortet eller i telefonen. Funktionen
kräver att du anger säkerhetskoden.

] SIM-Kort till telefon: Välj det

Tryck på

här alternativet om du vill kopiera
posten från SIM-kortet till
telefonens minne.
] Telefon till SIM-Kort: Välj det

här alternativet om du vill kopiera
posten från telefonens minne till
SIM-kortet.
Följande alternativ finns tillgängliga.
• Behåll original: När du kopierar
sparas de ursprungliga numren.

Inställningar
Visa alternativ

Meny 8.7

(Meny 8.7.1)

Du kan ställa in visningsalternativ för
Kontakter.
] Endast namn: När du söker i

Kontakter visas endast namn i
listan.
Kontakter

• Ta bort original: När du kopierar
raderas de ursprungliga numren.

för att återgå till viloläge.

69

Kontakter
] Namn: När du söker i Kontakter

visas namn och nummer i listan.
] Med Foton: När du söker i

Kontakter visas namn och
motsvarande bilder i listan.

Information

2. Namnen på de tillgängliga
tjänsterna visas.
3. Välj en tjänst med hjälp av
navigeringsknapparna upp/ned.
Tryck på
.

Meny 8.8

] Tjänstenummer (beroende på

Kontakter
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1. Välj alternativet Servicenummer.

SIM-kort): Välj det här
alternativet om du vill visa listan
över SDN (Service Dialling
Numbers) tilldelade av din
nätoperatör (om det kan användas
med SIM-kortet). Bland dem finns
nödsamtal, katalogsökningar och
nummer till röstbrevlådor.

] Eget nummer (beroende på

SIM-kort): Välj det här
alternativet om du vill visa ditt
telefonnummer på SIM-kortet.
] Mitt visitkort: Med det här

alternativet kan du skapa ett eget
visitkort med namn och
mobiltelefonnummer. Skapa ett
nytt visitkort genom att trycka på
vänster funktionsknapp
[Ny]
och ange informationen i fälten.

Inställningar
Datum och tid

Meny 9.1

Här kan du göra inställningar för
datum och tid.

Datum

Språk
(Meny 9.1.2)

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

Tid

(Meny 9.1.5)

När Automatisk uppdatering är
aktiverad uppdateras tid och datum
automatiskt enligt aktuell tidszon.

(Meny 9.1.1)

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat

Automatisk uppdatering

(Meny 9.1.3)

Meny 9.2

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.

Skriv in aktuell tid.
(Meny 9.1.4)

Du kan välja mellan 12-timmar 24timmars format.

Inställningar

Tidsformat
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Inställningar

Visningsinställningar
Bakgrundsbild

Meny 9.3

(Meny 9.3.1)

Välj det här alternativet om du vill
göra inställningar för LCD-skärmen i
viloläge.

Bakgrundsbelysningstimer
(Meny 9.3.2)

Du kan ställa in hur länge skärmen
ska lysas upp.

Ljusstyrka

(Meny 9.3.3)

Ljusstyrkan på skärmen kan justeras
från 40% till 100%.
Inställningar
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Genväg till startskärm

(Meny 9.3.4)

Du kan visa genvägarna på
startskärmen. Genom att använda
genvägarna kan du öppna en särskild
meny direkt.

Tema

(Meny 9.3.5)

Du kan välja vilka teman som ska
visas på skärmen.

Menyutseende

(Meny 9.3.6)

Efter att du har valt På kan du skriva
in ett meddelande på skärmen.

Vilolägestext

(Meny 9.3.7)

Om du väljer På kan du redigera den
text som visas i viloläge.

Nätnamn

(Meny 9.3.8)

Om funktionen är aktiverad visas
nätverksnamnet på huvudsk ärmen.

Färg på uppringningsfont
(Meny 9.3.9)

Om du väljer På visas olika färger för
uppvisningstecknen (inte bara svart).

Anslutning
Bluetooth

Meny 9.4

(Meny 9.4.1)

Bluetooth-anslutning
Din telefon har inbyggd Bluetooth
trådlös teknologi som gör det möjligt
att ansluta din telefon trådlöst till
andra Bluetoothenheter som till
exempel en handsfree, PC, PDA eller
andra telefoner.

Inställningar

Du kan till exempel ha en
konversation via ett trådlöst headset
eller surfa på Internet trådlöst
uppkopplad genom en mobiltelefon.
Du kan också till exempel utbyta
visitkort, kalenderposter och bilder.
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Obs!

Obs!

] Vi rekommenderar att telefonen och

] Du kan välja ett annat nät än ditt

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

Obs!
] Bluetooth-program (Bluetooth-

stack) som stöds för DUN:
- WIDCOMM Bluetooth för version
1.4 och 3.0

Nätinställningar
Inställningar
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(Meny 9.4.2)

Med funktionen
Nätverksinställningar kan du ange
om det nät som används vid roaming
(utanför ditt eget nät) ska väljas
automatiskt, manuellt eller enligt
önskemål.

eget endast om det finns ett giltigt
roamingavtal mellan nätet.

Val av nät

(Meny 9.4.2.1)

Automatisk
Välj det här alternativet om du vill att
telefonen automatiskt ska söka efter
och välja ett av de nät som är
tillgängliga i ditt område.
Manuellt
Aktivera den här funktionen om du
vill välja önskat nät manuellt i en
lista över nät. Om anslutningen till
det manuellt valda nätet avbryts ger
telefonen en felsignal och du blir
ombedd att välja nät igen. Det måste
finnas ett roamingavtal mellan det
valda nätet och ditt eget nät.

Om telefonen inte kan ansluta till det
nät som du har valt kan du välja ett
annat.
Obs!
] Om du stänger av telefonen återgår

den till inställningen för automatiskt
nätval.

Ändra frekvensband
Endast PCS
Endast möjligt i vissa nät
(America(1900)).

(Meny 9.4.2.2)

GPRS-inställningar
(Meny 9.4.2.3)
Du kan ange om du vill att GPRS
alltid ska vara på eller endast vid
behov.
Åtkomstpunkt
(Meny 9.4.2.4)
I den här menyn visas en lista över
anslutningspunkter. Du kan skapa
nya profiler, radera eller ändra dem
med hjälp av Val-menyn.

Modem

(Meny 9.4.3)

Du kan aktivera USBanslutningsläget i telefonen för flera
olika ändamål. Om du använder
masslagringsfunktionen med
exempelvis USB-minnen väljer du
Masslagring på den här menyn.

Inställningar

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

EGSM/DCS
Endast möjligt i vissa nät
(Europe(900/1800)).
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Masslagring är endast tillgängligt för
externa minneskort. Om du använder
datatjänster som datorprogram kan
du välja Datatjänst på den här
menyn.

] Om ej besvarad: Vidarekopplar

Samtalsinställningar Meny 9.5

] Alla datasamtal: Vidarekopplar

Du kan göra samtalsinställningar
genom att trycka på
[OK] på
menyn Inställningar.

] Avbryt alla: Inaktiverar alla

Vidarekoppl.

Undermenyer

(Meny 9.5.1)

Inställningar

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

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

röstsamtal om du inte svarar.
] Om utanför täckning:

Vidarekopplar röstsamtal när
mobilen är avstängd eller utanför
nätets täckningsområde.
alltid till ett nummer med
datoranslutning.
vidarekopplingar.
Menyn Vidarekoppling har
nedanstående undermenyer.
] Aktivera: Aktivera motsvarande

tjänst.
- Till röstbrevlåda: Samtalet
vidarebefordras till
meddelandecentralen.
Funktionen finns inte på

menyerna Alla datasamtal och
Alla faxsamtal.
- Till annat nummer: Ange det
nummer som du vill koppla
vidare till.
- Till favoritnummer: Du kan gå
tillbaka till de fem senaste
numren för vidarekoppling.
] Avbryt: Avaktivera motsvarande

] Valfri knapp: Om du väljer den

här menyn kan du svara genom att
trycka på valfri knapp, utom
[Avsluta] och
.
Obs!
] Om Tryck på valfri knapp har ställts

in som svarsläge besvarar du samtal
genom att trycka på vilken knapp
som helst utom
eller höger
funktionsknapp.

tjänst.
] Visa status: Visa status för

motsvarande tjänst.

Svarsläge

(Meny 9.5.2)

menyn kan du bara besvara samtal
genom att öppna luckan på
telefonen.

detta kan du endast svara på ett
samtal genom att trycka på
[Ring och svara].

Sänd nummer

(Meny 9.5.3)

] Anges av nät: Om du väljer detta

alternativ, kan du skicka ditt
telefonnummer på linje 1 eller 2 i
ett system med två linjer.

Inställningar

] Skjut upp: Om du väljer den här

] Endast lur-knapp: Om du väljer
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] På: Du kan skicka ditt

Minutton

telefonnummer. Ditt
telefonnummer visas på
mottagarens telefon.

Inställningar
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(Meny 9.5.5)

] Av: Ditt telefonnummer visas inte.

När det här alternativet är på hörs en
signal varje minut under utgående
samtal så att du vet hur länge
samtalet har pågått.

Samtal väntar

Automatisk återuppringning

(Meny 9.5.4)

Du får ett meddelande om väntande
samtal under pågående samtal. Välj
Aktivera om du vill att funktionen
Samtal väntar ska aktiveras eller
Avaktivera om du vill att funktionen
Samtal väntar ska avaktiveras. Du
kan också välja Visa status för att
kontrollera om funktionen är
aktiverad eller inte.

(Meny 9.5.6)

Om du väljer På görs högst fem nya
försök att koppla ett samtal efter ett
misslyckat försök.

Skicka DTMF-toner

(Meny 9.5.7)

Med hjälp av DTMF-toner kan
telefonen användas med en
automatisk växel.

Säkerhet
PIN-kodsbegäran

Meny 9.6

(Meny 9.6.1)

Här kan du ställa in att du alltid
måste ange SIM-kortets PIN-kod när
du slår på mobilen. Om funktionen är
aktiverad måste du ange PIN-koden.
1. Välj PIN-begäran i menyn för
säkerhetsinställningar och tryck
sedan på
[OK].

5. Du kan ange PUK-koden upp till 10
gånger. Om du anger fel PUK-kod
mer än 10 gånger går det inte att
låsa upp telefonen. Du måste
kontakta din tjänsteleverantör.

Automatiskt knapplås

(Meny 9.6.2)

Om du aktiverar den här funktionen
så låses knappsatsen automatiskt
efter en förinställd tid när luckan
stängs.

2. Ange Aktivera/Avaktivera.
3. Om du vill ändra inställningen
måste du slå in den PIN-kod du
använder när du slår på telefonen.

(Meny 9.6.3)

Du kan använda säkerhetskod när du
vill undvika obehörig användning av
telefonen. När du slår på telefonen
ombeds du att ange säkerhetskoden
om du har ställt in telefonlåset i
språk Vid påslagning. Om du ställer
in telefonlåset i språk Vid byte av
SIM-kort efterfrågar telefonen en

Inställningar

4. Om du anger fel PIN-kod mer än
tre gånger låses telefonen. Om
PIN-koden blockeras måste du
ange PUK-koden.

Telefonlås
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säkerhetskod endast när du ändrar
ditt SIM-kort.

Samtalsspärr

Alla inkommande samtal spärras.
] Inkommande vid roaming

(Meny 9.6.4)

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

Alla utgående samtal spärras.
] Utgående internationellt

Alla utgående internationella
samtal spärras.
Inställningar
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] Alla inkommande

] Spärra alla internationella

samtal utom hem
Alla utgående internationella
samtal förutom till hemmanätet
spärras.

Alla inkommande samtal vid
roaming spärras.
] Avbryt alla

Tar bort alla samtalsspärrar.
] Ändra lösenord

Du kan ändra lösenordet för
samtalsspärr.
Undermenyer:
• Aktivera
Du kan begära att
nätverksoperatören aktiverar
samtalsbegränsning.
• Avbryt
Stäng av den valda
samtalsbegränsningen.

• Kontrollera status
Visa om samtal är spärrade eller
inte.

Fast nummer

(Meny 9.6.5)

Du kan ställa in mobilen så att det
endast går att ringa till vissa
telefonnummer. Numren skyddas av
din PIN2- kod.
] På

Du kan begränsa utgående samtal
till vissa angivna nummer.
] Av

Du kan stänga av funktionen för
nummerbegränsning.
Du kan visa listan över nummer
som har sparats för
nummerbegränsning.

(Meny 9.6.6)

PIN är en förkortning för Personal
Identification Number och används
för att förhindra obehörig
användning.
Du kan ändra åtkomstkoderna:
Säkerhetskod, PIN2-kod, PINkod.
1. Om du vill ändra säkerhetskod
eller PIN2-kod anger du
ursprungskoden och trycker på
[OK].
2. Ange den nya säkerhetskoden
eller PIN2-koden och bekräfta den.
Inställningar

] Nummerlista

Ändra kod
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Flygläge

Meny 9.7

Om flygläge är aktiverat kan du
använda de telefonfunktioner som
inte använder det trådlösa nätverket,
t.ex. när du är i ett flygplan eller en
plats där trådlösa nätverk inte får
användas.
Om du aktiverar flygläget visas den
ikonen på skärmen istället för ikonen
för nätverkssignal.

Energisparläge

Meny 9.8

Välj om strömsparläget ska vara på
eller ej.

Total återställning

Meny 9.9

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

] På: Du kan inte ringa (eller ta

Inställningar
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emot) samtal, inte ens nödsamtal,
eller använda några andra
funktioner som kräver
nätverkstäckning.
] Av: Du kan avaktivera flygläget

och starta om telefonen när du vill
komma åt nätverket.

Minnesstatus

Meny 9.0

Du kan kontrollera status för det
minne som används.

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

Standardbatteri

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

Personlig handsfree

Obs!

Ansluts till
telefonen så att
du kan använda
handsfreefunktioner.

] Använd alltid äkta LG-tillbehör.
] Om du inte gör det kan garantin

upphöra att gälla.
lokalt, för mer information kontakta
din lokala återförsäljare.

Tillbehör

] Tillgången på tillbehör kan variera
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Teknisk information
Allmänt
Produktnamn : KG290
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Vikt : 54.5g

Temperaturgränser
Max : +55°C (normal), +45°C (vid laddning av batteri)
Min : -10°C

Teknisk information
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MEMO

MEMO

KG290 HÅNDBOK
- NORSK

Les denne brukerhåndboken grundig før du tar
telefonen i bruk. Ta vare på den for fremtidig
referanse.

Kaste det gamle apparatet
1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr
det at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn
den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er
opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan
du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.

Innhold
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26
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30
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18

Slik setter du i SIMkort og telefonbatteri
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Bla gjennom

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

] Retningslinjene for

radiobølgeeksponering benytter en
måleenhet kjent som spesifikk
absorpsjonsrate, eller SAR. SARtestene utføres med en
standardisert metode der
telefonen sender med høyeste
sertifiserte effektnivå i alle
aktuelle frekvensområder.

Informasjon om
radiobølgeeksponering og
spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

] Selv om det kan være forskjeller

Denne mobiltelefonen av modell
KG290 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.

] Anbefalt SAR-grense fra

mellom SAR-nivåene for ulike
telefonmodeller fra LG, er alle
konstruert for å overholde de
gjeldende retningslinjene for
radiobølgeeksponering.
International Commission on NonIonizing 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 0,752
W/kg (10 g).
] SAR-datainformasjon for

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

kvalifisert servicetekniker ta seg av
reparasjoner.)
] Oppbevar telefonen i god avstand

fra elektrisk utstyr som TV,
radioapparat eller datamaskin.
] Telefonen bør ikke plasseres nær

varmekilder som radiatorer eller
komfyrer.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

innbyggere i land/regioner som
har vedtatt SAR-grensen anbefalt
av IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), som er 1,6
W/kg gjennomsnittlig fordelt over
ett (1) gram kroppsvev (dette
gjelder for eksempel USA, Canada,
Australia og Taiwan).

Stell og vedlikehold av
produktet
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
] Plasser aldri telefonen i

mikrobølgeovnen, da dette
medfører fare for eksplosjon.
] Ikke mist telefonen i gulvet.
] Utsett ikke telefonen for

mekaniske vibrasjoner eller støt.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

8

] 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.
] Utsett ikke telefonen for væske

eller fukt.
] Bruk tilleggsutstyr som

høretelefoner med varsomhet.
Påse at kabler etc. ikke er til
hinder, og unngå unødvendig
berøring av antennen.
] Bruk tilbehør, som høretelefon,

forsiktig.

Effektiv bruk av telefonen
For å få en best mulig ytelse
med minst mulig strømforbruk:
] Ikke hold i antennen når telefonen

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

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

mobiltelefon mens du kjører.
] Konsentrer deg helt og fullt om

kjøringen.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

er i bruk. Hvis du holder i den, kan
det gå utover kvaliteten på
samtalen, det kan gjøre at
telefonen bruker mer strøm enn
nødvendig, og forkorte tale- og
standby-tiden.

] Bruk aldri mobiltelefonen i

9

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
] Bruk et håndfrisett hvis det er

mulig.
] Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør

du kjøre ut til kanten av veien og
stoppe før du ringer eller besvarer
et anrop.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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] RF-energi kan forstyrre noen av de

elektroniske systemene i bilen din,
slik som bilstereoen eller
sikkerhetsutstyr.
] Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med

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

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

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

Sprengningsområder

I fly

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

Trådløst utstyr kan forårsake
interferens i fly.
] Slå av mobiltelefonen før

ombordstigning i fly.

Områder med mulig
eksplosjonsfare
] Ikke bruk telefonen ved en

bensinpumpe eller i nærheten av
drivstoff eller kjemikalier.
] Ikke transporter eller oppbevar

eksplosiver eller brennbar
gass/væske sammen med
mobiltelefon og tilbehør.

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.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

] Ikke bruk den på bakken uten

11

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Nødsamtaler

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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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.

] 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.

Informasjon om og
behandling av batteri

] Lad opp batteriet hvis det ikke har

] Du behøver ikke å lade ut batteriet

] Ikke utsett batteriladeren for

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.

vært i bruk på lang tid.
direkte sollys eller for bruk i høy
fuktighet, slik som på badet.
] Ikke legg igjen batteriet på varme

eller kalde steder. Dette kan skade
batteriets ytelse.

KG290 Produktbeskrivelse
Telefonens deler
Foran

Bak
Antenne
Headsett

Hull til
håndrem
Kameralinse

Skjerm

Batteri

SIMkortholder
Eksternminnespor

KG290 Produktbeskrivelse

Navigeringstaster
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KG290 Produktbeskrivelse
Venstre side

Høyre side

Opp-/ned-sidetaster
] Når

du åpner dekselet,
kan du kontrollere
tastaturvolumet i
standbymodus og
høyttalervolumet under
en samtale.

KG290 Produktbeskrivelse
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Kameratast

Headsett

Åpen telefon
Headsett

Skjerm
Talltaster
] Disse tastene brukes

• Ring talepostkassen

.

• Legg til internasjonalt prefiks
.
• Hurtigvalgstaster:

til

• Legg inn en pause når du
taster inn et nummer, eller bytt
linje i standbymodus
.

Venstre valgtast/
høyre valgtast
] Hver av disse tastene

utfører funksjonen
som vises i teksten på
skjermen rett over
dem.

.

Avslutt-/av/på-tast

KG290 Produktbeskrivelse

hovedsakelig til å foreta anrop
i standbymodus og til å skrive
inn tall og bokstaver i
redigeringsmodus. Du får
tilgang til flere funksjoner ved
å holde nede disse tastene:

15

KG290 Produktbeskrivelse

Musikktaster
] Velger menyalternativer og bekrefter

handlinger.
] WAP-tilgang (langt trykk)

Tøm-tast
] Sletter et tegn hver gang den trykkes

KG290 Produktbeskrivelse

Navigeringstaster
] I standbymodus:

Opp-navigeringstast: Snarveitast
for å opprette en ny melding.
Ned-navigeringstast: Snarveitast
for å søke i telefonlisten.
Venstre navigeringstast:
Snarveitast til Profiler.
Høyre navigeringstast:
Snarveitast til Favoritter.
] I menyen: Bla opp og ned
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på. Hold denne tasten nede for å slette
alt som er tastet inn. Du kan også bruke
denne tasten til å gå tilbake til forrige
skjerm.

Send-tast
] Du kan ringe et nummer og ta

telefonen. Hvis du trykker på denne
tasten uten å angi et nummer, vises en
liste over de siste utgående,
innkommende og tapte anropene.

Skjerminformasjon
Det vises flere ikoner på skjermen.
Disse forklares nedenfor.

Ikon/ indikator Beskrivelse
Du har mottatt en
talemelding.
Alle lyder er slått av.

Ikoner på skjermen

Lydløs-profil er aktivert.

Ikon/ indikator Beskrivelse
Vanlig profil er aktivert.

Du kan bruke GPRStjenesten.

Høyt-profil er aktivert.

Klokkealarm er innstilt og
slått på.

Headsett-profil er aktivert.

Batteristatus.
Du har mottatt en
tekstmelding.
Bluetooth-tilkobling er på.

Du kan viderekoble
samtalen.
Viser at telefonen
aksesserer WAP.

KG290 Produktbeskrivelse

Viser styrken på
nettsignalet.
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Komme i gang
Slik setter du i SIM-kort
og telefonbatteri
1. Sett inn SIM-kortet.
Sett inn SIM-kortet, og skyv det inn i
SIM-kortholderen. Pass på at du
setter inn SIM-kortet riktig. Kortets
gullkontaktområde skal vende ned.
For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett
ned og drar det i motsatt retning som
da du satte det inn.

For å sette inn SIM-kort
Notat
] Metallkontakten på SIM-kortet kan

Komme i gang

lett skades av riper. Vær forsiktig når
du håndterer og installerer SIMkortet, og følg instruksene som ble
levert sammen med kortet, nøye.

For å sette inn SIM-kort
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2. Sett i batteriet.

3. Ta ut batteriet.
Slå av strømmen. (Hvis strømmen blir
stående på, er det mulighet for at du mister
lagrede telefonnumre og meldinger.) Trykk på
batteriets utløsersperrer  og åpne
batteridekselet . Deretter tar du ut
batteriet.

Komme i gang
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Komme i gang

Lade batteriet
Du må sette inn batteriet før du kan
koble laderen til telefonen.

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

Komme i gang
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1. Hold pilen mot deg slik det vises i
illustrasjonen, og sett pluggen på
batteriladeren inn i kontakten på
undersiden av telefonen til den
klikker på plass.
2. Sett laderen i en stikkontakt med
vekselstrøm. Bruk kun den
originale laderen som følger med
telefonen.

Forsiktig!
• Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan
ødelegge telefonen og/eller laderen.
• Hvis du bruker batteriladeren utenfor
ditt eget land, må du bruke en adapter
som kan festes på, for å få riktig
konfigurering.
• Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når
telefonen står til ladning.

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

Koble fra laderen
Koble laderen fra telefonen ved å
trykke på knappene på siden, slik det
vises i illustrasjonen.

1. Når ladingen er ferdig, stopper de
bevegelige strekene ved
batteriikonet, og Full vises på
skjermen.
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.
Merk
] Forsikre deg om at batteriet er

fulladet før du bruker telefonen for
første gang.
] Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet

du telefonen av og på igjen ved
hjelp av av/på-knappen. Deretter tar
du ut batteriet, setter det inn igjen,
og lader telefonen på nytt.

Komme i gang

under ladingen.
] Hvis batteriet ikke er fullt ladet, slår
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Komme i gang

Endre koder

PIN2-kode (4 til 8 sifre)

Du kan bruke tilgangskodene som er
beskrevet i dette avsnittet, til å
hindre uautorisert bruk av telefonen.
Tilgangskodene (unntatt PUK- og
PUK2-koden) kan endres ved hjelp av
funksjonen Endre koder [Meny 9.6.6].

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

PIN-kode (4 til 8 sifre)

Komme i gang

22

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 PINkoden oppgis hver gang telefonen
slås på. Når Oppgi PIN-kode er satt
til Deaktiver, kobles telefonen til
nettverket direkte uten PIN-koden.

PUK-kode (4 til 8 sifre)
PUK-koden (PIN Unblocking Key) er
nødvendig for å låse opp en telefon
med 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 noen
SIM-kort, er nødvendig for å låse opp
en blokkert PIN2-kode. Hvis du
mister koden, må du kontakte
nettverksoperatøren.

Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sperrepassord
Sperrepassordet kreves når du bruker
funksjonen Nummersperre. Du får
passordet fra nettverksoperatøren
når du abonnerer på denne
funksjonen.

Komme i gang

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 forhindre
uautorisert bruk av telefonen.

Du kan endre standardinnstillingen
for sikkerhetskoden på menyen
Sikkerhetsinnstillinger.
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Generelle funksjoner
Ringe og svare på anrop
Foreta et taleanrop
1. Kontroller at telefonen er slått på.
2. Oppgi et telefonnummer (inkludert
områdekoden, hvis det er aktuelt).
] Trykk på

-tasten for å
slette numre. Trykk på og hold
nede slett-tasten
for å
slette hele nummeret.

Generelle funksjoner

2. Trykk på send-tasten
ringe nummeret.

for å

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

Ringe fra anropsloggen
1. Hvis du trykker på send-tasten
i standbymodus, vises de
siste innkommende, utgående og
ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av
opp-og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på
for å ringe
nummeret.

Ringe internasjonale numre
1. Trykk på og hold nede
tasten for å vise det internasjonale
prefikset. Tegnet "+" setter
automatisk inn den internasjonale
tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden
og telefonnummeret.
3. Trykk på
nummeret.
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for å ringe

Avslutte en samtale
Når du er ferdig med samtalen,
trykker du på avslutt-tasten
.

Notat
] Hvis telefonen er åpen og i

hvilemodus, justeres tastaturvolumet
ved hjelp av sidetastene.

Ringe fra telefonlisten
Du kan lagre navn og numre som du
ringer jevnlig, i SIM-kortet og/eller
telefonminnet. Du kan enkelt ringe et
nummer ved å slå opp ønsket navn i
telefonlisten og trykke på (symbol)tasten.
.

Hvis du vil regulere headsettvolumet
under en samtale, bruker du
sidetastene . Trykk på oppsidetasten for å øke volumet, og nedsidetasten for å redusere det.

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,
dersom det er lagret i telefonlisten).
1. Svar på det innkommende anropet
ved å åpne telefonen. (Når Deksel
åpent er angitt som svarmodus.
(Meny 9.5.2).

Generelle funksjoner

Tilpasse volumet

Svare på et anrop
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Generelle funksjoner
Notat
] Hvis Valgfri tast er angitt som

svarmodus (se side 62), kan du
trykke på en hvilken som helst tast
for å svare på et anrop, unntatt
-tasten eller høyre valgtast.
] Hvis du vil avvise et innkommende

anrop, trykker du på og holder
nede en av sidetastene på venstre
side av telefonen uten å åpne
telefonen.
] Du kan besvare et anrop mens du

Generelle funksjoner
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bruker telefonlisten eller andre
menyfunksjoner.
2. Hvis du vil avslutte samtalen,
lukker du telefonen eller trykker på
-tasten.

Signalstyrke
Du kan kontrollere styrken på
signalet ved å se på
signalindikatoren (
) på
skjermen. 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 må
for eksempel skrive inn tekst for å
kunne lagre navn i telefonboken,
skrive en melding eller føre opp
avtaler i kalenderen.
Du kan bruke følgende metoder når
du skal legge inn tekst.

T9-modus

123-modus (tallmodus)

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

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

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

1. Når du står i et felt som tillater
innlegging av tegn, vil en
tekstinnleggingsindikator vises
øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker
du på
. De tilgjengelige
modusene endres.

Generelle funksjoner

ABC-modus

Endre tekstinnleggingsmodus
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Bruke T9-modus
Med T9-innskrivingsmodus kan du
skrive inn ord med et minimalt antall
tastetrykk. Når du trykker på en tast,
begynner håndsettet å vise tegnene
den tror du skriver, med
utgangspunkt i en innebygd ordliste.
Etter hvert som nye bokstaver legges
til, endres ordet for å gjenspeile det
mest sannsynlige alternativet fra
ordlisten.
] Hvis ordet du ønsker, mangler i

Generelle funksjoner
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listen over ordvalg, kan du legge
det til ved å bruke ABC-modus.

] Du kan velge språk for T9-modus.

Trykk på venstre valgtast
[Alternativ], velg deretter T9-språk.
Velg ønsket språk for T9-modus.
Du kan også slå av T9-modus ved
å velge T9 av. T9-modus er aktivert
som standard.
1. Skriv inn hele ordet før du
redigerer eller sletter noen
tastetrykk.
2. Avslutt hvert ord med mellomrom
ved å trykke på
tasten. Hvis
du vil slette bokstaver, trykker du
på
. Trykk på og hold nede
-tasten for å slette hele ord.

Notat
] Hvis du vil avslutte modus for

innskriving av tekst uten å lagre noe,
trykker du på
. Telefonen går
tilbake til hvilemodus.

Bruke ABC-modus
Bruk
til
teksten.

for å skrive

1. Trykk på tasten merket med ønsket
bokstav.
] En gang for første bokstav.

] Og så videre.

Tegn i displayet

Tast

Store bokstaver

Små bokstaver

.,/?!-:'"@1

.,/?!-:'"@1

ABC2ÆÅÄÀÁâ a b c 2 æ å ä à á ã
D E F 3 É È Ê -D

def3éèêì

GHI4Ï

ghi4ï

JKL5

jkl5

MNO6ØÖÓÒÔ mno6øöóòô
PQRS7·

pqrs7‰

TUV8Ü
WXYZ9

tuv8ü
Î

Mellomrom 0

wxyz9 Ï
Mellomrom 0

Generelle funksjoner

] To ganger for andre bokstav.

2. Trykk en gang på
for å sette
inn mellomrom. Hvis du vil slette
bokstaver, trykker du på
.
Trykk på og hold nede
tasten for å slette alt på skjermen.
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Bruke 123-modus (tallmodus)
123-modus lar deg skrive inn tall i en
tekstmelding (for eksempel et
telefonnummer). Trykk på tastene
med tallene du ønsker, før du
manuelt bytter tilbake til modus for
tekstinnskriving.

Generelle funksjoner
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Menytre
1. Bla gjennom
1.1 Hjem
1.2 Bokmerker
1.3 Oppgi adresse
1.4 Historikk
1.5 Lagrede sider
1.6 Innstillinger
1.7 Informasjon

2. Anropslogg

3. Verktøy
3.1 Klokkealarm
3.2 Kalender
3.3 Kalkulator
3.4 Notat
3.5 Gjøremål
3.6 Stoppeklokke
3.7 Enhetskonvertering
3.8 Verdenstid
3.9 SIM-tjenester

4. Multimedia

5. Meldingstjenester
5.1 Melding
5.2 Innboks
5.3 Utkast
5.4 Utboks
5.5 Sendt
5.6 Lytt til talemelding
5.7 Infomelding
5.8 Maler
5.9 Innstillinger

6. Mine ting

4.1 MP3-spiller

6.1 Bilder

2.2 Anrop ikke besvart

4.2 Kamera

6.2 Lyder

2.3 Oppringte nummer

4.3 Videokamera

6.3 Videoer

2.4 Mottatte anrop

4.4 FM-radio

6.4 Andre

2.5 Samtalevarighet

4.5 Taleopptaker

6.5 Spill

2.6 Samtalekostnader

6.6 Eksternminne

Menytre

2.1 Alle anrop

2.7 GPRS-informasjon

31

Menytre
7. Profiler

8. Kontakter

9. Innstillinger

7.1

Vanlig

8.1 Søk

7.2

Lydløs

8.2 Legg til ny

9.1 Dato og
klokkeslett

7.3

Bare vibrer

8.3 Hurtigoppringing

9.2 Språk

Utendørs

8.4 Samtalegrupper

9.3 Skjerminnstillinger

Headset

8.5 Kopier alle

9.4 Tilkobling

8.6 Slett alle

9.5 Anropsinnstillinger

8.7 Innstillinger

9.6 Sikkerhet

8.8 Informasjon

9.7 Flight Mode

7.4
7.5

9.8 Strømsparing
9.9 Nullstill alt
9.0 Minnestatus

Menytre
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Bla gjennom
Hjem

Meny 1.1

Hjemmesiden er definert i den aktive
profilen.

Bokmerker

Meny 1.2

Med denne menyen kan du lagre
URL-adresser til favorittwebsider, slik
at det er enkelt å åpne dem senere.
Telefonen har flere
forhåndsinstallerte bokmerker. Disse
forhåndsinstallerte bokmerkene kan
ikke slettes.

Slik lager du et bokmerke

2. Velg Legg til ny, og trykk på OK.
3. Når du har angitt ønsket URLadresse og tittel, trykker du på OK.

] Bruk

-tasten og
-tasten til
å skrive inn symboler. Trykk på
for å skrive inn.

Når du har valgt et ønsket
bokmerke, blir følgende
alternativer tilgjengelige:
] Tilkoble: Du kan kontrollere

gyldigheten av sertifikater når du
installerer programmer.
] Liste
] Rediger: Du kan endre

kontaktinformasjonen.
] Slett: Du kan slette

kontaktinformasjonen.
] Nytt bokmerke: Skriv et nytt

bokmerke.

Bla gjennom

1. Trykk på venstre valgtast
[Alternativer].

Tips
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Bla gjennom
] Ny mappe: Du kan opprette en ny

mappe for å organisere
programmer.
] Flytt: Du kan flytte programmet i

menyen. Et merke vises ved siden
av programmet. Bla til en ny
plassering, og trykk på venstre
valgtast [OK].
] Kopier: Du kan kopiere

kontaktoppføringen til SIMkatalogen eller minnekortet, eller
gjenopprette oppføringen fra
minnekortet til telefonminnet.
] Send URL via

Bla gjennom
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- Tekstmelding
- MMS
] Slett flere
] Slett alle

Oppgi adresse

Meny 1.3

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

Historikk

Meny 1.4

Viser en liste med navnene på nylig
brukte bokmerker. Du kan enkelt
åpne websidene.

Lagrede sider
Telefonen kan lagre siden på
skjermen som en frakoblet fil.

Meny 1.5

Innstillinger
Nettverksprofil

Meny 1.6
(Meny 1.6.1)

En profil er nettverksinformasjonen
som brukes til å koble til Internett.
Notat
] Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester

(SIM Application Toolkit), vil denne
menyen få navnet til det
operatørbestemte tjenestenavnet
som er lagret på SIM-kortet. Hvis
SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester,
vil denne menyen få navnet Profiler.

Vis stil

(Meny 1.6.2)

(Meny 1.6.3)

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

Cookies

(Meny 1.6.4)

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

Sikkerhetssertifikater

(Meny 1.6.5)

Hvis den har blitt lagret, kan en liste
over rot-/ca-sertifikater som trengs
til WTLS/TLS, være her. Sertifikater
kan vises fra listen.

Bla gjennom

Du kan endre skjermstørrelse for
nettleseren. (Normal visning eller
tilpasset til skjerm)

Cache
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Bla gjennom
Vis bilde

(Meny 1.6.6)

Du kan aktivere eller deaktivere
bildevisning mens du søker på
Internett.

Skript

(Meny 1.6.7)

Med denne menyen kan du aktivere
JavaScript når du bruker nettleseren.

Minne i bruk

(Meny 1.6.8)

Du kan velge hvilket minne du vil
bruke. (Telefon eller eksternt)

Bla gjennom
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Informasjon

Meny 1.7

Du kan sjekke nettleserversjonen.

Anropslogg
Du kan bare kontrollere loggen over
alle tapte, mottatte og utgående
anrop hvis nettverket støtter CLI
(Calling Line Identification) i
tjenesteområdet.

] vise nummeret om tilgjengelig,

Nummeret og navnet (hvis
tilgjengelig) vises sammen med
datoen og tidspunktet for samtalen.
Du kan også vise ringetidspunkter.

] slette anropet fra listen

Alle anrop

Meny 2.1

Med dette alternativet kan du vise
alle anropsloggene.

Meny 2.2

Med dette alternativet kan du vise
de 50 siste ubesvarte anropene. Du
kan også:

] sende en melding til dette

nummeret

Oppringte nummer

Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de
siste 50 oppringte numrene.
(foretatte og forsøkte). Du kan også:
] vise nummeret om tilgjengelig,

ringe det, eller lagre nummeret
med et navn i telefonlisten.
] sende en melding til dette

nummeret
] slette anropet fra listen

Anropslogg

Anrop ikke besvart

ringe det, eller lagre nummeret
med et navn i telefonlisten.

37

Anropslogg

Mottatte anrop

Meny 2.4

Med dette alternativet kan du vise
de 50 siste mottatte anropene. Du
kan også:
] vise nummeret om tilgjengelig,

ringe det, eller lagre nummeret
med et navn i telefonlisten.
] sende en melding til dette

Du kan tilbakestille anropstidtakeren
ved å velge Tilbakestill alle.
] Siste anrop: varigheten av den

siste samtalen.
] Alle anrop: samlet varighet for

alle utgående og mottatte
samtaler siden tidtakeren ble
nullstilt sist.
] Oppringte nummer: varigheten

nummeret

på utgående samtaler.

] slette anropet fra listen

] Mottatte anrop: varigheten på

mottatte samtaler.

Samtalevarighet
Anropslogg
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Meny 2.5

Med dette alternativet kan du 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
nednavigeringstastene.

Samtalekostnader

Meny 2.6

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

tjeneste-leverandøren fakturerer for
samtaler, kan variere avhengig av
nettverksfunksjoner,
faktureringsavrunding, avgifter osv.

GPRS-informasjon
Samtalevarighet

Meny 2.7

(Meny 2.7.1)

Du kan sjekke datatidene Siste og
Alle. Du kan tilbakestille ved å trykke
på
.

Datavolum

(Meny 2.7.2)

Du kan sjekke datavolumene Sendt,
Mottatt og Alle data. Du kan
tilbakestille ved å trykke på
.

Anropslogg
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Verktøy
Klokkealarm

Meny 3.1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer
på et bestemt klokkeslett.
1. Velg På og legg inn ønsket
tidspunkt for alarmen.

Ved å trykke på venstre valgtast
[Alternativer] kan du angi en avtale
eller skrive et notat.
] Vis dagens aktiviteter: Viser

avtaler eller notater for den valgte
dagen.

2. Velg gjentakelsesperiode: En gang,
Man ~ fre, Man ~ lør, Lør-søn,
Hver dag.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på
.
4. Gi alarmen et navn, og trykk på
[Lagre].

] Legg til ny: Velg dette for å legge

inn en ny avtale eller et nytt notat.
] Still inn alarmtone: Du kan angi

en alarmtone for hver av de valgte
datoene.
] Alle avtaler: Du kan vise alle

avtaler.
] Gå til dato: Du kan gå direkte til

Kalender
Verktøy
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Meny 3.2

Når du åpner denne menyen, vises
en kalender. Det er plassert en
firkantet markør på dagens dato.
Du kan flytte markøren til en annen
dato ved hjelp av navigeringstastene.

valgt dato.
] Slett alle: Velg dette alternativet

for å slette alle avtaler og notater.

Kalkulator

Meny 3.3

Kalkulatoren har grunnleggende
regnefunksjoner: Addisjon,
Subtraksjon, Multiplikasjon og
Divisjon.
1. Tast inn det første tallet ved hjelp
av nummertastene.
2. Trykk på den relevante
navigeringstasten for å velge en
matematisk funksjon.
Notat
] Hvis du vil slette en feil eller tømme

skjermen, bruker du

-tasten.

] Trykk på OK-tasten for å regne ut

resultatet.

3. Trykk på OK-tasten for å regne ut
resultatet.
4. Etter utregningen trykker du på
venstre valgtast [OK] for å gå
tilbake til start.

Notat

Meny 3.4

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

] Hvis du vil sette inn et pluss-

-

Verktøy

/minustegn, trykker du på
tasten [Funksjon].
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Verktøy

Gjøremål

Meny 3.5

Du kan vise, redigere og legge til
oppgavelister. Oppgavelister vises i
kronologisk rekkefølge. Oppgavelister
som er under utvikling eller fullførte,
vises. De kan sendes via tekst- eller
bildemelding.

Stoppeklokke

Verktøy
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Meny 3.6

1. Trykk på [Start] for å ta tiden, og ta
rundetiden ved å trykke på
[Runde].
2. Trykk på [Stopp] for å sjekke
rundetiden.
3. Trykk på [Nullstill] for å
tilbakestille til standard.

Enhetskonvertering

Meny 3.7

Her kan du konvertere ethvert mål til
den enheten du ønsker. Du kan
konvertere sju slags enheter: Valuta,
Område, Lengde, Vekt, Temperatur,
Volum, Hastighet.
1. Velg enheten du vil konvertere, i
delen for gjeldende enhet, ved
hjelp av venstre/høyre
navigeringstast.
2. Gå til delen for å konvertere
enheter ved å trykke på nednavigeringstasten.
3. Velg enheten du vil konvertere til,
ved hjelp av venstre/høyre
navigeringstast.
4. Tast inn tallene ved hjelp av
talltastene. Konverteringen
beregnes automatisk.

Verdenstid

Meny 3.8

Verdenstiden gir informasjon om hva
klokken er i de største byene i
verden. Du kan vise klokkeslettet i
ønsket land eller by ved å navigere
ved hjelp av / .
Du kan velge ønsket by som
utgangspunkt ved å velge
menyalternativet Endre by.

SIM-tjenester

Meny 3.9

Denne menyen er avhengig av SIMog nettverkstjenester.

Verktøy
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Multimedia
MP3-spiller
Alle sanger

Meny 4.1

(Meny 4.1.1)

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

Min spilleliste

(Meny 4.1.2)

Du kan opprette dine egne
spillelister ved å velge spor fra Alle
spor-menylisten.

Innstillinger
Multimedia
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(Meny 4.1.3)

Angi flytting
(Meny 4.1.3.1)
Hvis du vil spille av musikk
kontinuerlig og i tilfeldig rekkefølge
velger du dette alternativet.

Upprepa
(Meny 4.1.3.2)
Hvis du velger En, repeteres den ene
sangen du har valgt. Hvis du velger
Alle, repeteres alle sangene i
spillelisten. Hvis du velger Nei,
repeteres ingen sanger.
Equalizer
(Meny 4.1.3.3)
Du kan velge equalizer-innstillinger
for ulike musikksjangere. Jazz, Rock,
Pop osv.
Skin
(Meny 4.1.3.4)
Du kan velge mellom tre ulike
utseender for spilleren.

Kamera

Meny 4.2

Trykk på Meny-tasten, og velg Kamera > Ta et bilde ved hjelp av
navigeringstastene. Du kan eventuelt åpne kameramodulen direkte ved å trykke
på Kamera-tasten i standbymodus. Kameramodulen åpnes, og søkeren vises.
Før du tar bilder, kan du angi følgende alternativer:
indikator

Valg

Album
Multimedia
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Multimedia

Multimedia
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Oppløsning

1280X960, 640x480, 320x240

Kvalitet

Normal, Skarp, Superskarp

Selvutløser

Av, 3 sek, 5 sekunder, 10 sekunder

Vis alternativ

Fullt bilde, Full skjerm

Lagre til

Lagre bildene i telefonminnet eller det eksterne minnet.

Seriefoto

1 bilde, 3 bilder, 6 bilder

Effekter

Av, Sepia, Mono, Negativ.

Hvitbalanse

Auto, Dagslys, Glødende, Skyet, Fluorescerende

Lukkertone

Av, Tone1, Tone2, Tone3

Tilbakestill
innstillinger

Ja, Nei

Videokamera

Meny 4.3

Med dette programmet kan du ta opp et videoklipp. Du kan spille av og vise en
lagret videofil via denne menyen. Når du har spilt inn et videoklipp, kan det
sendes via Melding eller Bluetooth.

Valg

Trykk på

Album

for å spille inn.
Multimedia
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Multimedia

Multimedia
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Modus

Spill inn video i Generelt/MMS-modus.

Oppløsning

176X144, 128X96

Kvalitet

Normal, Skarp, Superskarp

Lagre til

Lagre bildene i telefonminnet eller det eksterne minnet.

Effekter

Av, Sepia, Mono, Negativ.

Hvitbalanse

Auto, Dagslys, Glødende, Skyet, Fluorescerende

Tilbakestill
innstillinger

Ja, Nei

FM-radio

Meny 4.4

Hvis du trykker på Alternativer, kan
du vise de følgende menyene:
] Rediger kanal: Du kan redigere

den valgte kanalen.
] Automatisk søk: Du kan søke

automatisk etter tilgjengelige
kanaler.
] Tilbakestill kanaler: Du kan

tilbakestille kanalene.
] Lytt via: Du kan lytte til FM-

Tittel

Beskrivelser

Frekvens

Viser frekvensen ved
hjelp av markøren.

Volum

Volumkontroll

Taleopptaker

Kanal

FM-frekvensen og
kanalnummeret som
brukes nå.

Med denne funksjonen kan du spille
inn minst 10 talenotater på
maksimalt 60 sekunder hver.

radioen via høyttaler eller
headsett.

Meny 4.5

Multimedia
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Meldingstjenester
Melding
Tekst

Meny 5.1

du tar med kameraet på telefonen,
kan du også sende via MMS.

(Meny 5.1.1)

] Lyder: Du kan legge ved lyder som

Du kan skrive og redigere
tekstmeldinger på opptil ti sider.
1. Åpne menyen Tekst ved å trykke
på
[OK].
2. Bruk T9 for å gjøre det enklere å
skrive tekstmeldinger.
3. Trykk på [Valg > Sett inn] for å
legge ved de følgende
elementene.
Meldingstjenester
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Sett inn
] Symbol: Du kan sette inn

spesialtegn.
] Bilde: Du kan legge ved Standard

og bilder i Mine bilder som er
tilgjengelige for SMS. Bilder som

er tilgjengelige for SMS.
] Tekstmaler: Du kan bruke

Tekstmaler som er installert i
telefonen.
] Kontakter: Du kan legge

telefonnummer og e-postadresser
inn i Navn.
] Mitt visittkort: Du kan legge ved

visittkortet ditt i meldingen.
4. Når meldingen er ferdig, trykker
du på venstre valgtast
[Alternativer] for å velge
alternativet du ønsker.

Valg
] Send til: Sender tekstmeldinger.

1. Angi mottakerens nummer.
2. Du kan legge til telefonnumre fra
telefonlisten.
3. Når du har skrevet inn numrene,
trykker du på venstre valgtast for å
sende meldingen.

] Telefoner som støtter EMS 5, kan

blant annet sende fargebilder, lyder
og forskjellige skrifttyper.
Mottakerne kan kanskje ikke motta
bilder, lyder og skrifttyper ordentlig
hvis telefonen deres ikke har støtte
for det.

Multimedia

(Meny 5.1.2)

En MMS kan inneholde tekst, bilder
og/eller lydklipp.
1. Åpne menyen Multimedia ved å
trykke på
[OK].
2. Bruk T9 for å gjøre det enklere å
skrive tekstmeldinger.
3. Trykk på [Valg > Sett inn] for å
legge ved de følgende
elementene.

Meldingstjenester

Alle meldinger blir automatisk lagret
i utboksmappen, selv etter et
mislykket forsøk på å sende.
] Lagre i utkast: Du kan velge
størrelse og stil for skrifttypene og
justere teksten.
] T9-språk: Velg språket for T9innskrivingsmodus.
] Fjern tekst: Du kan slette all
teksten.
] Avslutt: Trykk på Avslutt for å
avslutte inntastingen og gå tilbake
til Meldinger-menyen. Meldingen
blir ikke lagret.

Notat
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Meldingstjenester
Sett inn
] Symbol: Du kan sette inn

spesialtegn.
] Bilde: Du kan legge ved Standard

og bilder i Mine bilder som er
tilgjengelige for SMS. Bilder som
du tar med kameraet på telefonen,
kan du også sende via MMS.
] Lyder: Du kan legge ved lyder som

er tilgjengelige for SMS.
] Tekstmaler: Du kan bruke

Meldingstjenester
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Tekstmaler som er installert i
telefonen.
] Kontakter: Du kan legge

telefonnummer og e-postadresser
inn i Navn.
] Mitt visittkort: Du kan legge ved

visittkortet ditt i meldingen.

300 kB er maksimal filstørrelse for
filer som skal settes inn i MMSmeldinger.
4. Når meldingen er ferdig, trykker
du på venstre valgtast
[Alternativer] for å velge
alternativet du ønsker.

Valg
] Send til: Du kan sende samme

MMS til flere mottakere, gi
meldingen prioritet og angi at den
skal sendes på et senere
tidspunkt.
Notat
] Alle meldinger blir automatisk lagret

i utboksmappen, selv etter et
mislykket forsøk på å sende.

] Forhåndsvis: For å se en

forhåndsvisning av MMS-en.
] Lagre: Du kan lagre multimedie-

meldinger i utkast eller som mal.
] Rediger emne: Endrer

multimediemeldinger etter ditt
valg.
] Slett lysbilde: Sletter det

aktuelle lysbildet.
] Lysbildestørrelse: Du kan angi

Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når du har mottatt
meldinger. De blir lagret i innboksen.
Når du blir varslet om innkommende
MMS, må du vente til den er lastet
ned og prosessert før du kan åpne
den. Hvis du vil vite mer om hvordan
du angir varsling, kan du se (Meny
5.9.2.7).
Hvis du vil lese en melding, velger du
en av meldingene ved å trykke på
.

] T9 språk: Velg språket for T9-

] Liste: Viser den valgte meldingen.

innskrivingsmodus. Du kan også
deaktivere T9-innskrivingsmodus
ved å velge T9 av.
] Avslutt: For å gå tilbake til

Meldinger-menyen.

] Svar: Du kan svare til avsenderen.
] Slett: Du kan slette den gjeldende

meldingen.

Meldingstjenester

varigheten for hver side når du
skriver en melding.
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Meldingstjenester
] Send på nytt: Du kan videresende

den valgte meldingen til en annen
mottaker.
] Rediger: Du kan ringe tilbake til

avsenderen.
] Informasjon: Vis informasjon om

mottatte meldinger, avsenders
adresse, emne (bare for
multimediemeldinger),
meldingsdato og -klokkeslett og
meldingsstørrelse.
] Slett flere: Du kan slette flere

Meldingstjenester
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meldinger på én gang ved hjelp av
alternativet Merk/fjern merking.
] Slett alle: Avbryt all sending av

meldinger og slett alle
meldingene.

Utkast

Meny 5.3

Du kan vise meldinger lagret som
utkast. Listen over utkast viser
datoen og klokkeslettet da
meldingene ble laget. Bla gjennom
listen ved hjelp av opp-/nednavigeringstastene.
Hver kladd har følgende alternativer:
Trykk på
[Alternativer].
] Liste: Viser den valgte meldingen.
] Rediger: Du kan redigere den

valgte meldingen.
] Slett: Sletter den valgte

meldingen fra Utkast-mappen.
] Informasjon: Du kan vise

informasjonen for den valgte
meldingen: Emne (bare for MMSmeldinger), dato og klokkeslett da
meldingen ble lagret,

meldingstype og -størrelse, samt
prioritet (bare for MMSmeldinger).
] Slett flere: Du kan slette flere

meldinger på én gang ved hjelp av
alternativet Merk/fjern merking.
] Slett alle: Sletter alle meldingene

fra Utkast-mappen.

Utboks

] Liste: Viser den valgte meldingen.
] Slett: Sletter den valgte

meldingen fra utboksen.
] Send på nytt: Sender den valgte

meldingen på nytt.
] Rediger: Du kan redigere den

valgte meldingen.
] Informasjon: Du kan vise

Meny 5.4

I denne menyen kan du kan vise
listen over og innholdet i sendte
meldinger. Du kan også kontrollere at
overføringen lyktes.

] Slett flere: Du kan slette flere

I hver melding får du tilgang til de
følgende alternativene ved å trykke
på venstre valgtast [Alternativer].

] Slett alle: Sletter alle meldingene

meldinger på én gang ved hjelp av
alternativet Merk/fjern merking.
fra utboksen.

Meldingstjenester

informasjonen for den valgte
meldingen: Emne (bare for MMSmeldinger), dato og klokkeslett da
meldingen ble sendt, meldingstype
og -størrelse, samt mottaker(e).

55

Meldingstjenester

Sendt

Meny 5.5

Viser sendte meldinger (Melding).

Alternativ
] Liste: Åpner den valgte

meldingen.
] Slett: Sletter gjeldende melding.
] Videresend: Videresender den

valgte meldingen.
] Informasjon: Kort informasjon om

meldingen.
] Slett flere: Du kan slette flere

Meldingstjenester
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meldinger på én gang ved hjelp av
alternativet Merk/fjern merking.
] Slett alle: Sletter alle meldingene

fra Sendt-mappen.

Lytt til talemelding

Meny 5.6

Denne menyen gir deg en rask måte
å få tilgang til talepostkassen på
(hvis den støttes av nettverket). Før
du kan bruke denne funksjonen, må
du angi talepostkassenummeret du
fikk fra nettverksoperatøren.
Når du har mottatt en ny
talemelding, vises
-symbolet på
skjermen. Hvis du holder
tasten nede lenge, kommer du
direkte til taleposten.
Kontakt tjenesteleverandøren for å få
mer informasjon, slik at du kan
konfigurere telefonen på riktig måte.

Infomelding

Meny 5.7

(Avhengig av nettverk og abonnement)

(Meny 5.7.1)

Når du har mottatt en
infotjenestemelding og velger Les for
å se meldingen, vil den vises på
skjermen. Du kan lese en annen
melding ved å bla med
,
eller
[OK].

Emner

(Meny 5.7.2)

] Vis liste: Du kan se

Infotjenestemeldingsnummer du
har lagt til. Hvis du trykker på
[Valg], kan du redigere og
slette Infomeldingskategorien du
har lagt til.
] Aktiv liste: Du kan velge

Infotjenestemeldingsnummer i den
aktive listen. Hvis du aktiverer et
infotjeneste-nummer, kan du motta
meldinger sendt fra det nummeret.

Meldingstjenester

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. I
standbymodus er alternativene
nedenfor tilgjengelige når du viser
infotjenestemeldinger.

Les
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Meldingstjenester

Maler

Meny 5.8

Det finnes forhåndsdefinerte
meldinger i listen. Du kan vise og
redigere malmeldingene eller lage
nye meldinger. Det finnes tre typer
maler: Tekst, Multimedia og
Visittkort.

Tekst

alternativet for å sende den valgte
malmeldingen som MMS.
] Slett: Sletter den valgte malen fra

listen over tekstmaler.
] Ny mal: Bruk dette alternativet for

å opprette en ny mal.
] Slett alle: Sletter alle maler.

(Meny 5.8.1)

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Multimedia

] Vis: Velg dette for å vise den

Du kan lage en ny MMS-mal ved å
trykke på venstre valgtast [Ny]. Du
kan også bruke MMS-maler hvis du
valgte å lagre som mal når du laget
en MMS-melding i menyen
Bildemelding (Se side 35).

valgte malen.
Meldingstjenester
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] Send via – MMS: Bruk dette

] Rediger: Bruk dette til å redigere

den valgte malen.
] Send via – Tekstmelding: Bruk

dette alternativet for å sende den
valgte malmeldingen som SMS.

(Meny 5.8.2)

Innstillinger
Tekstmelding
]

Meny 5.9
(Meny 5.9.1)

Meldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Nasjonal
personsøker, X.400, E-post,
ERMES

] Gyldighetsperiode: Denne

nettverkstjenesten lar deg stille
inn hvor lenge tekstmeldingene
skal lagres hos meldingssenteret.

Ja, kan du sjekke om meldingen
ble sendt eller ikke.
] Laster ned svar:

Når du sender
en melding kan mottakeren svare
på den, men kostnaden for
svarmeldingen blir belastet din
telefonregning. Denne tjenesten
avhenger av tjenesteleverandøren.

] Nr. til meldingssenter: Du kan

lagre eller endre nummeret til
SMS-senteret som brukes ved
sending av tekstmeldinger. Du må
få dette nummeret fra
tjenesteleverandøren.

Meldingstjenester

Meldingstypen er vanligvis angitt
som Tekst. Du kan konvertere
teksten til andre formater. Ta
kontakt med din
tjenesteleverandør for å
undersøke om denne funksjonen
er tilgjengelig.

] Leveringsrapport: Hvis du velger
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Meldingstjenester
MMS

(Meny 5.9.2)

] Oppgi emne: Du kan sette emne

til På eller Av.
] Lysbildestørrelse: Du kan angi

varigheten for hver side når du
skriver en melding.
] Prioritet: Du kan sende

meldingen etter å ha angitt
prioritet: Lav, Normal eller Høy.
] Gyldighetsperiode: Denne

Meldingstjenester
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nettjenesten lar deg stille inn hvor
lenge multimediemeldingene dine
skal lagres hos meldingssenteret.
] Leveringsrapport: Hvis Ja er

angitt i denne menyen, kan du
sjekke om meldingen er levert.
] Leserapport: Hvis Ja er angitt i

denne menyen, kan du sjekke om
meldingen er lest.

] Automatisk henting

- På: Meldinger lastes ned
automatisk når de blir mottatt.
- Av: Du må bekrefte at du vil
laste ned meldinger.
- Kun hjemmenettverk: Hvis du
velger dette alternativet, lastes
meldinger ned automatisk når de
blir mottatt i hjemmenettverket.
Utenfor hjemmenettverket må du
bekrefte at du vil laste ned
meldinger.
] Nettverksprofil: Du må angi URLadressen til MMS-serveren for å
kunne laste ned MMS-meldinger
fra serveren.
] Tillatt meldingstype

- Personlig: Personlig melding.
- Reklame: Kommersiell melding.
- Informasjon: Nødvendig
informasjon.

Talepostnummer

Push meldinger

(Meny 5.9.5)

Motta
- På: Hvis du velger denne
menyen, kan telefonen motta
meldinger fra infotjenesten.

Alarm
- På: Telefonen din piper når du
har mottatt meldinger fra
infotjenesten.
- Av: Telefonen piper ikke, selv om
du mottar meldinger fra
infotjenesten.

]

Språk
- Du kan velge det språket du
ønsker ved å trykke på
[På/Av]. Deretter vises
informasjonstjeneste-meldingen
på det språket du har valgt.

Meldingstjenester

]

]

(Meny 5.9.4)

Du kan velge om du vil motta
meldingen eller ikke.

Infomelding

- Av: Hvis du velger denne
menyen, mottar ikke telefonen
meldinger fra infotjenesten
lenger.

(Meny 5.9.3)

Du kan motta talepost hvis
tjenesteleverandøren 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.
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Bilder

Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde
koblinger for å laste ned bilder via
Internett. Bilder som tas med
kameraet, lagres i bildemappen, og
du kan opprette nye mapper for å
holde orden på dem.
Når en nedlastingskobling er valgt,
vises følgende alternativer hvis du
trykker på venstre valgtast
[Alternativer].
] Liste: Viser det valgte bildet.
] Angi som: Du kan bruke bildet

Mine ting

som bakgrunn eller som bilde-ID
(kontaktbilde).
] Filinfo: Du kan vise
filinformasjonen.
] Lysbildefremvisning: Du kan
vise lysbildefremvisning.

] Ny mappe: Du kan opprette en ny

mappe i mappen du har valgt.
] Slett flere: Sletter valgte bilder.
] Slett alle: Sletter alle bilder.
] Sorter etter: Du kan sortere filene

etter navn, dato eller filtype.

Lyder

] Start: Du kan spille av lyden.
] Angi som: Du kan bruke lyden

som ringetone eller som
ringetone-ID (kontaktringetone).
] Filinfo: Du kan vise

filinformasjonen.
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Meny 6.2

Her kan du administrere, sende eller
angi lyder som ringetoner. Når en
nedlastingskobling er valgt, vises
følgende alternativer hvis du trykker
på venstre valgtast [Alternativer].

] Ny mappe: Du kan opprette en ny

mappe i mappen du har valgt.
] Slett flere: Sletter valgte bilder.
] Slett alle: Sletter alle bilder.
] Sorter etter: Du kan sortere filene

etter navn, dato eller filtype.

Videoer

] Send via: Du kan sende det

valgte videoklippet via
bildemelding eller Bluetooth hvis
det ikke er beskyttet av Digital
Rights Management (DRM).
] Fil
- Gi nytt navn: Du kan gi videoen
et nytt navn.

Meny 6.3

- Flytt til mappe: Flytter filen til
en annen mappe.
- Informasjon: Viser informasjon
om den valgte videofilen.
] Ny mappe: Du kan opprette en ny
mappe.
] Sorter etter: Du kan sortere filene
etter navn, dato eller filtype.
] Slett: Du kan slette den valgte

videofilen.
] Slett alle: Sletter alle videofiler.

Mine ting

Her kan du administrere eller sende
videoklipp du har lastet ned eller
spilt inn. Når en nedlastingskobling
er valgt, kan du laste ned videoklipp
via Internett.
Du aktiverer videofilen ved å trykke
på
, deretter trykker du på OK
igjen for å starte avspillingen.
Følgende alternativer er tilgjengelige
via venstre valgtast [Alternativer] i
videolisten.
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Du kan vise en video med
videospilleren. Videofiler vises i
listen som miniatyrbilder. Du kan
velge ønsket video ved hjelp av /
/ / . Velg en ønsket video,
og velg Spill for å vise den innspilte
videoen. Bruk venstre valgtast [Send]
til å legge ved den valgte videoen i
en tekstmelding eller e-post.

] Fil > Informasjon: Du kan vise

Når alternativ 1. Åpne er valgt og du
trykker på , spilles videoklippet av
i Media Player. Trykk på
for å
sette avspillingen på pause. Trykk en
gang til på
for å gjenoppta
avspillingen.

] Slett: Du kan slette den valgte

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

informasjon om filene som spilles
av (Filnavn, Størrelse, Dato, Type,
Avspillingstid, Opphavsrett).
] Send via: Du kan sende videoen

via bildemelding eller Bluetooth
hvis filen ikke er beskyttet av
Digital Rights Management
(DRM).
videoen.

Andre

Meny 6.4

Alle filtyper kan lagres her. Denne
mappen brukes hovedsakelig til å
overføre filer fra en PC til en annen.

Spill

Meny 6.5

Du kan enkelt laste ned spill og
andre programmer på denne
menyen. Vær oppmerksom på at det
kan påløpe tilleggskostnader når du
bruker tjenester på Internett.

Spill

(Meny 6.5.1)

Når du har valgt en mappe, kan du
trykke på [Alternativer] for å vise
undermenyer med flere alternativer.

er lagret.
] Slett alle: Du kan slette alt.
] Ny mappe: Opprette en ny

mappe.
JavaTM er en teknologi som er
utviklet av Sun Microsystems.
I likhet med at du kan laste ned
Java Applet ved hjelp av
standardnett-leserne Netscape og
MS Internet Explorer, kan du laste
ned Java MIDlet ved hjelp av en
WAP-aktivert telefon. Avhengig av
tjenesteleverandøren kan alle Javabaserte programmer, for eksempel
Java-spill, lastes ned og brukes på
telefonen. Når Java-programmet er
lastet ned, vil det vises i menyen
Mine spill & mer, der du kan velge,
kjøre eller slette programmet.
Java-programfilene som er lagret i
telefonen, er i JAD- eller JARformat.

Mine ting

• Spill: I denne menyen kan du
administrere javaprogrammene
som er installert i telefonen din. Du
kan spille av eller slette de
nedlastede applikasjonene, eller
angi et tilkoplingsalternativ. De
nedlastede applikasjonene er
organisert i mapper.

] Åpne: Du kan se hvilke spill som
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• Programmer: Via denne menyen
kan du administrere
Javaprogrammer som er installert
på telefonen. Du kan kjøre eller
slette nedlastede programmer
eller angi tilkoblingsalternativet.
De nedlastede programmene er
organisert i mapper. Trykk på
venstre valgtast [Alternativer] og
velg Åpne for å åpne valgt lysbilde
eller starte valgt MIDlet.

Nettverksprofil

Mine ting
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(Meny 6.5.2)

En profil er nettverksinformasjonen
som brukes til å koble til Internett.
Standardprofilene for enkelte
operatører er lagret i telefonminnet.
Det er ikke mulig å endre navn på
standardprofiler.

Hver profil har følgende
undermenyer:
] Aktiver: Aktiverer den valgte

profilen.
] Vis: Bruk dette alternativet for å

redigere og endre WAPinnstillingene for den valgte
profilen.
] Ny profil: Du kan legge til en ny
profil.
] Tilbakestill alle: Tilbakestill alle
profilene.

Eksternminne

Meny 6.6

Ved hjelp av USB-kabelen kan du
koble telefonen til en PC og bruke
telefonen som en
masselagringsenhet (Flyttbar disk).
Du kan overføre MP3-filer, bilder og
videoer fra PC-en til telefonen.

Profiler
I Profiler kan du justere og
skreddersy telefontonene for
forskjellige begivenheter, omgivelser
eller kontaktgrupper.
Det er 5 faste profiler: Vanlig,
Lydløs, Bare vibrer, Utendørs og
Headset.

Profiler
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Kontakter
Søk

Meny 8.1

1. Velg Søk. Du blir bedt om å oppgi
et navn.

- Tekst: Bruk dette for å skrive en
tekstmelding til kontakten.

2. Skriv inn begynnelsen på navnet
du vil søke etter, og trykk på
venstre valgtast [Søk].

- Multimedia: Bruk dette for å
skrive en MMS-melding til
kontakten.

] Du kan åpne Kontakter

direkte ved å trykke på
navigeringstasten
i
standbymodus.

Kontakter

3. Når du har funnet kontakten du
ønsker, kan du ringe opp
nummeret ved å trykke på
-tasten. Du kan også trykke på
venstre valgtast [Alternativ] for å
bruke følgende alternativer:
] Vis: Du kan vise navn og nummer.
] Rediger: Du kan redigere navnet

og nummeret.
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] Melding

] Send via: Du kan sende

meldingen som tekstmelding eller
MMS, Bluetooth.
] Slett: Sletter kontakten.
] Tildel hurtigtast: Du kan knytte

en hurtigtast til nummeret.
] Legg til ny: Du kan registrere en

ny kontakt.
] Slett flere: Du kan merke av

listen og slette flere oppføringer
på én gang.

] Kopier til telefon/SIM: Du kan

kopiere en oppføring fra SIMkortet til telefonen eller fra
telefonen til SIM-kortet.

Legg til ny

2. Du kan legge til nye
kontaktoppføringer i SIM-minnet
eller telefonminnet.

Hurtigoppringing
Meny 8.2

Du kan legge til en kontakt ved hjelp
av denne funksjonen.
Det finnes to minner: telefonminnet
og SIM-minnet. Telefonminnets
kapasitet er 1000 oppføringer. Du
kan bruke opptil 20 tegn for hvert
navn i telefonminnet. Kapasiteten på
SIM-kortminnet avhenger av SIMkortet.

1. Bla til Hurtigtast, og trykk på [OK].
2. Hvis du vil legge til et nummer
som Hurtigtast, velger du (Tom).
Deretter kan du søke etter navnet i
Kontakter.
3. Du kan endre eller slette et
hurtigtastnummer, ringe eller
sende meldinger ved å trykke på
venstre valgtast [Alternativer].

Kontakter

1. Trykk på Meny-tasten, og velg
Kontakter > Legg til ny.

Meny 8.3

Du kan knytte tastene
til
til
en oppføring i navnelisten. Du kan da
ringe direkte ved å holde denne
tasten nede.
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Kontakter

Samtalegrupper

Meny 8.4

Det kan være opptil 20 medlemmer i
hver gruppe, og maksimalt 7 grupper.

velge ikonet som skal vises når du
mottar en samtale fra en person i
gruppen.

1. Velg Ringegrupper. Alle
gruppelistene vises: Familie,
Venner, Kolleger, VIP, Gruppe 1,
Gruppe 2 og Gruppe 3.

] Legg til medlem: Du kan legge til

2. Velg navnet på gruppen du vil
behandle ved å trykke på venstre
valgtast [Alternativer].

] Slett medlem: Fjerner

Følgende undermenyer vises:
] Vis medlemmer: Viser

medlemslisten for gruppen.
] Grupperingetone: Bruk dette for

Kontakter
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] Gruppeikon: Bruk dette for å

å velge ringetonen som skal
brukes når du mottar en
telefonsamtale fra en person i
gruppen.

et medlem i gruppen. Du kan
legge til opptil 20 medlemmer i
hver gruppe.
medlemmet fra
gruppemedlemslisten.
Kontaktoppføringen finnes fortsatt
i Kontakter.
] Fjern alle medlemmer: Fjerner

alle medlemmene.
] Gi nytt navn: Gir gruppen et nytt

navn.
] Tilbakestill alle: Tilbakestiller

alt.

Kopier alle

Meny 8.5

Slett alle

Meny 8.6

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra
SIM-kortminnet til telefonkortminnet
og omvendt.

Du kan slette alle oppføringer på SIMkortet og/eller telefonen. Denne
funksjonen krever sikkerhetskoden.

] SIM til telefon: Bruk dette for å

Trykk på
for å gå tilbake til
standbymodus.

kopiere en oppføring fra SIMkortet til telefonminnet.
] Telefon til SIM: Bruk dette for å

kopiere en oppføring fra
telefonminnet til SIM-kortet.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
• Behold original: Når du kopierer,
beholdes de opprinnelige
numrene.

Vis alternativer

Meny 8.7

(Meny 8.7.1)

Du kan velge visning for Kontakter.
] Bare navn: Når du søker i

Kontakter, vises bare navn i listen.
] Navn & nummer: Når du søker i

Kontakter, vises navn og numre i
listen.

Kontakter

• Slett original: Når du kopierer,
slettes de opprinnelige numrene.

Innstillinger
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Kontakter
] Med bilder: Når du søker i

] Eget nummer (SIM-avhengig):

Kontakter, vises navn og tilhørende
bilder i listen.

Informasjon

Meny 8.8

] Tjenestenummer (SIM-avhengig):

Du kan vise listen over
tjenestenumrene (SDN) fra
nettverksoperatøren (hvis støttet
av SIM-kortet). Dette gjelder blant
annet nødnumre, numre til
opplysningstjenester og
talepostnumre.
1. Velg alternativet Tjenestenummer.
Kontakter
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2. Navnene på de tilgjengelige
tjenestene vises.
3. Bruk opp- og nednavigeringstastene til å velge en
tjeneste. Trykk på
.

Bruk dette til å vise
telefonnummeret ditt som ligger
på SIM-kortet.
] Mitt visittkort: Med dette

alternativet kan du lage et eget
visittkort med navnet og
mobilnummeret ditt. Hvis du vil
lage et nytt visittkort, kan du
trykke på venstre valgtast
[Ny] og skrive inn informasjonen i
feltene.

Innstillinger
Dato og klokkeslett

Meny 9.1

Tidsformat

(Meny 9.1.4)

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

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

Dato

(Meny 9.1.1)

Automatisk oppdatering

(Meny 9.1.2)

Når Automatisk oppdatering er på,
oppdateres tid og dato automatisk i
samsvar med gjeldende tidssone.

Her angir du dato.

Datoformat

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

Tid

(Meny 9.1.3)

Meny 9.2

Du kan velge skjermspråk. Når
språkalternativet er satt til
Automatisk, velges språket
automatisk etter språket som brukes
på SIM-kortet. Engelsk angis hvis
språket på SIM-kortet ikke støttes av
telefonen.

Innstillinger

Her stiller du klokken på telefonen.

Språk

(Meny 9.1.5)
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Innstillinger

Skjerminnstillinger
Bakgrunn

Meny 9.3
(Meny 9.3.1)

Bruk denne til å konfigurere
visningen på LCD-skjermen i
standbymodus.

Tidsur for bakgrunnslys (Meny 9.3.2)
Du kan angi varigheten på belysning
av skjermen.

Lysstyrke

(Meny 9.3.4)

Du kan vise snarveier på
startskjermen. Ved hjelp av snarveier
kan du gå direkte til en bestemt
meny.

Tema

(Meny 9.3.5)

Du kan velge hvilke temaer som skal
vises på skjermen.

Menystil
(Meny 9.3.3)

Lysstyrken på skjermen kan justeres
fra 40 % til 100 %.
Innstillinger
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Snarvei til startskjerm

(Meny 9.3.6)

Du kan velge ønsket menystil, enten
Rutenettstil eller Én etter én-stil.

Standby-tekst

(Meny 9.3.7)

Hvis du velger På, kan du redigere
teksten som vises i standbymodus.

Nettverksnavn

(Meny 9.3.8)

Hvis denne funksjonen er aktivert,
vises nettverksnavnet på
hovedskjermen.

Skrift farge, oppringning

(Meny 9.3.9)

Hvis du velger På, kan skriften vises i
flere farger.

Tilkobling
Bluetooth

Meny 9.4

(Meny 9.4.1)

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

Innstillinger

Du kan for eksempel ha en samtale
via en trådløs Bluetooth-håndfri eller
søke på Internett mens du er trådløst
tilkoblet via en mobiltelefon. Du kan
også utveksle for eksempel visittkort,
kalenderelementer og bilder.
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Innstillinger
Notat

Notat

] Vi anbefaler at telefonen og

] Du kan bare velge et annet nettverk

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

Notat
] Bluetooth-programvare

(Bluetooth-komponentpakke) for
DUN som støttes:
- WIDCOMM Bluetooth for versjon
1.4 og 3.0

Nettverksinnstillinger
Innstillinger
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(Meny 9.4.2)

Ved hjelp av funksjonen
Nettverksinnstillinger kan du angi om
nettverket som brukes ved roaming
(utenfor hjemmeområdet) velges
automatisk, manuelt eller etter hva
som er foretrukket.

enn hjemmenettverket, hvis det har
en gyldig roaming-avtale med
hjemmenettverket.

Valg av nettverk

(Meny 9.4.2.1)

Automatisk
Bruk dette til å angi at telefonen
automatisk skal søke etter og velge
et av nettverkene som er
tilgjengelige i området.
Manuelt
Hvis du vil velge ønsket nettverk
manuelt fra en liste med nettverk,
kan du aktivere denne funksjonen.
Hvis forbindelsen til nettverket som
ble valgt manuelt, blir borte, varsler
telefonen dette med en feiltone, og
du blir bedt om å velge nettverk på

nytt. Det valgte nettverket må ha en
roaming-avtale med
hjemmenettverket ditt. Du kan velge
et annet nettverk, hvis telefonen ikke
får tilgang til det opprinnelig valgte
nettverket.
Notat
] Telefonen går tilbake til Automatisk

hvis den slås av.

(Meny 9.4.2.2)

Bare PCS
Avhengig av nettverkssituasjonen
kan du bare velge PCS.
EGSM/DCS
Avhengig av nettverkssituasjonen
kan du velge EGSM/DCS.

GPRS-innstillinger
(Meny 9.4.2.3)
GPRS-tjeneste er avhengig av
forskjellige situasjoner.
Adgangspunkt
(Meny 9.4.2.4)
Denne menyen viser listen over
tilgangspunkter. Du kan opprette nye
profiler, slette eller endre dem ved
hjelp av Alternativer-menyen.

Innstillinger

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.

Endre frekvensbånd

77

Innstillinger
Modem

(Meny 9.4.3)

Du kan aktivere USBtilkoblingsmodusen på telefonen for
flere typer bruk. Hvis du bruker en
Masselagringsfunksjon som et USBminnekort, velger du Masselagring i
denne menyen. Masselagring er
tilgjengelig kun for eksterne
minnekort.
Hvis du bruker en Datatjeneste som
PC Suite-programmet, velger du
Datatjeneste i denne menyen.

Anropsinnstillinger
Innstillinger
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Viderekobling

(Meny 9.5.1)

Med viderekobling kan du
viderekoble innkommende samtaler,
fakser eller data til et annet nummer.
Du kan få mer informasjon hos din
tjenesteleverandør.
] Alle taleanrop: Viderekobler alle

anrop.
] Hvis opptatt: Viderekobler

anropene når telefonen er i bruk.
] Hvis ikke svar: Viderekobler

anrop du ikke svarer på.
] Hvis utenfor rekkevidde:

Meny 9.5

Du kan stille inn menyen for anrop
ved å trykke på
[OK] i menyen
Innstillinger.

Viderekobler anropene når
telefonen er slått av eller er uten
dekning.
] Alle dataanrop: Viderekobler alle

dataanrop til et nummer med PCtilkobling.

] Avbryt alle: Avslutter alle

viderekoblingstjenester.

Undermenyene
Undermenyene vises under
Viderekoblingsmenyer.
] Aktiver: Aktiver tilhørende

tjeneste.
- Til talepostkasse: Videresender
til meldingssenteret. Denne
funksjonen vises ikke på
menyene Alle dataanrop og Alle
faksanrop.
- Til annet nummer: Angir
nummeret for viderekobling.

tjenesten.
] Vis status: Vis status for den

tilsvarende tjenesten.

Svarmodus

(Meny 9.5.2)

] Åpent deksel: Hvis du velger

dette alternativet, kan du besvare
et innkommende anrop ved å åpne
dekselet.
] Valgfri knapp: Med dette

menyvalget kan du motta anrop
ved å trykke på en hvilken som
helst tast unntatt
og
.
] Bare svar-knapp: Med dette

menyvalget kan du motta anrop
ved bare å trykke på
[Send]tasten.

Innstillinger

- Til favorittnummer: Du kan bruke
et av de fem siste
viderekoblingsnumrene.

] Avbryt: Deaktiver den tilsvarende
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Innstillinger
Send mitt nummer

(Meny 9.5.3)

] Angitt av nettverk: Hvis du

velger dette alternativet, kan du
sende telefonnummeret avhengig
av tjenesten Skift linje, på linje 1
eller linje 2.
] På: Du kan sende

telefonnummeret ditt til
mottakeren. Dette innebærer at
telefonnummeret ditt vises på
mottakers telefon.
] Av: Telefonnummeret ditt vil ikke

bli vist.

Samtale venter
Innstillinger
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(Meny 9.5.4)

Du vil bli varslet om et nytt
innkommende anrop under en annen
samtale. Velg Aktiver for å aktivere
samtale venter, Avbryt for å

deaktivere samtale venter, eller Vis
status for å sjekke om samtale
venter er aktivert eller ikke.

Minuttvarsel

(Meny 9.5.5)

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

Automatisk oppkall

(Meny 9.5.6)

Hvis du velger På, forsøker telefonen
å koble opp et anrop på nytt
maksimalt fem ganger etter et
mislykket oppkoblingsforsøk.

Send DTMF-toner

(Meny 9.5.7)

Med DTMF-toner kan telefonen
bruke et automatisk sentralbord.

Sikkerhet
Oppgi PIN-kode

Meny 9.6

(Meny 9.6.1)

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. Hvis du taster feil PINkode mer enn 3 ganger, vil telefonen
låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert,
må du taste inn PUK-koden.
1. Velg Oppgi PIN-kode på menyen
Sikkerhetsinnstillinger, og trykk
deretter på
[OK].
3. Hvis du vil endre innstillingen, må
du oppgi PIN-kode når du slår på
telefonen.

5. Du har ti forsøk på å oppgi PUKkoden. Hvis du oppgir feil PUKkode mer enn ti ganger, kan du
ikke låse opp telefonen. Du må ta
kontakt med tjenesteleverandøren.

Automatisk tastelås

(Meny 9.6.2)

Når du aktiverer denne funksjonen,
låses tastaturet automatisk etter en
angitt tidsforsinkelse når
skyvedekselet lukkes.
Innstillinger

2. Velg Aktiver/Deaktiver.

4. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer
enn tre ganger, sperres telefonen.
Hvis PIN-koden er blokkert, må du
taste inn PUK-koden.
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Innstillinger
Handset telefon-lås

(Meny 9.6.3)

Du kan angi en sikkerhetskode for å
unngå uautorisert bruk av telefonen.
Hver gang du slår på telefonen, spør
telefonen etter sikkerhetskoden, hvis
du setter telefonlåsen til Når på.
Hvis du setter telefonlåsen til Ved
endret SIM, spør telefonen etter
sikkerhetskoden bare når du bytter
SIM-kort.

Samtalesperre

Innstillinger
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(Meny 9.6.4)

Samtalesperretjenesten forhindrer at
telefonen foretar eller mottar en
bestemt kategori samtaler. Denne
funksjonen krever passord for
samtalesperre.
] Alle utgående anrop

Sperrer alle utgående anrop.

] Utgående internasjonal

Sperrer alle utgående
internasjonale anrop.
] Internasjonal unntatt hjem

Sperrer alle utgående
internasjonale anrop unntatt
hjemmenettverk.
] Alle innkommende

Sperrer alle inngående anrop.
] Innkommende utenlands

Sperrer alle inngående anrop med
roaming.
] Avbryt alle

Avbryter alle sperretjenester.
] Bytt passord

Du kan endre passordet for
samtalesperring.

] Av

Undermenyene:
• Aktiver
Gjør det mulig å be nettverket om
å slå på samtalesperren.
• Avbryt
Slå av den valgte samtalesperren.
• Vis status
Vis statusen om samtalene er
sperret eller ikke.

Fast nummer

(Meny 9.6.5)

Du kan begrense de utgående
anropene til bestemte
telefonnummer. Numrene er
beskyttet av PIN2-koden.
Du kan begrense utgående
samtaler til utvalgte telefonnumre.

] Nummerliste

Du kan vise listen over numre
lagret som faste numre.

Endre koder

(Meny 9.6.6)

PIN er en forkortelse for Personal
Identification Number, og benyttes
for å forhindre bruk av uautoriserte
personer.
Du kan endre tilgangskodene:
Sikkerhetskode, PIN2-kode, PIN1kode.
1. Hvis du vil endre sikkerhetskoden/
PIN2-koden, skriver du inn den
nåværende koden og trykker på
[OK].

Innstillinger

] På

Du kan avbryte funksjonen Fast
oppringing.
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Innstillinger
2. Skriv inn den nye sikkerhetskoden/
PIN2-koden, og bekreft den.

Flight Mode

Meny 9.8

Velg om du vil aktivere
strømsparemodus.

Meny 9.7

Når denne funksjonen er aktivert,
kan du bruke funksjonene på
telefonen som ikke krever bruk av et
trådløst nettverk, når du er om bord i
et fly eller på steder der det trådløse
nettverket ikke er tilgjengelig.
Når du slår på Flymodus, vises dette
ikonet på skjermen i stedet for
nettverkssignalikonet.
] På: Du kan ikke foreta (eller

Innstillinger
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Strømsparing

motta) anrop, inkludert nødanrop,
eller bruke andre funksjoner som
krever nettverksdekning.
] Av: Du kan deaktivere Flymodus

og slå på telefonen på nytt for å få
tilgang til nettverket.

Nullstill alt

Meny 9.9

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

Minnestatus

Meny 9.0

Du kan sjekke statusen til minnet
som er i bruk.

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

Standardbatteri

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

Håndfrienhet
Kobles til
telefonen for
håndfri bruk.

Notat
] Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
] I motsatt fall kan garantien bli

ugyldig.
] Tilbehør kan variere i forskjellige

Tilbehør

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

85

Teknisk informasjon
Generelt
Produktnavn : KG290
System : GSM 900/DCS 1800/PCS 1900
Nettovekt : 54,5 g

Romtemperatur
Maks : +55 graderC, +45 graderC (batterilading)
Min : -10 graderC

Teknisk informasjon
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KG290
Brugermanual
- Dansk

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du
betjener mobiltelefonen. Gem den til fremtidig
reference.

Sådan bortskaffer du dit gamle apparat
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 på anden vis end gennem
den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er
organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at
kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte
produktet.
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Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
Læs disse enkle retningslinjer. Det
kan være farligt eller ulovligt ikke at
følge anvisningerne. Yderligere
detaljeret information findes i denne
manual.
Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
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Udsættelse for
radiofrekvens-energi
Radiobølgestråling og
information om Specific
Absorption Rate (SAR)
Denne mobiltelefon, model KG290,
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
2W/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 0.752
W/kg (10g).
] Oplysninger om SAR-data til

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

til en kvalificeret servicetekniker,
hvis telefonen skal repareres.)
] Telefonen bør holdes på afstand af

elektriske apparater som fx tv,
radio og pc.
] Enheden bør holdes på afstand af

varmekilder som fx radiatorer og
komfurer.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

lande/områder, hvor man har
antaget en SAR-grænse, anbefalet
af IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), på 1,6
W/kg i gennemsnit over et (1)
gram væv (f.eks. USA, Canada,
Australien og Taiwan).

Produktpleje og
vedligeholdelse
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Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
] Placer aldrig din telefon i en

mikroovn, da det vil få batteriet til
at eksplodere.
] Tab ikke telefonen.
] Udsæt ikke enheden for

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
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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.)

] Berør ikke displayet med skarpe

genstande: Det kan ødelægge
telefonen.
] Udsæt ikke telefonen for væsker

eller fugt.
] Vær forsigtig ved brug af tilbehør,

så som 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.

] Udsæt ikke enheden for store

mængder røg eller støv.
] Opbevar ikke telefonen sammen

med kreditkort eller billetter: Den
kan påvirke magnetstribens
informationer.

Effektiv telefonbetjening
For at opnå optimal ydeevne
med mindst muligt
strømforbrug:

] Lad være med at holde om

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, fx i
din brystlomme.

] Visse typer høreapparater

forstyrres af mobiltelefoner.
] Svagere interferens kan påvirke

TV-apparater, radioer, computere,
etc.

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

du kører.
] 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.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

antennen, når telefonen er i brug.
Hvis du berører antennen, kan det
påvirke opkaldets kvalitet, og det
kan også medføre, at telefonen
kører med et højere strømforbrug
end nødvendigt og dermed afkorte
taletiden og standbytiden.
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Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
] Radiobølger kan påvirke visse

elektroniske systemer i dit
motorkøretøj, f.eks. bilstereo og
sikkerhedsudstyr.
] Hvis din bil er udstyret med airbag,

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
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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.

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

Områder med
eksplosionsfare
Anvend ikke telefonen i områder
med eksplosionsfare. Vær
opmærksom på forbud, og overhold
alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare
] Anvend ikke telefonen på

tankstationer eller lign. Anvend
heller ikke telefonen i nærheden
af brændstof eller kemikalier.
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.

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.

Nødopkald
Nødopkald er måske ikke til rådighed
på alle mobile netværk. Derfor bør
du aldrig være afhængig af
udelukkende denne telefon til
nødopkald. Kontakt din lokale
tjenesteudbyder.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

] Brandfarlig gas, væske og

] Benyt ikke din telefon, når flyet
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Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Batteri information og
vedligeholdels
] Du behøver ikke at tømme

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse
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batteriet helt, før du genoplader
det. Til forskel fra andre
batterisystemer MINUS COMMA
er der ingen
hukommelsesfunktion, som kan
påvirke batteriets ydelse.
] Brug udelukkende LG-batterier og -

opladere. LG-opladere er designet
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 fx i et
badeværelse.
] Opbevar ikke batteriet i meget

varme eller kolde omgivelser, da
dette kan forringe batteriets
ydelse.

KG290 Egenskaber
Telefonens dele
Frontvisning

Set bagfra
Antenne
Øresnegl

Strophul
Kameralinse

Skærm

Batteri

Plads til
SIM-kort
Stik til ekstern
hukommelse

KG290 Egenskaber

Navigationstaster
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KG290 Egenskaber
Venstre side

Højre side

Op- og nedtaster på siden
] Når

du åbner klappen, kan du
styre lydstyrken af tastelyden
i standbytilstand og
lydstyrken under et opkald.

Kameratast
KG290 Egenskaber
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Headset

Åben visning
Øresnegl

Numeriske taster
] Disse taster anvendes

hovedsageligt til at ringe til et
nummer i standbytilstand og
indtaste numre og tegn i
redigeringstilstand. Når du
trykker på disse taster i lang
tid.
• Bruges til at ringe til
telefonsvareren
.

• Bruges til at foretage
hurtigopkald fra
til

Venstre funktionstast/
højre funktionstast
] Hver enkelt tast udfører

.
.

• Bruges til at indtaste en pause
ved opkald eller ændre linje,
hvis den er standby
.

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

AFSLUT/TÆND-tast

KG290 Egenskaber

• Bruges til at tilføje det
internationale præfiks

Skærm
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KG290 Egenskaber

Musiktaster
] Vælger menuindstillinger og bekræfter

handlinger.
] WAP-adgang (lang nøgle)

Slet-tast
] Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold

Navigationstaster

tasten nede for at fjerne alt det
indtastede. Brug også denne tast til at
gå tilbage til det forrige skærmbillede.

] I standby tilstand:

KG290 Egenskaber

Optasten: en genvejstast til
oprettelse af en ny besked.
Nedtasten: en genvejstast til
søgning i telefonbogen.
Venstre navigationstast:
en genvejstast til Profiler.
Højre navigationstast :
en genvejstast til Favoritter.
] I menuen: Rul op og ned
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Tasten Send
] Du kan ringe til et telefonnummer og

besvare et opkald. Hvis du trykker på
denne tast uden at indtaste et nummer,
viser telefonen de opkald, du sidst har
ringet til, modtaget og mistet.

Skærmoplysninger
På skærmen vises flere ikoner.
De er beskrevet herunder.

Ikon/ indikator Beskrivelse
Du har modtaget en
talemeddelelse.
Kun vibration er slået fra.

Displayikoner

Stille menuprofil.

Ikon/ indikator Beskrivelse
Generelt menuprofil.

Du kan benytte GPRStjeneste.

Højt i profil.

Vækkeuret er stillet og
aktiveret.

Menuprofil for håndfritsæt.

Angiver batteriets status.
Du har modtaget en
tekstmeddelelse.
Bluetooth-funktionalitet er
aktiveret.

Du kan viderestille et
opkald.
Indikerer at telefonen har
WAP-forbindelse.

KG290 Egenskaber

Angiver netsignalets
styrke.
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Kom i gang
Isætning af SIM-kort og
batteri
1. Isæt SIM-kortet.
Indsæt og skub SIM-kortet ind i SIMkortholderen. Lad SIM-kortet 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.

Sådan indsættes USIM-kortet
Bemærk
] Sim-kortets metalstik kan nemt

Kom i gang

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

Sådan indsættes USIM-kortet
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2. Fastgør batterilåget.

3. Fjerne batteriet.
Slå strømmen fra (hvis strømmen
stadig er slået til, er der risiko for at
miste gemte telefonnumre og beskeder). Tryk på batterilå setapperne
, og åbn batteriet . Fjern derefter
batteriet.

Kom i gang
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Kom i gang

Opladning af batteriet
Hvis du vil tilslutte opladeren til
telefonen, skal du først installere
batteriet.
3. Søjlerne i batteriikonet holder op
med at bevæge sig, når batteriet
er fuldt opladet.

Kom i gang

20

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

Bemærk!
• Pres ikke stikket for hårdt i, da det kan
beskadige telefonen og/eller
rejseopladeren.
• Hvis du bruger batteriopladeren uden
for landet, skal du muligvis bruge en
adapter.
• Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet
under opladning.

Advarsel!
• Tag opladeren ud af stikket under
tordenvejr for at undgå elektriske stød
og brand.
• Ingen skarpe genstande, f.eks.
dyretænder eller negle, må komme i
kontakt med batteriet. Det kan
forårsage brand.

Afbrydelse af opladeren
Fjern opladeren fra telefonen ved at
trykke på knapperne på siden som
vist på diagrammet.

1. Når opladningen er færdig,
stopper batteriikonets bevægende
streger, og "Fuldt opladet"’ vises
på skærmen.
2. Tag opladeren ud af stikket. Fjern
opladeren fra telefonen ved at
trykke på de grå tapper på begge
sider af stikket og trække stikket
ud.
Bemærk
] Kontroller, at batteriet er helt

opladet, før du benytter telefonen
for første gang.
] Fjern ikke batteriet eller SIM-kortet

under opladning.
skal du slukke telefonen med tænd/sluktasten. Fjern derefter batteriet
og sæt det i igen, og oplad
telefonen.

Kom i gang

] Hvis batteriet ikke er fuldt opladet,
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Kom i gang

Skift koder

PIN2-kode (4 til 8 cifre)

Du kan bruge de adgangskoder, der
er beskrevet i dette afsnit for at
undgå autoriseret brug af din telefon.
Adgangskoderne (undtagen PUK- og
PUK2-koder) kan ændres ved at
bruge funktionen Skift koder [Menu
9.6.6].

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 din netværksoperatør.
Forhør dig hos din netværksoperatør
for at få yderligere oplysninger.

PIN-kode (4 til 8 cifre)

Kom i gang
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PIN-koden (Personal Identification
Number) beskytter SIM-kortet mod
uautoriseret brug. PIN-koden får du
normalt sammen med SIM-kortet.
Når PIN-kode-anmodning er sat til
Aktiver, vil din telefon bede om PINkoden, hver gang den bliver tændt.
Når PIN-kode-anmodning er sat til
Deaktiver, bliver din telefon sluttet til
netværket med det samme uden at
opgive PIN-koden.

PUK-kode (4 til 8 cifre)
PUK-koden (PIN Unblocking Key) er
nødvendig for at låse en telefon op,
hvis den er spærret med en PINkode. PUK-koden kan følge med
SIM-kortet. Hvis ikke, skal du
kontakte din netværksoperatør for at
få koden. Hvis du mister koden, skal
du også kontakte din
netværksoperatør.

PUK2-kode (4 til 8 cifre)

Spærringsadgangskode

PUK2-koden, som følger med nogle
SIM-kort, er nødvendig for at låse en
spærret PIN2-kode op. Hvis du
mister koden, skal du kontakte din
netværksoperatør.

Der kræves spærringsadgangskode,
når funktionen til opkaldsspærring
benyttes. Du kan få din adgangskode
fra din netværksudbyder, når du
tilmelder dig denne funktion.

Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)

Kom i gang

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 menuen
Nulstil indstillinger. Sikkerhedskoden
er også nødvendig for at aktivere
eller deaktivere telefonlåsfunktionen
til at forhindre uautoriseret brug af
telefonen. Standardindstillingen for
sikkerhedskoden kan ændres fra
menuen Sikkerhedsindstillinger.
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Generelle funktioner
Sådan foretager og
besvarer du opkald
Sådan foretages et opkald
1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast nummeret inklusive det
komplette områdenummer.
] Hvis du vil slette numre, skal du

trykke på tasten
. Hold
tasten
nede for at slette
hele nummeret.
Generelle funktioner
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3. Tryk på tasten Send
ringe til nummeret.

for at

4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal
du trykke på tasten Afslut
eller den højre funktionstast.

Sådan foretager du et opkald
fra opkaldsoversigten
1. Tryk på
, mens telefonen er i
standbytilstand, for at få vist
telefonnumrene på de seneste
indgående, udgående og mistede
opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved at
bruge op- eller nedtasterne.
3. Tryk på
for at ringe op til
nummeret.

Sådan foretages internationale
opkald
1. Tryk på tasten
, og hold den
nede for at indsætte det
internationale præfiks. Tegnet "+"
skal sættes ind foran den
internationale adgangskode.

2. Indtast landekode, områdekode og
telefonnummer.
3. Tryk på
for at ringe op til
nummeret.

Sådan afslutter du et opkald
Når du har afsluttet et opkald, skal
du trykke på tasten Afslut
.

Sådan foretager du et opkald
fra adressebogen

Hvis du vil justere lydstyrken i
højttaleren, skal du bruge tasterne
på siden . Tryk på optasten på
siden for at skrue op, og tryk på
nedtasten på siden for at skrue ned
for lydstyrken.
Bemærk
] I standbytilstand med telefonen

åben justeres tastaturlydstyrken vha.
tasterne på siden.

Besvarelse af et opkald
Når du modtager et opkald, ringer
telefonen, og ikonet med den
blinkende telefon vises på skærmen.
Hvis den, der ringer, kan
identificeres, vises dennes
telefonnummer (eller navn, hvis det
er gemt under Kontakter).

Generelle funktioner

Du kan gemme navne og
telefonnumre, som du bruger
regelmæssigt, på SIM-kortet og/eller
i telefonens hukommelse. Du kan
ringe op til et nummer blot ved at slå
det ønskede navn op i kontakter og
trykke på tasten
.

Justering af lydstyrken

25

Generelle funktioner
1. Åbn telefonen for at besvare
indgående opkald. (Hvis Klap åben
er indstillet som svartilstand.
(Menu 9.5.2).
Bemærk
] Hvis tryk på en tast er indstillet som

svartilstand (se side 63), kan du
besvare et opkald med hvilken som
helst tast undtagen
eller den
højre funktionstast.
] For at afvise et indkommende

Generelle funktioner
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opkald skal du trykke på en af
tasterne på siden i venstre side af
telefonen og holde den nede uden
at åbne telefonen.
] Du kan besvare et opkald, mens

du bruger telefonbogen eller andre
menufunktioner.

2. For at afslutte opkaldet skal du
lukke telefonen eller trykke på
tasten
.

Signalstyrke
Du kan se signalstyrken på
signalstyrkeindikatoren (
) på
skærmen. Signalstyrken kan variere,
især inde i bygninger. Signalet
forbedres muligvis, hvis du går hen
til et vindue.

Indtastning af tekst
Du kan indtaste tal og bogstaver ved
hjælp af telefonens tastatur. Du kan
f.eks. gemme navne i telefonbogen,
skrive en besked og oprette en
personlig hilsen. Følgende
indtastningsmuligheder er
tilgængelige:

T9-tilstand

ABC-tilstand

Denne tilstand giver dig
mulighed for at indtaste ord med
kun et tastetryk pr. bogstav. Hver
tast på tastaturet dækker mere
end et bogstav. T9-tilstanden
sammenligner automatisk dine
tastetryk med en indbygget
ordbog for derved at afgøre,
hvilket ord tastetrykket dækker,
hvorfor der er behov for færre
tastetryk end ved den
traditionelle ABC-tilstand. Dette
kendes også som prædikativ
tekst.

Denne tilstand giver dig
mulighed for at indtaste
bogstaver ved at trykke på
tasten med det pågældende
bogstav en, to, tre eller fire
gange, indtil bogstavet bliver
vist.

123-tilstand
(Nummertilstand)
Generelle funktioner

I denne tilstand kan du indtaste
tal med et tryk pr. tal. For at
skifte til 123-tilstand i et tekstindtastningsfelt trykkes på
-tasten, indtil 123-tilstand vises i
displayet.
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Generelle funktioner
Sådan ændres
tekstindtastningstilstanden
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
LCDskærmen.

Generelle funktioner
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2. Du ændrer
tekstindtastningstilstand ved at
trykke på
. Du kan kontrollere
den aktuelle tekstindtastningstilstand nederste højre hjørne af
LCD-skærmen.

Brug af T9-metoden
Med T9-indtastningsmetoden kan du
nemt indtaste ord med et minimum
antal tastetryk. Når du trykker på en
tast, begynder håndsættet at vise de
tegn, som den tror, du vil skrive, ud
fra den indbyggede ordbog. I takt
med at nye bogstaver tilføjes,
ændrer ordet sig til at afspejle det
mest sandsynlige valg fra ordbogen.
] Hvis det ønskede ord mangler i

ordlisten, kan du tilføje det ved at
bruge ABC-metoden.
] Du kan vælge sprog for T9-

indtastningsmetoden. Tryk på den
venstre funktionstast [Indstilling],
og vælg derefter T9-sprog. Vælg
det ønskede sprog til T9-metoden.
Du kan også slå T9-metoden fra
ved at vælge T9 fra.

Standardindstillingen på telefonen
er tilstanden T9 slået til.
1. Indtast hele ordet, før du redigerer
eller sletter et tastanslag.
2. Færdiggør hvert ord med et
mellemrum ved at trykke på
.
Du skal trykke på
, hvis du vil
slette bogstaver. Tryk på
, og
hold den nede for at slette hele
ord.
Bemærk
] Tryk på for at afslutte

Brug
til
teksten.

til at indtaste

1. Tryk på den tast, der har det
ønskede bogstav:
] Én gang for det første bogstav.
] To gange for det andet bogstav.
] Og så videre.

2. Hvis du vil indsætte et
mellemrum, skal du trykke en gang
på
. Du skal trykke på
,
hvis du vil slette bogstaver. Tryk på
, og hold den nede for at
rydde hele skærmen.

Generelle funktioner

tekstindtastning uden at gemme
dine indtastninger
. Telefonen
går tilbage til standbytilstand.

Brug af ABC-metoden
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Generelle funktioner
Tast

Tegn er ordnet efter visning
Store bogstaver

Små bogstaver

.,/?!-:'"@1

.,/?!-:'"@1

ABC2ÆÅÄÀÁÂÃ a b c 2 æ å ä à á â ã
DEF3É

def3é

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6ØÖÒÓ ÔÕÑ m n o 6 ø ö ò ó ô õ ñ

Generelle funktioner
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PQRS7

pqrs7

TUV8Ü

tuv8ü

WXYZ9

wxyz9

Mellemrum 0

Mellemrum 0

Brug af 123-metoden (tal)
Med 123-metoden kan du indtaste
numre i en besked (f.eks. et
telefonnummer).
Tryk på de taster, der svarer til de
ønskede cifre, før du manuelt skifter
tilbage til den ønskede
tekstindtastningstilstand.
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1. Browse
1.1 Hjem
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2.1 Alle opkald
2.2 Ubesvarede opkald
2.4 Modtagne opkald
2.5 Varighed
2.6 Opkaldsomkostninger

3.1 Alarmur
3.2 Kalender
3.3 Lommeregner
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3.6 Stopur
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4. Multimedie
4.1 MP3-afspiller
4.2 Kamera
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5.5 Afsendt
5.6 Aflyt talemeddelelse
5.7 Infotjeneste
5.8 Skabeloner
5.9 Indstillinger

6. Mine ting
6.1 Billeder
6.2 Lyde
6.3 Videoer
6.4 Andre
6.5 Spil
6.6 Ekstern hukommelse

Menutræ

2.3 Kaldte numre

3. Værktøj
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Menutræ
7. Profiler
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7.1

Generelt

8.1 Søg

7.2

Stille

8.2 Tilføj ny

7.3

Kun vibration

8.3 Lynopkald

7.4

Udendørs

8.4 Samtalegrupper

7.5

Headset

8.5 Kopier alt
8.6 Slet alt
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8.8 Information
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9.7 Flytilstand
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9.9 Nulstil
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Menutræ
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Browse
Hjem

Menu 1.1

Hjemmesiden er defineret i den
aktiverede profil.

Bogmærker

Menu 1.2

Med denne menu kan du gemme
URL'en på dine foretrukne websider,
så de er nemme at gå ind på senere.
Telefonen har flere forudinstallerede
bogmærker. Disse forudinstallerede
bogmærker kan ikke slettes.

] Brug tasterne

og
til at
indtaste symboler. Tryk på
for
at indtaste ".".

Når du har valgt det ønskede
bogmærke, er følgende
indstillinger tilgængelige.
] Tilslut: Opret forbindelse til
serveren med den valgte
serverprofil.
Synkroniseringsanimationen vises
under synkroniseringen.
] Liste: Du kan opprette dine egne

spillelister ved å velge spor fra
Alle spor-menylisten.
] Rediger: Du kan redigere den

valgte meldingen.
] Slet: Sletter den valgte

meldingen.

Browse

Adding a new bookmark
1. Tryk på venstre funktionstast
[Indstillinger].
2. Vælg Tilføj ny, og tryk på tasten
OK.
3. Tryk på tasten OK, når du har
indtastet den ønskede URL og
titel.

Tips
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Browse
] Nyt bogmærke: Skriv et nytt

notat.
] Ny mappe: Velg dette alternativet

for a opprette en mappe. Tast inn
et navn for mappen, og trykk pa
ok.
] Flyt: Velg dette alternativet for a

omorganisere bokmerkene dine.
] Kopier: Du kan kopiera kontakten

till SIM-katalogen eller
minneskortet eller aterstalla
kontakten fran minneskortet till
telefonminnet.
] Send URL via

Browse
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- Tekst-meddelese: Du kan visa,
lagga till, redigera och ta bort
kontaktuppgifter i SIMkatalogen.

- MMS: Du kan anvanda
servicenummer pa SIM-kortet till
olika webbtjanster, till exempel
nummerupplysning eller teknisk
felsokning.
] Slet flere: Du kan sende

meldingen til en kompatibel enhet
via en Bluetooth-tilkobling.
] Slet alt: Sletter en e-post.

Meldingene slettes ogsa fra den
eksterne postkassen neste gang
du kobler deg til den. Hvis du vil
avbryte slettingen, velger du
Gjenopprett.

Angiv adresse

Menu 1.3

Du kan gå direkte til det site, du
ønsker. Når du har indtastet en
adresse, trykkes på OK-tasten.

Historik

Menu 1.4

Viser listen over de websiders titel,
som du sidst har haft adgang til. Du
kan nemt få adgang til websiden.

Gemte sider

Menu 1.5

Telefonen kan gemme den side, der
vises, som en offline-fil.

Bemærk
] Hvis SIM-kortet understøtter SAT-

tjenester (dvs. SIM Application
Toolkit), vil denne menu være det
operatørspecifikke navn på
tjenesten, som er gemt på SIMkortet. Hvis SIM-kortet ikke
understøtter SAT-tjenester, vil denne
menu være Profiler.
] Ny profil: Du kan tilføje en ny

profil.

Indstillinger
Netvaerksprofil

Menu 1.6
(Menu 1.6.1)

Vis format

(Menu 1.6.2)

Du kan ændre skærmstørrelsen på
browseren (normal visning eller
skærmtilpasset visning).
Browse

En profil er de netværksoplysninger,
der bruges til at oprette forbindelse
til internettet.

] Nulstil alt: Du kan slette profilen.
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Browse
Cache

(Menu 1.6.3)

Aktivering af cache lader dig gemme
besøgte sider på din telefon. Når en
side er gemt i cachen, bliver
indlæsningshastigheden for siden
markant højere, når du senere åbner
den samme side.

Cookies

(Menu 1.6.4)

Aktivering af cookies lader dig
gemme cookies, som er sendt fra
serveren. Deaktivering af denne
funktion forhindrer, at cookies
gemmes på din telefon.

Sikkerhedscertifikater
Browse
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Vis billede

(Menu 1.6.6)

Gør det muligt at aktivere eller
deaktivere visning af billeder, når du
bladrer.

Script

(Menu 1.6.7)

Via denne menu kan du aktivere
JavaScript, mens du bruger
webbrowseren.

Hukommelsen er i brug (Menu 1.6.8)
Du kan vælge den hukommelse, du
vil bruge (Telefonhukommelse eller
Ekstern hukommelse).

(Menu 1.6.5)

Hvis den er gemt, findes her en liste
med rod-/ca-certifikater for
WTLS/TLS. Certifikaterne kan vises
fra listen.

Information

Menu 1.7

Du kan kontrollere browserversionen.

Opkaldsreg.
Du kan kun kontrollere registreringen
af mistede, modtagne og udgående
opkald, hvis netværket understøtter
Vis nummer (CLI) inden for
serviceområdet.

] Få vist nummeret, hvis det er

Nummeret og navnet (hvis det er
muligt) vises sammen med dato og
tid for opkaldet. Du kan også få vist
opkaldstider.

] Slette opkaldet fra listen.

Alle opkald

Menu 2.1

Denne funktion lader dig se
oplysninger om alle opkald.

] Sende en besked til dette nummer.

Kaldte numre

Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de
sidste 50 udgående opkald (inkl.
mislykkede opkaldsforsøg). Du kan
også:
] Få vist nummeret, hvis det er

Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de
sidste 50 ubesvarede opkald. Du kan
også:

muligt, og ringe til det eller
indtaste et navn på nummeret og
gemme det i adressebogen.
] Sende en besked til dette nummer.
] Slette opkaldet fra listen.

Opkaldsreg.

Ubesvarede opkald

muligt, og ringe til det eller
indtaste et navn på nummeret og
gemme det i adressebogen.
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Opkaldsreg.

Modtagne opkald

Menu 2.4

Denne indstilling lader dig se de
sidste 50 indkommende opkald. Du
kan også:
] Få vist nummeret, hvis det er

muligt, og ringe til det eller
indtaste et navn på nummeret og
gemme det i adressebogen.
] Sende en besked til dette nummer.
] Slette opkaldet fra listen.

Varighed
Opkaldsreg.
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Menu 2.5

Brug denne funktion til at få vist
varigheden af indgående og
udgående opkald.

Du kan kontrollere alle
opkaldsvarigheder nederst på
skærmen, mens du ruller ved hjælp
af op- og nedtasterne. Du kan
nulstille opkaldstimerne ved at
vælge Nulstil alle.
] Seneste opkald: Varighed af det

sidste opkald.
] Alle opkald: Den samlede

varighed af alle opkald, der er
foretaget og modtaget siden den
sidste nulstilling af timeren.
] Kaldte numre: Varigheden af de

udgående opkald.
] Modtagne opkald: Varigheden af

de indgående opkald.

Opkaldsomkostninger
Menu 2.6

Med denne netværkstjeneste kan du
se omkostningerne for dit sidste
opkald, alle opkald, resterende
opkald og opkaldsomkostninger.
Hvis du vil nulstille
opkaldsomkostningerne, bliver du
bedt om at angive PIN2-koden.
Bemærk
] De reelle opkaldsomkostninger, som

GPRS-info
Varighed

Menu 2.7

(Menu 2.7.1)

Du kan kontrollere tiden Sidste og
Alle data. Du kan nulstille ved at
trykke på
.

Datavolumen

(Menu 2.7.2)

Du kan kontrollere Sendt, Modtaget
eller Alle datamængder. Du kan
nulstille ved at trykke på
.

faktureres af udbyderen, afhænger
af netværksfunktioner, afslutning af
fakturering, afgifter osv.
Opkaldsreg.

39

Værktøj
Alarmur

Menu 3.1

Du kan angive op til 5 tidspunkter,
vækkeuret skal ringe på.

Du kan angive en tidsplan eller et
memo i planlæggeren ved at trykke
på den venstre funktionstast
[Indstillinger].

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt,
du ønsker, det skal ringe.

] Vis dagens aktiviteter: Viser

2. Vælg gentagelsesfrekvens: Én
gang, Man-fre, Man-lør, lør-Søn,
Hver dag. .

] Tilføj ny: Vælg denne for at

3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og
tryk .
4. Foretag ændring af navnet på
alarmen og tryk
[Gem].

tidsplanens bemærk eller memo
for den valgte dag.
angive en ny tidsplan eller et nyt
memo.
] Indstil alarmtone: Du kan angive

planlæggertonen for den valgte
dato.
] Alle tidsplaner: Du kan få vist

Kalender
Værktøj
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Menu 3.2

Når du går ind i denne menu, vises
en kalender. En firkantet markør er
placeret på den aktuelle dato. Du
kan flytte markøren til en anden dato
ved hjælp af navigationstasterne.

alle tidsplaner.
] Gå til dato: Du kan gå direkte til

den valgte dato.

] Slet seneste: Vælg denne for at

slette de udløbne
tidsplanbemærkr, som du allerede
har fået meddelelse om.
] Slet alt: Vælg denne for at slette

alle tidsplanbemærkr og -memoer.

Lommeregner

Menu 3.3

Lommeregneren har de basale
matematiske funktioner: Addition,
Subtraktion, Multiplikation og
Division.

Bemærk
] Brug tasten

til at slette fejl
eller rydde skærmen.

] Tryk på OK for at beregne resultatet.
] Tryk på tasten

[Funktion] for at
medtage et plus-/minus-tegn.

3. Tryk på OK for at beregne
resultatet.
4. Tryk på den venstre funktionstast
[OK], når du er færdig med at
regne, for at vende tilbage til den
oprindelige tilstand.

1. Indtast det første tal vha. de
numeriske taster.
Værktøj

2. Tryk på den tilsvarende
navigationstast for at vælge den
matematiske funktion.
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Værktøj

Memo

Menu 3.4

1. Vælg notatet ved at trykke på
venstre funktionstast
eller
.
2. Hvis notatmappen er tom, kan du
tilføje et nyt notat ved at trykke på
venstre funktionstast
[Valg].
3. Indtast memo, og tryk derefter
[OK].

Opgaveliste

Værktøj
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Stopur

Enheds-konvertering
Menu 3.5

Du kan få vist, redigere og tilføje
opgavelister. Opgavelister vises efter
tid. De opgavelister, der er
igangværende eller afsluttet, vises.
Og du kan sende via SMS- eller
billedmeddelelser.

Menu 3.6

1. Tryk på [Start] for at tage tid, og
registrer omgangstiderne ved at
trykke på [Omgang].
2. Tryk på [Stop] for at få vist
omgangstiderne.
3. Tryk på [Nulstil] for at vende
tilbage til standardtilstand.

Menu 3.7

Konverterer ethvert mål til den
enhed, du ønsker. Der er 7 typer, som
kan omregnes til enheder: Valuta,
Overflade, Længde, Vægt,
Temperatur, Volumen, Hastighed.

1. I området Aktuel enhed skal du
vælge den enhed, du vil omregne
ved hjælp af venstre og højre
navigationstast.
2. Flyt til afsnittet Omregn enhed ved
at trykke på nedtasten.
3. Vælg den enhed, du vil omregne
til, ved hjælp af venstre og højre
navigationstast.
4. Indtast numre ved hjælp af de
numeriske taster. Omregningen
udregnes automatisk.
Bemærk

Verdenstid

Menu 3.8

Funktionen Verdensur giver
tidsoplysninger om større byer
verden over. Du kan få vist
klokkeslættet for det valgte land
eller den valgte by ved at navigere
med
/ . Du kan vælge en by
som base ved at vælge menuen Skift
by i indstillingerne.

SIM-tjenester

Menu 3.9

Denne menu afhænger af SIM og
nettjenesterne.

] Du kan indtaste et decimaltal ved at

trykke på tasten

.
Værktøj

43

Multimedie
MP3-afspiller
Alle sange

Menu 4.1

(Menu 4.1.1)

Du kan se alle de musikfiler, der er
gemt i telefonen/den eksterne
hukommelse.

Min afspilningsliste

(Menu 4.1.2)

Du kan oprette dine egne
afspilningslister ved at vælge
numrene fra menulisten Alle numre.

Indstillinger
Multimedie
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(Menu 4.1.3)

Indstil bland
(Menu 4.1.3.1)
Hvis du vil afspille musikken hele
tiden og i tilfældig rækkefø lge, skal
du vælge denne indstilling.

Gentag
(Menu 4.1.3.2)
Hvis du vælger En, gentages den
sang, du har valgt. Alle sange på
afspilningslisten gentages, hvis du
vælger Alle. Hvis du vælger Nej, vil
der ikke blive gentaget og afspillet
en enkelt sang.
Equalizer
(Menu 4.1.3.3)
Du kan vælge equalizer blandt flere
forskellige musikgenrer. Jazz, rock,
pop osv.
Afspillertema
(Menu 4.1.3.4)
Der er 3 slags afspillertemaer, du kan
ændre efter ønske.

Kamera

Menu 4.2

Tryk på tasten Menu, og vælg Kamera > Tag et billede vha.
navigationstasterne. Eller du kan åbne kameramodulet direkte ved at trykke på
kameratasten i standbytilstand. Kameramodulet åbnes, og du kan se søgeren.
Før du tager billedet, kan du angive følgende indstillinger.
indikator

Valg

Album
Multimedie
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Multimedie
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Opløsning

1280X960, 640x480, 320x240

Kvalitet

Normal, Fin, Superfin

Selvudløser

Fra, 3 sek., 5 sekunder, 10 sekunder

Visningsindstilling

Fuldt billede, Fuld skærm

Gem til

Gem fotoene på din telefon eller den eksterne hukommelse.

Multibillede

1 shot, 3 shot, 6 shot

Effekter

Fra, Sepia, Mono, Negativ

Hvid balance

Automatisk, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet,
Selvlysende

Lukkerlyd

Fra, Tone1, Tone2, Tone3

Nulstil indst.

Ja, Nej

Videokamera

Menu 4.3

Med dette program kan du optage et videoklip. Du kan afspille og se en gemt
videofil i denne menu. Når et videoklip først er optaget, kan det sendes som
meddelelse eller via Bluetooth.

Valg

Tryk på

Album

for at optage billedet.
Multimedie
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Tilstand

Optag en video i Normal/MMS-tilstand.

Opløsning

176X144, 128X96

Kvalitet

Normal, Fin, Superfin

Gem til

Gem fotoene på din telefon eller den eksterne hukommelse.

Effekter

Fra, Sepia, Mono, Negativ

Hvid balance

Auto, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet, Selvlysende

Nulstil indst.

Ja, Nej

FM-radio

Menu 4.4

Hvis du trykker på Indstillinger, kan
du få vist følgende menuerne:
] Rediger kanal: Du kan redigere

den valgte kanal.
] Automatisk scanning: Du kan

søge efter tilgængelige kanaler
automatisk.
] Nulstil kanaler: Du kan nulstille

kanalerne.
Beskrivelser

Frekvens

Viser den frekvens,
der angives af den
aktuelle markør.

Lydstyrke

Styring af lydstyrken

Kanal

Den FM-frekvens og
det kanalnummer, som
aktuelt afspilles

radioen via højttaler eller headset.

Stemmeoptager

Menu 4.5

I denne funktion kan du optage mere
end 10 stemmenotater, med helt op
til 60 sekunder hver.

Multimedie

Titel

] Lyt via: Du kan lytte til FM-
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Beskeder
Meddelelse
Tekst

Menu 5.1

(Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere
tekstmeddelelser på op til 10 sider.
1. Åbn menuen Tekst ved at trykke
på
[OK].
2. Du kan gøre tekstindtastning
nemmere ved at bruge T9.
3. Tryk på [Valg > Indsæt] for
at vedhæfte følgende ;

Indsæt
] Symbol: Du kan vedhæfte

specialtegn.
Beskeder
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] Billede: Du kan vedhæfte

standardbilleder eller billeder gemt
i Min mappe. Billeder, der er taget
med telefonens kamera, kan også
sendes via MMS.

] Lyde: Du kan indsætte lyde

tilgængelige for SMS.
] Tekstskabeloner: Du kan benytte

tekstskabeloner, som allerede
ligger i telefonen.
] Kontakter: Du kan tilføje

telefonnumre eller e-mailadresser
til adressebogen.
] Mit visitkort: Du kan tilføje dit

eget visitkort til meddelelsen.
4. Når du har skrevet meddelelsen,
skal du trykke på funktionstasten
[Indstillinger] for at vælge
den ønskede funktion.

Valg
] Send til: Sender SMS.

1. Indtast modtagerens nummer.
2. Du kan tilføje telefonnumre fra
adressebogen.

3. Når du har indtastet nummeret,
skal du trykke på venstre
funktionstast for at sende
meddelelsen.

] Telefoner, der understøtter EMS

version 5 kan sende farvebilleder,
lyde, skrifttyper osv. Modtageren
modtager muligvis ikke billeder, lyde
eller skrifttyper, som du har sendt,
korrekt, hvis telefonen ikke
understøtter disse funktioner.

Multimedie

(Menu 5.1.2)

En multimediemeddelelse kan
indeholde tekst, billeder og/eller
lydklip.
1. Åbn menuen Multimedie ved at
trykke på
[OK].
2. Du kan gøre tekstindtastning
nemmere ved at bruge T9.
3. Tryk på [Valg > Indsæt] for
at vedhæfte følgende ;

Beskeder

Alle meddelelser gemmes
automatisk i udbakken, også selvom
der opstår en fejl i afsendelsen.
] Gem som kladde: Gemmer
meddelelser i kladder.
] T9-sprog: Angiv sproget til T9indtastningsmetoden.
] Ryd tekst: Du kan slette hele
teksten.
] Afslut: Hvis du trykker Afslut,
mens du skriver en meddelelse,
afslutter du og vender tilbage til
menuen Meddelelser.
Meddelelsen, du skrev, gemmes
ikke.

Bemærk
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Beskeder
Indsæt
] Symbol: Du kan vedhæfte

specialtegn.
] Billede: Du kan vedhæfte

standardbilleder eller billeder gemt
i Min mappe. Billeder, der er taget
med telefonens kamera, kan også
sendes via MMS.
] Lyde: Du kan indsætte lyde

tilgængelige for SMS.
] Tekstskabeloner: Du kan benytte

tekstskabeloner, som allerede
ligger i telefonen.
] Kontakter: Du kan tilføje

Beskeder
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telefonnumre eller e-mailadresser
til adressebogen.
] Mit visitkort: Du kan tilføje dit

eget visitkort til meddelelsen.

Den maksimale filstørrelse, som kan
indsættes i en MMS, er 300 kb.
4. Når du har skrevet meddelelsen,
skal du trykke på funktionstasten
[Indstillinger] for at vælge
den ønskede funktion.

Valg
] Send til: Du kan sende
multimediemeddelelser til flere
modtagere, du kan prioritere din
meddelelse og sende beskeden
senere.
Bemærk
] Alle meddelelser gemmes

automatisk i udbakken, også selv om
der opstår en fejl i afsendelsen.
] Indsæt: Du kan indsætte et

symbol, billede, lyd, et nyt billede,
der er taget, og ny optaget lyd i en
billedbesked.

] Vis: Du kan se den

Indbakke

Menu 5.2

Du bliver orienteret, når du har
modtaget meddelelser. De vil blive
gemt i indbakken.
For adviserede
multimediemeddelelser skal du vente
på, at meddelelsen downloades og
behandles. Se (Menu 5.9.2.7), hvis du
ønsker yderligere oplysninger om
meddelelsesindstillinger.
Hvis du vil læse en meddelelse, skal
du vælge en ved at trykke på
.
] Liste: Du får vist den valgte

meddelelse.
] Slet: Du kan slette den aktuelle

meddelelse.
] Gensend: Du kan videresende

den valgte meddelelse til en
anden.

Beskeder

multimediemeddelelse, du har
skrevet, før du sender den.
] Gem: Du kan gemme
multimediemeddelelser som
kladder eller som skabeloner.
] Rediger emne: Du kan ændre
udvalgte multimediemeddelelser.
] Slet dias: Du kan slette det
aktuelle dias.
] Varighed af dias: I denne menu
kan du konfigurere varigheden af
hver side, når du skriver beskeden.
] T9-sprog: Angiv sproget til T9indtastningsmetoden. Du kan også
deaktivere T9indtastningsmetoden ved at vælge
“T9 fra”.
] Afslut: Fører tilbage til menuen
Meddelelser.
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Beskeder
] Rediger: Du kan ringe tilbage til

afsenderen.
] Information: Du kan se
oplysninger om modtagne
meddelelser; afsenderens adresse,
emne (kun for
multimediemeddelelser), dato og
klokkeslæt for meddelelsen,
meddelelsesstørrelse.
] Slet flere: Du kan slette flere
meddelelser ved hjælp af
indstillingen Marker/afmarker.
] Slet alt: Annullerer al
meddelelsestransmission og
sletter alle meddelelser.
Beskeder
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Kladder

Menu 5.3

Du kan se de meddelelser, der er
gemt som kladde. Kladderne vises
med datoen og klokkeslættet for,

hvornår de blev gemt. Rul igennem
listen vha. op- og nedtasterne.
Hver kladde har følgende
indstillinger. Tryk på
[Indstillinger].
] Liste: Du får vist den valgte

meddelelse.
] Rediger
] Slet: Sletter den valgte

meddelelse fra udbakken.
] Information: Du kan redigere den

valgte meddelelse. Oplysninger:
Du kan se oplysningerne for den
valgte meddelelse: emne (kun for
MMS-meddelelser), datoen og
klokkeslættet for, hvornår den blev
sendt, meddelelsestype og størrelse og modtagere.

] Slet flere: Du kan slette flere

meddelelser ved hjælp af
indstillingen Marker/afmarker.
] Slet alt: Sletter alle meddelelser
fra udbakken.

] Slet: Sletter den valgte

meddelelse fra udbakken.
] Gensend: Sender den valgte

meddelelse igen.
] Rediger: Du kan redigere den

valgte meddelelse.

Udbakke

Menu 5.4

Du kan se listen over og indholdet af
sendte meddelelser i denne menu,
og du kan også bekræfte, om
overførslen lykkedes.
I hver meddelelse er følgende
indstillinger tilgængelige ved at
trykke på den venstre funktionstast
[Indstillinger].
meddelelse.

oplysningerne for den valgte
meddelelse: emne (kun for MMSmeddelelser), datoen og
klokkeslættet for, hvornår den blev
sendt, meddelelsestype og størrelse og modtagere.
] Slet flere: Du kan slette flere

meddelelser ved hjælp af
indstillingen Marker/afmarker.
] Slet alt: Sletter alle meddelelser

fra udbakken.

Beskeder

] Liste: Du får vist den valgte

] Information: Du kan se
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Beskeder

Afsendt

Menu 5.5

Viser de beskeder, du har sendt
(Besked).

Valg
] Liste: Åbner den valgte

meddelelse.
] Slet: Sletter den aktuelle

meddelelse.
] Gensend: Videresender den

valgte meddelelse.
] Information: Kortfattede

oplysninger om meddelelsen.
] Slet flere: Du kan slette flere

Beskeder
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meddelelser ved hjælp af
indstillingen Marker/afmarker.
] Slet alt: Sletter alle meddelelser

fra mappen Afsendt.

Aflyt talemeddelelse

Menu 5.6

Denne menu gør det muligt at opnå
hurtig kontakt til din telefonsvarer
(hvis dit netværk tillader det). Før du
kan bruge denne funktion, skal du
indtaste nummeret til
telefonsvareren, som du kan få af din
netværksoperatør.
Når der modtages en ny meddelelse
på telefonsvareren, vises
symbolet
på skærmen. Med et
langt tryk på tasten
kommer du
direkte til telefonsvareren. Kontakt
tjenesteudbyderen for at få de
nødvendige oplysninger til at indstille
håndsættet rigtigt.

Infotjeneste

Menu 5.7

(Afhænger af net og abonnement)

(Menu 5.7.1)

Når du har modtaget en infotjeneste
og vælger Læs, vil meddelelsen
komme frem på displayet. Du kan
læse andre meddelelser ved at
bladre med tasterne
,
eller
[OK].

Emner

(Menu 5.7.2)

] 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 info-meddelelser i den aktive
liste. Hvis du aktiverer et infoservicenummer, kan du modtage
meddelelser, der er afsendt fra
dette nummer.

Beskeder

Infotjenester er tekstmeddelelser
leveret via nettet til GSM-telefoner.
Via infotjenester kan du modtage
generel information (MINUS
COMMA) 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. I standbytilstand er
følgende indstillinger tilgængelige,
når du læser info-meddelelser.

Læs
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Beskeder

Skabeloner

Menu 5.8

Der er foruddefinerede meddelelser i
listen. Du kan få vist og redigere
tekstskabelonerne eller oprette nye
meddelelser. Der er tre typer
skabeloner tilgængelige: Tekst,
Multimedie og Visitkort.

Tekst

funktion til at sende den valgte
skabelonmeddelelse som MMS.
] Slet: Sletter den valgte skabelon

fra listen over tekstskabeloner.
] Ny skabelon: Brug denne til at

oprette en ny skabelon.
] Slet alt: Sletter alle skabeloner.

(Menu 5.8.1)

Du har adgang til følgende
indstillinger.
] Vis: Vælg denne for at få vist de

valgte skabeloner.
] Rediger: Brug denne til at

redigere den valgte skabelon.
Beskeder
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] Send via MMS: Brug denne

] Send via SMS: Brug denne

funktion til at sende den valgte
skabelonmeddelelse som SMS.

Multimedie

(Menu 5.8.2)

Du kan oprette en
multimedieskabelon, når du har
trykket på den venstre funktionstast
[Ny]. Og den multimedieskabelon, du
gemte som en skabelon, mens du
oprettede en multimediemeddelelse i
billedmeddelelsen (Se side 36).

Indstillinger
SMS
]

Menu 5.9
(Menu 5.9.1)

Når en
meddelelse er sendt, giver den
modtageren mulighed for at svare
og føje omkostningen for svaret til
din telefonregning. Denne funktion
er afhængig af din
tjenesteudbyder.

] Nummer til meddelelsescenter:

Gemmer eller ændrer nummeret til
SMS-centeret, når du sender
SMS'er. Du kan få nummeret fra
din udbyder.

MMS

(Menu 5.9.2)

] Angiv emne: Du kan slå emnet til

eller fra.
] Varigher af dias: I denne menu

kan du konfigurere varigheden af
hver side, når du skriver beskeden.

Beskeder

Meddeleses-typer:
Tekst, Stemme, Fax, National
personsøger, X.400, E-mail,
ERMES
Meddelelsestypen er
sædvanligvis angivet til Tekst. Du
kan konvertere din tekst til andre
formater. Spørg din udbyder om
adgangen til denne funktion.
] Gyldighed: 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.

] Modtageren betaler:

59

Beskeder
] Prioritet: Du kan sende

meddelelsen, når du har
prioritetsniveauet: Lav, Normal og
Høj.
] Gyldighed: Denne nettjeneste

giver dig mulighed for at angive,
hvor lang tid dine
tekstmeddelelser skal gemmes i
meddelelsescenteret.
] Leveringsrapport: Hvis den er

angivet til Til i denne menu, kan du
kontrollere, om meddelelsen blev
leveret.
] Kvittering for læsning: Hvis den

Beskeder
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er angivet til Ja i denne menu, kan
du kontrollere, om meddelelsen er
blevet læst.
] Hent automatisk

- Til: Meddelelserne downloades
automatisk ved modtagelse.

- Fra: Kræver, at du bekræfter, at
du vil downloade meddelelsen.
- Kun privat netværk: Hvis du
vælger denne, downloades
meddelelserne automatisk ved
modtagelse i dit
hjemmenetværk. Hvis du er uden
for dit hjemmenetværksområde,
kræver det, at du bekræfter, at
meddelelsen skal downloades.
] Netværksprofil: Hvis du vil

indlæse MMS'er fra serveren, skal
du angive URL'en til serveren til
MMS'er.
] Tilladt meddelelsestype

- Personlige: Personlige
meddelelser.
- Reklamer: Kommercielle
meddelelser.
- Information: Vigtig information.

Nummer på telefonbesked (Menu 5.9.3)
Du kan modtage beskeder fra
telefonsvareren, hvis denne funktion
understøttes af din
netværkstjenesteudbyder. 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.

Push-meddelelser

(Menu 5.9.4)

Du kan angive, hvorvidt du ønsker at
modtage meddelelsen.

]

(Menu 5.9.5)

Modtag
- Til: Hvis du vælger denne menu,
modtager du infobeskeder på din
telefon.

]

Alarm
- Til: Din telefon bipper, når du
modtager numre til infobeskeder.
- Fra: Telefonen bipper ikke,
selvom du modtager
infobeskeder.

]

Sprog
- Du kan vælge sprog ved at
trykke
[Til/Fra]. Derefter
bliver infobeskeden vist i det
sprog, du har valgt.
Beskeder

Infotjeneste

- Fra: Hvis du vælger denne
menu, modtager du ikke
infobeskeder på din telefon.
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Mine ting
Billeder

Menu 6.1

Mappen Billeder består af
indbyggede links til download af
billeder via internettet. Billeder, der
tages med kameraet, gemmes i
mappen Billeder, og du kan oprette
nye mapper til at håndtere dem.
Når et downloadet link vælges, vises
følgende indstillinger, når du trykker
på den venstre funktionstast
[Indstillinger].
] Vis: Du kan få vist billedet.
] Angiv som: Du kan angive som

Baggrund eller Billed-ID
(kontaktbillede).
Mine ting

] Filoplysninger: Du kan få vist

filoplysningerne.
] Diasshow: Du kan få vist

diasshow.
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] Ny mappe: Du kan oprette en ny

mappe inde i den aktuelt valgte
mappe.
] Slet flere: Sletter det valgte
billede.
] Slet alle: Sletter alle billeder.
] Sorter efter: Du kan sortere
filerne efter dato, type eller navn.

Lyde

Menu 6.2

Her kan du håndtere, sende eller
indstille lyde som ringetoner.
Når et downloadet link vælges, vises
følgende indstillinger, når du trykker
på den venstre funktionstast
[Indstillinger].
] Start: Du kan afspille lyden.
] Angiv som: Du kan angive

Ringetone eller Ringetone-ID
(kontaktringetone).

] Filoplysninger: Du kan få vist

filoplysningerne.
] Ny mappe: Du kan oprette en ny

mappe inde i den aktuelt valgte
mappe.
] Slet flere: Sletter det valgte

billede.
] Slet alt: Sletter alle billeder.
] Sorter efter: Du kan sortere

filerne efter dato, type eller navn.

Videoer

Menu 6.3

- Omdøb: Du kan omdøbe videoen.
- Flyt til mappe: Flytter filen til en
anden mappe.
- Information: Viser oplysninger
om den valgte videofil.
] Ny mappe: Du kan oprette en ny
mappe.
] Sorter efter: Du kan sortere filer
efter navn, dato eller filtype.
] Slet flere: Sletter den valgte

Mine ting

Her kan du håndtere eller sende
downloadede eller optagede
videoklip. Når et downloadet link er
valgt, kan du downloade videoklip
via internettet. Hvis du trykker på
, kan du aktivere videofilen og
trykke på tasten OK igen for at starte
afspilningen.

Følgende er tilgængelige ved brug af
venstre funktionstast [Indstillinger] i
videolisten.
] Send via: Du kan sende det
valgte videoklip via Billedbesked
eller Bluetooth, hvis det ikke er
beskyttet af DRM (Digital Rights
Management).
] Fil

videofil.
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] Slet alt: Sletter alle videofiler.

Du kan se en video vha.
videoafspilleren. Videofiler vises på
listen som miniaturebilleder. Du kan
vælge en video efter ønske ved
hjælp af / / / . Vælg
den ønskede video, og vælg Afspil
for at se den optagede video. Vælg
den venstre funktionstast [Send] for
at knytte den valgte video til en
besked eller e-mail.

Mine ting
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Når indstilling 1 Åbn er valgt, og du
trykker på , afspilles videoklippet
på medieafspilleren. For at holde
pause i afspilningen skal du trykke
på
under afspilningen. For at
fortsætte den afspilning, der er sat
på pause, skal du trykke på
igen.

Når du ser videoklip på
medieafspilleren, er følgende
indstillinger tilgængelige:
] Fil > Information: Du kan

kontrollere oplysninger om
afspillede filer (Navn, Størrelse,
Dato, Type, Afspilningstid,
Copyright).
] Send via: Du kan sende videoen

via Billedbesked eller Bluetooth,
hvis filen ikke er beskyttet af DRM
(Digital Rights Management).
] Slet: Sletter det valgte videoklip.

Andre

Menu 6.4

Alle filtyper kan lagres her. Denne
mappe bruges mest til at
transportere filer fra én pc til en
anden.

Spil

Menu 6.5

Du kan nemt downloade spil og
andre programmer i denne menu.
Bemærk, at der muligvis vil blive
opkrævet ekstra betaling ved brug af
onlinetjenester.

Spil

(Menu 6.5.1)

Når du har valgt en mappe, skal du
trykke på [Indstillinger]. Derefter

] Åbn: Du kan se de gemte spil.
] Slet alt: Du kan slette alt.
] Ny mappe: Opret en ny mappe.

JavaTM er en teknologi, der er
udviklet af Sun Microsystems.
Ligesom man downloader en Javaapplet med en Netscape eller MS
Internet Explorer-browser, kan du
downloade Java MIDlet med en
WAP-telefon. Alt afhængig af den
benyttede udbyder kan du
downloade og køre alle Javabaserede programmer, såsom
Java-spil (MINUS COMMA) på en
telefon. Når du har downloadet et
Java-program, kan du finde det i
Mine spil m.m., hvor du kan vælge
Afspil eller Slet. Java-programfiler
gemmes i telefonen i .JAD- og
.JAR-format.

Mine ting

• Spil: Java-applikationerne, som er
installeret på din telefon. Du kan
afspille eller slette de
downloadede applikationer eller
angive tilslutningsmuligheden. De
downloadede applikationer er
organiseret i mapper. Tryk på den
bløde venstretast d [Vælg] for at
åbne den valgte folder eller åbne
det ønskede MIDI.

vises de undermenuer, der leder til
de forskellige indstillinger.

65

Mine ting
• Programmer: I denne menu kan
du håndtere de Javaprogrammer,
der er i din telefon. Du kan afspille
eller slette downloadede
programmer eller angive
tilslutningsindstillinger.
De downloadede programmer er
ordnet i mapper. Tryk på venstre
funktionstast [Indstillinger], og
vælg Åbn for at åbne den valgte
dias eller MIDlet.

Netværksprofil

Mine ting
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(Menu 6.5.2)

En profil er de netværksoplysninger,
der bruges til at oprette forbindelse
til internettet. Standardprofiler for
visse operatører er gemt i telefonens
hukommelse. Standardprofiler kan
ikke omdøbes.

Hver profil har følgende
undermenuer:
] Aktiver: Aktiverer den valgte

profil.
] Vis: Brug denne til at aktivere og

ændre WAP indstillingerne for den
valgte profil.
] Ny profil: Du kan tilføje en ny

profil.
] Nulstil alt: Nulstil alle profilerne.

Ekstern hukommelse Menu 6.6
Ved hjælp af et USB-kabel kan du
forbinde din telefon direkte til pc'en
og bruge telefonen som lagerenhed
(Flytbar disk). Du kan overføre MP3filer, billeder og videoklip og andet
på pc'en til din telefon.

Profiler
I menuen Profiler kan du regulere og
tilpasse telefonens lydsignaler, så de
varierer afhængig af forskellige
begivenheder, omgivelser og
opkaldsgrupper. Der er seks
forudindstillede profiler: Generelt,
Stille, Kun vibration, Udendørs og
Headset.

Profiler
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Kontakter
Søg

Menu 8.1

1. Vælg Søg. Du bliver bedt om at
indtaste et navn.

- Tekst: Brug denne til at skrive en
SMS til kontakten.

2. Indtast starten af det navn, du
ønsker at finde, og tryk på venstre
funktionstast [Søg].

- Multimedie: Brug denne til at
skrive en MMS til kontakten.

] Du kan åbne Kontakter direkte

ved at trykke på
navigationstasten
standbytilstand.

] Send via: Du kan sende SMS-

eller MMS, Bluetooth.
] Slet: Sletter kontakten.

i

Kontakter

3. Når du har fundet den ønskede
kontakt, kan du ringe op til
nummeret ved at trykke på tasten
. Du kan trykke på venstre
funktionstast [Indstilling] for at
bruge følgende indstillinger.
] Vis: Du kan se navn og nummer.
] Rediger: Du kan redigere navnet

og nummeret.
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] Meddelelse

] Tildel lynopkald: Du kan tildele

nummeret til hurtigkald.
] Tilføj ny: Du kan registrere en ny

kontakt.
] Slet flere: Du kan kontrollere

listen og slette på én gang.
] Kopier til telefon/SIM: Du kan

kopiere en indtastning fra SIMkortet til telefonen eller fra
telefonen til SIM-kortet.

Tilføj ny

Menu 8.2

Du kan tilføje en post til kontakter
ved hjælp af denne funktion.
Der er 2 hukommelser:
telefonhukommelse og SIMhukommelse. Telefonens
hukommelseskapacitet er 1000
poster. Du kan indtaste op til 20 tegn
i hvert navn i telefonhukommelsen.
SIM-kortets hukommelseskapacitet
afhænger af SIM-kortet.
1. Tryk på tasten Menu, og vælg
Kontakter > Tilføj ny.

Menu 8.3

Du kan forbinde en hvilken som helst
tast fra
til
med et navn fra
listen. Du kan foretage et opkald
direkte ved at trykke på denne tast.
1. Rul til Lynopkald, og tryk på [OK].
2. Hvis du vil føje et nummer til
Lynopkald, skal du vælge (Tom).
Derefter kan du søge efter navnet
via Kontakter.
3. Du kan ændre eller slette et
lynopkaldsnummer, foretage et
opkald eller sende en meddelelse
ved at trykke på venstre
funktionstast [Indstillinger].
Kontakter

2. Du kan føje nye kontaktposter til
SIM-hukommelsen eller
telefonhukommelsen.

Lynopkald
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Kontakter

Samtalegrupper

Menu 8.4

Du kan tilføje op til 20 medlemmer
pr. gruppe, med maks. 7 grupper i alt.
1. Vælg Opkaldsgrupper. Alle
gruppelister vises: Familie, Ven,
Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2,
Gruppe 3.
2. Vælg det gruppenavn, du vil
håndtere, ved at trykke på venstre
funktionstast [Indstillinger].
Følgende undermenuer vises.
] Vis medlemmer: Viser

medlemslisten i gruppen.
] Grupperingetone: Brug denne til

Kontakter
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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 bruges,
når du modtager et opkald fra en
person i gruppen.
] Tilføj medlem: Føj et medlem til

gruppen. Du kan tilføje op til 20
medlemmer pr. gruppe.
] Fjern medlem: Fjerner

medlemmet fra listen over
gruppemedlemmer. Kontaktposten
forbliver i Kontakter.
] Fjern alle medlemmer: Fjerner

alle medlemmerne.
] Omdøb: Tildeler et nyt navn til

gruppen.
] Nulstil alt: Lader dig nulstille alt.

Kopier alt

Menu 8.5

Slet alt

Menu 8.6

Du kan kopiere/flytte poster fra SIMkorthukommelsen til telefonens
hukommelse og omvendt.

Du kan slette alle indtastninger på
SIM-kortet og i telefonen. Denne
funktion kræver sikkerhedskode.

] SIM til telefon: Brug denne til at

Tryk på
for at vende tilbage til
standbytilstand.

kopiere indtastningen fra SIMkortet til telefonhukommelsen.
] Telefon til SIM: Brug denne til at

kopiere indtastningen fra
telefonhukommelsen til SIMkortet.
Du har adgang til følgende
indstillinger.

• Slet oprindelig: De oprindelige
opkaldsnumre slettes ved
kopiering.

Se valgmuligheder

Menu 8.7

(Menu 8.7.1)

Du kan indstille visningen for
Kontakter.
] Kun navn: Når du søger i

Kontakter, viser listen kun navne.
] Navn & nummer: Når du søger i

Kontakter, viser listen navne og
numre.

Kontakter

• Bevar oprindelig: De oprindelige
opkaldsnumre beholdes ved
kopiering.

Indstillinger
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Kontakter
] Med billeder: Når du søger i

Kontakter, viser listen navne og
tilsvarende billeder.

Information

Menu 8.8

] Tjeneste-opkaldsnr.

(SIM-afhængig): Brug denne til
at få vist listen over de
serviceopkaldsnumre (SDN), der er
tildelt af din netværksoperatør
(hvis det understøttes af SIMkortet). Disse numre omfatter
nødopkaldsnumre,
telefonbogsforespørgsler og
telefonsvarernumre.
Kontakter
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1. Vælg indstillingen
Serviceopkaldsnummer.
2. Navnene på de tilgængelige
tjenester vises.

3. Brug op- eller nedtasterne til at
vælge en tjeneste. Tryk på
.
] Eget nummer (SIM-afhængigt):

Brug denne til at få vist dit
telefonnummer på SIM-kortet.
] Mit visitkort: Med denne

funktion kan du oprette dig eget
visitkort med dit navn og
mobiltelefonnummer. Hvis du vil
oprette et visitkort, skal du trykke
på den venstre funktionstast
[Ny] og indtaste oplysningerne i de
respektive felter.

Indstillinger
Dato og tid

Menu 9.1

Her kan du foretage indstilling af
dato og tid.

Dato

(Menu 9.1.1)

Indtast aktuel dato.

Datoformat

(Menu 9.1.2)

Vælg datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Tid

(Menu 9.1.3)

Indtast aktuel tid.
(Menu 9.1.4)

Du kan vælge mellem 12- og 24timers format.

(Menu 9.1.5)

Når Automatisk opdatering er
konfigureret, opdateres klokkeslæt
og dato automatisk i
overensstemmelse med den aktuelle
tidszone.

Sprog

Menu 9.2

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 SIMkortet ikke understøttes af telefonen.

Indstillinger

Tidsformat

Automatisk opdatering
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Indstillinger

Skærmindstillinger

Menu 9.3

(Menu 9.3.4)

Brug denne til at indstille displayet
på LCD-skærmen i standbytilstand.

Du kan få vist genvejene på
startsiden. Du kan gå direkte til en
bestemt menu ved hjælp af
genvejene.

Timer til baggrundslys

Tema

Baggrund

(Menu 9.3.1)

(Menu 9.3.2)

(Menu 9.3.5)

Du kan angive varigheden for
skærmens baggrundsbelysning.

Du kan vælge, hvilke temaer der skal
vises på skærmen.

Lysstyrke

Menuformat

(Menu 9.3.3)

Lysstyrken på skærmen kan justeres
fra 40 % til 100 %.

Indstillinger
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Genvej til startbilledet

(Menu 9.3.6)

Du kan vælge det ønskede
menuformat fra Gitterstil og En efter
en-stil.

Standby-tekst

(Menu 9.3.7)

Hvis du vælger Til, kan du redigere
teksten, som vises i standbystilstand.

Netværksnavn

(Menu 9.3.8)

Hvis funktionen er aktiveret, vises
netværksnavnet på hoveddisplayet.

Ring op font farve

(Menu 9.3.9)

Hvis du vælger Til, Fra
opkaldsskrifttypen forskellige farver
(ikke kun sort).

Forbindelser
Bluetooth

Menu 9.4

(Menu 9.4.1)

Bluetooth-forbindelse
Telefonen har indbygget trådløs
Bluetooth-teknologi, der giver dig
mulighed for at oprette trådløs
forbindelse mellem din telefon og
andre Bluetooth-enheder, f.eks. et
håndfrit sæt, en pc, en PDA eller
andre telefoner.

Indstillinger

Du kan for eksempel føre en samtale
via et trådløst Bluetoothbaseret
håndfrit sæt eller surfe på internettet
med en trådløs forbindelse via en
mobiltelefon. Du kan også udveksle
visitkort, kalenderemner og billeder.
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Indstillinger
Bemærk

Bemærk

] Vi anbefaler, at din telefon og den

] Du kan kun vælge et andet netværk

Bluetooth-enhed, du kommunikerer
med, er inden for en afstand af 10
meter. Forbindelsen kan forbedres,
hvis der ikke findes massive
genstande mellem din telefon og
den anden Bluetooth-enhed.

Bemærk
] Understøttet Bluetooth-software

(Bluetooth-programmer) til DUN:
- WIDCOMM Bluetooth til version
1.4 og 3.0

Netværksindstillinger
Indstillinger
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(Menu 9.4.2)

Med funktionen
Netværksindstillinger kan du angive,
om netværket til roaming (uden for
dit hjemmeområde) skal vælges
automatisk, manuelt eller angives
som foretrukket.

end dit hjemmenetværk, hvis det har
en gyldig roaming-aftale med dit
hjemmenetværk.

Netværksvalg

(Menu 9.4.2.1)

Automatisk
Brug denne til at søge automatisk og
vælge et netværk, der er tilgængeligt
i dit område.
Manuel
Hvis du vil vælge det ønskede
netværk manuelt fra en liste af
netværk, kan du aktivere denne
funktion. Hvis forbindelsen til det
manuelt valgte netværk bliver
afbrudt, udsender telefonen en
fejltone, og du vil blive bedt om at
vælge netværk igen.

Det valgte netværk skal have en
roaming-aftale med dit
hjemmenetværk. Du kan vælge et
andet netværk, hvis telefonen ikke
kan få adgang til det valgte netværk.
Bemærk
] Telefonen vender som standard

tilbage til Automatisk, hvis den
slukkes.

(Menu 9.4.2.2)

Kun PCS
Afhængigt af netværket kan du kun
vælge PCS.
EGSM/DCS
Afhængigt af netværket kan du
vælge EGSM/DCS.

GPRS-indstillinger
(Menu 9.4.2.3)
Du kan indstille GPRS-forbindelse alt
efter situationen.
ADGANGSPUNKT
(Menu 9.4.2.4)
Denne menu viser listen med
adgangspunkter. Du kan oprette nye
profiler og slette eller redigere dem
ved hjælp af menuen Valg.

Indstillinger

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.

Skift frekvensbånd
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Indstillinger
Modem

(Menu 9.4.3)

Viderestil

(Menu 9.5.1)

Du kan aktivere USBforbindelsestilstanden på din telefon
til flere anvendelser. Hvis du
anvender en lagerenhed som f.eks.
et USBhukommelseskort, skal der
vælges Lagerenhed i denne menu.
Lagerenhed er kun tilgængelig for
eksterne hukommelseskort.

Viderestillingstjenesten giver dig
mulighed for at viderestille
indgående stemme-, fax-, og
dataopkald til et andet nummer. For
nærmere information, kontakt din
udbyder.

Hvis du anvender en datatjeneste
som f.eks. en pcprogrampakke, skal
du vælge Datatjeneste i denne
menu.

] Hvis optaget: Viderestiller

] Alle stemmeopkald: Viderestiller

alle stemmeopkald.
stemmeopkald, når telefon er i
brug.
] Hvis intet svar: Viderestiller

stemmeopkald, som ikke besvares.
Indstillinger
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Opkalds-indstillinger Menu 9.5
Du kan indstille den menu, der er
relevant for opkaldet, ved at trykke
på
[OK] i menuen Indstillinger.

] Hvis uden for rækkevide:

Viderestiller stemmeopkald, når
telefonen er slukket eller i et
område, som ikke er dækket af et
net.

] Alle dataopkald: Viderestiller

altid til et nummer med pcforbindelse.
] Annuller alt: Annullerer alle

] Annuller: Deaktiverer den

tilsvarende tjeneste.
] Vis status: Viser status for den

tilsvarende tjeneste.

viderestillingstjenester.

Undermenuerne
Omstillingstjenestemenuerne har de
undermenuer, der vises nedenfor.
] Aktiver: Aktiverer den tilsvarende

tjeneste.

- Til andet nr.: Indtaster nummeret
til omstilling.
- Til foretrukne: Du kan kontrollere
de seneste 5 omstillede numre.

(Menu 9.5.2)

] Skub åben: Hvis du vælger denne

menu, kan du kun modtage
indgående opkald, når du åbner
klappen.
] Vilkårlig tast: Hvis du vælger

denne menu, kan du modtage et
indgående opkald ved at trykke på
en hvilken som helst tast undtagen
[Afslut] og
.
] Send kun nøgle: Hvis du vælger

denne menu, kan du kun modtage
et indgående opkald ved at trykke
på
[Send].

Indstillinger

- Til person-meddelelse:
Videresender til
meddelelsescentret. Denne
funktion vises ikke ved menuerne
Alle dataopkald og Alle
faxopkald.

Svartilstand
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Indstillinger
Send mit nummer

(Menu 9.5.3)

] Fabriksindstillinger: Hvis du

vælger denne funktion, kan du
sende dit telefonnummer, hvis du
har to linier til rådighed, fx linje 1
eller linje 2.
] Til: Hvis du vælger denne

funktion, kan du sende dit
telefonnummer til en anden
person. Det betyder, at dit
telefonnummer vil blive vist på
modtagerens display.
] Fra: Dit telefonnummer vil ikke

blive vist.
Indstillinger
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Ventende opkald

(Menu 9.5.4)

Netværket gør dig opmærksom på
indgående opkald, mens du er i gang
med en samtale. Vælg Aktiver for at
bede netværket om at aktivere

ventende opkald, vælg Annuller for
at bede netværket deaktivere
ventende opkald, eller vælg Vis
status for at kontrollere, om
funktionen er aktiv eller ej.

Minutadvarsel

(Menu 9.5.5)

Når den er indstillet til Til, bipper
telefonen hvert minut under et
udgående opkald for at holde dig
informeret om opkaldets varighed.

Auto-genopkald

(Menu 9.5.6)

Vælg Til, så foretager telefonen højst
fem forsøg på at oprette forbindelse,
når det første forsøg er mislykket.

Send DTMF-toner

(Menu 9.5.7)

Med DTMF-toner kan din telefon
bruge automatisk omstilling.

Sikkerhed
PIN-kodeanmodning

Menu 9.6

(Menu 9.6.1)

I denne menu kan du indstille
telefonen, så den anmoder om SIMkortets PIN-kode, når telefonen
tændes. Hvis denne funktion er
aktiveret, vil du blive bedt om
indtaste PIN-kode.
1. Vælg PIN-kode-anmodning i
menuen til sikkerhedsindstillinger,
og tryk på
[OK].
2. Angiv Aktiver/Deaktiver.

5. Du kan indtaste din PUK-kode op
til 10 gange. Hvis du indtaster den
forkerte PUK-kode mere end 10
gange, kan du ikke låse din telefon
op. Så skal du kontakte din
tjenesteudbyder.

Autom. tastaturlås

(Menu 9.6.2)

Hvis du aktiverer denne funktion,
bliver tastaturet automatisk l åst
efter en prædefineret forsinkelsestid,
når klappen er lukket.

Indstillinger

3. Hvis du ønsker at ændre
indstillingen, skal du indtaste PINkoden, når du tænder telefonen.

4. Hvis du indtaster den forkerte PINkode mere end 3 gange, låses
telefonen. Hvis PIN-koden
spærres, skal du indtaste din PUKkode.
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Indstillinger
Håndfri lås

(Menu 9.6.3)

Du kan bruge sikkerhedskoden til at
undgå uautoriseret brug af telefonen.
Når du tænder telefonen, vil den
bede om sikkerhedskoden, hvis du
indstiller telefonlåsen til Når der
tændes. Hvis du indstiller
telefonlåsen til Når SIM udskiftes, vil
din telefon kun bede dig om
sikkerhedskoden, når du skifter SIMkort.

Opkalds-spærring

Indstillinger
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(Menu 9.6.4)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der
fra din telefon foretages eller
modtages opkald af en bestemt
kategori. Til denne funktion skal
benyttes en adgangskode til
opkaldsspærring.

] Alle udgående

Spærrer alle udgående opkald.
] Udgående internationale

Spærrer alle udgående
internationale opkald.
] Spær alle internationale

samtaler undtagenhjem
Spærring af alle internationale
udgående opkald undtagen opkald
via eget netværk.
] Alle indgående

Spærrer alle indgående opkald.
] Indgående fra udlandet

Spærrer alle indgående opkald
under roaming.
] Annuller alt

Annullerer alle opkaldsspærringer.
] Rediger adgangskode

Du kan ændre adgangskode for
opkaldsspærring.

] Fra

Undermenuerne:
• Aktiver
Lader dig anmode netværket om
at slå opkaldsbegrænsning til.

] Nummerliste

Du kan se nummerlisten, der er
gemt som Faste opkaldsnumre.

• Annuller
Slå den valgte
opkaldsbegrænsning fra.
• Vis status
Vis status, uanset om opkaldene
er spærrede eller ej.

Fast opkaldsnummer

Du kan annullere funktionen til
faste opkaldsnumre.

(Menu 9.6.5)

] Til

Du kan begrænse dine udgående
opkald til valgte telefonnumre.

(Menu 9.6.6)

PIN er en forkortelse af Personal
Identification Number (NB WITHOUT
BRACKETS) og benyttes til at
forhindre uautoriseret brug af
telefonen. Du kan ændre
adgangskoderne: PIN1-kode, PIN2kode, Sikkerheds-kode.
1. Hvis du vil ændre
sikkerhedskoden/PIN2-koden, skal
du indtaste din oprindelige kode
og derefter trykke på
[OK].

Indstillinger

Du kan afgrænse dine udgående
opkald til valgte telefonnumre.
Numrene er beskyttede af din PIN2kode.

Skift koder
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Indstillinger
2. Indtast den nye sikkerhedskode/
PIN2-kode, og bekræft dem.

Flytilstand

Menu 9.7

Strømsparer

Menu 9.8

På den måde kan du benytte de af
telefonens funktioner, der ikke
kræver det trådløse netværk, mens
du befinder dig i et fly eller steder,
hvor det trådløse netværk er afbrudt.

Beslut, om strømsparertilstanden
skal aktiveres eller ej.

Hvis du har slået flytilstand til, vises
dette ikon på skærmen i stedet for
ikonet for netværkssignal.

Du kan gendanne alle
fabriksindstillinger. Du skal bruge en
sikkerhedskode for at aktivere denne
funktion.

] Til: Du kan ikke foretage (eller

Indstillinger

modtage) nogle opkald, herunder
nødopkald, eller benytte andre
funktioner, der kræver
netværksdækning
] Fra: Du kan deaktivere

flytilstanden og genstarte
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håndsættet for at få adgang til
netværket.

Nulstil

Hukommelsesstatus
Du kan kontrollere status for
hukommelse i brug.

Menu 9.9

Menu 9.0

Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange
forskellige kommunikationsbehov.

Standardbatteri

Oplader
Opladeren giver
dig mulighed
for at oplade
batteriet, når du
ikke befinder
dig hjemme
eller på kontoret.

Personligt håndfrit sæt

Bemærk

Kan sluttes til
din telefon, så
du kan få frie
hænder.

] Benyt altid originalt LG-tilbehør.
] Brug af andet tilbehør kan betyde at

garantien bortfalder.
forskellige regioner. Henvend dig til
din lokale forhandler, hvis du har
spørgsmål.

Tilbehør

] Tilbehør kan variere mellem
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Tekniske data
Normal
Produktnavn : KG290
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Netto vægt : 54.5g

Rumtemperatur
Maks. : +55°C (afladning), +45°C (opladning)
Min. : -10°C

Tekniske data
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KG290
KÄYTTÖOPAS
- Suomi

Lue tämä opas huolellisesti ennen matkapuhelimen
käyttöä. Säilytä opas tulevaa käyttöä varten.

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

Alistuminen radioaalto
energialle
Turvallinen ja tehokas käyttö
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Altistuminen radioaaltoenergialle
ja SAR-arvo
KG290-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 LGmatkapuhelinten 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 SARarvo korvalla pidettynä on 0.752
W/kg (10g).
] SAR-datatiedot niille

VAROITUS!
Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin
tarkoitettuja akkuja, latureita ja
oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin
tarkoitettujen laitteiden käyttö voi
mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.
] Älä pura puhelinta. Jos puhelin on

rikki, vie se valtuutetulle
huoltohenkilölle.
] Puhelin ei saa joutua kosketuksiin

muiden sähköisten laitteiden,
kuten television, radion tai
tietokoneen, kanssa.
] Puhelin on pidettävä riittävän

kaukana lämmönlähteistä, kuten
lämpöpattereista ja keittotasoista.

Turvallinen ja tehokas käyttö

maille/alueille, joissa on
hyväksyttyIEEE:n (Institute of
Electrical and Electronics
Engineers)suosittama SAR-arvo,
joka on keskimäärin
1,6wattia/kilogramma (W/kg)
laskettuna keskimäärin
10gramman kudosmassaa kohti.
(esimerkiksi USA:ssa,Kanadassa,
Australiassa ja Taiwanissa).

Tuotteen huolto ja
ylläpito

7

Turvallinen ja tehokas käyttö
] Älä ikinä laita puhelintasi

mikroaaltouuniin, koska se voi
aiheuttaa akun räjähtämisen.
] Älä pudota puhelinta.
] Mekaaninen värinä ja iskut voivat

vaurioittaa puhelinta.
] Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos

se peitetään kääreellä tai
muovilla.
Turvallinen ja tehokas käyttö

] 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
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näyttöön voi vahingoittaa laitetta.

] Isku terävällä esineellä puhelimen

näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
] Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa

puhelinta.
] Ole varovainen käyttäessäsi

lisävarusteita, kuten
handsfreelaitetta. Varmista että
johdot eivät ole tiellä. Älä koske
puhelimen antenniin
tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas
käyttö
Puhelimen käyttäminen
tehokkaasti mahdollisimman
pienellä virrankulutuksella
] Älä kosketa antennia puhelimen

käyttämisen aikana. Antennin
koskettaminen saattaa heikentää
puhelun laatua. Se saattaa myös

lisätä puhelimen virrankulutusta ja
lyhentää puhe- ja valmiusaikaa.

Sähkölaitteet

Liikenneturvallisuus
Tarkista matkapuhelimen
käyttöä koskevat lait ja
määräykset.

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa
häiriötä matkapuhelimen
kuuluvuuteen.

] Älä pidä matkapuhelinta kädessä

] Älä käytä matkapuhelinta

] Käytä handsfree-laitetta, jos

] Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä

joihinkin kuulolaitteisiin.
] Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä

häiriötä televisioon, radioon tai
pöytätietokoneeseen jne.

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.

Turvallinen ja tehokas käyttö

lääketieteellisten laitteiden
läheisyydessä, jos et ole varma,
aiheuttavatko ne toisilleen
häiriötä. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen lähellä,
esimerkiksi rintataskussa.

ajaessa.
] Keskity ajaessa liikenteeseen.
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Turvallinen ja tehokas käyttö
] Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta

tai handsfree laitteita turvatyynyn
lähelle. Jos langattomat laitteet
on asennettu väärin ja turvatyyny
laukeaa, voit loukkaantua
vakavasti.

Turvallinen ja tehokas käyttö
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Kun kuuntelet musiikkia,
varmista aina että
äänenvoimakkuus on säädetty
kohtuulliselle tasolle, jotta
pysyt tietoisena ympäristöstäsi.
Tämä on erityisen tärkeää katua
ylitettäessä.

Estä kuulovauriot
Pitkäaikainen altistuminen kovalle
melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen
takia suosittelemme, ettet kytke
puhelintasi päälle tai pois päältä
lähellä korvaasi. Lisäksi
suosittelemme että säädät sekä
musiikin että puheluiden
äänenvoimakkuuden kohtuulliselle
tasolle.

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

Räjähdysaltis kaasuseos
] Älä käytä puhelinta huoltoasemien

läheisyydessä. Älä käytä puhelinta
polttoaineiden tai kemiallisten
aineiden läheisyydessä.
] Älä kuljeta tai säilytä

Lentokone
Langattomat laitteet voivat
aiheuttaa häiriötä
lentokoneessa.
] Sulje matkapuhelin ennen

astumista lentokoneeseen.

koneessa ilman
lentohenkilökunnan lupaa.

Lapset
Säilytä puhelinta lasten
ulottumattomissa. Puhelimessa on
pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä
käytettävissä kaikissa
matkapuhelimen käyttötilanteissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa
pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa.

Turvallinen ja tehokas käyttö

räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä
tai räjähteitä ajoneuvossa
samassa tilassa, jossa kuljetat
matkapuhelinta ja sen
lisävarusteita.

] Älä käytä matkapuhelinta
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Turvallinen ja tehokas käyttö

Akun tiedot ja huolto
] Akkua ei tarvitse käyttää täysin

loppuun ennen uudelleenlatausta.
Toisin kuin muissa
akkujärjestelmissä, KG290matkapuhelimen akussa ei esiinny
muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun
suoritusta.
] Käytä vain LG:n akkuja ja latureita.

Turvallinen ja tehokas käyttö
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LG:n laturit on suunniteltu
pidentämään akun käyttöikää.
] Älä pura akkua osiin tai altista sitä

oikosululle.
] Pidä akun metalliset

kosketuspinnat puhtaina.

] Kun akun suorituskyky heikkenee

liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi
ladata uudelleen satoja kertoja,
ennen kuin se täytyy vaihtaa
uuteen.
] Jos akkua ei ole käytetty pitkään

aikaan, se on hyvä ladata täyteen
ennen käyttöä.
] Älä altista akkulaturia suoralle

auringonvalolle tai käytä sitä
kosteissa tiloissa, kuten
kylpyhuoneessa.
] Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin

tiloihin, sillä akun suorituskyky voi
heikentyä.

KG290 ominaisuudet
Puhelimen osat
Etunäkymä

Takanäkymä
Antenni
Kaiutin

Kantohihnan
reikä
Kameran
linssi

Näyttö

Akku

SIM-korttipaikka
Ulkoinen
muistipaikka

KG290 ominaisuudet

Navigointinäppäimet
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KG290 ominaisuudet
Vasen näkymä

Oikea näkymä

Ylös/Alas-sivunäppäimet
] Kun

avaat läpän, voit säätää
näppäinäänten
voimakkuuttalepotilassa ja
puhelun äänenvoimakkuutta
puhelun aikana.

Kameranäppäin
KG290 ominaisuudet
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Kuuloke

Puhelin auki
Kaiutin

Numeronäppäimet
] Näillä näppäimillä valitaan

numero valmiustilassa
sekäkirjoitetaan numeroja ja
kirjaimia muokkaustilassa.
Toiminto muuttuu, kun
näppäintä painetaan pitkään.

Näyttö

Vasen valintanäppäin
/ Oikea valintanäppäin

• Kansainvälisten puhelujen
suunta lisätään painamalla
.

] Näillä näppäimillä

• Puhelujen
pikavalintanäppäimet ovat
.
• Lisää tauon valittaessa
numeroita ja lepotilassa
vaihtaa linjaa
.

suoritetaan näytössä
näppäimen
yläpuolellaolevan
tekstin osoittama
toiminto.

Lopetus- ja
virtanäppäin

KG290 ominaisuudet

• Vastaajapalveluun soitetaan
painamalla
.
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KG290 ominaisuudet

Musiikkinäppäimet
] Valitsee valikkovaihtoehtoja ja

vahvistaa toimet.
] WAP yhteys (pitkä painallus)

Poistonäppäin
] Poistaa merkin joka painalluksella.

Navigointinäppäimet
] Perustilassa:

KG290 ominaisuudet

Ylänavigointinäppäin: pikanäppäin
uuden viestinluomiseen.
Alanavigointinäppäin: pikanäppäin
puhelinluettelostaetsimiseen.
Vasen navigointinäppäin:
profiilien pikanäppäin.
Oikea navigointinäppäin:
suosikkien pikanäppäin.
] Valikossa: selaa ylös ja alas.
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Poista kaikki syötetty sisältö pitämällä
näppäintä alhaalla. Näppäintä
painamalla voit myös siirtyä takaisin
edelliseen näyttöön.

Lähetysnäppäin
] Tällä näppäimellä valitaan numero ja

vastataan puheluun. Jos tätä näppäintä
painetaan valitsematta numeroa,
puhelin näyttää viimeksi soitetut,
vastatut ja vastaamatta jääneetpuhelut.

Näytön tiedot
Näytössä on useita kuvakkeita,
joiden selitykset on alla.

Kuvake/merkki Kuvaus
Vastaajassa on viesti.
Vail värinä on kytketty
pois.

Näytön kuvakkeet

Äänetön-profiili käytössä.

Kuvake/merkki Kuvaus
Osoittaa verkkosignaalin
voimakkuuden.

Yleinen-profiili käytössä.

GPRS-palvelu on
käytettävissä.

Kova ääni-profiili käytössä.
Nappikuuloke-profiili
käytössä.
Soitonsiirto mahdollinen.

Akun varauksen tila.
Saapuneet tekstiviesti.
Bluetooth-yhteys on päällä.

Puhelin ottaa yhteyttä
WAP-palveluun.

KG290 ominaisuudet

Herätys on asetettu ja
käytössä.
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Asennus
SIM-kortin ja akun
asettaminen
1. Aseta SIM-kortti paikalleen.
Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen
ja liu'uta se paikalleen. Liu’uta SIMkorttipidike kortteineen paikoilleen.
Varmista, että SIM-kortti on asetettu
oikein paikoilleen ja että kortin
metallinen kosketuspinta on alaspäin.
Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti
ja työntämällä sitä vastakkaiseen
suuntaan.

SIM-kortin poistaminen
Huomautus
] SIM-kortin metallinen liitinpinta

Asennus

naarmuuntuu helposti. Käsittele ja
asenna SIM-kortti erityisen
varovasti. Seuraa SIM-kortin
mukana toimitettuja ohjeita.

SIM-kortin asettaminen
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2. Aseta akku paikalleen.

3. Akun poistaminen.
Sammuta virta. (Jos virta jää päälle,
tallennetut puhelinnumerot ja viestit
saattavat tuhoutua.) Paina akun
vapautusvipua  ja avaa akku .
Poista akku.

Asennus
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Asennus

Akun lataamien
Aseta akku paikalleen ennen kuin
kytket laturin puhelimeen.

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät,
kun akku on ladattu.

1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan
osoittamalla tavalla, työnnä
akkusovittimen liitin puhelimen
alaosassa olevaan liitäntään
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Asennus
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2. Kytke sovittimen toinen pää
pistorasiaan. Käytä ainoastaan
puhelimen mukana toimitettua
laturia.

Varoitus!
• Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin,
sillä se voi vahingoittaapuhelinta ja/tai
laturia.
• Jos käytät laturia ulkomailla, käytä
sopivaa pistokesovitinta.
• Älä poista akkua tai SIM-korttia
latauksen aikana.

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. Kun akku on latautunut täyteen,
akun kuvakkeen palkit pysähtyvät
ja näytölle tulee viesti "Täynnä".
2. Irrota laturi pistorasiasta. Irrota
laturi puhelimesta painamalle
liittimen kummallakinpuolella
olevia harmaita kielekkeitä ja vedä
liitin ulos.
Huomautus

Laturin irrottaminen
Irrota sovitin puhelimesta alla olevan
kuvan osoittamalla tavalla.

] Varmista, että akku on täysin

latautunut ennen
puhelimenensimmäistä käyttökertaa.
] Älä irrota akkua tai SIM-korttia

lataamisen aikana.
] Jos akku ei ole täysin latautunut,

Asennus

katkaise puhelimesta virta jakytke se
sitten uudelleen virtanäppäimellä.
Irrota sitten akku, aseta se takaisin
paikalleen ja lataa seuudelleen.
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Asennus

Muuta koodeja

PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)

Tässä osassa kuvatuilla
käyttökoodeilla voidaan
estääpuhelimen luvaton käyttö. Voit
vaihtaa käyttökoodit (paitsi PUK- ja
PUK2-koodit) Vaihdakoodit toiminnolla [Valikko 9.6.6].

Joidenkin SIM-korttien mukana
toimitettava PIN2-koodivaaditaan
käytettäessä eräitä toimintoja, kuten
puhelunhinnan näyttö ja kiinteän
numeron käyttö. Nämä toiminnot
ovat käytettävissä vain, jos verkkooperaattorisi tukee niitä. Lisätietoja
saat operaattorilta.

PIN-koodi (4 - 8 numeroa)

Asennus
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PIN-koodi (Personal Identification
Number) suojaa SIMkorttialuvattomalta käytöltä. PINkoodi toimitetaan tavallisesti SIMkortin mukana. Kun PIN-koodin
kysely on käytössä, puhelin kysyy
PIN-koodiajoka kerta, kun siihen
kytketään virta. Kun PIN-koodin
kysely ei ole käytössä, puhelin ottaa
yhteydenverkkoon suoraan kysymättä
PIN-koodia.

PUK-koodi (4 - 8 numeroa)
PUK-koodia (PIN Unblocking Key)
tarvitaan avattaessa lukittuaPINkoodia. PUK-koodi voidaan toimittaa
SIM-kortin mukana. Jos et ole
saanut koodia, pyydä se
operaattoriltasi. Jos kadotat koodin,
ota yhteyttä operaattoriisi.

PUK2-koodi (4 - 8 numeroa)

Puheluneston salasana

Joidenkin SIM-korttien mukana
toimitettavaa PUK2-koodiatarvitaan
avattaessa lukittua PIN2-koodia. Jos
kadotat koodin, ota yhteyttä
operaattoriisi.

Tarvitset puheluneston salasanaa,
kun käytätpuhelunestotoimintoa.
Saat salasanan verkkopalvelun
tarjoajalta, kun tilaat
tämäntoiminnon.

Turvakoodi (4 - 8 numeroa)

Asennus

Turvakoodi suojaa puhelinta
luvattomalta käytöltä. Turvakoodin
oletusarvo on 0000, ja sitä
vaaditaan, kun haluatpoistaa
puhelimesta kaikki puhelintiedot ja
aktivoida Palautaasetukset -valikon.
Turvakoodia tarvitaan myös
puhelimen lukituksen
käyttöönottamiseen tai avaamiseen.
Lukitus ehkäisee puhelimenluvatonta
käyttöä. Turvakoodin vakioasetusta
voi muuttaa Suojausasetuksetvalikossa.
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Yleiset toiminnot
Soittaminen ja
vastaaminen

Puhelun soittaminen
puheluluettelosta
1. Paina lepotilassa näppäintä
,
jolloin näet
viimeisimmänvastaahuomautustun
, soitetun ja vastaamattoman
puhelun.

Puhelun soittaminen
1. Varmista, että puhelimeen on
kytketty virta.
2. Näppäile puhelinnumero, myös
suuntanumero.

2. Valitse haluamasi puhelinnumero
ylä-ja alanavigointinäppäimillä.

] Voit poistaa numeroita

Yleiset toiminnot
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painamalla
-näppäintä.
Voit poistaa koko
puhelinnumeron pitämällä
poistonäppäintä
alhaalla.
3. Soita numeroon painamalla
lähetysnäppäintä
.
4. Lopeta puhelu painamalla
näppäintä tai oikeaa
valintanäppäintä.

-

3. Soita numeroon painamalla
näppäintä.

-

Ulkomaanpuhelun soittaminen
1. Kansainvälisten puhelujen
suunnan saat painamalla
näppäintä pitkään. +-merkin
kirjoittaminen valitsee
automaattisestiulkomaansuunnan.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen

2. Kirjoita suuntanumerot ja
puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla
näppäintä.

-

Puhelun lopettaminen
Kun olet lopettanut puhelun, paina
lopetusnäppäintä
.

Puhelun soittaminen
puhelinluettelosta

Huomautus
] Kun puhelin on auki ja

valmiustilassa, sivunäppäimillä voi
säätää näppäinäänien voimakkuutta.

Yleiset toiminnot

Voit tallentaa säännöllisesti
käyttämiäsi nimiä
japuhelinnumeroita SIM-korttiin
ja/tai puhelimen muistiin. Voit valita
numeron hakemalla haluamasi
nimenyhteystiedoista ja painamalla
-näppäintä.

Voit säätää kuulokkeen
äänenvoimakkuutta puhelun
aikanasivunäppäimillä . Voit lisätä
äänenvoimakkuutta ylemmällä
sivunäppäimellä ja vähentää
alemmalla sivunäppäimellä.
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Yleiset toiminnot
Puheluun vastaaminen
Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi
ja näytössä vilkkuupuhelinkuvake.
Jos puhelin tunnistaa soittajan,
soittajan puhelinnumero
näkyynäytössä (tai nimi/valokuva, jos
soittajan tiedot on
tallennettupuhelinluetteloon).
1. Vastaa tulevaan puheluun
avaamalla puhelin. (Kun
vastaustilaksi on määritetty Avaa
läppä. (Valikko 9.5.2).
Huomautus
Yleiset toiminnot
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] Jos vastaustilaksi on määritetty

Paina näppäintä (katso s. 59),voit
vastata puheluun painamalla mitä
tahansa näppäintäpaitsi
näppäintä tai oikeaa
valintanäppäintä.

] Voit hylätä saapuvan puhelun

pitämällä jompaa
kumpaapuhelimen vasemman
puolen sivunäppäintä
painettunaavaamatta puhelinta.
] Voit vastata puheluun myös

käyttäessäsi puhelinluetteloa
taimuita valikkotoimintoja.
2. Lopeta puhelu sulkemalla puhelin
tai painamalla
-näppäintä.

Signaalin voimakkuus
Signaalin voimakkuus näkyy
puhelimen näytössä
signaalinvoimakkuuden ilmaisimessa
(
) Signaalin voimakkuus voi
vaihdella, erityisesti sisätiloissa.
Ikkunan läheisyyteen siirtyminen
saattaa parantaakuuluvuutta.

Tekstin syöttäminen
Numeroita ja kirjaimia syötetään
puhelimen näppäimistöllä. Voit
esimerkiksi kirjoittaa nimiä
puhelinluetteloon, kirjoittaa
tekstiviestin tai laatia tiettyä
tapahtumaa koskevan ilmoituksen
kalenteriin.
Puhelimessa ovat käytössä seuraavat
tekstinsyöttötavat.

T9-tila

ABC-tila
Tässä tilassa painiketta
painetaan yhdestä neljään
kertaan oikean kirjaimen
valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)
Numerot näppäillään yksi
kerrallaan. 123-tila valitaan
painamalla
, kunnes 123tila tulee näkyviin.

Yleiset toiminnot

Tässä tilassa sanojen
syöttämiseksi kunkin kirjaimen
painiketta painetaan vain kerran.
Jokaiseen painikkeeseen kuuluu
enemmän kuin yksi kirjain. T9tila vertaa valintoja
automaattisesti puhelimen
sanakirjaan valitakseen oikean

sanan. Tässä tilassa ei tarvitse
näppäillä yhtä paljon kuin
perinteisessä ABC-tilassa. Tämä
tunnetaan myös ennustavana
tekstinsyöttönä.
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Yleiset toiminnot
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen
1. Kun kursori on kentässä, johon
voidaan syöttää merkkejä,
tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy
nestekidenäytön oikeassa
yläkulmassa.
2. Voit vaihtaa tekstinsyöttö tilaa
painamalla
näppäintä. Voit
valita jonkin käytettävissä olevista
tekstinsyöttötiloista.

T9-tilan käyttäminen
Yleiset toiminnot
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Ennakoivan T9-tekstinsyötön
ansiosta voit kirjoittaa sanoja
helposti, sillä niitä ei tarvitse
näppäillä kokonaan. Kun painat
näppäimiä, puhelin näyttää
merkkejä, jotka se sisäänrakennetun
sanakirjan perusteella ennakoi sinun
seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisäät

uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen
mukaan, mikä on sanakirjan
perusteella todennäköisin
kirjoitettava sana.
] Jos haluamasi sana puuttuu

sanalistasta, lisää uusi sana ABCkirjoitustilassa.
] Voit valita T9-kielen. Paina ensin

vasenta valintanäppäintä [Valinta],
ja valitsesitten T9-kielet. Valitse
haluamasi T9-syöttötilan kieli. Voit
myös ottaa T9-tilan pois käytöstä
valitsemalla T9 pois. Puhelimen
oletusasetuksena T9-tekstinsyöttö
on käytössä.
1. Syötä koko sana ennen merkkien
muokkaamista tai poistamista.
2. Syötä jokaisen sanan jälkeen
välilyönti painamalla
näppäintä. Voit poistaa kirjaimia

painamalla
. Voit poistaa
kokonaisia sanoja pitämällä
näppäintä alhaalla.
Huomautus
] Jos haluat poistua

tekstinsyöttötilasta
tallentamattakirjoittamaasi tekstiä,
paina
. Puhelin palaa
valmiustilaan.

ABC-tilan käyttäminen
Syötä teksti painamalla painikkeita
.

] Ensimmäinen kirjain painamalla

kerran.
] Toinen kirjain painamalla

kahdesti.

Näpp
äintä

Merkitsyöttöjärjestyksessä
Isot kirjaimet

Isot kirjaimet

.,/?!-:'"@1

.,/?!-:'"@1

ABC2ÄÅÁÂâ

abc2äåáâã

D E F 3 É -D

def3éì

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6ÖØÕ

mno6öøõ

PQRS7·

pqrs7‰

TUV8Ü

tuv8ü

WXYZ9Î

wxyz9Ï

Välilyönti 0

Välilyönti 0

Yleiset toiminnot

1. Paina painiketta, jossa on
haluamasi kirjain:

2. Välilyönti syötetään painamalla
kerran. Voit poistaa kirjaimia
painamalla
. Voit tyhjentää
koko näytön pitämällä
näppäintä alhaalla.

] Ja niin edelleen.
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Yleiset toiminnot
123-tilan (numerotilan)
käyttäminen
Numerotilassa tekstiviestiin voidaan
syöttää numeroita, kuten
puhelinnumero.
Syötä haluamasi numerot ja palaa
manuaalisesti haluamaasi
tekstinsyöttötilaan. Voit nopeasti
vaihtaa kirjaimilta numeroihin
painamalla Näp-päimet.

Yleiset toiminnot
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Valikkorakenne
1. Selaa
1.1 Koti
1.2 Kirjanmerkit
1.3 Syötä osoite
1.4 Historia
1.5 Tallennetut sivut
1.6 Asetukset
1.7 Tiedot

2. Puhelutiedot

3.1 Herätys
3.2 Kalenteri
3.3 Laskin
3.4 Muistutus
3.5 Tehtävät
3.6 Sekuntikello
3.7 Yksikönmuunnin
3.8 Maailman aika
3.9 SIM-palvelut

4. Multimedia
4.1 MP3-soitin
4.2 Kamera
4.3 Videokamera
4.4 FM radio
4.5 Äänen tallennus

5. Viestit
5.1 Viesti
5.2 Saapuneet
5.3 Luonnokset
5.4 Lähtevät
5.5 Lähetetty
5.6 Kuuntele viestit
5.7 Neuvontaviesti
5.8 Pohjat
5.9 Asetukset

6. Omat
6.1 Kuvat
6.2 Äänet
6.3 Videot
6.4 Muut
6.5 Pelit
6.6 Ulkoinen muisti

Valikkorakenne

2.1 Kaikki puhelut
2.2 Vastaamattomat
puhelut
2.3 Soitetut puhelut
2.4 Vastaanotetut
puhelut
2.5 Puhelun kesto
2.6 Puhelun hinta
2.7 GPRS-tiedot

3. Työkalut
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Valikkorakenne
7. Profiilit

8. Nimet

9. Asetukset

7.1

Yleinen

8.1 Etsi

9.1 Päiväys ja aika

7.2

Äänetön

8.2 Lisää uusi

9.2 Kielet

7.3

Vain värinä

8.3 Pikavalinta

9.3 Näytä asetukset

Ulkona

8.4 Soittajaryhmät

9.4 Yhteydet

Nappikuuloke

8.5 Kopioi kaikki

9.5 Puheluasetukset

8.6 Poista kaikki

9.6 Suojaus

8.7 Asetukset

9.7 Lentokonetila

8.8 Tiedot

9.8 Virransäästö

7.4
7.5

9.9 Master-palautus
9.0 Muistin tila

Valikkorakenne
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Selaa
Koti

Valikko 1.1

Aloitussivu on määritetty
aktivoidussa profiilissa.

3. Kirjoita haluamasi URL-osoite ja
nimi ja paina sitten OK-näppäintä.
Vihje
] Voit kirjoittaa symboleja

Kirjanmerkit

Valikko 1.2

Tässä valikossa voit tallentaa
suosikki-WWW-sivujesi URLosoitteet, jotta voit käyttää niitä
helposti myöhemmin. Puhelimessa
on useita valmiiksi asennettuja
kirjanmerkkejä. Valmiiksi asennettuja
kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

Kirjanmerkin luominen
1. Paina vasenta valintanäppäintä
[Valinnat].

Kun olet valinnut haluamasi
kirjanmerkin, seuraavat
valinnat ovat käytettävissä.
] Yhdistä: siirtyy valitun

kirjanmerkin sivuun.
] Luettelo: luo uuden kirjanmerkin.
] Muokkaa: voit muokata valitun

kirjanmerkin URL-osoitetta ja/tai
nimeä.
] Poista: poistaa valitun

kirjanmerkin.
] Uusi kirjanmerkki: poistaa

Selaa

2. Valitse Lisää uusi ja paina OKnäppäintä.

- ja
-näppäimillä. Voit
kirjoittaa pisteen (.) painamalla
.

kaikki kirjanmerkit.
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Selaa

Syötä osoite

Valikko 1.3

Voit muodostaa suoran yhteyden
haluamaasi sivustoon. Kirjoita
Internet-osoite (URL) ja paina OKnäppäintä.

Historia

Valikko 1.4

Näyttää luettelon äskettäin
vierailluista WWW-sivuista. Voit
siirtyä näille sivuille helposti.

Tallennetut sivut

Asetukset
Verkon profiili

Valikko 1.6

(Valikko 1.6.1)

Profiili sisältää verkkotiedot, joita
tarvitaan Internet-yhteyden
luomiseen.
Huomautus
] Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM

Application Toolkit) -palveluja,
valikon nimeksi tulee SIM-korttiin
tallennetun operaattorikohtaisen
palvelun nimi. Jos SIM-kortti ei tue
SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee
Profiilit.

Valikko 1.5

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan
sivun offline-tiedostona.

] Uusi profiili: voit lisätä uuden

profiilin.
] Nollaa kaikki: poistaa profiilin.

Selaa
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Näkymä

(Valikko 1.6.2)

Voit vaihtaa selaimen näytön kokoa.
(tavallinen näkymä tai sovita
näyttöön)

Välimuisti

(Valikko 1.6.3)

Kun välimuisti on käytössä, avattuja
sivuja voi tallentaa puhelimeen.
Välimuistiin tallennettu sivu latautuu
huomattavasti nopeammin
seuraavilla kerroilla, kun samalla
sivulla käydään.

Evästeet

(Valikko 1.6.4)

Evästeiden käyttäminen mahdollistaa
palvelimen lähettämien evästeiden
tallentamisen. Toiminnon
poistaminen käytöstä estää
evästeiden tallentamisen
puhelimeen.

Suojaussertifikaatit

(Valikko 1.6.5)

Luettelo WTLS/TLS-kättelyssä
vaadituista juuri/casertifikaateista,
mikäli ne on tallennettu. Voit
tarkastella luetteloon merkittyjä
sertifikaatteja.

Selaa
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Selaa
Näytä kuva

(Valikko 1.6.6)

Voit määrittää, näytetäänkö kuvat
selauksen aikana.

Komentosarja

(Valikko 1.6.7)

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön
Java-komennon, kun käytä t
verkkoselainta.

Muistia käytössä

(Valikko 1.6.8)

Voit valita käytettävän muistin:
(puhelin tai ulkoinen)

Selaa
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Tiedot

Valikko 1.7

Voit katsella selaimen versiotietoja.

Puhelutiedot
Voit tarkistaa vastaamattomien,
vastattujen ja soitettujenpuhelujen
tiedot vain, jos verkko tukee Calling
LineIdentification -tunnistusta (CLI)
palvelualueella.

] näyttää puhelinnumeron, jos se on

käytettävissä, ja soittaasiihen, tai
nimetä sen ja tallentaa sen
puhelinluetteloon.
] lähettää viestin kyseiseen

Puhelimessa näkyvät soittajan
puhelinnumero ja nimi (jos
käytettävissä) sekä soiton
päivämäärä ja kellonaika.

] poistaa puhelun luettelosta.

Kaikki puhelut

Voit tarkastella 50 edellisen soitetun
puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

Valikko 2.1

Voit tarkastella kaikkia puhelutietoja.

Valikko 2.2

Voit tarkastella 50 edellisen
vastaamattoman puhelun tietoja.
Voit myös:

Soitetut puhelut

Valikko 2.3

] näyttää puhelinnumeron, jos se on

käytettävissä, ja soittaasiihen, tai
nimetä sen ja tallentaa sen
puhelinluetteloon.
] lähettää viestin kyseiseen

numeroon.
] poistaa puhelun luettelosta.

Puhelutiedot

Vastaamattomat
puhelut

numeroon.
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Puhelutiedot

Vastaanotetut
puhelut

Voit tarkastella 50 edellisen vastatun
puhelun tietoja. Voit myös:

Voit tarkistaa kunkin puhelun keston
näytön alaosastaselaamalla näyttöä
navigointinäppäimillä ylös/alas. Voit
nollata puhelujen laskurit
valitsemalla Nollaa kaikki.

] näyttää puhelinnumeron, jos se on

] Viimeisin puhelu: edellisen

Valikko 2.4

käytettävissä, ja soittaasiihen, tai
nimetä sen ja tallentaa sen
puhelinluetteloon.
] lähettää viestin kyseiseen

numeroon.

puhelun kesto.
] Kaikki puhelut: kaikkien

soitettujen ja vastattujen
puhelujenyhteiskesto siitä asti, kun
laskuri on viimeksi nollattu.

] poistaa puhelun luettelosta.

] Soitetut puhelut: soitettujen

Puhelun kesto

] Vastaanotetut puhelut:

puheluiden yhteispituus.
Puhelutiedot
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Valikko 2.5

Tämän toiminnon avulla voit
tarkastella soitettujen
javastaahuomautusttujen puheluiden
kestoja.

vastattujen puheluiden
yhteispituus.

Puhelun hinta

Valikko 2.6

Tämän verkkopalvelun avulla voit
tarkistaa viimeisimmänpuhelun ja
kaikkien puhelujen hinnat. Voit
säilyttää tai nollatahintatiedot. Jos
haluat nollata hintatiedot, sinun on
annettava PIN2-koodi.
Huomautus
] Palveluntarjoajan laskuttamat

todelliset kulut puheluistasaattavat
vaihdella verkkopalvelujen,
pyöristysten, verojen jamuiden
syiden vuoksi.

GPRS-tiedot
Puhelun kesto

Valikko 2.7

(Valikko 2.7.1)

Voit tarkistaa edellisten tai kaikkien
tietojen luontiajan. Voit nollata tiedot
painamalla
-näppäintä.

Datamäärä

(Valikko 2.7.2)

Tarkista lähetetyn,
vastaahuomautustun ja kaiken datan
määrä. Voit nollata tiedot painamalla
-näppäintä.

Puhelutiedot
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Työkalut
Herätys

Valikko 3.1

Voit määrittää enintään viisi
hälytystä.

] Näytä päivittäiset tehtävät:

1. Valitse Päällä ja määritä
hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: Kerran, ma ~
pe, ma ~ la, la ~ Su, Päivittäin.
3. Valitse hälytysääni ja paina

.

4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina
[Tallenna].

Kalenteri
Työkalut
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Voit lisätä kalenterimerkinnän tai
muistion tehtäväluetteloonpainamalla
vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Valikko 3.2

Kalenteri on käytettävissä tässä
valikossa. Nykyisen päivämäärän
kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit
siirtää kohdistimen toisen päivän
kohdalle navigointinäppäimillä.

näyttää valitun päivän merkinnät
tai muistiot.
] Lisää uusi: voit luoda uuden
kalenterimerkinnän taimuistion.
] Aseta hälytysääni: voit valita
jokaiselle valitulle
päivällemuistutusäänen.
] Kaikki aikataulut: näyttää kaikki
merkinnät.
] Siirry päivämäärään: voit siirtyä
suoraan valittuun päivämäärään.
] Poista vanhentuneet: voit
poistaa vanhat kalenterimerkinnät,
joistaolet jo saanut muistutuksen.
] Poista kaikki: poistaa kaikki
kalenterimerkinnät ja muistiot.

Laskin

Valikko 3.3

Laskimessa on peruslaskutoimitukset:
yhteen-, vähennys-, kerto- ja
jakolaskut.
1. Anna ensimmäinen luku
numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoimitus painamalla
vastaavaa navigointinäppäintä.
Huomautus
] Voit poistaa virheet ja tyhjentää

näytön

-näppäimellä.

Muistutus

Valikko 3.4

1. Avaa Muistutus valitsemalla
[Valitse] vasemmalla
valintanäppäimellä- tai .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi
muistio valitsemalla [Uusi]
vasemmalla valintanäppäimellä
.
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse
[OK] vasemmalla
valintanäppäimellä
.

] Suorita laskutoimitus painamalla

OK-näppäintä.
] Lisää plus/miinus-merkki painamalla

-näppäintä [Toiminto].

Valikko 3.5

Voit tarkastella, muokata ja lisätä
kohtia tehtäväluetteloon.
Tehtäväluettelot näkyvät
aikajärjestyksessä. Sekä keskeneräiset
että valmiit tehtäväluettelot näytetään.
Voit lähettää tehtäväluetteloita tekstitai kuvaviesteinä.

Työkalut

3. Suorita laskutoimitus painamalla
OK-näppäintä.
4. Kun olet valmis, voit palata
alkutilaan painamalla vasenta
valintanäppäintä [OK].

Tehtävät
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Työkalut

Sekuntikello

Valikko 3.6

1. Ota aikaa painamalla painiketta
[Käynnistä] ja tallenna kierrosaika
painamalla painiketta [Kierros].
2. Vahvista kierrosennätys
painamalla painiketta [Lopeta].
3. Valitse tämä oletustilaksi
painamalla painiketta [Kierros].

Yksikönmuunnin

Työkalut
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Valikko 3.7

Voit muuntaa minkä tahansa
mittayksikön toiseksi. Muunnettavia
mittayksiköitä on seitsemän:
Valuutta, Pinta, Pituus, Paino,
Lämpötila, Tilavuus, Nopeus.
Nopeus.

1. Valitse haluamasi muuntoyksikkö
kohdassa Nykyinen yksikkö
vasenta/oikeaa
navigointinäppäintä.
2. Siirry kohtaan Muunna yksikkö
painamalla alaspäin osoittavaa
navigointinäppäintä.
3. Valitse haluamasi muuntoyksikkö
painamalla vasenta/oikeaa
navigointinäppäintä.
4. Kirjoita numerot
numeronäppäimillä. Muunto
lasketaan automaattisesti.

Maailman aika

Valikko 3.8

Maailman aika -toiminnolla näet
kellonajan suurkaupungeissa eri
puolilla maailmaa. Voit katsoa
haluamasi maan tai kaupungin
kellonajan navigoimalla käyttäen
/ -näppäimiä. Voit valita
haluamasi kaupungin valitsemalla
Vaihda kaupunkia -valikon
vaihtoehdoista.

SIM-palvelut

Valikko 3.9

Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja
verkkopalvelujen mukaan.

Työkalut
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Multimedia
MP3-soitin
Kaikki kappaleet

Valikko 4.1

(Valikko 4.1.1)

Voit tarkastella puhelimeen tai
ulkoiseen muistiin tallennettuja
musiikkitiedostoja.

Oma soittolista

(Valikko 4.1.2)

Ekvalisaattori
(Valikko 4.1.3.3)
Voit valita taajuuskorjaimen eri
musiikkilajeissa, kuten jazz, rock, pop
jne.

Voit luoda omia soittolistoja
valitsemalla raitoja Kaikki
raidatvalikosta.

Asetukset
Multimedia
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Toista
(Valikko 4.1.3.2)
Jos valitset Yksi, vain yksi valituista
kappaleista soitetaan uudestaan.
Kaikki soittolistan kappaleet
toistetaan, jos valitset Kaikki.
Valitsemalla Ei voit keskeyttää
kaikkien kappaleiden toiston ja
toistaa vain valitsemasi kappaleen.

(Valikko 4.1.3)

Satunnaistoiston asetus (Valikko 4.1.3.1)
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat
toistaa musiikkia jatkuvasti ja
satunnaisesti.

Soittimen olemus
(Valikko 4.1.3.4)
Valittavana on kolme soittimen
olemusta ja voit vaihtaa niitä
halutessasi.

Kamera

Valikko 4.2

Paina valikkonäppäintä ja valitse Kamera > Ota valokuvanavigointinäppäimillä.
Voit myös avata kamerayksikön suoraan painamalla kameranäppäintä
valmiustilassa. Kamerayksikkö avautuu ja etsin tulee näkyviin.
Voit määrittää seuraavat asetukset ennen kuvan ottamista.
merkkivalo

Valinnat

Albumi
Multimedia
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Multimedia

Multimedia
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Tarkkuus

1280X960, 640x480, 320x240

Kuvanlaatu

Normaali, Tarkka, Erittäin hieno

Itselaukaisin

Ei käytössä, 3 sek., 5 sekuntia, 10 sekuntia

Näytä valinta

koko kuva, koko näyttö

Tallenna
kohteeseen

Tallenna kuvat puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.

Monta kuvaa

1 kuva, 3 kuvaa, 6 kuvaa

Tehosteet

Ei käytössä, Seepia, Mono, Negatiivi

Valkotasapaino

Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen,
Loisteputki

Sulkimen
ääni

Ei käytössä, Viestiääni1, Viestiääni2, Viestiääni3

Palauta
asetukset

Kyllä, Ei

Videokamera

Valikko 4.3

Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa
tallennetun videotiedoston tässä valikossa. Tallennettu videoleike voidaan
lähettää viestinä tai Bluetoothin kautta.

Valinnat

Tallenna kuva painamalla

Albumi

-näppäintä.
Multimedia
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Multimedia

Multimedia

48

Sävellaji

Tallenna video Yleinen-tilassa tai MMS-tilassa.

Tarkkuus

176X144, 128X96

Kuvanlaatu

Normaali, Tarkka, Erittäin hieno

Tallenna
kohteeseen

Tallenna kuvat puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.

Tehosteet

Ei käytössä, Seepia, Mono, Negatiivi

Valkotasapaino

Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen,
Loisteputki

Palauta
asetukset

Kyllä, Ei

FM radio

Valikko 4.4

Valitsemalla asetukset voit katsoa
seuraavia valikoita:
] Muokkaa kanavaa:

voit muokata valittua kanavaa.
] Autom.haku: Voit hakea kanavia

automaattisen tarkistuksen avulla.
] Nollaa kanavat: Voit palauttaa

kanavat.
] Kuuntele kaiuttimen

kautta/KuunteleHF:n kautta:
Voit kuunnella radiota kaiuttimesta
tai kuulokkeilla.

Otsikko

Kuvaukset

Taajuus

Näyttää parhaillaan
käytössä olevan
taajuuden.

Äänenvoimakkuus

Äänen voimakkuuden
ohjaus

Äänen tallennus

Parhaillaan soivan
radiokanavan taajuus
ja kanavan numero.

Tällä toiminnolla voit tallentaa
enintään 10 äänimuistiota.Muistion
enimmäispituus on 60 sekuntia.

Multimedia

Kanava

Valikko 4.5
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Viestit
Viesti

Valikko 5.1

] Äänet: liitä tekstiviesteihin ääniä.
] Tekstimallit: käytä puhelimessa

Teksti

(Valikko 5.1.1)

Voit kirjoittaa ja muokata enintään
10 sivun pituisiatekstiviestejä.
1. Avaa Teksti valikko painamalla
näppäintä
[Valinnat].
2. Tekstin syöttämistä helpottaa T9sanakirjan käyttö.
3. Lisää liite painamalla [Valinnat
> Lisää] -näppäintä.

Lisää
] Merkki: lisää erityismerkkejä.
] Kuva: voit lisätä oletuskuvia tai

Viestit
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kuvia Omat kuvat -kansiosta
tekstiviesteihin. Myös puhelimen
kameralla otettuja kuvia voi
lähettää MMS-viesteissä.

valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat
- malleja.
] Yhteystiedot: voit lisätä

puhelinnumeroja tai
sähköpostiosoitteita
puhelinluettelosta.
] Oma käyntikortti: lisää viestiin

oma käyntikorttisi.
4. Kun viesti on valmis, valitse
haluamasi vaihtoehto
painamallavasenta
valintanäppäintä
[Asetukset].

Valinnat
] Lähetä: lähetä tekstiviestejä.

1. Anna vastaanottajan numero.
2. Hae numeroita puhelinluettelosta.

3. Kun numerot on kirjoitettu, lähetä
viesti painamalla
vasentavalintanäppäintä.
Kaikki viestit tallentuvat
automaattisesti
lähetettyjenkansioon, vaikka lähetys
ei onnistuisikaan.
] Tallenna luonnoksiin: voit

tallentaa multimediaviestit
luonnoksiin tai tekstipohjana.
] T9-kielet: valitse T9-syöttötilan

kielet.
] Selkokielinen: poistaa kaiken

tekstin.
] Poistu:

] MS-palvelun versiota 5 tukeva

puhelin on saatavilla. Sillä voi
lähettää muun muassa värikuvia,
ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja
ei ehkä pysty ottamaan vastaan
kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos
puhelin ei tue tällaisia asetuksia.

Multimedia

(Valikko 5.1.2)

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä,
kuvia ja/tai äänileikkeitä.
1. Avaa Multimedia valikko
painamalla näppäintä
[Valinnat].
2. Tekstin syöttämistä helpottaa
T9-sanakirjan käyttö.
3. Lisää liite painamalla [Valinnat
> Lisää] -näppäintä.

Viestit

jos painat Poistu
kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit
lopettaa kirjoittamisen ja palata
Viestit-valikkoon. Kirjoittamaasi
viestiä ei tallenneta.

Huomautus
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Viestit
Lisää
] Merkki: lisää erityismerkkejä.
] Kuva: voit lisätä oletuskuvia tai

kuvia Omat kuvat -kansiosta
tekstiviesteihin. Myös puhelimen
kameralla otettuja kuvia voi
lähettää MMS-viesteissä.
] Äänet: liitä tekstiviesteihin ääniä.
] Tekstimallit: käytä puhelimessa

valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat
- malleja.
] Nimet: voit lisätä

puhelinnumeroja tai
sähköpostiosoitteita
puhelinluettelosta.
] Oma käyntikortti: lisää viestiin

Viestit
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oma käyntikorttisi.
Multimediaviestiin liitettävän
tiedoston enimmäiskoko on 300 kt.

4. Kun viesti on valmis, valitse
haluamasi vaihtoehto
painamallavasenta
valintanäppäintä
[Asetukset].

Valinnat
] Lähetä: Voit lähettää

multimediaviestejä useille
vastaanottajille, asettaa viestin
tärkeimmäksi ja myös määrittää
viestin lähetettäväksi myöhemmin.
Huomautus
] Kaikki viestit tallennetaan

automaattisesti lähetettyjen kansioon,
vaikka lähetys ei onnistuisikaan.
] Lisää: voit lisätä kuvaviestiin

symbolin, kuvan, äänen tai
juuriotetun kuvan tai tallennetun
äänen.

] Esikatselu: esikatsele

kirjoittamasi multimediaviestit.
] Tallenna: voit tallentaa

multimediaviestit Luonnoksiin tai
Pohjana.
] Muokkaa aihetta: muokkaa

valitsemiasi multimediaviestejä.
] Poista sivu: poista nykyiset diat.
] Sivun kesto: voit määrittää

kunkin sivun keston
viestiäkirjoitettaessa.
] T9-kielet: valitse T9-syöttötilan

kielet. Voit myös poistaa T9syöttötilan käytöstä valitsemalla
“T9 pois”.
] Poistu: palaa Viestit -valikkoon.

Saapuneet

Valikko 5.2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan
hälytysmerkillä. Ne tallennetaan
Saapuneet-kansioon.
Kun saat ilmoituksen saapuneesta
multimediaviestistä, sinun on
odotettava viestin latautumista,
ennen kuin voit katsoa sen.
Tietoja ilmoitusasetuksista on
kohdassa (Valikko 5.9.2.7).
Lue viesti valitsemalla haluamasi
viesti ja painamalla
-näppäintä.
] Luettelo: voit tarkastella valittua

viestiä.
] Poista: poista nykyinen viesti.

viesti edelleen.

Viestit

] Lähetä uudelleen: lähetä valittu
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Viestit
] Tiedot: voit tarkastella

vastaahuomautusttujen viestien
tietoja, kutenlähettäjän osoitetta,
aihetta (vain
multimediaviesteissä), viestien
päivämäärää ja aikaa sekä viestin
kokoa.
] Monipoisto: voit poistaa useita

viestejä käyttämällä Merkitse-tai
Poista merkintä -toimintoa.
] Poista kaikki: peruuttaa kaikkien

viestien lähettämisen japoistaa ne.

Luonnokset

Valikko 5.3

Voit tarkastella luonnoksina
tallennettuja viestejä. Luonnosviestit
on luetteloitu tallennusajankohtansa
mukaan. Voit selata luetteloa ylös/alas-navigointinäppäimillä.
Jokaisen luonnoksen kohdalla
valittavanasi ovat
seuraavatvaihtoehdot. Valitse
[Valinnat] painikkeella
.
] Luettelo: voit tarkastella valittua

viestiä.
] Muokkaa: voit muokata valittua

viestiä.
] Poista: poistaa valitun viestin

Luonnokset-kansiosta.
Viestit
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] Tiedot: näyttää valitun viestin

tiedot: aiheen
(vainmultimediaviestit),
tallennusajankohdan, viestin tyypin
jakoon sekä kiireellisyyden (vain
multimediaviestit).
] Monipoisto: voit poistaa useita

viestejä käyttämällä Merkitse-tai
Poista merkintä -toimintoa.
] Poista kaikki: poistaa kaikki

viestit Luonnokset-kansiosta.

Lähtevät

Valikko 5.4

Tässä valikossa voit tarkastella
lähetettyjä viestejä ja niidensisältöä
ja tarkistaa, onnistuiko lähettäminen.

viestiä.
] Poista: poistaa valitun viestin

Lähtevät-kansiosta.
] Lähetä uudelleen: lähettää

valitun viestin uudelleen.
] Muokkaa: voit muokata valittua

viestiä.
] Tiedot: näyttää valitun viestin

tiedot: aiheen
(vainmultimediaviestit),
lähetysajankohdan, viestin tyypin
ja koonsekä vastaanottajat.
] Monipoisto: voit poistaa useita

viestejä käyttämällä Merkitse-tai
Poista merkintä -toimintoa.
] Poista kaikki: poistaa kaikki

viestit Lähtevät-kansiosta.

Viestit

Jokaisen viestin kohdalla seuraavia
toimintoja voi käyttäävasemmalla
valintanäppäimellä [Asetukset].

] Luettelo: voit tarkastella valittua
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Viestit

Lähetetty

Valikko 5.5

Näyttää lähetetyt viestit (Viesti).

Valinnat
] Luettelo: Avaa valitun viestin.
] Poista: poistaa nykyisen viestin.
] Lähetä uudelleen: lähettää

edelleen valitun viestin.
] Tiedot: lyhyet tiedot viestistä.
] Monipoisto: voit poistaa useita

viestejä käyttämällä Merkitse-tai
Poista merkintä -toimintoa.
] Poista kaikki: poistaa kaikki

viestit Lähetetyt-kansiosta.
Viestit
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Kuuntele viestit

Valikko 5.6

Tämän valikon avulla voit nopeasti
käyttää vastaajaa
(josverkkopalveluntarjoajasi tukee
tätä palvelua). Ennen tämän
toiminnon käyttämistä sinun on
annettavavastaajan numero, jonka
saat operaattoriltasi.
Kun vastaajaviesti saapuu, näytössä
näkyy
-kuvake. Voit siirtyä
suoraan vastaajapalveluun
painamalla
-näppäintä pitkään.
Kysy lisätietoja palvelusta
palveluntarjoajalta, jotta voit
määrittää puhelimen asetukset sen
mukaisesti.

Neuvontaviesti

Valikko 5.7

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

(Valikko 5.7.1)

Kun olet saanut
neuvontapalveluviestin ja päättänyt
katsoa sen valitsemalla Lue, viesti
avautuu näyttöön. Voit lukea toisen
viestin selaamalla näppäimilläg
,
tai
[OK].

Aiheet

(Valikko 5.7.2)

] 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.

Viestit

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. Seuraavat
vaihtoehdot ovat käytettävissä
valmiustilassaneuvontapalveluviestej
ä tarkasteltaessa.

Lue
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Viestit

Pohjat

Valikko 5.8

Luettelossa on ennalta määritettyjä
viestejä. Voit tarkastella malliviestejä
ja muokata niitä tai luoda
uusiaviestejä. Malleja on
kolmenlaisia: Teksti, Multimedia ja
Käyntikortti.

Teksti

(Valikko 5.8.1)

Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot.
] Näytä: näyttää valitun mallin.
] Muokkaa: voit muokata valittua

mallia.
] Lähetysmuoto: lähettää valitun

mallin tekstiviestinä.
Viestit
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- Tekstiviesti
- Multimediaviesti

] Poista: poistaa valitun mallin

tekstimalliluettelosta.
] Uusi malli: luo uuden mallin.
] Poista kaikki: poistaa kaikki

mallit.

Multimedia

(Valikko 5.8.2)

Voit luoda uuden multimediamallin
painamalla vasentavalintanäppäintä
[Uusi]. Voit myös luoda
multimediamallin luomastasi
kuvaviestistä.(Katso s.34).

Asetukset
Tekstiviesti
]

Valikko 5.9
(Valikko 5.9.1)

Viestityypit:

Teksti, Ääni, Faksi,
Kansallinen hakulaite, X. 400,
Sähköposti, ERMES
Tavallisesti viestityypiksi on
määritetty Teksti. Voit muuntaa
tekstin toiseen muotoon.
Lisätietoja tästä palvelusta saat
palveluntarjoajalta.
] Voimassaoloaika: tämän

] Välitystiedot: jos asetukseksi on

määritetty Kyllä, voit tarkistaa,
onnistuiko viestisi lähettäminen.

on lähetetty, vastaanottaja voi
vastata siihen alkuperäisen
viestinlähettäjän kustannuksella.
Tämä palvelu riippuu
palveluntarjoajastasi.
] Viestikeskuksen numero:

tallentaa tai vaihtaa
viestikeskuksennumeron
tekstiviestejä lähetettäessä.
Saat tämän numeron
palveluntarjoajaltasi.

Multimediaviesti

(Valikko 5.9.2)

] Aihe: voit määrittää aiheen

olemaan Käytössä tai Ei käytössä.
] Sivun kesto: voit määrittää

kunkin sivun keston
viestiäkirjoitettaessa.

Viestit

verkkopalvelun avulla voit
määrittää, kuinka kauan
tekstiviestejäsi säilytetään
viestikeskuksessa.

] Vastauksen veloitus: kun viesti
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Viestit
] Kiireellisyys: voit määrittää

viestin kiireellisyyden ennen
lähettämistä - Matala, Normaali
tai Korkea.
] Voimassaoloaika: Tämän

verkkopalvelun avulla voit
määrittää, kuinka kauan
tekstiviestejäsi säilytetään
viestikeskuksessa.
] Välitystiedot: jos tässä valikossa

asetukseksi on
määritettyKäytössä, voit tarkistaa,
onnistuiko viestin lähettäminen.
] Lue raportti: jos tässä valikossa

asetukseksi on määritetty
Käytössä, voit tarkistaa, lukiko
vastaanottaja viestisi.
Viestit
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] Automaattinen haku

- Päällä: viestit latautuvat
automaattisesti.

- Pois: edellyttää vahvistusta
ennen kuin viestiladataan.
- Kotiverkossa: tällä asetuksella
viestit ladataanautomaattisesti
kotiverkkosi alueella.
Kotiverkkosi ulkopuolella viestien
lataaminen
edellyttäävahvistamista.
] Verkon profiili: MMS-viestin

lataaminen palvelimelta
edellyttää, että olet määrittänyt
multimediaviestipalvelimen URLosoitteen.
] Sallittu viestityyppi

- Henkilökohtainen:
henkilökohtainen viesti.
- Mainokset: kaupallinen viesti.
- Tiedot: tarpeellinen tieto.

Vastaajan numero

Push-viesti

]

]

(Valikko 5.9.5)

Vastaanota

- Pois: Puhelin ei piippaa, vaikka
vastaanotat
neuvontapalveluviestejä.
]

Kielet
- Valitse haluamasi kieli
painamalla
[Päälle/pois] näppäintä. Tämän jälkeen
neuvontapalveluviesti näytetään
valitsemallasikielellä.
Viestit

- Päällä: Jos tämä asetus on
valittuna, puhelin ottaa
vastaanneuvontapalveluviestejä.

Hälytys
- Päällä: Puhelin piippaa, kun
vastaanotat
neuvontapalveluviestinnumeron.

(Valikko 5.9.4)

Valitse, saatko viestejä vai et.

Neuvontaviesti

- Pois: Jos tämä asetus on
valittuna, puhelin ei ota
vastaanneuvontapalveluviestejä.

(Valikko 5.9.3)

Voit vastaanottaa puheviestejä, jos
verkkopalveluntarjoajallaon tämä
palvelu. Kun puheviesti saapuu,
näytössä näkyy sen kuvake. Kysy
lisätietoja palvelusta
palveluntarjoajalta, jotta voit
määrittää puhelimen asetukset sen
mukaisesti.
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Omat
Kuvat

Valikko 6.1

Kuvat-kansio sisältää linkkejä kuvien
lataamiseen Internetistä. Kameralla
otetut kuvat tallentuvat Kuvatkansioon, ja voit luoda niille myös
uusia kansioita.
Kun linkki on valittu, seuraavat
vaihtoehdot tulevat näkyviin
painettaessa vasenta
valintanäppäintä [Valinnat].
] Luettelo: voit katsoa valittua

Omat
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viestiä.
] Määritys: Aseta kuva
taustakuvaksi tai tunnuskuvaksi
(yhteystiedon kuva).
] Tiedostotiedot: Voit katsella
tiedoston tietoja.
] Kuvaesitys: Voit katsoa
diaesityksen.

] Uusi kansio: Voit luoda valittuna

olevaan kansioon alikansion.
] Monipoisto: Poistaa valitun

kuvan.
] Poista kaikki: poistaa kaikki

kuvat.
] Lajittelu: Voit lajitella tiedostot

päivämäärän, tiedostotyypin tai
nimen mukaan.

Äänet

Valikko 6.2

Hallitse ja lähetä ääniä sekä määritä
niitä soittoääniksi. Kun linkki on
valittu, seuraavat vaihtoehdot tulevat
näkyviin painettaessa vasenta
valintanäppäintä [Valinnat].
] Käynnistä: Toistaa äänen.
] Määritys: Aseta soittoääneksi tai

tunnusääneksi (yhteystiedon soitto).

] Tiedostotiedot: Voit katsoa

tiedoston tietoja.
] Uusi kansio: Voit luoda valittuna
olevaan kansioon alikansion.
] Monipoisto: Poistaa valitun

kuvan.
] Poista kaikki: poistaa kaikki

kuvat.
] Lajittelu: Voit lajitella tiedostot

päivämäärän, tiedostotyypin tai
nimen mukaan.

Videot

Valikko 6.3

- Nimeä uudelleen: Voit nimetä
videon uudelleen.
- Siirrä kansioon: Siirtää
tiedoston toiseen kansioon.
- Tiedot: Näyttää valitun
videotiedoston tiedot.
] Uusi kansio: Voit luoda uuden
kansion.
] Lajittelu: Voit lajitella tiedostot
nimen, päivämäärän tai
tiedostotyypin mukaan.

Omat

Hallitse tai lähetä ladattuja tai
kuvattuja videoleikkeitä. Kun linkki
on valittu, voit ladata videoleikkeitä
Internetistä. Voit aktivoida
videotiedoston painamalla
näppäintä. Aloita toisto painamalla
OK-näppäintä.

Käytä seuraavia toimintoja
Videoluettelon vasemmalla valintan
äppäimellä [Valinnat].
] Lähetysmuoto: Voit lähettää
valitun videotiedoston kuvaviestinä
tai Bluetooth-yhteyden kautta,
jollei se ole DRM-suojattu (Digital
Rights Management).
] Tiedosto

63

Omat
] Monipoisto: Poistaa valitun

videotiedoston.
] Poista kaikki: Poistaa kaikki

videotiedostot.
Voit katsoa videon videosoittimessa.
Videotiedostot näytetään luettelossa
pikkukuvina. Voit valita haluamasi
videon käyttämällä / / /
-näppä imiä. Valitse haluamasi
video ja katso tallennettu video
valitsemalla Toista. Liitä valittu video
viestiin tai sähköpostiin valitsemalla
vasen valintanäppäin [Lähetä].

Omat
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Kun vaihtoehto 1 Avoin on valittu ja
painat -näppäintä, Media Player
toistaa videoleikkeen. Keskeytä
toisto painamalla -näppäintä.
Jatka toistoa painamalla uudelleen
-näppäintä.

Kun katselet videoleikkeitä Media
Playerillä, käytettävissä on seuraavat
toiminnot:
] Tiedosto > Tiedot:

Voit tarkastaa toistettavien
tiedostojen tiedot (Tiedostonimi,
Koko, Päivämäärä, Tyyppi, Kesto,
Suojaus).
] Lähetysmuoto: Voit lähettää

videon kuvaviestinä tai
Bluetoothyhteyden kautta, jollei se
ole DRM-suojattu (Digital Rights
Management).
] Poista: Poistaa valitun videon.

Muut

Valikko 6.4

Tähän kansioon voi tallentaa
kaikenlaisia tiedostoja. Tätä kansiota
käytetään yleensä tiedostojen
siirtämiseen tietokoneiden välillä.

Pelit

Valikko 6.5

Tämän valikon avulla voit helposti
ladata pelejä ja muita sovelluksia.
Huomaa, että verkkopalvelut voivat
olla maksullisia.

Pelit

(Valikko 6.5.1)

• Pelit: tässä valikossa voidaan
hallita puhelimeen asennettuja
Java-sovelluksia. Sovellusta
voidaan käyttää tai poistaa tai sille
voidaan asettaa yhteysvalinnat.
Ladatut sovellukset on järjestetty
kansioihin.

] Poista kaikki: poistaa kaikki pelit.
] Uusi kansio: luo uusi kansio.

JavaTM on Sun Microsystemsin
kehittämä tekniikka. Valikon
käyttäminen Samalla tavalla kuin
Netscapen tai MS Internet
Explorerin kaltaisella
vakioselaimella ladataan Java
Applet, Java MIDlet voidaan
ladata WAP-puhelimella.
Palveluntarjoajasta riippuen kaikki
Java-pohjaiset ohjelmat,
esimerkiksi Java-pelit, voidaan
ladata puhelimeen ja käyttää
siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat
Omat pelit ja muut -valikossa,
jossa niitä voidaan valita,
suorittaa tai poistaa. Puhelimeen
tallennetut Java-ohjelmatiedostot
ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

Omat

Kansion valitsemisen ja [OK]näppäimen painamisen jälkeen
useiden komentojen alivalikot
avautuvat näyttöön.

] Avoin: katso tallennetut pelit.
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Omat

Omat
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• Sovellukset: Tässä valikossa
voidaan hallita puhelimeen
asennettuja Java-sovelluksia.
Voit suorittaa tai poistaa ladattuja
sovelluksia tai asettaa
yhteysvalinnan. Ladatut
sovellukset on järjestetty
kansioihin. Voit avata haluamasi
dian tai käynnistää midletin
painamalla vasemmalla
valintanäppäimellä [Valinnat] ja
valitsemalla Avaa.

Jokaisessa profiilissa käytettävissä
ovat seuraavat valikot:

Verkon profiilit

Ulkoinen muisti

(Valikko 6.5.2)

Profiili sisältää verkkotiedot, joita
tarvitaan Internet-yhteyden
luomiseen. Puhelimen muistiin on
tallennettu joidenkin operaattorien
oletusprofiilit. Oletusprofiilien nimiä
ei voi vaihtaa.

] Aktivoi: aktivoi valitun profiilin.
] Näytä: tämän toiminnon avulla

voit muokata tai muuttaa valitun
profiilin WAP-asetuksia.
] Uusi profiili: voit lisätä uuden

profiilin.
] Nollaa kaikki: nollaa kaikki

profiilit.

Valikko 6.6

Voit yhdistää puhelimen
tietokoneeseen USB-kaapelilla ja kä
yttää puhelinta massamuistina
(siirrettävä levy). MP3-tiedostoja,
kuvia, videoita jne. voidaan siirtää
tietokoneesta puhelimeen.

Profiilit
Tässä valikossa voidaan säätää ja
mukauttaa puhelimen ääniä eri
tarpeisiin, ympäristöihin ja
soittajaryhmille. Esiasetettuja
profiileja on kuusi: Yleinen,
Äänetön, Vain värinä, Ulkona and
Nappikuuloke.

Profiilit
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Nimet
Etsi

Valikko 8.1

1. Valitse Etsi. Sinua pyydetään
antamaan nimi.

- Teksti: kirjoita tekstiviesti
yhteyshenkilölle.

2. Kirjoita etsittävän nimen alkuosa
ja paina vasenta valintanäppäintä
[Etsi].

- Multimedia: kirjoita
multimediaviestiyhteyshenkilölle.

] Voit avata yhteystietoluettelon

suoraan painamalla
navigointinäppäintä
valmiustilassa.
3. Kun olet löytänyt haluamasi
yhteyshenkilön, voit
soittaanumeroon painamalla
näppäintä. Voit myös käyttää
seuraavia valintoja painamalla
vasentavalintanäppäintä [Valinta].
Nimet

] Näytä: näyttää nimen ja numeron.
] Muokkaa: voit muokata nimeä ja

numeroa.
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] viesti

] Lähetysmuoto: valitse

lähetetäänkö viesti tekstiviestinä
vaimultimediaviestinä.
] Poista: poistaa yhteystiedon.
] Määritä pikavalinta: määritä

numerolle pikavalintanäppäin.
] Lisää uusi: voit tallentaa uuden

yhteystiedon.
] Monipoisto: voit merkitä

haluamasi kohdat luettelosta
japoistaa ne kerralla.

] Kopioi SIM-kortille: kopioi tieto

SIM-kortista puhelimeen tai
puhelimesta korttiin.

Lisää uusi

Valikko 8.2

Lisää yhteystietomerkintä tällä
toiminnolla.
Muisteja on kaksi: puhelimen muisti
ja SIM-muisti. Puhelimen muistin
koko on 1000 merkintää. Voit
kirjoittaa puhelimen muistiin
enintään 20 merkin pituisianimiä.
SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu
SIM-kortista.
1. Paina valikkonäppäintä ja valitse
Yhteystiedot > Lisää uusi.

Valikko 8.3

Voit määrittää minkä tahansa
näppäimistä
nimiluettelon merkinnälle. Voit
soittaa suoraan valitsemaasi
numeroon painamalla tätä
näppäintä.
1. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina
[OK]-näppäintä.
2. Jos haluat lisätä numeron kohtaan
Pikavalinta, valitse (Tyhjä). Voit
sitten etsiä numeron
yhteystiedoista.
3. Voit vaihtaa pikavalintanumeroa
tai poistaa sen, soittaapuhelun tai
lähettää viestin painamalla
vasenta valintanäppäintä
[Asetukset].

Nimet

2. Voit lisätä uusia yhteyshenkilöitä
SIM-muistiin tai
puhelimenmuistiin.

Pikavalinta
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Nimet

Soittajaryhmät

Valikko 8.4

Yhteen ryhmään voi lisätä enintään
20 jäsentä, ja ryhmiä voiolla
yhteensä enintään seitsemän.
1. Valitse Soittajaryhmät. Kaikki
ryhmäluettelot tulevat näyttöön:
Perhe, Ystävät, Työtoverit, VIP,
Ryhmä 1, Ryhmä 2 ja Ryhmä 3.
2. Valitse hallittavan ryhmän nimi
painamalla vasenta
valintanäppäintä [Asetukset].
Seuraavat alivalikot tulevat näkyviin.
] Näytä jäsenet: näyttää luettelon

ryhmän jäsenistä.
] Ryhmän soittoääni: valitse tästä

Nimet
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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.

Yhteen ryhmään voi lisätä
enintään 20 jäsentä.
] Poista jäsen: poistaa jäsenen

ryhmän jäsenluettelosta.
Yhteyshenkilö pysyy edelleen
yhteystiedoissa.
] Poista kaikki jäsenet: poistaa

kaikki ryhmän jäsenet.
] Nimeä uudelleen: määrittää

uuden nimen ryhmälle.
] Nollaa kaikki: nollaa kaikki

asetukset.

Kopioi kaikki

Valikko 8.5

Poista kaikki

Valikko 8.6

SIM-kortista voi kopioida ja siirtää
numeroita puhelimenmuistiin ja
päinvastoin.

Voit poistaa kaikki merkinnät SIMkortilta tai puhelimesta. Tämä
toiminto edellyttää suojakoodia.

] SIM-kortilta puhelimeen:

Palaa valmiustilaan painamalla
näppäintä.

tämän toiminnon avulla voit
kopioidamerkintöjä SIM-kortilta
puhelimen muistiin.
] Puhelimesta SIM-kortille:
tämän toiminnon avulla voit
kopioidamerkintöjä puhelimen
muistista SIM-kortille.
Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot.

Näytä valinnat

Valikko 8.7

(Valikko 8.7.1)

Voit määrittää yhteystietojen
näyttöasetuksen.
] Vain nimi: kun etsit yhteystietoja,

luettelossa näkyvät vainnimet.
] Nimi ja numero: kun etsit

yhteystietoja, luettelossa
näkyvätnimet ja numerot.

Nimet

• Säilytä alkuperäinen:
kopioitaessa alkuperäiset numerot
säilytetään.
• Poista alkuperäinen:
kopioitaessa alkuperäiset
puhelinnumerotpoistetaan.

Asetukset

-
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Nimet
] Kuvan kanssa: kun etsit

3. Valitse palvelu ylös ja alas
osoittavilla navigointinäppäimillä.
Paina
.

yhteystietoja, luettelossa
näkyvätnimet ja kuvat.

] Oma numero

Tiedot

Valikko 8.8

] Palvelunumero

(SIM-kortin mukaan):
Tämän toiminnon avulla voi
tarkastellaverkkopalveluntarjoajasi
antamia palvelunumeroita (SDN)
(josSIM-kortti tukee toimintoa).
Tällaisia numeroita ovat
hätänumerot, numeropalvelut
japuhepostin numerot.
1. Valitse Palvelunumero-vaihtoehto.
Nimet
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2. Näyttöön tulevat käytettävissä
olevien palvelujen nimet.

(SIM-kortin mukaan):
tällä voit tuoda SIM-kortilla
olevan puhelinnumeron näkyviin.
] Oma Käyntikortti:

Tämän vaihtoehdon avulla
voit luoda oman käyntikortin,
jokasisältää nimen ja
matkapuhelimen numeron.
Voit luoda uuden käyntikortin
painamalla vasenta
valintanäppäintä
[Uusi] ja
syöttämällä tiedot kenttiin.

Asetukset
Päiväys ja aika

Valikko 9.1

Ajan muoto

(Valikko 9.1.4)

Määritä kellonaikaan ja
päivämäärään liittyvät asetukset.

Määritä kellonajan muodoksi 24
tuntia tai 12 tuntia.

Päiväys

Automaattipäivitys

(Valikko 9.1.1)

Määritä nykyinen päivämäärä.

Päivämäärän muoto

(Valikko 9.1.2)

Määritä päivämäärän muodoksi
PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV ta
VVVV/ KK/PP (P: päivä, K: kuukausi,
V: vuosi).

Aika

(Valikko 9.1.3)

Määritä nykyinen kellonaika.

(Valikko 9.1.5)

Kun Automaattinen päivitys on
käytössä, päivämäärä ja aika
päivittyvät automaattisesti nykyisen
aikavyöhykkeen mukaan.

Kielet

Valikko 9.2

Asetukset

Voit valita näyttökielen. Kun
kieliasetukseksi on määritetty
Automaattinen, kieli valitaan
automaattisesti SIM-kortin
perusteella. Jos puhelin ei tue
SIM-kortin kieltä, kieleksi valitaan
englanti.
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Asetukset

Näytä asetukset

Valikko 9.3

(Valikko 9.3.4)

Tässä valikossa voit määrittää LCDnäytön tilan valmiustilassa.

Pikavalinnat voidaan näyttää
päänäytöllä. Voit siirtyä tiettyyn
valikkoon suoraan pikavalinnan
kautta.

Taustavalon ajastin

Teema

Taustakuva

(Valikko 9.3.1)

(Valikko 9.3.2)

(Valikko 9.3.5)

Määritä, kuinka kauan näytön
taustavalo palaa.

Voit valita, mitkä teemat haluat
näyttää.

Kirkkaus

Valikon tyyli

(Valikko 9.3.3)

Näytön kirkkauden prosenttiarvon voi
valita väliltä 40 - 100.

Asetukset
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Päänäytön pikavalinta

(Valikko 9.3.6)

Voit valita haluamasi valikkotyylin,
joko Ruudukko tai Yksi kerrallaan.

Valmiustilan teksti

(Valikko 9.3.7)

Jos valitset On, voit muokata
valmiustilassa näkyvää tekstiä.

Verkkonimi

(Valikko 9.3.8)

Jos toiminto on käytössä, verkon
nimi näkyy päänäytössä.

näppäile kirjasintyypin väri
(Valikko 9.3.9)

Jos valitset Käytössä, numeronäytön
fontin värejä voi vaihdella
(ei pelkästään musta).

Yhteydet
Bluetooth

Valikko 9.4

(Valikko 9.4.1)

Bluetooth-yhteys
Puhelimessa on sisäänrakennettu
langaton Bluetoothtekniikka, jonka
avulla puhelin voi ottaa langattoman
yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin,
kuten handsfreelaitteeseen,
tietokoneeseen,
kämmentietokoneeseen tai toiseen
puhelimeen.

Asetukset

Voit esimerkiksi käyttää langatonta
Bluetooth-laitetta tai selata
verkkosivustoja langattomasti
matkapuhelimen kautta. Lisäksi voit
vaihtaa esimerkiksi käyntikortteja,
kalenteritapahtumia ja kuvia.
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Asetukset
Huomautus

Huomautus

] Suosittelemme, että puhelimen

] Voit valita muun kuin oman verkkosi

käytössä olevan Bluetoothlaitteen
etäisyys on enintään 10 metriä
puhelimesta. Voit parantaa yhteyttä
poistamalla kiinteät esteet
puhelimen ja toisen Bluetoothlaitteen väliltä.

Huomautus
] DUN-profiilin tukemat Bluetooth-

ohjelmisto (Bluetooth stacks):
- WIDCOMM Bluetooth 1.4 ja 3.0versioille.

Verkkoasetukset
Asetukset
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(Valikko 9.4.2)

Verkkoasetuksilla voit ilmaista,
valitaanko verkko ulkomailla
automaattisesti, manuaalisesti vai
ensisijaisen määrityksen mukaan.

vain, jos verkolla on
seurantasopimus kotiverkkosi
kanssa.

Verkon valinta

(Valikko 9.4.2.1)

Automaattinen
Tällä asetuksella voit määrittää
puhelimen etsimään ja valitsemaan
käytettävissä olevan verkon
automaattisesti.
Manuaalinen
Jos haluat valita haluamasi verkon
manuaalisesti verkkoluettelosta, ota
tämä toiminto käyttöön. Jos yhteys
manuaalisesti valittuun verkkoon
katkeaa, puhelin antaa
virheäänimerkin ja pyytää sinua
valitsemaan verkon uudelleen.

Valitulla verkolla on oltava
seurantasopimus kotiverkon kanssa.
Voit valita toisen verkon, jos
ensimmäisen verkon käyttö ei
onnistu.
Huomautus
] Jos puhelin sammutetaan,

asetukseksi valitaan oletusarvoisesti
Automaattinen.

(Valikko 9.4.2.2)

Vain PCS
Verkon tilasta riippuen voit valita
asetukseksi Vain PCS.
EGSM/DCS
Verkon tilasta riippuen voit valita
asetukseksi EGSM/DCS.

GPRS-asetukest
(Valikko 9.4.2.3)
Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli
operaattorisi tukee palvelua.
Tukiasema
(Valikko 9.4.2.4)
Tässä valikossa näytetään luettelo
yhteysosoitteista. Asetuksetvalikossa voit luoda, poistaa ja
muokata profiileja.

Asetukset

Ensisijainen
määritä haluamasi verkot. Puhelin
yrittää rekisteröityä luettelossa
mainittuihin verkkoihin
järjestyksessä. Luettelon verkot voi
valita puhelimessa olevasta tunnettu
jen verkkojen luettelosta.

Muuta taajuuskaistaa
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Asetukset
Modeemi

(Valikko 9.4.3)

Puhelimen USB-yhteystilan
käyttöönotto mahdollistaa monia eri
toimintoja. Jos haluat käyttää
massamuistitoimintoa, kuten
USBmuistikorttia, valitse tästä
valikosta Massamuisti.
Massamuisti on aina ulkoinen muisti.
Jos käytät tietopalvelua, kuten
tietokonesovellusta, valitse täst ä
valikosta Tietopalvelu.

Puheluasetukset
Asetukset
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Valikko 9.5

Määritä valikko puhelun mukaan
painamalla Asetusvalikossa
näppäintä [OK].

Soitonsiirrot

(Valikko 9.5.1)

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää
tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja

datapuhelut toiseen numeroon. Saat
lisätietoja palveluntarjoajalta.
] Kaikki ääPINuhelut: Siirtää

kaikki äänipuhelut.
] Jos varattu: Siirtää äänipuhelut,

kun puhelin on käytössä.
] Jos ei vastaa: Siirtää

äänipuhelut, joihin et vastaa.
] Jos ei yhteyttä verkkoon:

Siirtää äänipuhelut, kun
puhelimesta on katkaistu virta tai
kun se on verkon peittoalueen
ulkopuolella.
] Kaikki datapuhelut: Siirtää

kaikki datapuhelut
tietokoneliitännällä varustettuun
numeroon.
] Peruuta kaikki: Peruuttaa kaikki

soitonsiirtopalvelut.

Alivalikot

Vastaustila

Soitonsiirto-valikoissa on seuraavat
alivalikot.

] Kansi auki: Jos tämä asetus on

] Aktivoi: aktivoi palvelu.

- Muihin numeroihin: määrittää
numeron, johon puhelut
siirretään.
- Suosikkinumeroihin: valitse
numero viidestä viimeksi
käytetystä siirtonumerosta.
] Peruuta: peruuta siirtopalvelut.
] Näytä tila: tarkista siirtopalvelun

tila.

(Valikko 9.5.2)

käytössä, puheluihin voi vastata
avaamalla puhelimen läpän.
] Jokin näppäin: Jos valitset

tämän valikon, voit vastata
puheluihin painamalla mitä
tahansa näppäintä (paitsi
[Lopeta] -näppäintä) ja .
] Lähetä vain avain: Jos valitset

tämän valikon, voit vastata
puheluihin vain painamalla
[Lähetä] -näppäintä.

Oma numero lähetetään (Valikko 9.5.3)
Jos valitset tämän asetuksen,
puhelinnumeron lähettäminen
kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

Asetukset

] Aseta verkon mukaan:
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Asetukset
] Päällä: Kun lähetät

Minuuttiääni

puhelinnumerosi, se näkyy
vastaanottajan puhelimessa.
] Pois: Puhelinnumeroa ei näytetä.

Puhelu odottaa

(Valikko 9.5.4)

Verkko ilmoittaa uudesta tulevasta
puhelusta meneillään olevan puhelun
aikana. Valitsemalla Aktivoi voit
ottaa koputuksen käyttöön,
valitsemalla Peruuta voit määrittää
verkon poistamaan koputuksen
käytöstä ja valitsemalla Näytä tila
voit tarkistaa, onko toiminto
käytössä.
Asetukset
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(Valikko 9.5.5)

Kun asetukseksi on määritetty
Käytössä, puhelin antaa äänimerkin
joka minuutti soitetun puhelun
aikana ja ilmaisee näin puhelun
pituuden.

Autom. uudelleensoitto (Valikko 9.5.6)
Valitse Käytössä, jos haluat, että
puhelin yrittää soittaa uudelleen
enintään viisi kertaa epäonnistuneen
soittoyrityksen jälkeen.

Lähetä DTMF-äänet

(Valikko 9.5.7)

DTMF-äänten avulla voit käyttää
puhelimella automaattista
puhelinvaihdetta.

Suojaus
PIN-koodipyyntö

Valikko 9.6

(Valikko 9.6.1)

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme
kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN
lukitaan, kirjoita PUK-koodi. Voit
kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10
kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin
väärin yli 10 kertaa, et voi avata
puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin
yhteyttä palveluntarjoajaan.
1. Valitse PIN-koodikysely
suojausasetuksista ja paina sitten
[OK].
2. Valitse Aktivoi/Passivoi.

5. Voit kirjoittaa PUK-koodin
korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat
PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et
voi avata puhelimen lukitusta itse.
Ota tällöin yhteyttä
palveluntarjoajaan.

Automaattinen näppäinlukko
(Valikko 9.6.2)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön,
näppäimistö lukittuu automaattisesti
valitun viiveen jälkeen, kun
puhelimen kansi on kiinni.

Asetukset

3. Jos haluat muuttaa asetusta,
kytke puhelimeen virta ja kirjoita
PIN-koodi.

4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin
kolme kertaa, puhelin lukkiutuu.
Jos PIN lukitaan, kirjoita PUKkoodi.
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Asetukset
Puhelinlukko

(Valikko 9.6.3)

Estä puhelimen luvaton käyttö
käyttämällä turvakoodia. Jos olet
valinnut puhelimen lukituksen
asetukseksi Kun käytössä, puhelin
pyytää turvallisuuskoodia aina, kun
kytket puhelimeen virran. Jos olet
valinnut puhelimen lukituksen
asetukseksi SIM-kortti
vaihdettaessa, puhelin pyytää
turvallisuuskoodia vain, kun SIMkortti vaihdetaan.

Puhelunesto
Asetukset
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(Valikko 9.6.4)

Puhelunestopalvelu estää puhelinta
vastaanottamasta tietyn kategorian
puheluita. Lisäksi se estää
soittamasta määritettyihin
numeroihin. Tätä toimintoa varten
tarvitaan puheluneston salasana.
Käytössä on seuraavat alivalikot.

] Kaikki lähteneet puhelut

Kaikkien soitettavien puheluiden
esto.
] Soitetut ulkomaanpuhelut

Kaikkien ulkomaanpuheluiden
esto.
] Ulkomaanpuhelujen esto

Kaikkien ulkomaanpuheluiden
esto. Ei koske kotiverkkoa.
] Kaikki tulevat

Kaikkien saapuvien puheluiden
esto.
] Vastaanotto ulkomailla

Kaikkien saapuvien puheluiden
esto seurannassa.
] Peruuta kaikki estot

You can cancel all barring services.
] Vaihda salasana

Muuta puheluneston salasanaa.

] Numeroluettelo

Alivalikot:

Katso Pysyvät numerot -luettelon
numeroita.

• Aktivoi
Lähettää estopyynnön.
• Peruuta
Poistaa estopalvelun käytöstä.
• Näytä tila
Näyttää, onko puhelut estetty.

Pysyvä numero

(Valikko 9.6.5)

On mahdollista rajoittaa puheluja
tiettyihin numeroihin. Numeroiden
käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.
] Päällä

On mahdollista rajoittaa puheluja
tiettyihin numeroihin.
Peruuta puhelujen rajoittaminen.

(Valikko 9.6.6)

PIN on lyhenne sanoista Personal
Identification Number. Se estää
puhelimen luvattoman käytön.
Voit muuttaa seuraavia
käyttökoodeja: Suojakoodi, PINkoodi, PIN2 - koodi.
1. Jos haluat muuttaa turva- tai
PIN2-koodia, kirjoita alkuperäinen
koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa
- painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi
ja vahvista se.

Asetukset

] Pois päältä

Muuta tunnus
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Asetukset

Lentokonetila

Valikko 9.7

Valikko 9.8

Voit päättää, onko virransäästötila
käytössä vai ei.

Jos otat lentokonetilan käyttöön,
kuvake näkyy näytössä
verkkosignaalikuvakkeen sijasta.

Master-palautus

] Päällä: Et voi soittaa (tai

vastaanottaa) puheluja, mukaan
lukien hätäpuhelut, etkä käyttää
muita toimintoja, joihin tarvitaan
verkkoa
] Pois: ottaa lentokonetilan pois

Asetukset
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Virransäästö

langaton verkko ei ole käytössä,
puhelimen niitä ominaisuuksia, joihin
ei tarvita langatonta verkkoa.

käytöstä ja käynnistää puhelimen
uudelleen verkkoon kytkeytymistä
varten.

Valikko 9.9

Palauta kaikki valmistajan
oletusasetukset. Tämän toiminnon
käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Muistin tila
Voit tarkistaa käytössä olevan
muistin tilan.

Valikko 9.0

Lisävarusteet
Puhelimeesi on erilaisia lisävarusteita. Valitse ne, jotka sopivat juuri sinun
viestintätarpeisiisi.

Vakioakku

Matkalaturi
Tällä laturilla
lataat akun kun
et ole kotona
tai toimistolla.

Handsfree-lisävarusteet

Huomautus

Handsfreekuuloke
kytkettynä
puhelinta ei
tarvitse kantaa
kädessä.

] Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
] Muiden lisävarusteiden käyttäminen

myyntialueen mukaan. Kysy
lisätietoja paikallisesta
huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Lisävarusteet

saattaa mitätöidä takuun.
] Lisävarusteet saattavat vaihdella
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Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotenimi : KG290
Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Nettopaino : 54.5g

Lämpötilarajat
Max : +55°C (normaali), +45°C (latauksessa)
Min : -10°C

Tekniset tiedot
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