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Hold tasten ) nede.

Indtast PIN-kode via ciffer-
tasterne og bekræft
med,eller#.

Tryk tasten i siden opad el-
ler nedad, når telefonen er i
stand by.

Indtast telefonnummer
med ciffertasterne og tryk
( for at lave et opkald.

Når telefonen ringer, 
tryk på tast (.

Tryk tasten i siden under
samtalen opad eller nedad.

Tryk tast ).

I stand by trykkes på
tasten,.

I stand by trykkes på
tasten-.
Kend din telefon

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne
og forbeholder sig derfor altid ret til at opdatere denne
vejledning og lave et nyt oplag uden forudgående var-
sel. Philips sikrer, at de givne informationer er korrekte
men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for evt. fejl,
forglemmelser eller afvigelser mellem denne vejledning
og det heri beskrevne produkt.

m MMS-tast

Tastatur

Mikrofon

b-tast

Navigations-
og,-tast

Display

C
Kamera-tast
c-tast

Tag telefon- og 
Wap-tast ( 

Læg på- og )
TIL-/FRA-tast

Taster i siden
(lydstyrke)

Hvordan kan jeg.

Slå telefonen TIL/FRA

Indtaste PIN-kode

Indstille styrken

Vælge et telefonnum-
mer

Besvare et opkald

Indstille lydstyrken for 
samtalen

Afslutte et opkald

Hente hovedmenuen

Hente Telefonbogen
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en ring af symboler på displayet.
er til en funktion eller mulighed og
etjene din telefon.

 kan vises samtidigt på displayet; 
for at få vist de øvrige symboler.

nter du hovedkarrusellen i stand by.
ladre (mod uret) og med>(med

nskede funktion eller mulighed er
ed,eller trykkes på c for at
. Derefter vises der en anden under-
ersigt.

enu- Tryk,, vælg en funkti-
on med<eller >, tryk
så,for at åbne under-
menuen. Gentages indtil
den ønskede funktion vises.

ede Hold tasten,nede.

Hold tasten ( nede.
Kend din telefon

"Karrusellen" er 
Hvert symbol svar
er beregnet til at b

Ikke alle symboler
tryk på<eller>

Med tasten,he
Med<kan du b
uret). Når den ø
valgt, bekræftes m
afbryde funktionen
karrusel eller en ov

Bruge Telefonbogen I listen bladres med+el-
ler-og så trykkes (
for at ringe til det valgte
navn.

Hente BeDJ I stand by trykkes på tasten
b.

Hente Liste over 
opkald  

I stand by trykkes på
tasten+.

Gå til forrige menu Tryk på tasten c.

Vende tilbage til stand 
by når der bladres i me-
nuerne

Hold tasten c nede.

Låse tasterne (op) Hold tasten c nede i
stand by.

Vise det sidst opkaldte 
telefonnummer

I stand by trykkes på tasten
(.

Skifte displaysproget Hold tasten 0 nede,
vælg sproget med+el-
ler-og bekræft
med,.

Få adgang til en m
funktion

Hente programmer
Stemmestyring

Hente WAP

"Karrusellen"



Kend din telefon

beskrevet i de respektive afsnit i
ning.

layet i stand by forandret (f.eks.
d, nye beskeder osv.). Tryk
n respektive menu eller hold ta-
ende tilbage til stand by.

y
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Med tasterne+eller-kan du skifte mellem to op-
tioner, f.eks. Aktiver/Deaktiver, Til/Fra, Sæt en ind-
stilling op/ned, osv.

Du skal bladre i karrusellerne og oversigter, indtil du
har nået den ønskede funktion eller mulighed. Mens
du navigerer i en liste, viser et rullepanel til højre på
displayet den aktuelle position i listen. Med navigati-
onstasterne kan du så vælge eller indstille alle telefon-

funktioner, som det er 
denne betjeningsvejled

I nogle tilfælde er disp
ikke besvarede opkal
på,, for at hente de
sten c nede for at v

Alternativt displa
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et og skub det ind under metalhol-
det stopper. Vær opmærksom på, at
e vender i den rigtige retning.

t, således at dets stikforbindelser
. Tryk det derefter nedad, indtil det
ed et klik.

t på igen: Hængslerne sættes ind på
ntdelen, og dækslet trykkes nedad,
er i hak.
At gå i gang

1 • At gå i gang

Før du bruger apparatet, bør du læse afsnittet “Sikkerhed”
side 95.

For at kunne benytte mobiltelefonen skal du isætte et
gyldigt SIM-kort, som du får hos din GSM-operatør
eller telefonforhandler. SIM-kortet indeholder aftale-
nummer, mobiltelefonnummer og en hukommelse,
hvor du kan gemme telefonnumre og beskeder (se
“Telefonbog” side 31).

1. Som det er vist på nedenstående billede, skal du
trykke på de to knapper på hver side for at åbne
og fjerne dækslet.

2. Tag SIM-kort
deren, indtil 
det skrå hjørn

3. Isæt batterie
vender nedad
falder i hak m

4. Sæt så dæksle
toppen af fro
indtil det fald

Isæt SIM-kort



At gå i gang

som du har fået fra din opera-

-kode. Bekræft derefter med
yk på#, hvis du har trykket

n første gang, bliver du bedt om
yk på de respektive ciffertaster
ette et ciffer), bekræft derefter
ille klokkeslættet er fremgangs-

ger vedr. dato og klokkeslæt,

 SIM-telefonbogen, når du tæn-
u også kopiere den senere ved
uen (se side 31).

aft en mobiltelefon og benytter
 dette kort indeholde din tele-
 Disse informationer registreres
g du bliver spurgt via menuen,
-telefonbogen ind i telefonbo-

okkeslæt

nbog
8

5. Før telefonen tages i brug, skal beskyttelsesfolien
fjernes fra displayet.

1. Tryk på tasten )  for at tænde telefonen.
2. Efter at have tændt telefonen opfordres du even-

tuelt til at indtaste din PIN-kode. PIN-koden er
den 4 til 8-cifrede hemmelige kode for dit SIM-
kort, som beskytter mod uberettiget adgang. Du
får PIN-koden, der er afstemt til dit SIM-kort, fra
din operatør eller telefonforhandler. Du kan
ændre PIN-koden, se side 46.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk,
bliver dit SIM-kort spærret. For at låse det op igen, skal

du bruge PUK-koden, 
tør.

3. Indtast din PIN
,eller c. Tr
forkert.

Når du tænder telefone
at indstille datoen. Tr
(med c kan du sl
med,. For at indst
måden den samme.

For yderligere indstillin
se  side 48.

Hvis du ikke vil kopiere
der første gang, kan d
hjælp af telefonbog-men

Hvis du tidligere har h
samme SIM-kort, kan
fonbog eller dele deraf.
af din mobiltelefon, o
om du vil kopiere SIM

Tænd telefonen

Indstil dato og kl

Kopier SIM-telefo
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ingen forandrer de fire streger sig og
dningstilstanden. Hver streg svarer
 opladningskapaciteten, og det varer
45 minutter, indtil batteriet er fuld-
dt.

streger vises konstant, er batteriet
pladt, og du kan fjerne lysnetdelen.
netværket og måden, du benytter
 du en samtaletid på ca. 6 timer og
d på ca. 300 timer til rådighed.

å tilsluttes til mobiltelefonen efter at
n er afsluttet. Batteriet bliver ikke
 Lysnetdelen kan ikke slukkes. For at
 trække stikket ud af stikkontakten.
t tilgængelig stikkontakt. Adapteren
 til en IT-forsyning (dog kun i Bel-
At gå i gang

gen, der er integreret i din telefon.  Tryk på  c for
at afbryde funktionen eller bekræft med,.
Uafhængig af om du har afsluttet, afbrudt eller ikke ko-
pieret SIM-telefonbogen, er den telefonbog, der er in-
tegreret i din telefon, principielt forindstillet som
standardtelefonbog. Du kan skifte til SIM-telefonbo-
gen ved at trykke på,og vælge  Telefonbog >
Indstilling telefonbog  > Vælg telefonbog  > I SIM-kort.

Din telefon forsynes med strøm fra et genopladeligt
batteri. Et nyt batteri er ikke fuldstændigt opladt. En
advarselstone gør dig i tide opmærksom på, at batteriet
skal oplades.

Producenten anbefaler ikke af tage batteriet ud, når te-
lefonen er tændt, da alle dine personlige indstillinger
derved kan gå tabt (se “Informationer om batteriet”
side 97).

1. Når batteriet er sat i telefonen, skal du tilslutte
adapteren (medfølger) til det VENSTRE hunstik
i bunden af telefonen og sætte kablets anden ende
ind i en stikkontakt.

2. Batterisymbolet viser batteriets opladningstil-
stand:

• Under opladn
indikerer opla
til ca. 25 % af
ca. 1 time og 
stændigt opla

• Når alle fire 
fuldstændigt o
Afhængig af 
telefonen, har
en stand by-ti

Adapteren kan ogs
opladningsprocesse
beskadiget derved.
slukke den skal du
Benyt derfor en le
kan også tilsluttes
gien).

Oplad batteriet



At gå i gang

len tilsluttes). Når batteriet har
adt, vises batterisymbolet først
vet opladt i to til tre minutter.
10

3. Hvis du ikke benytter telefonen i nogle dage,
anbefaler vi, at du tager batteriet ud.

Du kan benytte din mobiltelefon under opladnings-
processen (vær opmærksom på, at vibratorfunktionen

slås FRA, når lysnetde
været fuldstændigt afl
efter, at batteriet er ble
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llingerne vises der ved indkommen-
aldendes telefonnummer på display-
ldende tillader, at telefonnummer

kaldende er gemt i den udvalgte tele-
), vises navnet i stedet for telefon-

for at besvare opkaldet.
samtalen skal du trykke på ).

ktiveret “Viderestilling” (se side 82),
n viderestillet til et andet telefon-

 til voice mail.
for at afslutte samtalen.

ikke, når Lydløs er slået til (se
ngen Fri svartast (se side 83) kan du
d at trykke på en hvilken som helst

).

e telefonen mod øret, når Håndfrit
et, og især ikke hvis du har sat

ktiveret telefonbogen i SIM-kortet,
indtastning og trykker to gange på

slutte opkald

ld
Hovedfunktioner

2 • Hovedfunktioner

Tryk i stand by på-. Afhængig af
den indstillede telefonbog (i SIM-kor-
tet eller i telefonen) er indholdet på dis-

playet forskelligt: Se “Telefonbog” side 31 for
indgående informationer herom.
Du kan også hente telefonbogen under en samtale ved
at trykke på,, vælge Vis navneliste og bekræfte
med,. Så kan du bladre med-eller +i ind-
tastningerne. Tryk derefter to gange på c for at gå
tilbage til stand by.

1. Indtast telefonnumret i stand by via ciffertasterne.
En indtastningsfejl slettes med c.

2. Tryk på ( for at ringe telefonnumret op,
og tryk på ) for at afslutte samtalen.

Hvis du vil ringe til udlandet, kan du benytte +-tasten
i stedet for "00". Hold tasten*nede, før du indta-
ster landekoden. For at lære hvordan du laver et opkald
via telefonbogen, se “Lave opkald” side 36.

Afhængig af indsti
de opkald den opk
et, hvis den opka
vises. Hvis den op
fonbog (se side 31
nummeret.
1. Tryk på ( 
2. For at afvise 

Hvis du har a
bliver samtale
nummer eller

3. Tryk på ) 

Telefonen ringer 
side 12). I indstilli
besvare opkald ve
tast (bortset fra  )

Du bør ikke hold
opkald er aktiver
lydstyrken op.

1. Hvis du har a
vælger du en 

Hent og vis telefonbogen

Lav et opkald

Navne

Besvare og af

Håndfrit opka



Hovedfunktioner

oldes tasten c i stand by ne-
astaturlåset holdes tasten c

ikke vil have, at mobiltelefonen
d et indkommende opkald, kan
getypen fra på følgende måde:

og vælg Indstillinger > Lyd >
dtil styrken er indstillet på  Til.

 trykke på tasten i siden, indtil
Lydløs.

opkald kan ringetypen også slås
 i siden nedad.

ratorfunktionen er aktiveret, vi-
efonen, når du modtager et op-
 kan aktivere funktionen på

 måde:
 Indstillinger > Lyd > Vibrator og

r-indstillingen Til eller Fra
.

ktion

unktion
12

,for at hente den næste karrusel. Vælg så
Håndfrit opkald og tryk på,for at ringe tele-
fonnummeret op.

2. Hvis du har aktiveret telefonbogen, der er inte-
greret i telefonen, kan du bruge samme frem-
gangsmåde for at ringe til det valgte
telefonnummer. Du kan også vælge et andet tele-
fonnummer i listen med tasterne<eller>
trykke på,eller vælge Håndfrit opkald.

De kan også under en samtale skifte over til Håndfrit
opkald: Tryk to gange på,for at aktivere eller deak-
tivere Håndfrit opkald.

1. Tryk på,, vælg Indstillinger > Lyd > Ringetyper
og tryk endnu engang på,.

2. Med tasterne+eller-kan du vælge en rin-
getype i listen og bekræfte dit valg med ,.

Du kan låse tastaturet for at beskytte det
mod, at der utilsigtet trykkes på tasterne
(f.eks. når du har telefonen i frakke- eller
bukselommen).

For at låse tastaturet, h
de. For at deaktivere t
nede igen.

Hvis du 
ringer ve
du slå rin
Tryk på,

Tavs  og tryk på-, in

I stand by kan du også
styrken er indstillet til 

Ved et indkommende 
fra ved at trykke tasten

Hvis vib
brerer tel
kald. Du
følgende

1. Tryk på,, vælg
tryk på,.

2. Vælg med+elle
og bekræft med ,

Ændre ringetyper

Aktiver/deaktiver tastaturlås

Tastaturlås

Aktiver lydløs fun

Aktiver vibratorf

Tavs

Vibrator
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 kun mulig, når du vælger telefonens
den på SIM-kortet).

on er det muligt at tilføje én eller fle-
pe. Når en samtalepartner fra denne

s dens navn samt det for denne grup-
de. Derudover høres den for denne
 melodi.
n er i stand by, skal du trykke på
ktivere kameraet og trykke på C
illede.

dia > Memo > Ny.
e siger, og gem det i Lydalbum.
og > Tlf.bog Indst. > Gruppeindst. >
øb en gruppe og vælg så din vens/
me og derefter hans/hendes billede.
, vælg et navn i din telefonbog og
 Tryk på,og gå til funktionen
for at tildele det til gruppen, du har

 mobiltelefonnummer skal du i stand
 vælge Eget nummer, trykke på,,
e igen på,. Dit telefonnummer

g hør hvem der ringer

iltelefonnummer
Hovedfunktioner

Aktivering af vibratorfunktionen slår ikke ringetypen
fra. Hvis du slår ringetypen fra og gerne vil bibeholde
vibratorfunktionen, skal du aktivere indstillingen Tavs
som beskrevet ovenfor.
Vibratorfunktionen bliver automatisk deaktiveret, når
du tilslutter lysnetdelen.

Denne funktion, der står til rådighed under brugen af
kameraet og fra Billedalbum, gør det muligt hurtigt at
sende en besked, der består af et billede og en lyd.
1. Hvis telefonen er i stand by, skal du trykke på
C for at aktivere kameraet.

2. Tryk på C for at tage et billede, tryk så på,
for at komme til indstillingerne og vælg Send via
MMS.

3. Tryk igen på,for at komme til vinduet
Memo. Beskedens maksimale indspilningstid er
ét minut.

4. Tryk på,, vælg modtageren og bekræft listen.
Tryk to gange på,for at sende din besked.

På den måde sendes der én besked til én person uden
tekst. Se side 64 for nærmere detaljer vedr. denne funk-
tion.

Denne funktion er
telefonbog (IKKE 

Vha. denne funkti
re navne til en grup
gruppe ringer, vise
pe definerede bille
gruppe indstillede
1. Hvis telefone
C for at a
for at tage et b

2. Vælg Multime
Indspil det, d

3. Vælg Telefonb
Gruppe. Omd
venindes stem

4. Tryk på-
tryk på,.
Vælg Gruppe 
omdøbt.

For at vise dit eget
by trykke på-,
vælge Vis og trykk

FotoTalk: Tilføj lyd til billeder

FotoCall: Se o

Vis eget mob



Hovedfunktioner

lande er en optagelse af samtaler
t ifølge lovgivningen. Det anbe-
for at gøre den opkaldende op-
 på, at du vil optage samtalen og
ede samtaler skal behandles for-
pilningsvarighed er et minut (se

tale under selve samtalen:
tale eller en konference på,
sellen, der er aktiv i opkaldstil-

s og derefter Optag, optages kun
e.

k på,. Tryk på c,,
afslutte indspilningen.
 når du lægger på, vises et vin-
 optagelsen.
at gemme optagelsen. Via

ia > Lydalbum får du så adgang
mtale.
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vises, når det er gemt i SIM-kortet. Hvis ikke, skal du
vælge Ny og følge instruktionerne.

Når dit eget telefonnummer allerede er gemt i telefon-
bogen, kan du få vist det under en samtale. Se “Hent
og vis telefonbogen” side 11.

Tryk under en samtale tasten i siden opad eller nedad,
for at forhøje eller reducere lydstyrken.

Du kan sætte mikrofonen til tavs, således
at din samtalepartner ikke længere kan
høre dig.
Tryk under en samtale på,, vælg Tavs
og bekræft med,.

For at slå mikrofonen til igen under en
samtale, skal du trykke på,, vælge Ej
tavs og bekræfte med,. Mikrofonen
er slået til igen.

I mange 
begrænse
fales der
mærksom

at få lov til det. Optag
troligt. Den maks. inds
“Memo” side 77).

Du kan optage en sam
1. Tryk under en sam

for at hente karru
standen.

Hvis du først vælger Tav
den opkaldendes stemm

2. Vælg Indspil og try
eller læg på for at 

3. I alle tilfælde, også
due til at navngive

4. Tryk på,for 
menuen Multimed
til den optagede sa

Indstil øresneglens lydstyrke

Sæt mikrofon til tavs

Slå mikrofon til igen

Tavs

Ej tavs

Optag samtale

Indspil dialog
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 Tryk på,for at slette telefon-

an kun anvendes for telefonbogen,
i din telefon og fungerer IKKE for

iste (ringetyper, begivenheder osv.)
tasten0og så rulle side for side i
 for position.

qualizer-indstilling (se side 38),
 telefonbogen (se side 32),
 besked (se side 52),
e  side 53),
kald (se side 83),
se side 79),
ald (se side 92).

 i en liste

ner under en samtale
Hovedfunktioner

For at slette listen over opkald, trykker
du på,og vælger Opkaldsinfo > Liste
over opkald > Nulstil. Tryk to gange
på,for at slette listen over opkald.

For at slette den komplette SMS-liste trykker du på
,og vælger Beskeder > SMS > Læs SMS > Slet SMS'er.
Tryk to gange på,for at slette SMS-listen.

For at slette SMS-beskederne kan du også benytte me-
nuen SMS-arkiv. Slet SMS-listen regelmæssigt for at ska-
be hukommelse til nye beskeder.

Hvis du vil slette hele telefonbogens indhold, skal du
trykke på,og vælge Telefonbog > Tlf.bog Indst. >

Nulstil telefonbog.
bogens indhold.

Denne funktion k
der er integreret 
SIM-telefonbogen.

For at rulle i en l
kan du trykke på 
stedet for position

- Vælg en anden e
- Tilføj nyt navn i
- Skriv og send en
- Læs en besked (s
- Vis liste over op
- Hent kalender (
- Lav et andet opk

Slet liste over opkald

Slet SMS-liste

Slet telefonbog

Nulstil

Hurtig rulning

Andre funktio



Menustruktur

 44
ff. navne / Spærring / 
IN-beskyttelse

 46
y operatør / Foretrukken liste /

dato, side 48
t / Indstil dato / Datoformat /
mmertid / Indstil ur

g, der er til rådighed

e 52

s beskeder / SMS-indstillinger /
16

3 • Menustruktur
Nedenstående oversigt viser samtlige menufunktioner
for din mobiltelefon (fra første til tredje menuniveau)
samt det respektive sidetal, hvor du kan finde indgåen-
de informationer til den respektive funktion.

Indstillinger, side 38

Lyd, side 38
Tavs / Styrke / Ringetyper / Ringetone ved
besked / Equalizer / Tastetoner / Lydalarm /
Vibrator

Vis, side 39
Pauseskærm / Animation / Belysning /
Baggrund

Genvej, side 40
Liste over genveje, der er til rådighed

Stemmestyring, side 43
Liste over stemmestyring, der er til rådighed

Taleopkald, side 43

Sikkerhed, side
Tastaturlås / O
Skift koder / P

Operatør, side
GPRS-type / N
Indstillinger

Klokkeslæt og 
Vis klokkeslæ
Tidszone / So

Sprog, side 50
Liste over spro

Profiler, side 50

Beskeder, sid

SMS, side 52
Send SMS / Læ
SMS-arkiv
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ation, side 76

lsesstatus, side 76

e 77

 77

ldning, side 78

erter, side 78

gner, side 78

side 78

 side 79
Menustruktur

E-mail, side 55
For enhver oprettet mailbox
Indstillinger / Åben mailboks / Send mail

Broadcast, side 63
Modtagelse / Emner / Distriktskode

Online-besked, side 64

Multimedie-beskeder, side 64
Oprette en MMS / Modtage MMS /
Administrere mapper / Indstillinger

Multimedia, side 75

Kamera, side 77

Billedalbum, side 75
Liste over billeder der er til rådighed

Lydalbum, side 75
Liste over lyde der er til rådighed

Demonstr

Hukomme

Memo, sid

BeDJ, side

Underho

Euro-konv

Lommere

Vækkeur, 

Kalender,



Menustruktur

tør, side 91

e, der er til rådighed i denne
ængig af operatøren og af din
ere informationer herom får du

.

er afhængig af operatøren og af
u bedes venligst kontakte din ope-
18

Brikspil, side 81

Infrarød, side 72
Data / Modtagelse

Telefonfunktioner, side 82

Indstille opkald, side 82
Viderestilling / Mailboxes / Auto-opkald / Fri
svartast / Opkald venter / Identifikation

Liste over opkald, side 83
Liste over opkald / Nulstil

Kald-tællere, side 84
GSM-tællere / GPRS-tæller

Telefonbog, side 31

Vis navneliste

Telefonbogsindstilling
Reset telefonbog / Vælg tlf. bog /
Gruppeindst.  /  Kopier til tlf.

Serviceopera

Servicenr.
Telefonnumren
menu, er afh
kontrakt; nærm
af din operatør

WAP, side 86

Service +
Denne menu 
kontrakten. D
ratør.
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s det ?
oler, der repræsenteres af hver tast, er

 der skrives »Glem«:
36. Display vil vise det før-

Hjem.
 at søge ordet Glem.
kke på enten1eller,for at
alget af ordet Glem. Tryk
fter også valget af ordet og indsætter
 og gør dermed klar til det næste

lsen.

indtastning af bogstaver.
t tryk for at bladre i listen over mu-
 ord, langt tryk for at bladre tilbage.
 at bekræfte indtastningen.

t tryk for at slette en enkelt indtast-
g, langt tryk for at slette hele teksten.
t fra standard, til små eller til store
staver.
t fra basisfunktion til numerisk eller
egnsætnings-indtastningsfunktion.
Indtastning af tekst eller tal

4 • Indtastning af tekst 
eller tal

Tekst kan indtastes i redigeringsmenuen på to forskel-
lige måder: Ved at bruge det forudbestemte T9 ® ind-
tastningssystem eller basisindtastningssystemet. Der
findes også to andre funktioner for tal og tegnsætning.
Ikoner på skærmen viser den aktive tekstfunktion. 

Hvad er det ?
T9 ® forudbestemte tekstindtastning er
et intelligent redigeringsfunktion for
meddelelser - inklusive en omfattende
ordbog, som gør det muligt for dig hur-
tigt at indskrive tekst. Du skal blot tryk-
ke én gang på den tast, som svarer til

hvert bogstav, du skal bruge for at skrive et ord. Ind-
tastningen analyseres, og det ord, som foreslås af T9 ®,
vises i redigeringsmenuen. Hvis der er flere ord til rå-
dighed i henhold til de taster, der er brugt, fremhæves
det ord, du skrev ind: Tryk på0for at bladre i listen
og vælg blandt de ord, der foreslås af T9®'s indbyggede
ordbog i (se nedenstående eksempel).

Hvordan bruge
Alfabeter og symb
følgende:

Eksempel hvordan
1. Tryk45

ste ord, f.eks. 
2. Tryk0 for
3. Du kan try

bekræfte v
på>bekræ
et mellemrum
ord i meddele

T9® tekstindtastning

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2til9 Til 

0 Kor
lige

1 For

c Kor
nin

# Skif
bog

* Skif
til t



Indtastning af tekst eller tal

KL), 3 3 (DEF), 6
 når meddelelsen er slut.
oler er lokaliseret som vist på

 _
 ¥
6 m n o 6 ñ ò ö

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 g h i 4 Γ ì

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0 . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ *
+ - % 
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Hvis du vil bruge basis-tekstindtastning, vælger du
"Abc" basis-tekstindtastning ved at bruge*-tasten.
Denne metode kræver flere tryk på tasten for at komme
til det ønskede bogstav: Bogstavet »H« er det andet
bogstav på 4-tasten, så du skal trykke to gange for
at skrive »H«. Brugen af denne funktion kræver, at du
trykker på tasten det antal gange, indtil du finder det
næste bogstav.
For at indtaste ordet "Hjem" i basis-tekstindtastnings-
funktionen, skal du således trykke på tasterne: 4

4 (GHI), 5 (J
(MNO). Tryk på,,
Bogstaver, tal og symb
nedenstående oversigt:

Basis-tekstindtastning

1 mellemrum 1 @
# = < > ( ) & £ $

2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 é è ∆ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ
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nuer kan du afbryde den aktuelle
 over i stand by ved at holde tasten

dsindstillinger
 for at se kameraets preview-

 linse er automatisk fokuseret. Vha.
 og nederst på displayet er det muligt
ellige Tilstande og at indstille Auto-

g tasteaktiveringer, der er beskrevet,
r kamerafunktionen er aktiveret,
 på displayet. Tryk på tasten,for
 hvilken som helst funktion.

Tryk på C lige efter du har
taget et billede.

Tryk på c lige efter du har
taget et billede.

Tryk på,lige efter du har
taget et billede.

 Tryk på0.

er
Tage billeder

5 • Tage billeder
Din mobiltelefon er udstyret med et digitalt kamera,
hvormed du kan tage billeder, gemme dem i telefonen,
benytte dem som baggrund eller sende dem til dine
venner og bekendte.

I alle kamera-me
funktion og skifte
c nede.

Preview-tilstan
Tryk på tasten C
skærm: kameraets
symbolerne øverst
at checke de forsk
timer-tilstanden.

Alle indstillinger o
fungerer kun, nå
d.v.s. preview vises
at få adgang til en

Hvordan kan jeg..?

Aktivere/deaktivere 
kameraet

Tryk på tasten C for at ak-
tivere kameraet og hold ta-
sten c nede for at
deaktivere det igen.

Zoome ind/ud Tryk på joystick-tasten+
(opad) eller-(nedad).

Ændre kamera-
funktionen

Tryk*for at skifte fra Nat-
til Normal-funktion.

Ændre skærmens 
opløsning

Med#kan du skifte fra
VGA til Q VGA til SQ VGA  til
128 x 128.

Gå til kamera-
indstillingerne

Tryk på,når kamera-
funktion er aktiveret.

Tage et billede Tryk på C, når kamera-
funktion er aktiveret.

Gem billedet 

Slet billedet 

Gå til foto-
indstillingerne

Aktiver/deaktiver
autotimeren

Billedoptagels



Tage billeder

Kamerafunktion

stillingen er slået fra, og kame-
an du tage et billede med tasten
es derefter automatisk på dis-

, sorte bjælke viser billedrække-
t. Billeder benævnes i menuen
lgende måde «img_1. jpg», osv.

u kan tage maks. 9999 billeder
en at alle billeder - også de, der

ummereres fortløbende til 9999.
mereringen igen med 1.
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Der er to kamerafunktioner, der er til rådighed: Nor-
mal- og Nattilstand. Afhængig af lysforholdet kan du
skifte over til den ønskede funktion med tasten *, som
vises med symboler nederst på displayet (sol og måne).
Billedopløsning
Billedernes standardstørrelse i normalformat svarer til
128 x 128. Med#kan du skifte til VGA (640 x 480
pixel), Q VGA (320 x 240 pixel), SQ VGA (160 x 120
pixel) eller til 128 x 128. Den indstillede Billedopløsning
vises nederst i højre hjørne på displayet.
Zoomfunktion
Denne indstilling står til rådighed i alle funktioner: et-
trins zoom (x2) kan anvendes i funktion 128 x 128, og
to-trins zoom (x2 og x4) i alle andre funktioner. I alle
tilstande kan du zoome ind og ud ved at trykke på na-
vigationstasten+og-.

Zoomsymbolet er markeret på displayet, når zoom-
funktionen er aktiveret. Man kan kun zoome ud efter
at have zoomet ind.

Autotimer
Med denne indstilling kan du slå Autotimer indstillin-
gen til eller fra (se nedenfor for yderligere detaljer).

Tage et billede
Med tasten C 
1. Når autotimer-ind

raet er aktiveret, k
C; billedet vis
playet.

2. Numret i den øvre
følgen på displaye
Egne billeder på fø
til 9999.

Dette betyder ikke, at d
(se “Antal billeder”), m
er blevet slettet - bare n
Derefter begynder num
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, høres et bip, som gentages, når
r blevet taget.

ler (biptoner) kan ændres i menuen
stillinger. Du kan på et hvilket som
ppe timeren med tasten c og ven-
ew-tilstanden. Med tasten 0 stop-
ren.

det er blevet taget, skal du følge
e fra punkt 2 i forrige afsnit.

r, du kan gemme i telefonen, er af-
e indstillinger: Jo højere billedopløs-
ørre er filen.

 om, hvis der ikke er nok hukommel-
illedet, du lige har taget. Når dette
ta (lyde, billeder osv.) slettes, således
kan gemmes. Du kan altid checke,
melse der er ledig i din telefon. Vælg
Status.

j lyd til billeder
der er til rådighed under brugen af
 muligt hurtigt at sende en besked,
lede fra Billedalbum og en lyd.
Tage billeder

Du kan derefter:

Med auto-timeren
1. Tryk på C, når auto-timeren er slået til for at

aktivere den (eller tryk på0, når indstillingen
er slået fra).

2. Nedtællingen begynder ved -10 sekunder (denne
indstilling kan ikke ændres). To sekunder før

billedet tages
billedet lige e

De akustiske signa
for kameraets ind
helst tidspunkt sto
de tilbage til previ
per man kun time

3. Så snart bille
instruktionern

Antal billeder
Antallet af billede
hængig af de valgt
ningen er, desto st

En besked advarer
se til at gemme b
sker, skal gamle da
at det nye billede 
hvor meget hukom
Multimedia > Huk. 

FotoTalk: Tilfø
Denne funktion, 
kameraet, gør det
bestående af et bil

Trykke på 
c

For at Slette  billedet, du har taget.

Trykke på  
C

For at Gemme  billedet.

Trykke på 
,

Gå til indstillingerne, der er til
rådighed, nemlig:
- Gemme: For at gemme billedet i

Billedalbum,
- Ændre: For at ændre billedet,
- Sende: For at sende billedet via MMS,

Infrarød eller E-mail,
- Tage et nyt billede: Når du vælger

denne funktion, får du vist Preview-
skærmen.

Trykke på 
c eller 
C

For at vende tilbage til preview-til-
standen.



Tage billeder

år FotoTalk også til rådighed i

d
kald, mens du benytter kamera-

opkaldet, afbrydes automatisk
ner: Billed-preview, tage et bil-

ladre i indstillingerne osv. Efter
samtalen, skifter Deres telefon
Hvis du havde taget et billede,
t endnu, bliver det slettet.
 afslutter ligeledes alle kamera-
en viser derefter preview-skær-

ald, skal du først holde tasten
 over i stand by. Indtast så tele-
t navn i telefonbogen, tryk på
 afslut samtalen med ).

 indstillinger, der er til rådighed
 beskrevet ovenfor, er der for-

tillader yderligere indstillinger.
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En MMS kan have en størrelse på maks. 50 KB.

1. Hvis telefonen er i stand by, skal du trykke på
C for at aktivere kameraet.

2. Tryk på C for at tage et billede, tryk så på,
for at komme til indstillingerne og vælg Send via
MMS.

3. Tryk igen på,for at komme til vinduet
Memo. Beskedens maksimale indspilningstid er
ét minut.

4. Tryk på,, vælg modtageren og bekræft listen.
Tryk to gange på,for at sende beskeden.

På den måde sendes der én besked uden tekst til én per-
son. Se side 64 for nærmere detaljer vedr. denne funk-
tion.

Vise billeder igen
Billederne, der er blevet taget, gemmes automatisk i
menuen Multimedia > Billedalbum > Egne billeder. Vælg
et billede i listen tryk på>for at gå til det grafiske
display. Så kan du med+eller-gå til næste eller
forrige billede eller trykke på tasten,for at Sende el-
ler Slette billedet eller med funktionen Skift navn om-
døbe billedet. Tryk på<for at vende tilbage til
tekstlisten.

Som tidligere nævnt st
menuen Billedalbum .

Modtage et opkal
Når du modtager et op
et:
1. Når du besvarer 

alle kamerafunktio
lede, autotimer, b
at have afsluttet 
over til stand by. 
men ikke gemt de

2. At afvise et opkald
funktioner, telefon
men.

Lave et opkald
Når du vil lave et opk
c nede for at skifte
fonnumret eller vælg e
( for at ringe op og

Som supplement til de
i preview-skærmen, som
skellige menuer, der 

Indstillinger
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r
 kan du både indstille Lydalarmen og
larm høres to sekunder før billedet

yden. direkte efter at du har taget et
indstillinger gælder: Vælg indstillin-
d,listen over lyde, der står til rå-
ønskede lyd eller gå til <Ny>, hvis du
lyd; tryk derefter på,for at akti-

g
 vælge den ønskede billedopløsning:
pixel), Q VGA (320 x 240 pixel),
0 pixel) og 128 x 128. Standardind-
128.

ælge den ønskede billedkvalitet: Lav,
ardindstillingen er Mellem.

e 22.
Tage billeder

Når kamerafunktionen er aktiveret trykkes på ta-
sten,for at få adgang til de øvrige indstillinger.
Generelt: Vælg en indstilling og tryk på,for at tage
det næste billede med denne indstilling eller tryk på
c for at afbryde funktionen.

Når du bekræfter kamerafunktionen gemmes de
indstillinger, du har lavet, og de er til rådighed næste
gang, du benytter kameraet, indtil du igen ændrer
indstillingerne.

Farvetilstand
Med denne funktion kan du vælge den ønskede indstil-
ling fra de følgende valgmuligheder: Farve, Sort/ hvid,
Sepia og Blå. Afhængig af den valgte indstilling får bil-
ledet den ønskede effekt (f.eks. tager Sepia et brunt og
beige billede, som ser gammelt ud). Standardindstillin-
gen er Farve.

Kameratilstand
Tillader at vælge én af to funktioner, der er til rådighed:
Normal eller Nat. Standardindstillingen er Normal.

Lydindstillinge
Med denne menu
»Skyd-lyden«. Lyda
tages, og »Skyd«-l
billede. For begge 
gen til og hent me
dighed. Vælg den 
vil generere en ny 
vere lyden.

Billedopløsnin
Gør det muligt at
VGA (640 x 480 
SQ VGA (160 x 12
stillingen er 128 x

Billedkvalitet
Gør det muligt at v
Mellem, Høj. Stand

Autotimer
Se “Autotimer” sid



Musik og miks

en aktuelle gyldige information
n med orange farve.

tasten b, som befinder sig
e af mobiltelefonen.

Tryk på#.

Hold en af tasterne fra 1 
til 9 nede.

Tryk på*.

Tryk på,.
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6 • Musik og miks
Med BeDJ kan du generere dine egne lyde ved at be-
nytte de dertil forprogrammerede BeDJ-stilelementer
(som beskrevet nedenfor) eller alle SP-MIDI- eller
MIDI-ringetoner, der findes på din telefon, eller ringe-
toner, du har downloaded via WAP, infrarød osv. (de-
taljerede informationer herom findes i de respektive
afsnit i denne vejledning). Du kan også sende dit eget
miks til venner og bekendte, bruge det som ringetone
eller lydalarm osv. Inden for BeDJ vises d

eller den valgte funktio

Aktiver spor
1. Start BeDJ med 

øverst i højre hjørn

Hvordan kan jeg..?

Slå BeDJ til/fra Tryk på b-tasten for at slå
til ELLER
Tryk på,og vælg Multime-
dia > BeDJ.
Hold b eller c for at
slå fra.

Aktivere/deakti-
vere et spor

Tryk en tast fra1til 9.
Hvis du trykker på tasten
c, deaktiveres alle spor på
en gang.

Indspille miks
(Start og stop)

Tryk på0.

Aktivere Tempo-
feltet

Hente spor-
udvalgslisten

Hente Hjælp-
skærmen

Hente Indstillings- 
listen

At gå i gang
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n valgte melodi vises øverst på dis-
å>for at få adgang til listen over
e, der benyttes i melodien.

instrument, som benyttes i den
, vises markeret og i første position

r+kan du vælge næste eller for-
nt, tryk så på,for at udvælge det.

iverer du Tempo-feltet.
ivet i bmp eller »beats per minute«)
 spor. Tryk på de fremhævede taster

 for at hæve eller sænke tempoet.
dvendigt at gemme Tempoet, da det

iver reguleret.
 eller,for at bladre tilbage til

billede.

ændres, når spor afspilles, eller når et
Musik og miks

2. I det viste BeDJ-vindue vises den indstillede
musikstil (f.eks. groovy, techno, osv.).

3. Øverst til venstre på displayet vises i en lille tabel
den aktuelle Tempo-indstilling, indspilningstil-
standen (som standard Fra) og sporets navn.

4. Nederst på displayet er ni spor til rådighed, som
er tildelt tasterne 1 til 9, og som også kan
mikses: Tryk på tasten for dét spor, du gerne vil
aktivere.
I alt er der 16 spor til rådighed: Hold én af
tasterne 1 til 9 nede for at hente spor-
listen. Tasten 5 er reserveret til voice-sporet.

5. Det aktiverede spor vises med orange farve. I
tabellen ovenfor vises navnet på den respektive
melodi og på instrumentet.

Ændre melodi- og instrumentspor
Hold én af tasterne fra1 til 9 nede afhængig af
hvilket spor, du gerne vil ændre. I den viste liste kan du
først ændre den aktuelle melodi for det valgte spor og
så instrumenterne, som benyttes til melodien.
Melodi
1. Den aktuelle melodi for det valgte spor vises mar-

keret og i første position på listen. Med+
eller-kan du vælge en anden melodi (afspilles
automatisk, når den vælges), bekræft dit valg
med,.

2. Navnet på de
playet. Tryk p
instrumentern

Instrumenter
1. Det aktuelle 

valgte melodi
på listen.

2. Med-elle
rige instrume

Ændre tempo 
1. Med# akt
2. Tempoet (ang

gælder for alle
<eller>
Det er ikke nø
automatisk bl

3. Tryk på  c
forrige skærm

Tempoet kan ikke 
miks indspilles.



Musik og miks

lninger
indspilningen af et miks, vises
med følgende muligheder, du

 vises under det valgte navn i
yd > Ringetype-liste samt også i
ydalbum. Du kan benytte melo-

n indspille et nyt miks på sam-
or.

ler det miks, der lige er blevet
illet.

r vinduet Gem for at navngive
mme mikset.

an sende det indspillede mix
del af et multimediebesked
S).

erer IrDA. Du kan så overføre
dspillede miks til et andet ap-
med IrDA.

r e-mail-menuen. Du kan så
 det indspillede miks via e-mail.
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Start indspilning
1. Når du vil indspille et miks, skal du trykke på

tasten 0. Timeren startes, og det røde Radio-
symbol aktiveres.

2. Under indspilningen af et miks kan du:

3. Tryk tasten0for at afslutte indspilningen.

Indspilningen afsluttes automatisk, når mikset har
nået 50 KB (ca. 2 minutter). Kapaciteten er afhængig
af hukommelsen, der er til rådighed i din telefon: Vælg
Multimedia > Huk. status for memory information.

Administrer indspi
Når du har afsluttet 
automatisk et vindue 
kan vælge imellem:

Den gemte indspilning
menuen Indstillinger > L
menuen Multimedia > L

Indspille miks

Trykke én af 
tasterne
1 til 9

For at aktivere det respektive
spor.

Trykke+eller 
-

For at hæve/sænke det aktuelle
spors lydstyrke.

Trykke<eller 
>

For at markere forrige eller næste
spor.

Remix Du ka
me sp

Afspiller Afspil
indsp

Gem Åbne
og ge

Send via MMS Du k
som 
(MM

Send via IrDA Aktiv
det in
parat 

Send via E-mail Åbne
sende
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s Avanceret åbner BeDJ et komplet
e spor.

nede: På displayet vises listen
DI-filer, der befinder sig på din
lg én af dem og tryk på,.

ny liste med alle spor fra den valgte
aks. 16). Vælg et af sporene med
og tryk på,for at tildele dette
1.
to trin for at tildele spor efter eget
onens taster 2 til 9.
rdig, kan du gemme dit miks (se

 på,for at vende tilbage til nor-

u kan tildele hver af de 16 spor fra
lst ringetype til en hvilken som helst
 din telefon! Derved har du tusind-
for at personalisere din telefon fuld-
get miks.

n egen Stil i menuen BeDJ-stil og se-
igen for at generere et andet musik-

 musikstil
Musik og miks

dien som ringetype for indgående opkald eller til at bli-
ve underrettet om nye begivenheder.

Med de udvidede muligheder har du mulighed for at
generere og mikse musikstykker med egen lydstil, dertil
kan du benytte enten BeDJ-stilene (f.eks. groove, tech-
no, disco osv.) eller ringetypelisten (f.eks. Bach, cool,
dream osv.).

Ringetypelisten indeholder MIDI-filerne, som du evt.
har downloaded via E-mail, WAP, IrDA osv.

Fra eksisterende filer
1. Tryk, når BeDJ-vinduet er aktiveret, på,for at

hente listen med optionerne.
2. Når der vælges Mikset ringetype eller BeDJ-stil, kan

du vælge én af melodierne, der er til rådighed, fra
listen og bekræfte med,.

3. Telefonen vender så automatisk tilbage til BeDJ-
vinduet, og melodien, der er tildelt til den valgte
ringetype, opdeles i spor.

4. Som tidligere beskrevet kan du så aktivere og
deaktivere spor, indspille den miksede melodi osv.

Antallet af aktive spor er afhængig af melodien, du har
valgt.

Ny stil
1. Når der vælge

nyt sæt tomm
2. Hold tasten1

over alle MI
telefon. Udvæ

3. Der vises en 
MIDI-fil (m
+eller-
spor til tasten

4. Gentag disse 
ønske til telef

5. Når du er fæ
side 28).

6. Tryk to gange
mal tilstand.

Mor dig og miks: D
en hvilken som he
tast1til9på
vis af muligheder 
stændigt vha. dit e

Du kan gemme di
nere benytte den 

Opret egen lydstil og miks

Gem din egen



Musik og miks

pkaldet, afsluttes BeDJ og din
r at der er blevet lagt på, auto-
.
er ignorerer opkaldet, forbliver

 det er.
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miks. Den nye stil indeholder så alle de spor, du har
mikset, men ikke de tildelte effekter.

Når du modtager et opkald, mens BeDJ-funktionen er
aktiveret, bliver lyden af din telefon automatisk sat til
tavs.

1. Når du besvarer o
telefon skifter, efte
matisk til stand by

2. Når du afviser ell
BeDJ-vinduet, som

Modtag et opkald
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lefonbogen, bliver disse tilføjet i den
 indstillet med denne menu.

l telefonbog kan IKKE anvendes for

opier alle til telefon kan du kopiere
kortet til telefonen. Når du har gen-
ktion to gange, duplikeres alle nav-

t SIM-kort for første gang, skal du
rne vedr. den korrekte isætning af
e 7, og derefter bør du læse afsnittet
telefonbogen”.
 på,og vælg Telefonbog, Tlf.bog
., Vælg tlf. bog. Vælg så med+el-

SIM-kortets telefonbog. Navne,
bliver tilføjet der, kan så kopieres til
onens telefonbog.

lleret eller afbrudt den automatiske
IM-telefonbog, da du tændte telefo-
g, kan du gøre det manuelt: tryk på
nbog, Tlf.bog Indst. og så Kopier til tlf. 

 SIM-kort
Telefonbog

7 • Telefonbog

Din mobiltelefon har to telefonbøger. SIM-
telefonbogen befinder sig på SIM-kortet, og
posteringernes antal er afhængig af dit SIM-korts
kapacitet. Den anden telefonbog er integreret i
mobiltelefonens hukommelse, og her kan der gemmes
maks. 299 posteringer.

SIM-kortets kapacitet er afhængig af, hvad det er for et
kort. Du skal henvende dig herom til din forhandler.
Din telefons hukommelsesområde benyttes både for den
integrerede telefonbog og for andre funktioner. Derfor
er funktionerne afhængige af hinanden: Jo flere navne
du indtaster i telefonbogen, desto færre begivenheder
kan du gemme og omvendt. Det samlede antal navne-
og kalenderposteringer er maksimalt 299, forudsat at
andre funktioner (memo, lyd, billeder osv.) ikke
allerede optager en rimelig stor del af hukommelsen.

Med menuen Telefonbog kan du vælge én af de to tele-
fonbøger, der er til rådighed: SIM-kortets telefonbog
eller den, der er integreret i din telefon. Når du indta-

ster nye navne i Te
telefonbog, du har

Funktionen Nulsti
SIM-telefonbogen.
Med funktionen K
indholdet af SIM-
nemført denne fun
ne.

Når du benytter e
følge instruktione
SIM-kortet, se sid
“Tilføj nyt navn i 

Tryk
Indst
ler-
der 
telef

Hvis du har annu
kopiering af din S
nen for første gan
,og vælg Telefo

For alle funktioner, der beskrives i dette afsnit,
skal den respektive telefonbog være indstillet:
Enten SIM-telefonbogen eller den, der er inte-
greret i din telefon.

Telefonbog på

Vælg tlf. bog



Telefonbog

et og så det ønskede telefon-
å,.

afhængigt af dit SIM-kort, være
Hvis du indtaster hele telefon-
ndekode, kan telefonnummeret
opholdsstedet.

erets type for denne indtast-
eller Data og bekræft med,
astningen i telefonbogen.

 har flere felter til oplysninger
, nemlig (latinske tegn):

 posteringer med maks. syv fel-
 kan være numeriske felter. Du
mobiltelefonnumre, tre forret-
-adresse og et tekstnotat pr. per-

avn maks. 20 tegn
e 
)

maks. 40 tegn 
og 1 «+»
maks. 50 tegn

20 grupper 
er til rådighed
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Hvis du kopierer indholdet af din SIM-
telefonbog til telefonen, kan du stadig
benytte SIM-kortets telefonbog, selv om
den har færre posteringsfelter.

Din mobiltelefon kan kun administrere én telefonbog
ad gangen og ignorere informationer, der vedrører den
anden telefonbog: Hvis f.eks. navnet "Müller" findes i
begge telefonbøger, og du sletter det i telefonen, så for-
bliver det stående på SIM-kortet.

Som standard er der indstillet til den in-
tegrerede telefonbog. Der kan maks.
gemmes 299 navne, som kan slettes helt
med funktionen Nulstil telefonbog. Af-

hængig af SIM-kortets kapacitet, kan du kopiere de
navne, der er blevet tilføjet telefonen, til SIM-kortets
telefonbog (se “Kopier til SIM” side 36).

På SIM-kortet
For at tilføje et navn til SIM-telefonbogen er frem-
gangsmåden følgende:
1. Hent telefonbogen med-, vælg Ny og tryk på
,.

2. Indtast først navn
nummer og tryk p

Telefonnummeret må, 
maks. 40 tegn langt. 
nummeret, inklusive la
ringes op uafhængig af 

3. Vælg telefonnumm
ning: Telefon, Fax 
for at gemme indt

I telefonen
Telefonens telefonbog
end SIM-telefonbogen

Du kan lave maks. 299
ter hver, hvoraf de fem
kan f.eks. gemme to 
ningsnumre, en e-mail
son.

Telefonens telefonbog 

Tilføj nyt navn i telefonbogen

I SIM-kort

I telefon Felter for for- og eftern
Felter for telefonnumr
(mobil, forretning osv.
Yderligere felter 
(e-mail og notater)
Gruppekonfiguration 
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formationer se afsnit “FotoCall: Se
der ringer” nedenfor. Hvis du mod-
ald fra en samtalepartner, som er
 bestemt gruppe, hører du automa-
ielle melodi, som du har valgt for
, resp. det for denne gruppe define-
ises på displayet.

r, der vises i telefonbogen, burde in-
elefonnummer. Hvis ikke, anbefaler
dit mobiltelefonnummer samt andre
ner der.

le felter er tomme, kan "Eget num-

 kun til rådighed, når du har indstil-
er er integreret i din telefon. Funkti-
E med SIM-telefonbogen.

otoCall kan du navngive de grupper
 er til rådighed, med egne navne/be-
r«, »Kontor« osv.) samt tildele hver
billede (fra Billedalbum) og en melodi
).

g hør hvem der ringer
Telefonbog

Tilføj ny postering 
i den integrerede telefonbog
Tilføj nyt navnefelt
1. Hent Telefonbogen med-, vælg <Ny> og tryk

på,.
2. Indtast din kontaktpersons efternavn og bekræft

med,, indtast derefter fornavnet og bekræft
med,.

Ét af de to navnefelter må forblive tomt men ikke begge
to. Tryk på  c for at gå tilbage til forrige felt.

Tilføj nyt nummer-/tekstfelt 
1. Efter indtastningen af navnet kommer du til

menuen Opkaldstype. Nu kan du udvælge de
ønskede numeriske felter (mobil, fax, data, per-
sonsøger, privat, forretning) eller alfanumeriske
felter (notits, e-mail). Vælg de ønskede felter og
indtast de tilsvarende numre eller tekster. Tryk så
på, for at gemme denne nye postering.

2. Nu kommer du til Gruppeindst.: Vælg dén
gruppe, som dette navn skal være medlem af, og
bekræft med,. Posteringen bliver så gemt i
den integrerede telefonbog.

3. Til enhver gruppe kan du tildele en Melodi og et
specielt Billede, og du kan også Omdøbe  gruppen.
Vælg Telefonbog > Tlf.bog Indst. > Gruppeindst. (for

indgående in
og hør hvem 
tager et opk
medlem af en
tisk den spec
denne gruppe
rede billede v

Eget nummer
Feltet Eget numme
deholde dit eget t
vi, at du indtaster 
vigtige informatio

Heller ikke når al
mer" slettes.

Denne funktion er
let telefonbogen, d
onen fungerer IKK

Med funktionen F
af opkaldende, der
tegnelser (»Venne
gruppe et specielt 
(fra ringetype-listen

FotoCall: Se o



Telefonbog

nne gruppe og tryk på,. Gå
ælg gruppe og vælg den ønskede

tperson ringer dig op, hører du
tildelt denne gruppe, og det
ises på displayet.

ringer i din telefonbog, kan du
efonbogen med-. Du kan
fonbogen ved at trykke på den

t (f.eks., tryk to gange på tasten
er bogstav «U»). Den første po-
ed dette bogstav, bliver valgt i

 valgte telefonbog har du så ad-
 af følgende funktioner:

istrere navne

set telefon-

d SMS
d MMS 
r til stan-
d
pier til tlf.
ndfrit 
ald

• Ændre navn
• Tildel en 

gruppe 
• Tildel tale-

opkald
• Send pr. IrDA
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Du kan tildele én eller flere kontakter fra din telefon-
bog til en speciel gruppe. Når en samtalepartner fra den
respektive gruppe ringer dig op, vises dens navn samt
det for denne gruppe definerede billede på displayet.
Derudover hører du den for denne gruppe indstillede
melodi.

For meget vigtige personer kan du oprette en egen grup-
pe. Benyt kameraet og gem deres foto i dit Billedalbum.
Med funktionen Memo kan du gemme deres stemme
som ringetype. Når disse personer ringer dig op, kan du
se deres billede og høre deres stemme (mht. informatio-
ner vedr. kamera, se side 21 og vedr. memo, se
side 75).

1. FotoCall kan kun benyttes i forbindelse med tele-
fonbogen, der er integreret i din telefon. Hvis du
endnu ikke har forberedt denne telefonbog, se
“Kopier SIM-telefonbog” side 8.

2. Vælg så Gruppeindst., tryk på,og vælg den
ønskede gruppe.

3. Du kan omdøbe gruppen for bedre at kunne
identificere den (f.eks. "Venner", "Børn", osv.),
vælg så Melodi og Billede, som du vil tildele til
denne gruppe.

4. Ved at holde tasten c nede, skifter du fra
stand by, tryk så på-, for at få vist indholdet af
din telefonbog. Udvælg en kontaktperson, som

du vil tildele til de
så til funktionen V
gruppe.
Når denne kontak
Melodien, der er 
respektive Billede v

Når du har gemt poste
fra stand by hente Tel
lede efter et navn i tele
tilsvarende bogstavstas
8, hvis du leder eft
stering, der begynder m
listen. Afhængig af den
gang til nogle eller alle

Ændre og admin

• Slet
• Vis
• Kopier til SIM
• Flash-kald
• Skift type
• Opkald

• Re
bog

• Sen
• Sen
• Gø

dar
• Ko
• Hå

opk
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g teksterne vises i oprettelsesdatoens
ste indtastede fax- eller telefonnum-
ndardnummer og vises på listens før-
 at gøre et andet nummer til
mmer, se “Gør til standard” side 36.
felter (notits og e-mail) kan kun æn-

dhold
eltindholdet i en eksisterende poste-
vælge det ønskede navn, trykke på
is og trykke igen på,.
lt i listen, som du vil ændre, og tryk

rrusel skal du vælge Vis og trykke på
mfør de ønskede ændringer og tryk
 gemme dem.

at ændre felttypen for en eksisteren-
ostering, skal du gennemføre trinene
 3 fra afsnit “Ændre et felts indhold”.
så i karrusel-menuen til Skift type,
onnummertype og bekræft dit valg

SIM-telefonbogen til telefonen, kan
mre viser at have "Ingen felttype" og
 Telefonnumre med "Ingen felttype"
Telefonbog

På SIM-kortet
Vælg et navn fra SIM-kortets telefonbog og tryk på
,for at få adgang til én af de følgende funktioner:
- Slet for at slette det valgte navn og telefonnummer,
- Ændre for at ændre det valgte navn og alle dermed

forbundne informationer,
- Kopier til tlf. for at kopiere det valgte navn og alle

dermed forbundne informationer til telefonens tele-
fonbog.

- Hvis du har annulleret den automatiske kopiering af
SIM-telefonbogen, da du tændte telefonen for første
gang, skal du gøre det manuelt.

I telefonen
Tilføj nyt felt
1. For at tilføje et yderligere felt til en eksisterende

postering, vælger du det ønskede navn, vælger Vis
og trykker på,.

2. Vælg <Ny> og tryk på,. Vælg typen for feltet,
der skal tilføjes og tryk på,. Indtast det
ønskede telefonnummer eller teksten og tryk på
,for at gemme ændringerne.

3. Ved at gentage trinene 1 og 2 kan du tilføje maks.
seks felter pr. postering. Tryk kort på c for at
vende tilbage til den forrige menu eller hold
tasten nede for at skifte til stand by.

Telefonnumrene o
rækkefølge. Det før
mer gælder som sta
ste position. For
standardtelefonnu
De alfanumeriske 
dres eller slettes.

Ændre et felts in
1. For at ændre f

ring, skal du 
,, vælge V

2. Vælg så det fe
på,. 

3. I den viste ka
,. Genne
på, for at

Skift felttype
For 
de p
1 til
Gå 

vælg den nye telef
med,.

Når du kopierer 
det ske, at nogle nu
ikke noget symbol.

Skift type
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opierer Deres telefonnumre til
d en aktuel telefonbog til rådig-
llem telefonbøgerne eller benyt-

nnummer til SIM-kortets tele-
mføre trinene 1 til 3 fra afsnit
d”. Vælg derefter Kopier til SIM

fonen mod øret, når Håndfrit
sær ikke, hvis du har sat lydstyr-

opkaldet kan du ringe til alarm-
 i dit hjemland. Dette nødop-
n i de fleste tilfælde også
øres, når tastaturlåsen er aktive-
at indtaste PIN-koden.

 kan et nødopkald også gennem-
ikke er sat i din telefon. 112 er
i Europa, og i Storbritannien er
36

kan ændres: Følg de før beskrevne trin for at definere
felttypen for disse telefonnumre.

Slet et felt
Hvis du vil slette et felt i en eksisterende
postering, skal du gennemføre trinene 1
til 3 fra afsnit “Ændre et felts indhold”.
Gå så i karrusel-menuen til Slet og be-
kræft med,.

Gør til standard
Når der indtastes nye posteringer, gælder
det første indtastede nummer som
standardtelefonnummer: Det er det
første nummer, der vises i feltlisten, og

det er det telefonnummer, der automatisk benyttes, når
du trykker Tag telefon-tasten eller tasten,og går til
funktionerne Opkald, Håndfrit opkald eller Send SMS.
For at skifte til et andet nummer som
standardtelefonnummer (f.eks. forretningsnummeret
skal være standardnummer i stedet for
privatnummeret), skal du gennemføre trinene 1 til 3
fra afsnit “Ændre et felts indhold”. Gå så i karrusel-
menuen til Gør til stand. og bekræft med,.
Kopier til SIM 

Som tidligere nævnt giver det mening at
gemme navnene på dine kontaktperso-
ner i SIM-telefonbogen, hvis du tit skif-

ter telefon. Hvis du k
SIM-kortet, har du alti
hed, hvis du skifter me
ter en anden telefon.
For at kopiere et telefo
fonbog, skal du genne
“Ændre et felts indhol
og tryk på,.

Du bør ikke holde tele
opkald er aktiveret og i
ken op.

Alarmopkald
Med nød
centralen
kald ka
gennemf
ret uden 

Afhængig af operatøren
føres, hvis SIM-kortet 
standard-nødopkaldet 
det 999.

Slet

Gør til stand

Kopier til SIM

Lave opkald

Alarmopkald
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for at gå til karrusellen med nav-
derefter Opkald eller Håndfrit opkald.
nge til et andet telefonnummer, går
ve valgt det ønskede navn, til Vis og
fonnummerets type i listen (mobil,

ed,går du til næste karrusel og
 eller Håndfrit opkald.
 afslutter du samtalen med tasten

 til Håndfrit opkald under en sam-
, vælg Aktiver håndfri og bekræft med

nd by holdes en af tasterne fra 2
 nede for at ringe til det tildelte

onnummer (se “Genvej” side 40):
indelsen bliver etableret. Med )
tter du samtalen.

nd by holdes tasten,nede, sig så
gemte kommando for taleopkaldet
Taleopkald” side 43). Når din tele-
genkender kommandoen, ringes til
tildelte telefonnummer. Med )
tter du samtalen.
Telefonbog

1. For at lave et nødopkald skal du indtaste numme-
ret i stand by ved at trykke de respektive cifferta-
ster, eller trykke på,og vælge Telefonbog > Vis
navneliste > Alarmopkald.

2. Tryk på ( for at ringe og ) for at afslutte
samtalen.

Andre telefonnumre
Tast et nummer

Indtast et telefonnummer i stand by ved
at trykke de respektive ciffertaster. Tryk
på ( for at ringe og ) for at afslutte
samtalen.

Med,går du til "karrusellen" og kan ringe til dette
telefonnummer, gemme det eller sende en SMS.

Vælg et navn
1. Tryk på-og vælg den ønskede postering.
2. Hvis du har aktiveret SIM-kortets telefonbog:

- når du har valgt navnet, skal du bare trykke på
( for at ringe eller

- tryk to gange på,for at gå til næste karrusel,
vælg derefter Opkald eller Håndfrit opkald og
tryk på, for at ringe til dette nummer.

3. Hvis du har aktiveret telefonens telefonbog:
• For at ringe til standardtelefonnummeret:

- når du har valgt navnet, skal du bare trykke på
( for at ringe eller

- tryk på,
nene, vælg 

• Hvis du vil ri
du, efter at ha
vælger så tele
privat osv.). M
vælger Opkald

4. I alle tilfælde
).

Du kan også skifte
tale: Tryk på,
,.

Brug Flash-kald 
I sta
til 9
telef
Forb
afslu

Brug Taleopkald
I sta
den 
(se “
fon 
det 
afslu

Opkald

Flash-kald

Taleopkald



Indstillinger

ret med BeDJ (se side 77), ind-
ier, du har modtaget sammen
). 
eller-i listen og vent to se-

 valgte melodi. Tryk på, for
ringetype. Med c kan du af-
kan også bladre videre til næste

dien, når opringningsstyrken er
år indstillingen Tavs er aktiveret

ked
ne funktion kan du slå ringeto-
 besked til eller fra, som kan
r en ny besked (SMS) modta-
stillingen til kan du med denne
 også vælge den ønskede
 i ringetypelisten.

ne funktion kan du vælge for-
udio-indstillinger. Du har også
l denne funktion under en tele-
le. I dette tilfælde skal du trykke
, bladre i listen og vente i nogle
38

8 • Indstillinger
Med menuen Indstillinger kan du tilpasse mobiltelefo-
nen til dine individuelle behov og ændre indstillinger-
ne for de respektive funktioner (lyd, klokkeslæt og
dato, sikkerhed osv.). Med menuen Forindstillinger kan
du ændre flere indstillinger på engang (se side 50).

Tavs
Med denne funktion kan du slå tilstan-
den Tavs til eller fra. I indstillingen til er
alle lydalarmer deaktiveret og vibrator-
funktionen er aktiveret.

Funktionen Tavs gælder også for tasttoner.

Styrke
Fra fabrikkens side er styrken indstillet
til Mellem. Med tasterne+eller-
kan du indstille ringetypen fra Fra til For-
øgelse.

Ringetyper
Med denne funktion kan du vælge en
ringetype mellem de melodier, der er til
rådighed. Listen indeholder også de mu-

sikmiks, du har genere
spillede lyd og melod
med e-mails, SMS osv.
Bladr med tasterne+
kunder for at høre den
at vælge melodien som 
bryde funktionen. Du 
melodi.

Du kan ikke høre melo
indstillet til Fra, eller n
(se side 12).

Ringetone ved bes
Med den
nen ved
høres, nå
ges. I ind
funktion
lydalarm

Equalizer 
Med den
skellige a
adgang ti
fonsamta

på,, vælge Equalizer

Lyd

Tavs

Styrke

Ringetyper

Ringetone ved
besked

Equalizer
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 denne funktion kan du slå
atorfunktionen til eller fra. Denne
tion kan benyttes, når der modtages
pkald, som reminder om aktuelle
enderen, når der modtages en besked
dalarm.

n bliver automatisk slået fra. Det
når lysnet- eller cigarettænder-
s.

 denne menu kan du slå pauseskær-
 til eller fra. I indstillingen til vises
i stand by et animeret billede, som
tter JPEG-filen/filerne, du har ud-

t og gemt i  telefonen.

skærmen fra, aktiveres automatisk en
r f.eks. kun vises det aktuelle klokke-
grund. Denne tilstand forøger drift-
 og skåner batteriet.

slået pauseskærmen til, vælger du i
ste et billede med tasterne<
Indstillinger

sekunder for at høre forskellen. Bekræft dit valg
med,.

Tastetoner
Med denne funktion kan du slå tastto-
nerne til eller fra. Også i indstillingen fra
kan der overføres DTMF-signaler under
en samtale (se side 91).

Lydalarm
Med denne funktion kan du slå lydalar-
men til eller fra. Lydalarmen informerer
dig om: 

- når Begivenheder, du har programmeret i din kalen-
der, er aktuelle,

- når du ikke har besvaret et opkald,
- når batteriet skal oplades (Bat.-varsel)
- varigheden af din samtale, første gang efter 45

sekunder, så hvert minut under en samtale (samtale-
partneren kan ikke høre biptonen).

Med denne menu aktiveres/deaktiveres kun den akusti-
ske lydalarm, dog IKKE alarmen i sig selv. Når du
f.eks. sætter kalenderalarmen til fra, viser telefonen al-
ligevel Alarm på displayet (hvis du har programmeret
det), den tilsvarende lydalarm bliver dog ikke afspillet.

Vibrator
Med
vibr
funk
et o

begivenheder i kal
samt i stedet for ly

Vibratorfunktione
samme gælder, 
adapteren tilslutte

Pauseskærm
Med
men
der 
beny
valg

Hvis du slår pause
sparetilstand, så de
slæt på en sort bag
stiden for telefonen

1. Efter at have 
den viste li

Tasttoner

Lydalarm
Vis

Vibrator

Pauseskærm



Indstillinger

gen aktiveres, når du modtager
eller beskeder, bladrer i listerne
erne osv. Med tasterne+eller
 du indstille belysningens varig-
ærdierne og bekræfte med,.

ra forøger driftstiden for din te-

ne funktion kan du slå bag-
til eller fra. Er funktionen akti-
ses det/de valgte billede(r) i
ilstand eller Toningstilstand, når
nder forudsætning af at du ikke

meret pauseskærm-show.

 kun benyttes billeder i JPEG-

 forskellige menuer og bladre i
mmere en direkte adgang til en
genvej. Ved at holde den tilsva-
tiveres så den programmerede
40

eller>(med disse taster kan du også fortryde
billedudvalget) og bladrer så med tasten-til
næste billede. Efter at have valgt de ønskede bille-
der, aktiveres pauseskærmen ved at trykke på
tasten,.

Du skal vælge op til 10 billeder for at vise et slide show.
Hvis du kun udvælger ét billede til pauseskærmen, så
vises der kun dette ene billede.

2. Vælg Start forsink. og indstil en værdi med
tasterne+eller-. Pauseskærmen aktiveres så
i stand by i henhold til de angivne tidsindstillin-
ger.

3. Vælg nu Visningstid for pauseskærmen og tryk på
,. Den indstillede tid angiver intervallerne
mellem de enkelte billeder for det animerede
show.

Animation
Med denne funktion kan du slå karrusel-
menuens animation til eller fra. I indstil-
lingen til kan der med denne funktion
også rulles i tekster, f.eks. en besked, som
er blevet valgt i menuen Læs SMS.

At slå animationen fra forøger driftstiden for din tele-
fon.

Belysning
Belysnin
samtaler 
og menu
-kan

hed ved at vælge en af v

At slå denne funktion f
lefon.

Baggrund
Med den
grunden 
veret, vi
Normal t

telefonen er i stand by u
har aktiveret noget ani

Som baggrund kan der
format.

I stedet for at hente de
listerne, kan du progra
speciel funktion på en 
rende genvej nede ak

Animation Genvej

Belysning

Baggrund
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inge til det respektive nummer fra
lefonbogen.

ner menuen Send SMS.

ner menuen Læs beskeder.

tiverer Online-besked-funktionen
r et hurtigt Svar på en modtaget be-
ed.

r omgående at låse tasterne / 
se tasterne op.

tiverer forindstillingen Lydløs (vi-
atorfunktion til, opringningsstyrke
).
tiverer forindstillingen Bil (opring-

ngsstyrke høj, besvar et opkald med
hver tast).
tiverer forindstillingen Hovedtele-

n (opringningsstyrke mellem, besvar
 opkald med enhver tast).
tiverer forindstillingen Møde (vi-

atorfunktion til, ringetyper og alle
sttoner slået fra).
Indstillinger

funktion automatisk, eller det tildelte telefonnummer
ringes op (Flash-kald).

Til programmeringen kan der kun anvendes tasterne
2 til 9og tasten#, da tasterne 0 (valg af
sprog) og 1 (Ring tlf.svarer) allerede er programme-
ret med funktioner og dermed er spærret for at undgå
en ny programmering. Afhængig af din operatør kan
andre taster allerede være programmeret og spærret for
en ny programmering.

1. For at programmere en genvej skal du trykke på
én af tasterne fra 2 til 9 og bekræfte med
,.

2. Bladre i listen for at vælge funktioner, som du vil
tildele til denne tast (se nedenstående liste).
Bekræft dit valg med,.

Når den valgte genvej allerede er programmeret, kan
du programmere den igen: Vælg Indstillinger > Genvej >
og en genvej i listen. Tryk to gange på,, vælg Ændre
og tryk på,. Så kommer du til listen med funktio-
nerne, der er til rådighed.

3. For at benytte genvejene skal du i stand by holde
den respektive tast nede, hvorpå du har program-
meret den ønskede funktion eller telefonnummer.

De kan programmere genvejene 2 til 9 med ne-
denstående funktioner:

R
te

Åb

Åb

Ak
fo
sk

Fo
lå

Ak
br
fra
Ak
ni
en
Ak
fo
et
Ak
br
ta

Flash-kald

Send SMS

Læs beskeder

Online-besked

Tastaturlås

Aktiver lydløs

Aktiver Bil

Aktiv.hovedtlf

Møde



Indstillinger

amlet pris for de udgående sam-

ktafhængigt

kalender-menuen Tilf. begivenh. 

Begivenhed-listen i kalender-
n.

menuen Vækkeur.

r at indspille lyd.

 en WAP-session.

ktafhængigt

menuen Pauseskærm til / fra.

stilling af ALLE samtaler til
ail.

e adgang til Brikspil.
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Aktiverer forindstillingen Udendørs
(opringningsstyrke høj).

Aktiverer de personlige indstillinger.

Aktiverer forindstillingen Autonomi,
for at forøge batteriets driftstid (ani-
mation fra, vibratorfunktion fra, be-
lysning fra, opringningsstyrke mel-
lem).

Direkte adgang til Lommeregner.

Genopkalder det sidst kaldte telefon-
nummer.

Genopkalder telefonnumret fra det
sidst modtagne opkald.

Laver et nødopkald.

Åbner e–mail-menuen for at få adgang
til mailboxene.

Viser det resterende tilgodehavende.

Kontraktafhængigt

Aktiv.udendørs

Akt. Personlig

Aktiv.autonomi

Lommeregner

Genopkald

Svar sidste nr.

Alarmopkald

E-mail

Vis balance

Viser S
taler.

Kontra

Åbner 

Viser 
menue

Åbner 

Tillade

Starter

Kontra

Åbner 

Videre
voice m

Direkt

Samlet pris

Tilf. begivenh.

Begivenheder

Vækkeur

Indspil

WAP

Pauseskærm

Til voice mail

Brikspil
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m du vil indstille med et talenum-
dit valg med ,.
Tryk OK og tal, skal du følge instruk-
isplayet. Når du bliver opfordret til
nummeret, skal du sørge for at være
ed, benytte et kort ord og udtale det

 og gentag de ovenstående betje-
at oprette flere talenumre.
 funktion med stemmestyring, skal
lde tasten,nede og udtale det

mmer. Du kan altid aflytte, ændre
der er indspillet som talenumre.

. taleopkald kan du hurtigt ringe til
avn, der er gemt i telefonbogen:
et et talenummer ved at indspille et
endeligt ord. Det tildelte
onnummer opringes automatisk,
du siger dette ord.
e et talenummer skal du vælge Ind-
opkald > <Ny> og trykke på,.
 for at vælge det telefonnummer, du
taleopkald for. Fremgangsmåden er
Indstillinger

I stedet for at bladre i de forskellige me-
nuer og lister, kan du også oprette et tale-
nummer for at aktivere en funktion
(f.eks. for at aktivere lommeregneren).

Du kan benytte stemmestyring til alle funktioner, som
støttes af funktionen genvej (se side 40) med undtagelse
af funktionerne »Hent e-mail« og »Vækkeur«.

1. For at oprette et talenr. for stemmestyring, skal
du vælge Indstillinger > Stemmestyring > <Ny> og
trykke på,og så bladre i listen for at udvælge

funktioner, so
mer. Bekræft 

2. Når der vises 
tionerne på d
at optage tale
på et roligt st
tydeligt.

3. Tryk på c
ningstrin for 

For at aktivere en
du i stand by ho
indspillede talenu
eller slette de ord, 

Vha
et n
Opr
genk
telef
når 

1. For at oprett
stillinger > Tale

2. Bladre i listen
vil oprette et 

Ringer til din mailbox for indtalte be-
skeder.

Åbner menuen Spil.

Kontraktafhængigt

Direkte adgang til Euro-konverter
(konverter valuta til Euro).

Direkte adgang til Euro-konverter
(konverter valuta fra Euro).

Euro-konverteren er kun til rådighed
i lande, som har indført euroen.

Stemmestyring

Voice mail

Spil

-> Euro

Euro ->

Stemmestyring

Taleopkald

Taleopkald



Indstillinger

låse tasterne på telefonen / låse
ved i stand by at holde tasten
de. Under et indkommende op-
rlåsen automatisk.

staturlåsen til at virke omgåen-
 gå til Indstillinger > Sikkerhed >
vælge én af indstillingerne med
 Ved denne indstilling er tasta-
tiv. Hvis du deaktiverer den ved
, er den kun midlertidigt deak-
onen bliver brugt. Derefter bli-
ngig af det indstillede tidsrum,

er aktiveret, kan du foretage et

ne funktion kan du oprette en
ste med navne, de såkaldte Off.
 med funktionen Adgang navne
 alle opkald til denne liste.
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så, afhængig af den indstillede telefonbog (se
“Telefonbog” side 31),  følgende:
- SIM-telefonbog: Vælg et navn i listen og tryk

på,,
- Integreret telefonbog: Vælg et navn i listen,

derefter det ønskede telefonnummer når flere
numre er gemt under dette navn, og tryk
på,.

3. Når Taleopkald? vises, skal du trykke på ,og
følge instruktionerne på displayet. Når du opfor-
dres til at optage talenummeret, skal du sikre, at
der ikke er støj i omgivelserne, brug et kort,
enkelt ord og udtal det tydeligt.

For at bruge taleopkaldet, skal du i stand by holde ta-
sten, nede og sige det respektive, indspillede tale-
nummer for at ringe til det ønskede telefonnummer.
For at vise listen over taleopkald, du har programme-
ret, skal du vælge Indstillinger > Stemmestyring eller Tale-
opkald og trykke på,. De ord, der er indspillet som
talenumre, kan altid aflyttes, ændres eller slettes.

I alt kan du oprette 15 talenumre, opdelt mellem tale-
opkald og stemmestyring.

Tastaturlås 
Du kan 
dem op 
c ne

kald deaktiveres tastatu

Du kan også indstille ta
de eller forsinket ved at
Tastaturlås og derefter 
tasterne+eller-.
turlåsen vedvarende ak
at trykke på tasten c
tiveret for den tid, telef
ver tastaturlåsen, afhæ
automatisk aktiv igen.
Selv om tastaturlåsen 
nødopkald (se side 36).

Off. navne
Med den
speciel li
navne, og
begrænse

Sikkerhed

Tastaturlås

Off. navne
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er afhængig af netværket. Denne
 speciel adgangskode, som du kan få

ør. 
d
enuen Udgående opkald kan du ud-
e indstillingerne Alle opkald, Interna-
le og Inter-ej hjem (den sidste
at du kan ringe hjem, hvis du er i ud-
n for udgående opkald kan også de-
e menu kan du derefter spærre
 er til rådighed, hver for sig: Alle op-
aopkald eller Fax-opkald.
pkald

enuen Indkommende opkald kan du
e indstillingerne Alle opkald eller Ved
ing. Du har også adgang til menuen

ktiver for at deaktivere spærringen
ndkommende opkald.
n du derefter spærre mulighederne,
, hver for sig: Alle opkald, Samtaler,
x-opkald.

 funktionen Status kan du i hver un-
enu (Alle opkald, Ved roaming

) få vist spærringens aktuelle indstil-
r.
Indstillinger

Denne funktion er kontraktafhængig og kræver PIN2-
koden (se side 46).

Adgang navne
Tillader at begrænse opkald til listen
med Off. navne. Ved aktiveret funktion
har du kun adgang til listen Off. navne og

ikke længere til Telefonbogen i hovedmenuen.

Denne funktion er kontraktafhængig og kræver PIN2-
koden (se side 46). Hvis du aktiverer denne funktion,
skal du være opmærksom på, at dette også kan påvirke
WAP- og e-mail-forbindelser via GPRS.

Off. navne
Tillader at vise og ændre listen over Off.
navne. Du kan indtaste et nyt navn, æn-
dre eller slette et navn i listen. Til dette
behøver du PIN2-koden. Benyt funktio-

nen <Ny> for at indtaste et nyt navn og et telefonnum-
mer, vælg derefter telefonnummerets type: Telefon,
Fax eller Data. De i denne liste gemte navne kan du
Ændre eller Slette.

Spærring
Med denne menu kan du begrænse bru-
gen af telefonen til bestemte telefon-
numre, hvor opkaldte og indkommende
samtaler kan få en separat spærring.

Denne funktion 
funktion kræver en
hos din teleoperat
Udgående opkal

I m
vælg
tiona

mulighed tillader, 
landet). Spærringe
aktiveres. I denn
mulighederne, der
kald, Samtaler, Dat
Indkommende o

I m
vælg
roam
Dea
for i

I denne menu ka
der er til rådighed
Dataopkald eller Fa
Status

Med
derm
osv.
linge

Adgang navne

 Off. navne

Spærring

Udg. opkald

Indkom. opkald

 Status



Indstillinger

du oprette forbindelse til opera-
egistrere telefonen manuelt i de
hed, og administrere dine fore-

efonen understøtter brugen af
lobal Packet Radio Service).

en ny service, der gør det muligt
le data med høje hastigheder og
for permanente forbindelser til

or at få oplysninger om tilgæn-
om kontraktbetingelserne. I reg-

konfigureres med GPRS-
espektive operatør. Benyt menu-
dette afsnit, til at lave disse ind-

 du fastlægge, hvornår din mo-
 på GPRS-netværket:

 sig altid på GPRS-netværket.
 er en hurtigere GPRS-forbin-
ruget bliver dog højere.
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Skift koder
For at ændre PIN-, PIN2-koder og koden
for Spærringen.
Afhængig af dit SIM-kort kan det for
nogle funktioner eller service være på-

krævet at indtaste den hemmelige PIN2-kode. PIN2-
koden er en anden fire- til otte-cifret kode, som du får
fra din operatør.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i
træk, bliver dit SIM-kort spærret. For at låse det op skal
du bruge PUK2-koden, som du får fra din operatør el-
ler telefonforhandler.
Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk,
bliver dit SIM-kort spærret og er ikke længere funkti-
onsdygtigt. I dette tilfælde skal du kontakte din opera-
tør eller telefonforhandler.

PIN-beskyttelse
Med denne funktion kan du slå PIN-be-
skyttelsen til  eller fra. I indstillingen til
bliver du bedt om at indtaste PIN-ko-
den, efter du har tændt telefonen.

Når PIN-koden er deaktiveret, kan du ikke ændre den.

Med denne menu kan 
tøren for din telefon, r
netværk, der er til rådig
trukne operatører.

GPRS-type
Mobiltel
GPRS (G
Dette er 
at udveks

at blive online (f.eks. 
internet eller WAP).

Kontakt din operatør f
geligheden af GPRS og 
len skal telefonen 
indstillingerne af den r
erne, der er beskrevet i 
stillinger.

Med denne menu kan
biltelefon registrerer sig
Altid på 
Din telefon registrerer
Med denne indstilling
delse mulig. Energiforb

Skift koder

PIN-beskytt.

Operatør

GPRS type
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 denne menu kan du oprette forskel-
dataprofiler: For at benytte WAP el-
for at sende Multimedia-beskeder

S). Den udvalgte profil benyttes så
GSM- eller GPRS-netværket.

beskrevne funktioner er operatør- og/
ngige. Nogle operatører fremsender
ne pr. SMS. Indstillingerne gemmes
rmere oplysninger kan du få hos din

at indtaste eller skifte navnet på den
e profil. Tryk på,, indtast det
ede navn og bekræft med,.

stillede profil-indstillinger kan være
t de hverken kan omprogrammeres

 denne funktion kan du få vist alle
metre for den valgte profil (ISP-
mer, APN osv.) både for GSM og for
S.
Indstillinger

Aktiv ved valg 
Din telefon registrerer sig kun efter behov automatisk
i GPRS-netværket. Med denne indstilling bliver ener-
giforbruget reduceret, derfor tager etableringen af for-
bindelsen længere tid.

Ud over disse indstillinger skal du i menuerne for de re-
spektive applikationer (f.eks. WAP, MMS, e-mail
osv.), som du vil benytte, indstille det ønskede netværk
(GSM eller GPRS).

Ny operatør
Med denne funktion kan du i indstillin-
gen Manuelt få vist en liste med de opera-
tører, der er til rådighed i dit område.
Vælg operatøren, hvor du vil registrere
dig, og bekræft med,.

Foretrukken liste
Med denne funktion kan du oprette en
liste med foretrukne operatører. Så prø-
ver telefonen at registrere sig hos en af
dine foretrukne operatører.

Indstillinger
Med
lige 
ler 
(MM

til forbindelser til 

Alle i det følgende 
eller kontraktafhæ
adgangsparametre
så automatisk. Næ
operatør.

Skift navn
For 
valgt
ønsk

Nogle af de forind
spærrede, således a
eller omdøbes.

Vis
Med
para
num
GPR

Ny operatør

Foretr. liste

Indstillinger

Skift navn

Vis



Indstillinger

GSM-indstilling i (i sekunder) større end 30 sek.

nne funktion kan du ændre
dstillingerne: Logon, Adgangs-
Inaktivitetstid (samme felter og
småde som for GSM-indstillin-

 forrige afsnit). 
ste adressen for det eksterne da-
pkobles til, en tekst eller en IP-
atørnavn.dk) for at etablere for-
og tryk på,, indtast den re-
 på,.

ved forbindelser skyldes forkerte
: Henvend dig til din operatør
des du får udleveret de nødven-
ogle operatører kan adgangspa-
es. Du bedes venligst kontakte

du indstille klokkeslæt og dato,
 og ændre funktion for Vis kl.

to
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For at indtaste eller ændre GSM-indstil-
lingerne og for at få adgang til de følgen-
de muligheder:

Med Logon og Adgangskode kan du indtaste den nød-
vendige Logon-ID og adgangskoden. I begge tilfælde
skal du indtaste de respektive oplysninger og bekræfte
med,.
Telefonnummer: Tillader at indtaste telefonnumret, der
er nødvendigt til at etablere forbindelsen. Vælg Telefon-
nummer og tryk på,. Med tasterne+eller-
kan du foretage følgende valg:
- ISDN-nummer for at indtaste et ISDN ISP-nummer,

ELLER
- Analogt nr. for at indtaste et analogt nummer.
I begge tilfælde skal du indtaste »+« og derefter telefon-
numret, du har fået fra operatøren, tryk derefter
på,.

Kontakt din operatør for at få at vide, hvilken type te-
lefonnummer du skal vælge.

Med funktionen Inaktivitetstid kan du indtaste varighe-
den for inaktiviteten, hvorefter telefonen automatisk
afbryder forbindelsen (når der er en forbindelse) og
skifter over til stand by. Vælg Inaktivitetstid og tryk

på,, indtast en værd
og tryk på,.
GPRS-indstilling

Med de
GPRS-in
kode og 
fremgang
gerne, se

Med APN kan du indta
tanetværk, som du vil o
adresse, f.eks. wap.oper
bindelsen. Vælg APN 
spektive adresse og tryk

De fleste fejlmeldinger 
parameter-indstillinger
før den første gang, såle
dige parametre. Ved n
rametrene fjernindstill
din operatør.

Med denne menu kan 
tidszone og sommertid

GSM-indst.

Klokkeslæt og da

GPRS-indst.
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+eller-indstillingen, der gæl-
.

angår kun lande, hvor der findes en
-/normaltid (f.eks. Greenwich
ritisk sommertid).

 denne funktion kan du indstille
mertiden til Til (under sommertiden)
 til Fra (under normaltiden) ved at
ke på tasterne+eller-. Da
gså påvirker dato og klokkeslæt, bør
. Hvis du i indstillingen sommertid
kkeslæt til 12:00, ændres det

:00, når du sætter sommertiden til

der at indstille klokkeslæt ved at
ke på de respektive ciffertaster eller
rne+eller-for at stille uret
ut for minut frem eller tilbage.
Indstillinger

Vis klokkeslæt
For at indstille Vis kl., der vises i stand
by. Med tasterne+eller-kan du
vælge Analog, Digital eller Miniature for-
mat. Bekræft altid dit valg med,.

Indstil dato
Med denne funktion kan du indstille da-
toen ved at trykke på de respektive ciffer-
taster (du kan også benytte tasterne
+eller-). Bekræft med,.

Datoformat
Med denne funktion kan du vælge ét af
de to datoformater, der er til rådighed,
enten Western eller Thai. Bekræft med
,.

Tidszone

Tidszone og sommertid skal indstilles først. Derefter
bør du checke dato og klokkeslæt, hvis disse indstillinger
er blevet gennemført først. For at finde tidszonen, der
gælder for dig, kan du evt. slå op i et atlas eller leksikon.

Med funktionen Tidszone kan du indstil-
le den for dig gældende tidszone iht.
GMT (Greenwich Meridian Time).

Vælg med tasterne
der for dit område

Sommertid

Denne indstilling 
officiel sommer
Meridian Time / b

Med
Som
eller
tryk

denne indstilling o
den foretages først
Til indstiller klo
automatisk til 13
Fra.

Indstil ur 
Tilla
tryk
taste
min

Vis kl.

Indstil dato

Datoformat

Tidszone

Sommertid

Indstil ur



Indstillinger

fvige fra dem i nedenstående li-

bellen refererer til de i menuen
inger (uafhængig af, om du har
eller ej).

*

* Fra Til

m* Mellem Høj Tavs

* Fra
*
*

*

k.* Fra
*
* Fra

lig Autonomi Udendørs Møde
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Med denne menu kan du vælge sproget for menutek-
sterne. Hold i stand by tasten 0 nede for at gå til
denne menu.

Med denne menu har du adgang til en mængde forde-
finerede indstillinger og kan hurtigt tilpasse telefonen
til dine individuelle krav ved at forskellige indstillinger
ændres samtidigt. Hvis du for eksempel vælger indstil-
lingen Møde, bliver telefonens ringetype slået fra, vibra-
torfunktionen aktiveret og tasttonerne deaktiveret (alle
andre indstillinger forbliver, som du har indstillet
dem). Når mødet er afsluttet, vælger du indstillingen
Personlig, således at alle dine vante indstillinger igen er
aktive.

Du kan også programmere en profilindstilling på en
genvej (hvis du f.eks. holder tasten3nede, aktiveres
Møde-indstillingerne, se “Genvej” side 40). Ved at hol-
de tasten nede igen deaktiveres funktionen og dine Per-
sonlige indstillinger aktiveres igen.

I nedenstående tabel er indstillingerne i kolonnen Per-
sonlig standardindstillingerne (forindstillingerne fra fa-
brikken). Da alle funktioner kan indstilles individuelt,

kan dine indstillinger a
ste.
Hvert  felt i ta
Personlig gemte indstill
ændret indstillingerne 

* personlig indstilling

Sprog

Profiler
Profiler
Vibrator Til
Opringnings-
styrke Melle

Tasttoner Til
Kalender-alarm Til
Batterivarsel Til
Ringetone ved 
besked Til

Belysning 10 Se
Fri svartast Fra
Animation Til

Person



51
Indstillinger

Hvis du har tilsluttet tilbehør, er nedenstående indstil-
linger til rådighed. Hvis du fjerner tilbehøret, overtager
din telefon automatisk igen indstillingerne fra profilen
Personlig.

Tilbehør
Profiler

CLA eller op-
lader

Vibrator Fra Fra
Opringningsstyrke Mellem Høj
Tasttoner
Kalender-alarm
Batterivarsel
Ringetone ved besked
Belysning Til
Fri svartast Til Til
Animation

Hovedtelefon Aktiver Bil



Beskeder

mmeret, hvis der findes flere 
efonbog) eller til det eneste 
elefonbog)
g det ønskede navn og tryk på

g tryk på,, vælg derefter
 tryk på,. Indtast teksten,
en grafik eller en lyd og vælg
(se næste afsnit).

nummer 
nen)
lg den ønskede postering, tryk
ælg Vis og tryk på,.
e telefonnummer og tryk på

ningstrin 2 fra forrige afsnit.
elst person
sked til en person, hvis telefon-
 telefonbogen, skal du trykke på
, SMS derefter Send SMS og Ny.
lefonnummer og tryk på,.
struktioner for at sende beske-
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9 • Beskeder

Med funktionen Send SMS fra menuen
Beskeder kan du:

• sende en standard eller individuel tekstbesked til
en kontaktperson,

• ændre den sidst sendte besked og sende den igen,
• tilføje en iMelodi, forprogrammerede lyde, en

animation eller et billede til din besked.

Når Onlinebesked-funktionen er aktiveret (se side 64),
kan ovenstående funktioner ikke anvendes. I dette til-
fælde står kun funktionen Svar til rådighed.

Standardtekstbeskederne vises i en liste. Med tasterne
+eller-kan du bladre i listen: For eksempel kan
du for Ring venligst tilbage ... vælge en allerede forpro-
grammeret besked inklusive dit telefonnummer, når
dette er gemt på første position under funktionen Eget
nummer  (se side 33).

Send SMS
Til et navn fra listen
Til standard-telefonnu
numre (i telefonens tel
telefonnummer (SIM-t
1. Tryk på-, væl
,.

2. Vælg Send SMS o
beskedens type og
tilføj efter behov 
Send nu eller Gem 

Til det ønskede telefon
(kun navneliste i telefo
1. Tryk på-, væ

derefter på,, v
2. Vælg det ønsked
,.

3. Fortsæt med betje
Til en hvilken som h
Hvis du vil sende en be
nummer ikke er gemt i
,og vælge Beskeder
Indtast modtagerens te
Følg så de før givne in
den.

SMS

Send SMS
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 denne funktion kan du gemme den
elle besked sammen med det evt.
æftede ikon eller melodi. Bekræft
 ,.

 funktionen Læs beskeder i menuen
eder kan du checke SMS-listen, som
holder dine gemte og modtagne be-
er, der før er blevet gemt på SIM-
orskellige muligheder til rådighed til
m direkte på mobiltelefonen.
der
ede læste beskeder er markeret med
 men endnu ikke læste beskeder er
t lukket konvolut-symbol. Vælg en
å,for at læse den. Når beskeden
d tasten,gå til følgende funktio-

valgte besked (udvælg modtageren i
er indtast telefonnummeret manu-

esked,
- for at gemme afsenderens telefon-
t er tilføjet til beskeden,
Beskeder

Sammen med en vedhæftet fil
Med denne mulighed kan du tilføje en lyd, et ikon eller
en animation til din besked og bekræfte med,. Af-
hængig af filen, du vil vedhæfte, skal du vælge Tilføj
grafik for at tilføje et bitmap-billede eller en animation,
og/eller Tilføj lyd for at tilføje en melodi. Vælg den øn-
skede undermenu, så en af funktionerne der tilbydes i
den viste liste, og tryk på,for at bekræfte og ved-
hæfte den til beskeden.

Du kan maks. tilføje to vedhæftede filer af forskellig
slags til din SMS med undtagelse af animation og bil-
leder: Hvis du først vælger en animation og derefter et
billede, bliver kun billedet accepteret og omvendt.

Nogle ikoner, animationer og lyde er allerede gemt i
din telefon og medfølger i leveringen. Personlige bille-
der og lyde, som du f.eks. har modtaget pr. SMS eller
e-mail og har gemt i de respektiver menuer, vises auto-
matisk i de "Egne" undermenuer (egne melodier, egen
animation osv.). Med muligheden "Egne" kan du ikke
sende filer pr. SMS, der er copyright-beskyttede.
Send nu

Med denne funktion kan du sende den
sidst indtastede besked (for indtastnin-
gen af tekst og cifre, se “Indtastning af
tekst eller tal” side 19). Bekræft
med,.

Gem
Med
aktu
vedh
med

Læs beskeder
Med
Besk
inde
sked

kortet. Du har så f
at administrere de
Modtagne beske
- Modtagne, aller

. Modtagne
markeret med e
besked og tryk p
vises, kan du me
ner:

- Svar  afsenderen,
- Viderestil  den ud

telefonbogen ell
elt),

- Slet  den valgte b
- Indlæs nummer 

nummer, når de

Send nu

Gem

Læs beskeder



Beskeder

Gemte beskeder
endte beskeder, markeres disse i
  og i Autogem SMS med et
e 55). Vælg den ønskede besked
se den. Når beskeden vises, kan
tionerne, der er beskrevet i for-
e den opkaldendes telefonnum-

an du slette alle beskeder, både
eder  (beskeder på SIM-kortet)
(beskeder i telefonen) listen fra
r.

ne menu kan du gennemføre
e indstillinger for dine beskeder
tionerne, der er beskrevet ne-

dardindstillingen af dit SMS-
vis telefonnummeret for dit

ter ikke er gemt på dit SIM-
l du indtaste det.

rsyne dine SMS-beskeder med
ur. Som standard består din sig-
it telefonnummer, som tilføjes
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- Gem melodi - for at gemme en melodi, der evt. er
tilføjet SMS'en,

- Gem grafik når en eller flere grafikker og/eller ani-
mationer er blevet sendt sammen med beskeden,

- Nr. overført bliver fremhævet, når dette nummer
står i gåseøjne (der kan også vises og fremhæves flere
numre),

- Opkald - for at ringe til beskedens afsender (afhængig
af operatøren),

- Flyt til arkiv: Med denne funktion kan du opbevare
allerede læste beskeder i din telefons hukommelse.
De gemte beskeder kan så vises ved, at du trykker på
,og derefter vælger Besked, SMS arkiv,

Efter en besked er blevet flyttet til arkivlisten, slettes
den automatisk fra listen over læste SMS'er.

- Rediger SMS - for at redigere en besked i mappen
Læs eller SMS arkiv og derefter at sende den til en
modtager (du kan vedhæfte et billede eller en lyd).

Når beskeden, du vil ændre, indeholder den vedhæftede
fil (billede eller lyd), skal du først gemme de vedhæftede
filer i Billedalbum eller som Egne melodier i ringetypeli-
sten. Tilføj så de vedhæftede filer igen til din besked (se
side 53).

Når du gemmer dine s
"Normal tilstand" med
mailbox-symbol (se sid
og tryk på,for at læ
du med,gå til funk
rige afsnit, samt gemm
mer.
Slet SMS'er
Med denne funktion k
dem fra listen Læs besk
og dem fra SMS arkiv  
hovedmenuen Beskede

SMS-indstillinger
Med den
forskellig
vha. funk
denfor.

SMS-center
For stan
center. H
SMS-cen
kort, ska

Underskrift
For at fo
en signat
natur af d

SMS-indstill.

Center

Underskrift
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at slå Autogem af sendte beskeder til
 fra i menuen SMS-arkiv.

at få vist de læste og gemte beskeder.
 funktionen Nulstil kan alle arkivere-
eskeder slettes på én gang. Du kan
me en besked ved at gå til funktio-
 (se ovenfor) eller vælge en modtaget
ange på,og vælge Flyt til arkiv.

-mail ikke er indeholdt i din telefon-
estille den (enten pr. telefon eller pr.
ra din operatør og/eller provider får
ige e-mail-parametre, der skal ind-
t i det følgende.
mail allerede er indeholdt i din kon-
 kun indtaste log-on-adressen, ad-
in e-mail-adresse. Nogle steder er
ig også e-mail-serviceprovideren.

llerede være forudindstillet. I dette
e parametre allerede forudindstillet,
ke ændre dem (undtagen herfra er:
Beskeder

sidst på en besked (beskedens længde reduceres der-
ved). Du kan Redigere, Ændre og Gemme signaturen.
Gyldighedsperiode

Denne funktion er kontraktafhængig.

For at indstille hvor længe beskeder skal
opbevares i SMS-centralen, indtil de kan
leveres. Denne indstilling er en fordel,
når du midlertidigt ikke kan få fat i mod-

tageren, og din besked derfor ikke kan overføres med
det samme.
Svar retur (Svar SMSC)

Denne funktion er kontraktafhængig.

Denne funktion kan slås til eller fra. I
indstillingen Til overføres nummeret på
dit SMS-center sammen med beskeden.
Modtageren kan så svare via din SMS-

central, hvorved overførslen sker hurtigere.
Statusrapport

Denne funktion er kontraktafhængig.

Når funktionen er aktiveret, bliver du
underrettet via SMS, om din besked er
blevet overført, eller om den ikke har
kunnet overføres. Funktionen kan slås til
eller fra.

Autogem SMS  
For 
eller

SMS-arkiv
For 
Med
de b
gem

nen Autogem SMS 
besked, trykke to g

Hvis funktionen e
kontrakt, skal du b
PC via internet). F
du så alle nødvend
tastes som beskreve
Hvis funktionen e-
trakt, behøver du
gangskoden og d
operatøren samtid

Din telefon kan a
tilfælde er de flest
og du behøver ik

Gyldig.per.

Svar retur

Statusrap.

E-mail

Autogem SMS

SMS-arkiv



Beskeder

først, prøver din mobiltelefon
bindelse med GPRS-netværket,
et ikke er muligt så GSM-net-

PRS først skal du have konfigu-
illingerne og GPRS-indstillin-

ne menu kan du indtaste eller
e efterfølgende GPRS-parame-
du har fået udleveret af din ope-
N, Log-on og Adgangskode. Alle
es nøjagtigt på samme måde,
em fra operatøren.

ved forbindelser skyldes forkerte
: Før du går i gang, bør du kon-
s at du kan få udleveret de nød-
tre.

ne menu kan du indtaste eller
 efterfølgende GSM-indstillin-
du har fået udleveret af operatø-
fonnummer, Auto sluk, Log-on
ngskode. Indtast parametrene
er angivet.
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Log-on, Adgangskode og e–mail-adresse. Disse parame-
tre får du udleveret, når kontrakten indgås).

For at indtaste tekst og cifre samt specialtegn som @ el-
ler %, se fonttabellen på side 20.

Indstillinger
Netværksadgang
Med denne menu kan du konfigurere din telefon og
oprette en netværkadgang enten via GSM eller GPRS
for derefter at etablere en forbindelse til den respektive
internet-server, via hvilken du kan sende og modtage e-
mails.

Alle i det følgende beskrevne funktioner er operatør- og/
eller kontraktafhængige.

1. Tryk på,, vælg Beskeder > E-mail > E-mail 1 >
Indstillinger og tryk på,.

2. Vælg Netværk adg. og tryk på,.
Operatør

Med denne menu kan du vælge net-
værkstypen for dine forbindelser til ser-
veren.
Hvis du vælger GSM eller GPRS, benytter
din mobiltelefon for e-mail-forbindelser
udelukkende GSM- eller GPRS-netvær-

ket.

Hvis du vælger GPRS 
først at etablere en for
og hvis GPRS-netværk
værket.

For at få muligheden G
reret både GSM-indst
gerne.

GPRS-parametre
Med den
ændre d
tre, som 
ratør: AP

parametre skal indtast
som du har modtaget d

De fleste fejlmeldinger 
parameter-indstillinger
takte operatøren, sålede
vendige GPRS-parame

GSM-indstillinger
Med den
ændre de
ger, som 
ren: Tele
og Adga
som det 

Netværk

GPRS-indst.

GSM-indst.
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er (ISP). De fleste parametre får du
dtast dem som det er angivet.

 vælg Beskeder > E-mail > E-mail 1 >
 tryk på,.

erver og tryk på,. Følgende fel-
fter udfyldes: POP3-adresse, SMTP-
, Adgangskode og E-mail-adresse.

: Her indtastes IP- eller DNS-adres-
-serveren, der er nødvendig for at

ails.
: Her indtastes IP- eller DNS-
MTP-serveren, der er nødvendig for
ils.

etværket! Kontakt din operatør og spørg
via GPRS, hvis din telefon-operatør ikke
il-operatør, således at du får SMTP-ser-

sse. Indtast adressen i dette felt.

u udleveret parametrene for Log-on,
mail-adresse, når du indgår kontrak-
arametre som angivet.

 kan du omdøbe e-mail-kontoene,
.

an være forudindstillet med din ope-
e tilfælde kan navnet ikke ændres.
Beskeder

Telefonnummer: Her indtastes telefonnummeret, som
du har modtaget fra din ISP (Internet-Service-Provi-
der) og som behøves for at etablere en forbindelse.
Tryk på+eller-for at vælge:
- ISDN-nummer for at indtaste et ISDN ISP-nummer,

ELLER
- Analogt nummer for at indtaste et analogt nummer,

tryk derefter på,.
Kontakt din ISP og spørg, hvilken type telefonnummer
du skal indstille.

Auto sluk: For at vælge et inaktivitetstidsrum efter
hvilket en bestående forbindelse slukkes automatisk.
Med+eller-kan du indstille en værdi mellem
tre og ti minutter og bekræfte med,.

Når der ikke sker nogen udveksling med netværket
(etablering af forbindelse, e-mail sendes, forbindelse
slukkes), slukkes forbindelsen automatisk, efter det ind-
stillede inaktivitetstidsrum er udløbet.

Logon og Adgangskoden er dine personlige adgangspa-
rametre, som du får udleveret, når du indgår kontrak-
ten. Indtast dem som de er angivet. 
Adgang til e-mail-serveren
De i dette afsnit beskrevne menuer indeholder ad-
gangsindstillinger, som din mobiltelefon behøver for at
etablere en forbindelse til e-mail-serveren af din Inter-

net Service Provid
fra din operatør; in
1. Tryk på,,

Indstillinger og
2. Vælg E-mail-s

ter skal dere
adresse, Logon

• POP3-adresse
sen for POP3
modtage e-m

• SMTP-adresse
adressen for S
at sende e-ma

OBS! Afhængig af n
vedr. e-mail-adgang 
samtidig er din e-ma
verens korrekte adre

Nogle steder får d
Adgangskode og E-
ten. Indtast disse p
Kontonavn
Med denne menu
der er til rådighed

En e-mail-konto k
ratørs navn. I dett



Beskeder

mails 
uen Send e-mail kan du sende e-
én eller flere adresser samtidig,
n også vedhæfte en fil, f.eks. et
llede. De modtagne beskeder
 vedhæftede filer kan vises med
.
esser
lg Beskeder > E-mail, derefter
ail 2 afhængig af hvilken mail-

e. Vælg Send e-mail og tryk på

nktionen Tilføj adr.? og gå til

ts telefonbog, kan du ikke vælge
 Der vises dog et indtastnings-
indtaste en e-mail-adresse. Se
r yderligere informationer vedr.

ten og tryk på,for at tilføje
 eller tryk på c for at annul-
il forrige undermenu.
bage til listen Adresser, skal du
at Ændre e-mail-adressen eller

ra listen, eller vælge Tilføj adr.?,
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1. Tryk på,, vælg Beskeder > E-mail > E-mail 1 >
Indstillinger > Kontonavn og tryk på,.

2. Indtast det nye navn i det viste vindue og tryk på
,.

Avanceret
De i dette afsnit beskrevne menuer tilbyder avancerede
indstillingsmuligheder, som for det meste allerede er
forudindstillede, således at du ikke skal foretage nogen
ændringer her.

Kontakt din ISP og spørg, hvis felterne i denne menu er
uden indhold, eller hvis der opstår problemer med e-
mail-adgangen.

POP3-port: Her indtastes POP3-portnummeret, der
behøves for at modtage e-mails.
SMTP-port: Her indtastes SMTP-portnummeret, der
behøves for at sende e-mails.
DNS-adresse: Her indtastes DNS-adressen for det øn-
skede, eksterne data-netværk.
SMTP-godkendelse: Her aktiveres/deaktiveres godken-
delsesprocessen medSMTP-serveren.

I de fleste europæiske lande skal denne funktion være
indstillet på Fra: I indstillingen Til kan du IKKE sende
nogen e-mails. Nærmere informationer herom får du
fra din operatør.

Skrive og sende e-
Med men
mails til 
og du ka
JPEG-bi

kan viderestilles, og de
den respektive software
Til én eller flere adr
1. Tryk på,, væ

Mailbox 1 eller E-m
box du vil benytt
,.

2. Vælg med-fu
listen med ,.

Hvis du er i SIM-korte
nogen e-mail-adresser.
vindue, hvor du kan 
“Telefonbog” side 31 fo
valg af telefonbog.

3. Vælg et navn i lis
det til mail-listen,
lere og gå tilbage t

4. Når du vender til
trykke på,for 
for at Slette den f

Send mail
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 e-mail-menuen og skifter over til
elsen slukkes også, når du henter me-
I dette tilfælde går din e-mail tabt.

llingerne for telefonfunktionerne (se
ide 83) kan du under en e-mail-for-
tage et opkald. Når du besvarer det
kald, skifter telefonen over til op-
lukker e-mail-menuen. Efter du har
fonen over til stand by.
billede
r beskrevne betjeningstrin 1 til 7.
 eller Tilføj grafik og tryk på,.
de vises der en liste med de JPEG-,
eller Midi-filer, der er til rådighed.
kede billede og/eller lyden og tryk

 tilføjes én JPEG-fil. Hvis du forla-
 e-mail, før du har sendt e-mailen,
inklusive den vedhæftede fil) uden
.

Mail eller Send nu og bekræft med
Beskeder

gå med,igen til telefonbogen og tilføj det nye
navn i mail-listen.

5. Gentag betjeningstrinene 2 til 4 for at tilføje yder-
ligere adresser.

6. Vælg Godk. liste og tryk på,. Indtast emnet
for din e-mail (dette felt kan dog også forblive
tomt) og tryk på,.

7. I det næste vindue kan du indtaste teksten for din
e-mail (dette felt kan dog også forblive tomt). Når
du vil sende din e-mail, skal du trykke på,.

Vedr. indtastning af tekst se “Indtastning af tekst eller
tal” side 19. Når du forlader menuen Send e-mail, før
du har sent e-mailen, slettes beskeden uden først at bli-
ve gemt.

8. Vælg Ændr. Mail og tryk på,, når du vil foran-
dre indholdet af din e-mail. Du kommer tilbage
til betjeningstrin 2: Følg de dér givne instruktio-
ner, for at komplettere adresselisten og sende e-
mailen. 

9. Vælg Send nu og tryk på,for at sende e-mai-
len. Din mobiltelefon logger sig ind hos internet-
serveren, sender din e-mail til de i mail-listen
angivne adresser og slukker forbindelsen igen.

Denne funktion kan annulleres ved at holde tasten
c nede. Din mobiltelefon afbryder forbindelsen til

serveren, forlader
stand by. Forbind
nuen Indstillinger. 

Afhængig af indsti
“Opkald venter” s
bindelse også mod
indkommende op
kaldsskærmen og 
lagt på, skifter tele
Med lyd eller et 
1. Gentag de fø

Vælg Tilføj lyd
2. I begge tilfæl

BMP-, GIF- 
Vælg det øns
på,.

Der kan altid kun
der menuen Send
slettes beskeden (
først at blive gemt

3. Vælg Ændr.
,.



Beskeder

overtager altid fem e-mail-top-
g. Når der vises Næste e-mail
il) sidst på listen (resp. i begyn-
r yderligere e-mail-toptekster:

ionerne, der er til rådighed og

ftet fil(er) vises automatisk på

r
 på,, vælg Detaljer og tryk
or at få vist afsenderens adresse,
, hvornår den er blevet sendt,
ørrelsen af evt. vedhæftning(er).
er kan blive vist i de enkelte top-

wnloade e-mailen.

r for stor og kan ikke down-

arkeret til at blive slettet 
.
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Modtage og læse e-mails 
Dine e-mails modtages af en server,
hvortil du kan logge dig ind med din
mobiltelefon for at hente dine e-mails
(nogle operatører sender en SMS, når

der er kommet en ny e-mail). Du skal først downloade
topteksterne fra serveren, før du kan hente de tilsvaren-
de e-mails.
Forbindelse til serveren
Etablering af forbindelse
1. Tryk på, og vælg Beskeder > E-mail, derefter E-

mail 1 eller E-mail 2 afhængig af den ønskede mail-
box. Vælg Åben mailboks og tryk på,.

For mailboksene 1 og 2 er de samme indstillingsmulig-
heder til rådighed. Hvis du konfigurerer dem forskel-
ligt, kan du oprette to forskellige e-mail-adgange til din
telefon.

2. Din mobiltelefon logger sig automatisk ind hos e-
mail-serveren og henter e-mail-topteksterne. Hvis
du ikke har modtaget nogen e-mail, vises
Liste tom på displayet. Ellers vises e-mail-toptek-
sterne på en liste.

3. Det samlede antal modtagne mails, der befinder
sig på serveren samt antal sider for at få vist alle
toptekster, vises øverst på displayet.

4. Din mobiltelefon 
tekster på en gan
(resp. Forrige e-ma
delsen), findes de
Vælg én af funkt
tryk på,.

En e-mail uden vedhæ
detaljeskærmen.

Toptekst-informatione
Vælg en toptekst, tryk
endnu engang på,f
dato og klokkeslæt for
overførslen, emne og st
Følgende statussymbol
tekster:

Åben mailboks

[Intet
symbol]

Du kan do

E-mailen e
loades.

E-mail er m
(se side 62)
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emmes, før du kan se det med menu-
r nærmere informationer herom se
e 75. Hvis hukommelsen ikke er stor
det nye billede, skal du slette andre
 begivenhed eller et billede) for at få
emme det nye billede.

kun tekst i .»txt«-format) er vedhæf-
, tryk på,for at læse teksten. I
e er der heller ikke nogen avancere-
er til rådighed.

en, som er nødvendig for at åbne
ede, findes ikke på din telefon eller
 for stor og kan ikke downloades.

gne e-mail er vedhæftet en anden/
il(s) (op til fem e-mails kan vedhæf-
hæftede e-mails er der ingen avan-
tioner til rådighed: Du kan læse
ke gemme eller videresende dem.

 vedhæftet et billede i JPEG-, BMP-
rmat. Vælg det vedhæftede billede
 tryk to gange på,for at gemme
telefonen (efter behov kan billedet
Beskeder

Hente e-mails 
Vælg én af de downloadede toptekster og
tryk på,. Gå så til Hent mail og tryk
på,for at downloade den aktuelle e-
mail. Gentag disse trin, for at downloade

hver enkelt e-mail, der er relateret til de respektive top-
tekster.

Med tasten,kan du også hente karrusellen for e-
mail-toptekster og fra funktionerne, der er til rådighed,
vælge Hent e-mail. Hvis en e-mail er for stor (over 50
KB) bliver den afvist, og downloadingen afbrydes.

Hente og gemme vedhæftede filer
Hvis de modtagne e-mails indeholder en vedhæftet fil
(JPEG-billede, tekstfil eller en anden e-mail), er de
markeret med et specielt symbol:

Billedet skal først g
en Billedalbum. Fo
“Billedalbum” sid
nok til at gemme 
posteringer (navn,
ledig plads til at g

Indeholder detaljerne af e-mail-topteksten (da-
to og klokkeslæt, afsenderens e-mail-adresse
osv.), med,kan du se disse detaljer.

Selve teksten af e-mailen kan vises som vedhæft-
ning, tryk på,for at læse teksten. I dette til-
fælde er ikke nogen avancerede funktioner til
rådighed: Teksten kan kun læses men ikke gem-
mes eller videresendes.

Hent mail

En tekstfil (
tet e-mailen
dette tilfæld
de funktion

Applikation
det vedhæft
e-mailen er

Den modta
andre e-ma
tes). For ved
cerede funk
dem men ik

E-mailen er
eller GIF-fo
fra listen og
det i mobil
omdøbes).



Beskeder

og og tryk på,. Vælg deref-

taste et nyt navn, indtast først
tilføj så den respektive e-mail-

n og tryk på,for at tilføje e-
il dette navn. Hvis der allerede
il-adresse, opfordres du til at
 , for at erstatte den.

r skal slettes, og gå til funktio-
e på,.
 med,og markér e-mailen,
lille symbol gør det muligt at få
teksten/rne vedr. de(n) respek-
il slette.

gen fra e-mailen der skal slettes,
ktion igen.

-mail-menuen, opfordres du til
-mail-serveren, at du vil slette
ion(er). Bekræft med,eller
ed c (i dette tilfælde forbli-

e-mails i listen og er ikke læn-
t blive slettet).
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Din mobiltelefon modtager ikke billeder, der er for sto-
re eller har et forkert filformat. For at få de bedst muli-
ge resultater anbefales følgende fremgangsmåde, når du
modtager et billede pr. e-mail:
• Gem det modtagne billede i JPEG-, BMP- eller

GIF-format.
• Billedfilens størrelse bør ikke overstige 50 KB.
• Den optimale størrelse er 128 x 128 pixel for at

sikre en acceptabel gengivelse. Vi anbefaler at
benytte et billedredigeringsprogram for at gene-
rere den ønskede billedstørrelse.

• Benyt som filnavn maks. karakterer. Du kan f.eks.
også tilføje ».jpg«.

Tilføje en e-mail-adresse til telefonbogen

For at kunne tilføje en e-mail-adresse, skal du have
indstillet telefonbogen, der er integreret i din telefon.
Denne menufunktion vises IKKE, når SIM-kortets te-
lefonbog er aktiveret.

Du kan tilføje afsenderens e-mail-adresse
til din telefonbog, selv om du endnu ikke
har downloaded selve e-mail-beskeden
(at have hentet topteksten er tilstrække-

ligt for at have adgang til e-mail-adressen).
1. Vælg en e-mail-toptekst, gå så med,til karru-

sel-funktionerne.

2. Vælg Tlf. telefonb
ter:
• <ny> for at ind

efternavnet og 
adresse, eller

• et navn fra liste
mail-adressen t
findes en e-ma
trykke på tasten

Slette e-mails 
1. Vælg e-mailen, de

nerne ved at trykk
2. Vælg Slet, bekræft

der skal slettes. Et 
vist listen over top
tive e-mail(s), du v

For at fjerne markerin
skal du vælge denne fun

3. Når du forlader e
at bekræfte hos e
de(n) valgte posit
afbryd processen m
ver de markerede 
gere markeret til a

Tlf. telefonbog
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kan Aktivere eller Deaktivere modta-
n af SMS-beskeder, som operatøren
er regelmæssigt til alle kontraktinde-
re.

 denne funktion kan du slå modta-
n af generelle broadcastbeskeder til
 fra. I indstillingen Til skal du så de-
e et eller flere emner, som beskrevet
nfor.

 denne funktion kan du indstille,
en type beskeder du gerne vil mod-

. For at indstille en ny type, skal du
ste koden, som du har modtaget fra
vis ønsket - tildele et navn til koden.
 beskedtype, der allerede eksisterer i
dre eller slette den. Du kan maks.
ige beskedtyper i listen. Koderne for
edtyper får du fra din operatør.

 denne funktion kan du indstille be-
typen, som du altid vil have vist i
d by. Til denne specielle transmissi-
kal du definere beskedtypen både i
ode og i menuen Emner.
Beskeder

Svare på en e-mail 
1. Vælg topteksten for den e-mail, du vil svare på,

hent menufunktionen med,, vælg derefter
Svar og tryk på,.

2. Afsenderens adresse (som kan ændres - se “Til én
eller flere adresser” side 58) indføjes automatisk i
Adresse-listen. Vælg Godk. liste og tryk på ,.

3. Der vises et nyt vindue, som indeholder emnet af
den modtagne e-mail med et Re : for »Reply«
foran. Tryk på,.

4. Skriv teksten for din e-mail, tryk derefter på,
for at sende den: Vælg Send nu og tryk på,
for at sende svaret.

Videresende en e-mail 
For at kunne videresende en e-mail til en anden adres-
se, skal du først downloade den (se “Hente e-mails”
side 61). Hent så funktionen Viderestil og gennemfør
de før beskrevne betjeningstrin, se “Svare på en e-
mail”.

Ved begge funktioner (Svare på eller Videresende en e-
mail) bliver forbindelsen til serveren slukket, når inak-
tivitetstidsrummet, der er blevet indstillet med menuen
Auto sluk, er nået (se “Operatør” side 56). Forbindel-
sen til denne server etableres igen, når e-mailen sendes. 

Funktionen Broadcast er afhængig af operatøren.

Du 
gelse
send
have

Modtagelse
Med
gelse
eller
finer
nede

Emner
Med
hvilk
tage

vælge <Ny>, indta
din operatør og - h
Hvis du vælger en
listen, kan du æn
gemme 15 forskell
de tilsvarende besk
Distriktskode

Med
sked
stan
on s

menuen Distriktsk

Broadcast

Broadcast

Modtagelse

Emner

Distriktskod



Beskeder

 m.
ryk på,.
en og tryk på,for at indføje
te, ELLER
tast telefonnummeret eller  e-
rtil du vil sende beskeden. Tryk

 e-mail-adressen skal telefonbo-
tiveret. For yderligere informa-
telefonbogen, se “Telefonbog”

sende beskeden til denne ene
 vælge Godk. Liste og trykke

 beskeden til flere modtagere,
føj nyt navn, trykke på,for
til telefonbogen og for at tilføje
l beskedlisten (op til 20 navne).
 mange modtagere, du vil, vælg
e og tryk på,.

 modtagere og trykke på,for
ssen eller telefonnummeret eller
64

Funktionen Online-besked kan slås til  eller fra. I ind-
stillingen Til vises alle modtagne beskeder (SMS) auto-
matisk i stand by.
Rul nedad for at læse beskeden og for at svare omgåen-
de ved at rykke to gange på,: Første gang for at
åbne redigeringsvinduet, og anden gang for at sende
beskeden. Telefonen vender derefter tilbage til stand
by.

Hvis du modtager en anden SMS, mens du læser den
første, kan du trykke på c for at lukke eller svare på
den første besked. Derefter viser mobiltelefonen besked
nr. to.

Med mobiltelefonen kan du sende og
modtage MMS (multimedie-beskeder).
Disse beskeder kan indeholde tekster,
billeder og lyd samt musikmiks, du har

genereret med BeDJ eller dine indspillede memoer.
En multimedia-besked kan bestå af én side (inklusive
tekst, lyd og billede) eller af flere sider: I det sidste til-
fælde afspilles beskeden som animeret show uafhængig
af, om du sender den til en e-mail-adresse eller til en
anden mobiltelefon.

Oprette en MMS
Vælge adresser
1. Tryk i stand by på
2. Vælg Ny MMS og t
3. Vælg et navn i list

det i din beskedlis
Vælg <Ny> og ind
mail-adressen, hvo
derefter på,.

For at have adgang til
gen i telefonen være ak
tioner vedr. valg af 
side 31.

4. Hvis du kun vil 
modtager, skal du
på,.
Hvis du vil sende
skal du vælge Til
igen at få adgang 
yderligere navne ti

5. Du kan indtaste så
derefter Godk. List

De kan vælge én af disse
at Redigere e-mail-adre
Slette det fra listen.

Online-besked

Multimedie-beskeder

Multimedie-beskeder



65

es Lyd-symbolet: Med,henter du
n, vælger en lyd og trykker på,
en til MMS'en.

enytte en af de filer, der er til rådig-
t, men du kan også bruge et memo,
 mens du opretter en MMS: I dette
lge <Indspil> derefter <Ny> og følge
 displayet. Du kan ikke vedhæfte et
.
 filer, du allerede har vedhæftet (bil-
ndrer deres farve. Derved kan du se,
ar vedhæftet.

for at sende beskeden eller tryk på
adgang til indstillingerne.

MS-menuen, før du er færdig med
en, gemmes beskeden automatisk i
 nedenfor).

erne
å til Indstillinger-symbolet, tryk der-
ende indstillinger er til rådighed:
pretter en ny side og tilføjer den til
t animerede show.

u kan også trykke på>, når den
ste side for beskeden, du er ved at
e, allerede er aktiveret.
Beskeder

Designe en besked
1. På displayets venstre side har du fem symboler til

rådighed, hvormed du kan vedhæfte et Billede,
Tekst eller Lyd, Sende beskeden eller få adgang til
Indstillinger-menuen. Med+eller-kan du
gå til forrige eller næste symbol.

2. Med,hentes Billedalbum-listen, vælg et billede
og tryk på,for at vedhæfte det til din MMS.
Det første vindue af din besked vises, du kan se
det valgte billede, der om nødvendigt er blevet til-
passet størrelsesmæssigt for at sikre en optimal
gengivelse på displayet.

Selv om der benyttes 105 x 55 (b x h) pixel som
preview, når der oprettes en MMS, kan du sende
billeder i en størrelse på maks. 640 x 640 pixel, hvor en
sendt eller modtaget MMS kan have en størrelse på
maks. 50 KB.
OBS! Jo større billedformatet er, desto længere tid tager
det at få billedet sendt. Copyright-beskyttede billeder
må ikke sendes. Vælg Ingen, hvis du ikke vil vedhæfte
nogen billeder.

3. Tekst-symbolet vælges derefter automatisk: Tryk
på,for at hente tekstindtastningsskærmen,
indtast teksten for din besked (se “Indtastning af
tekst eller tal” side 19 hvis du har brug for hjælp).

4. Derefter vælg
Lydalbum liste
for at tilføje d

Som lyd kan du b
hed i lydalbumme
som du indspiller,
tilfælde skal du væ
instruktionerne på
eksisterende memo
Symbolerne for de
lede eller lyd) fora
hvad du allerede h

5. Tryk på,
-for at få 

Hvis du forlader M
at indtaste besked
menuen Kladde (se

Hente indstilling
Med-kan du g
efter på,. Følg
Tilføj ny side O

di

D
sid
lav



Beskeder

ne, viser specielle symboler den
te MMS'er, statusrapport, ska-
nformationer om beskeden (af-
e) rulles automatisk horisontalt,
.

n du enten:
når den er færdig: Vælg Send

.
Som kladde og komplettere og
For at sende den skal du vælge
n Kladde, vælge Send MMS og
år den er sent, fjernes Multime-
addelisten.

er din besked som skabelon.
n så benytte den som basis for

MS'er (f.eks. »Fødselsdagshil-
Skabeloner gemt som MMS'er
s i menuen Multimedie-besked-
abelon  (se “Administrere map-

e det animerede show fra første
te side inklusive lyde og bille-

redigere, ændre eller indtaste
for din besked.
66

Når der bladres i lister
valgte beskeds type (læs
belon osv.). Specielle i
sender, modtager, emn
når du vælger beskeden

Sende besked 
Som allerede nævnt ka
• sende beskeden, 

MMS og tryk på,
• gemme beskeden 

sende den senere: 
beskeden i menue
trykke på,. N
die-beskeden fra kl

Tilføj ny side Når du har oprettet flere sider, kan du
bladre med<eller>mellem si-
derne.

Slet side Sletter den valgte side.

Denne indstilling er kun til rådighed,
når beskeden består af flere sider.

Næste side
Forrige side

For at gå til den forrige eller næste si-
de.

Visningstid For at ændre indstillingen for vis-
ningstiden, du har indstillet i menuen
Indstillinger > Applikationsindstillinger
(se side 71) og for at indstille forsin-
kelsen for hver side.

Som kladde Gemmer din besked som kladde, som
du senere kan redigere, komplettere
og sende. MMS-kladder gemmes i
menuen Multimedie-beskeder > Kladde
(se “Administrere mapper” side 68).

Beskeder, der gemmes som kladde, skal
have et emne.

Gem som 
skabelon

Gemm
Du ka
andre M
sen«). 
oprette
er > Sk
per”).

Preview MMS For at s
til sids
der.

Tilføj emne For at 
emnet 
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for at vise meddelelsens detaljer,
er Downloading og tryk på,for at
 beskeden. På samme måde som når
 en MMS, kan du via forløbskon-
hvordan beskeden downloades.

ke selve MMS'en men et informati-
ser detaljer om afsenderen, dato og
tagelsen, emne osv. SLET ALDRIG
, FØR DU HAR HENTET BESKE-
 aldrig kunne gøre det.
 og manuel modtagelse vil du få en
elsen for en MMS, som du vil down-
kommelsens kapacitet, der endnu er
nen. I dette tilfælde skal du slette de
ere har brug for (billeder, lyde osv.)
kommelse. Se “Hukommelsesstatus”

s afsender har krævet at få en kvitte-
agelsen, bliver du bedt om at trykke
for at sende beviset. Hvis du ikke
odtagelsen, skal du trykke på c.

 er downloaded, kan du vælge den i
de og trykke på>for at afspille
Beskeder

Hvis det ikke lykkes at sende en kladde, overføres beske-
den til menuen Udgående og markeres som "Ikke
sendt".

• vælge beskeden i menuen Udgående og sende den:
Vælg beskeden, du vil sende, i denne menu, vælg
Send MMS og tryk på,. Når den er sendt, mar-
keres MMS'en som sendt.

I de to sidstnævnte tilfælde skal beskeden, der skal sen-
des, vælges i den respektive mappe. I princippet skal du
altid vælge Send MMS og trykke på,: Via forløbs-
kontrollen kan du så følge, hvordan MMS'en bliver
sendt.  Med c kan du afbryde sendeprocessen.

Modtage MMS 
Downloade og afspille en MMS
Når der modtages en MMS, får du en besked på dis-
playet.
1. Hvis du har aktiveret Automatisk modtagelse  (se

side 70), hentes beskeden automatisk og overføres
til Indgående. Vælg den i listen Indgående og tryk
på>for at afspille den.

2. Når tilstanden Manuel er aktiveret:
• Tryk på c for at vende tilbage til stand by

og for at gemme meddelelsen i Indgående,
ELLER

• Tryk på,
vælg dereft
hente selve
der sendes
trollen se, 

Meddelelsen er ik
onsvindue, som vi
klokkeslæt for mod
MEDDELELSEN
DEN, ellers vil du
Både i automatisk
besked, når filstørr
loade, overstiger hu
til rådighed i telefo
data, du ikke læng
for at få ledig hu
side 76.

• Når beskeden
ring for modt
på tasten,
vil bekræfte m

3. Når MMS'en
listen Indgåen
den.



Beskeder

per
u fire forskellige mapper til rå-
re dine beskeder. Standardmap-
, du sidst har valgt. Hvis du vil

pe, skal du trykke på c for at
hovedmenuen og vælge den øn-

eddelelser, Statusrapporter og
sbeviser, Læste og Ulæste MMS.
æse eller Slette meddelelser og

r.
Åbne, Viderestille eller Svare på
S, få vist dens Detaljer eller
.

r slettes automatisk, når hele
r modtaget. Meddelelsen må
EN OMSTÆNDIGHED slet-
 er hentet, ellers vil du aldrig
 det.

eskeder, du har Sendt eller op-
 endnu Ikke sendt (f.eks. når
duren er blevet afbrudt med ta-
68

Med<eller>kan du skifte fra Afspil automatisk
til manuel: Tryk på<eller>for at få vist forrige
eller næste side.

Hente og gemme vedhæftede filer
Når du åbner en MMS, som det er beskrevet i forrige
afsnit, kan du trykke på tasten,for at få adgang til
følgende Afspilningsindstillinger:

Administrere map
I MMS-menuen har d
dighed til at administre
pen (den aktive) er den
indstille en anden map
vende tilbage til MMS-
skede mappe:

Afspil MMS Skifter til automatisk tilstand:
MMS'en afspilles som fortløbende
animeret show.

Næste (eller 
forrige) side

Bladrer til næste eller forrige side. Du
kan også trykke på<eller>,
når MMS'en vises i manuel tilstand.

Denne funktion er ikke til rådighed,
hvis du har valgt den sidste (eller før-
ste) side.

Spol MMS 
tilbage

Spoler MMS'en tilbage til første side.

Gem billedet? Klipper billedet fra den aktuelle side
og gemmer det i Billedalbum.

Gem lyd? Klipper lyden fra den aktuelle side og
gemmer den i Lydalbum.

Indgående Opretter M
Modtagelse
- Du kan L

rapporte
- Du kan 

en MM
Slette den

Meddelelse
MMS'en e
under ING
tes, før den
kunne gøre

Udgående Opretter b
rettet men
sendeproce
sten c.
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i dette afsnit angivne adgangspara-
atør. Indtast parametrene uden fejl. 
rer er det muligt at få indstillet ad-
 »via radio«. Henvend dig til din

on kan du vælge én af dataprofilerne,
t (for indgående informationer om,
igurerer og ændrer dataprofiler se
e 47). Denne profil samt de tilsva-
dstillinger benyttes derefter til for-

 kan du vælge, hvilken slags netværk
or at etablere forbindelsen. 
in mobiltelefon benytter kun
SM-netværket til forbindelser.

in mobiltelefon benytter kun
PRS-netværket til forbindelser.

in mobiltelefon prøver først at
omme i forbindelse med GPRS-
etværket og etablerer så en forbin-
else med GSM-netværket, hvis
PRS-netværket ikke er til rådighed.
Beskeder

Allerede gemte beskeder kan kun sendes fra mapperne
Kladde eller Udgående. Slettede informationer kan
IKKE genoprettes (hverken en besked eller en meddelel-
se eller en rapport). Tryk c for at afbryde sletnin-
gen.

Indstillinger

Din telefon kan allerede være forudindstillet til at bru-
ge de tilbudte servicer med det samme. Ellers skal du

have modtaget de 
metre fra din oper
Hos nogle operatø
gangsparametrene
operatør.

Netværkskonto
Med denne funkti
du har forindstille
hvordan du konf
“Indstillinger” sid
rende parameterin
bindelsen.
Netværk
Med denne menu
der skal benyttes f

Udgående - Du kan Åbne, Slette eller vise disse
beskeders Detaljer.

- Derudover kan for MMS'er, der endnu
ikke er blevet sendt, benyttes funktio-
nen Send MMS og du kan Videresende
en allerede sendt MMS.

Skabelon Opretter beskeder, der er blevet gemt som
skabelon.
Du kan Åbne, Redigere og Slette skabelo-
ner.

Kladde Opretter beskeder, som er gemt som klad-
de eller som automatisk er blevet gemt
som kladde, fordi du har forladt MMS-
menuen uden at sende eller gemme beske-
den.
Du kan Åbne, Redigere, Sende og Slette
kladder.

GSM D
G

GPRS D
G

GPRS først D
k
n
d
G



Beskeder

ås til eller fra og informerer dig
MMS er modtaget eller afvist. I
afsenderens identitet, dato og
lsen, emnet for MMS'en og le-

ng (i udlandet) bliver denne til-
matisk deaktiveret.

rbliver gemt på serveren, indtil
t etablerer en forbindelse for at
:
å,for at komme til Indgå-

den respektive meddelelse og
å,.
æs og tryk på,.

eskedens Detaljer vises, kan du
starte etableringen af for-

sen for at downloade beske-

in telefon har modtaget beske-
kal du trykke på,, vælge
MMS og trykke på,.
70

Hvis du først vælger GPRS-indstillingen, skal både
GSM- og GPRS-parametrene indstilles (se “Indstillin-
ger” side 47).

MMS Center
Gør det muligt at indtaste eller ændre MMS-adressen
for serveren, hvortil din telefon logger sig ind.
Gateway adresse
Gør det muligt at indtaste eller ændre IP-adressen for
serverens gateway.
Gateway port
Gør det muligt at indtaste eller ændre Port-nummeret
for serverens gateway.

Fra din operatør har du brug for de nøjagtige informa-
tioner, som er påkrævet for at kunne indstille de tre
ovennævnte punkter. Indtast disse informationer som
angivet.

Applikations-indstillinger
Modtagelses-tilstand Statusrapport

Denne funktion kan sl
via en SMS om, at din 
statusrapporten vises 
klokkeslæt for modtage
veringens tilstand.

Auto-
matisk
(Standard-
tilstand)

Alle nye MMS modtages automatisk fra
serveren og overføres til Indgående. Du be-
høver ikke at etablere en forbindelse. Vælg
den modtagne besked i Indgående og tryk
på>.

Auto-
matisk

Ved roami
stand auto

Manuel Beskeder fo
du manuel
hente dem
1. Tryk p

ende.
2. Vælg 

tryk p
3. Vælg L
4. Når b

med,
bindel
den.

5. Når d
den, s
Afspil 
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on kan du indstille, hvor længe dine
 på serveren. Indstillingsmuligheder
aks.). Denne funktion er til fordel,

kke kan komme i forbindelse med
med ikke kan modtage din besked

lsen mellem de enkelte sider i din
gsmuligheder fra 1 sekund til
Beskeder

Kvittering for modtagelsen
Denne funktion kan slås til eller fra og informerer dig
via en SMS, at tilstanden for den sendte MMS har æn-
dret sig, f.eks. om den er blevet læst eller blevet slettet
uden at være blevet læst.

Autogem
Denne funktion kan slås til eller fra.  Når funktionen er
aktiveret, gemmes beskeder automatisk, der er blevet
sendt via menuen Udgående. De gemte beskeder vises
derefter i mappen Udgående.

Gyldighedsperiode
Med denne funkti
beskeder skal ligge
1 time til 1 uge (m
når modtageren i
netværket (og der
med det samme).

Visningstid
Indstiller forsinke
MMS. Indstillin
60 sekunder.



Infrarød

es, skal først vælges, før du kan
 mobiltelefon: For hver kategori
ådighed, hvor du har adgang til
 på,for at overføre de valgte
ed.
inder du dem 
n-menuerne
edia > Billedalbum

edia > Lydalbum
irekte fra BeDJ, når musik mikses,
sik og miks” side 26).
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10 • Infrarød
Din mobiltelefon er udstyret med infrarød teknologi
(også kaldt IrDA). Derved har du mulighed for trådløst
at sende og modtage data til og fra andre enheder med
IrDA (f.eks. en anden mobiltelefon, en PC eller PDA,
en printer osv.). I stedet for at sende en besked kan du
benytte IrDA til hurtigt at overføre en lyd, du lige har
mikset, til en vens mobiltelefon eller til at modtage bil-
leder fra hans/hendes PDA.

Copyright-beskyttede billeder må ikke sendes. Hvis du
etablerer en forbindelse til en pc, skal du være sikker på,
at du har aktiveret den infrarøde indstilling.

Før du kan sende eller modtage data til eller fra andre
enheder, skal disse positioneres korrekt i forhold til din
mobiltelefon. Vær opmærksompå at de respektive
IrDA-porte viser mod hinanden, og at afstanden mel-
lem enhederne ikke er større end 50 cm (se billede).
Vær også sikker på at IrDA-strålerne ikke kan påvirkes.

Vælge data
Dataene, der skal send
sendes pr. IrDA fra din
står en undermenu til r
funktionen Send. Tryk
data til den anden enh

Enhedernes position

Sende data

Data der kan 
overføres

Hvor f
i telefo

Billeder (BMP, 
GIF, JPEG)

Multim

Lyde (MIDI-
filer og ringe-
typer) 

Multim
(eller d
(se “Mu
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er nu parat til at modtage data og
 IrDA-enhed sender data. På samme
telefonen sender data, vises nu
displayet, der informerer om

n.

des, når:
ar nogen forbindelse til en anden
t er nået, før data har kunnet

elsen afbrydes,
størrelse er for stor og kan ikke
lefon,

processen med tasten c.

gne data
 data fra en anden IrDA-enhed, står
nger til rådighed:

en: Når du bekræfter dit valg
telefonen over i stand by uden at
ne data.

l indstillinger-menuen, hvor der står
er til rådighed:
Infrarød

Overføre valgte data
Når din telefon har genkendt en anden IrDA-kompa-
tibel enhed, foretages overførslen automatisk. På dis-
playet vises meddelelser, der informerer om
overførslens forløb.
Når din telefon genkender flere IrDA-enheder, vises en
liste på displayet, hvorfra du kan vælge den ønskede en-
hed. Tryk på,for at bekræfte og at sende de valgte
data.

Overførslen bliver afbrudt, når:
- telefonen ikke kan finde nogen anden enhed og time-
out er nået, før nogen data har kunnet overføres,
- infrarød-forbindelsen afbrydes,
- du trykker på tasten c for at afbryde processen.

Aktivere IrDA
Tryk på,for at modtage data, vælg
Infrarød > Modtagelse og tryk på,.

Din mobiltelefon 
venter, at en anden
måde som når 
meddelelser på 
overførselsprocesse

Modtagelsen afbry
- telefonen ikke h
enhed, og timeou
modtages,
- infrarød-forbind
- den sendte fils 
håndteres af din te
- du har afbrudt 

Gemme modta
Når der modtages
forskellige indstilli
Tryk på c
Afbryder process
med,, skifter 
gemme de modtag
Tryk på,
For at få adgang ti
følgende funktion

Data der kan 
overføres

Hvor finder du dem 
i telefon-menuerne

Navne Telefonbog > Vis navneliste
(eller tryk i stand by på-).

Begivenheder Underholdning > Kalender > Begiven-
heder

Modtage data

Infrarød



Infrarød

 som modem
også benytte telefonen i forbin-
d en PC eller PDA, f.eks., for at
internet eller for at sende fax.
nne udnytte samtlige funktio-

r (sende og modtage SMS, e-
e billeder og MIDI-lyde til din
 af telefonbogen GPRS wizard
atakommunikations-softwaren

indes på den cd-rom, du fik ud-
lefonen.

n er ikke kompatibel med Apple
ere. Softwaren understøttes af
, 2000 og XP.

tware-moduler for Lotus Notes,
icrosoft Outlook, som er bereg-
 din Philips-mobiltelefon med
t. installation og konfiguration

spektive betjeningsvejledninger.
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Benytte telefonen
Du kan 
delse me
surfe på 
For at ku

ner som IrDA tilbyde
mails og fax, download
telefon, synkronisering
osv.), bør du installere d
på din PC. Softwaren f
leveret sammen med te

Softwaren på cd-rom'e
®Macintosh®-comput
Windows® 98 SE, ME

Der findes specielle sof
Lotus Organiser og M
net til at synkronisere
disse applikationer. Mh
bedes du se efter i de re

Gem Gemmer dataene i de respektive menuer
(Navne-posteringer i Telefonbogen,
Begivenheder-posteringer i Kalende-
ren osv.) og vender derefter tilbage i
stand by. Ved Navne-posteringer åbnes
vinduet <Ny>, hvor du kan gemme den
nye postering. Der benyttes standardfil-
navne, men du kan også omdøbe hver fil
i den respektive menu efter eget valg
(f.eks. i menuen Multimedia > Lyd, når
du har gemt en ringetype og vil omdøbe
den).

Vis Viser detaljerne af de modtagne data:
Med c kan du bladre tilbage i dis-
playet.

Du skal gemme dataene, før du kan æn-
dre dem.

Når du har modtaget et Billede, vises det
i displayets størrelse. 
Når du har modtaget Lyd, afspilles den
én gang. Tryk på c eller,for at
afslutte afspilningen eller tryk tasterne i
siden opad eller nedad for at forandre
lydstyrken.

Data
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Standardbilleder kan ikke slettes. Nye
Egne billeder. Hvis der ikke er plads
t nyt billede, skal du slette nogle an-
skabe fri hukommelse.

 denne menu kan du håndtere og af-
 lyde, der er gemt i mobiltelefonen.
 en af undermenuerne åbnes, vises
de, der er gemt i din telefon, som
eller-bladrer du til næste eller

ogle sekunder, indtil lyden afspilles.
 på ,for at få adgang til følgende

r at sende det valgte billede via infra-
 til et andet IrDA-apparat (se “Infra-
” side 72 for detaljer).

r at sende det valgte billede via e-mail
 “E-mail” side 55 for detaljer).
r at indstille det valgte billede som
grund (denne indstilling skal været

et Til i menuen Indstillinger > Display,
side 40).
Multimedia

11 • Multimedia

JPEG-billeder skal have den rigtige størrelse og et pas-
sende format for at kunne gemmes og vises korrekt på
mobiltelefonen. Detaljerede informationer om dette
emne findes i afsnittet “Hente og gemme vedhæftede fi-
ler” side 61.

Med denne menu kan du håndtere bille-
derne, der er gemt i telefonen.
Når  en af undermenuerne åbnes, vises
billederne, der er gemt i telefonen, som

tekstliste. For at få adgang til det grafiske display skal
du vælge et billede i listen og trykke på>.
Med+eller-kan du så gå til næste eller forrige
billede eller trykke på<for at vende tilbage til tekst-
listen. Tryk på tasten,for at få adgang til følgende
indstillinger:

Billeder i mappen 
billeder gemmes i 
nok til at gemme e
dre billeder for at 

Med
lytte
Når 
de ly

tekstliste. Med+
forrige lyd, vent i n
Vælg en lyd og tryk
indstillinger:

Billedalbum

Skift navn For at Skifte navnet: Tryk på,, ind-
tast et navn og tryk igen på,.

Slet For at Slette det valgte billede.
Send via MMS For at sende det valgte billede via MMS

(se “Multimedie-beskeder” side 64 for
detaljer).

Billedalbum

Send via 
infrarød

Fo
rød
rød

Send via e-mail Fo
(se

Som Baggrund Fo
Bag
slå
se 

Lydalbum

Lydalbum



Multimedia

en uden at have isat et SIM-
il rådighed på første menu-ni-

ne menu kan du se telefonens
ommelse i procenter. Diverse
er deler telefonens hukommel-
- og lydalbum, indspillede me-
stemmestyring, beskeder, der er
nbog- og kalender-posteringer,

med et større antal lyde og bille-
e af disse filer efter behov for at
e til dine egne lyd- og billedfiler.

trollere hukommelsens status.
delen af fri hukommelse og te-
i alt i KB. Tryk igen på,for
 over, hvor meget hukommelse
r.

når du vil gemme nye data eller
skal du slette data, så der igen er
lse til rådighed.

tus 
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Copyright-beskyttede lyde kan ikke sendes. Lyde i map-
pen Standardmelodier kan ikke slettes.

Tryk på,for at starte Demonstration
filmen.

Hvis du tænder telefon
kort, er denne menu t
veau.

Med den
frie huk
funktion
se: Billed

moer og talenumre for 
gemt i telefonen, telefo
spil osv.

Mobiltelefonen leveres 
der. Du bør slette nogl
skabe ledig hukommels

Med,kan du kon
Displayet viser procent
lefonens hukommelse 
at se en detaljeret liste
hver applikation bruge

Vises der «Liste fyldt», 
skabe fri hukommelse, 
tilstrækkelig hukomme

Skift navn For at Skifte navnet: Tryk på,, ind-
tast et navn og tryk igen på,.

Slet For at Slette den valgte lyd.
Send via MMS For at sende den valgte lyd via MMS

(se “Multimedie-beskeder” side 64 for
detaljer).

Send via 
infrarød

For at sende den valgte lyd via infrarød
til et andet IrDA-apparat (se
“Infrarød” side 72 for detaljer).

Send via e-mail For at sende den valgte lyd via e-mail
(se “Broadcast” side 63 for detaljer).

Som ringetyper For at indstille den valgte lyd som ak-
tuel Ringetype.

Som Ringetype 
ved SMS/MMS-
besked

For at indstille den valgte lyd som Rin-
getone ved besked (denne indstilling
skal været slået Til i menuen Indstillinger
> Lyde, se side 38).

Demonstration

Demonstration

Hukommelsessta

Huk.Status



77

rvejen er blevet gemt, kan ikke sendes

 denne menu kan du starte BeDJ:
 på,(se “Musik og miks” side 26
etaljer).

 denne menu kan du aktivere kame-
 Tryk på,(se “Tage billeder”
21 for detaljer).
Multimedia

Med denne menu kan du indspille lyde
på maks. 1 minuts varighed. Afhængig af
hvor meget hukommelse der er ledig i te-
lefonen, kan du indspille maks. 20 for-
skellige lyde.

Tryk på,og vælg Multimedia > Memo og tryk så
igen på,. Vælg <Ny>  for at indspille en ny lyd.
Følg instruktionerne på displayet og tryk på,, når
lyden er indspillet. Derefter kan du Slette filen eller
Skifte navnet.

Disse memoer kan så benyttes som lydalarm eller ringe-
typer for indkommende opkald. Memoer og FM-ind-

spilninger, der i fo
via MMS.

Med
tryk
for d

Med
raet:
side

Memo

Memo
BeDJ

Kamera

BeDJ

Kamera



Underholdning

rtasterne. Ved beregninger tages
aler efter kommaet, som afrun-
Med tasten c kan du slette
komma holdes tasten0nede.
 for at vende tilbage til stand by.

nne menu kan du indstille
t. Tryk på,og vælg Under-
> Vækkeur. Med+eller-
kkeuret. Indtast tiden og tryk

kkeuret på den angivne dag til

keuret hver dag til den indstil-

erer kun vækkeure om hverda-
e tid.
armsignal: brummeren, en ind-
d (lyden afspilles kun én gang).

fil i listen og bekræft dit valg

t trykke fire gange på tasten

 trykke på tasten#.
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12 • Underholdning

Med menuen -> Euro kan du omregne et
beløb til Euro. Indtast det respektive be-
løb og tryk på,.
Med menuen <- Euro kan du omregne et
Euro-beløb til en anden valuta. Indtast
det respektive beløb og tryk på,.

Valutaen, som omregningen er baseret på, er afhængig
af det land, hvor du har din kontrakt. Euro-konverte-
ren er kontraktmæssigt kun til rådighed i lande, som
har indført Euroen.

Denne menu giver dig følgende funktio-
ner:

Indtast cifrene via ciffe
der hensyn til to decim
des opad efter behov. 
cifre. For at indtaste et 
Hold tasten c nede

Med de
vækkeure
holdning 

kan du så aktivere væ
på,, vælg derefter:
- En gang: Aktiverer væ

den indstillede tid,
- Daglig: Aktiverer væk

lede tid,
- Om hverdagen: Aktiv

gen til den indstilled
Vælg så det ønskede al
spillet melodi eller en ly
Vælg efter behov en 
med,.

Euro-konverter

Lommeregner

Addition Ved at trykke på tasten*.
Substraktion Ved at trykke to gange på tasten
*.

Multiplikation Ved at trykke tre gange på tasten
*.

-> Euro

Euro ->

Lommeregner

Division Ved a
*.

Resultat Ved at

Vækkeur

Vækkeur
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un anvendes for begivenheder af ka-
Aftale. Vær opmærksom på, at alar-
f det indstillede og viste klokkeslæt.
l en anden tidszone, opdateres den
lokkeslæt og dato” side 48).

>kan du indstille funktionen
r denne begivenhed, tryk derefter

ne sorteres efter dato og starttid. I
ivenheder kan du, 
n c nede for at skifte over til

nene 2 til 5 for at indtaste yderligere
er.

andre funktioner (telefonbog, billed-
 benytter den samme hukommelse.
lle funktioner har indflydelse på hin-
ivenheder, du har gemt, desto færre
 foretage i telefonbogen eller gemme
 eller omvendt. 299 er det maksima-

der og navne, du kan gemme.
e fyldt", skal du slette en begivenhed
at skabe plads i hukommelsen for en
t checke hvor meget hukommelse der
Underholdning

Vækkeuret er også aktivt, når telefonen er slukket, og
selv om du har indstillet opringningsstyrken til Fra (se
side 38). Tryk på en hvilken som helst tast for at slukke
alarmsignalet.

Tilføje en begivenhed
Med denne menu kan du indtaste og
gemme begivenheder i kalenderen. Begi-
venheder kan være Møder, Ferie eller Af-
taler. Når Organiser er aktiveret (se

side 39), minder en biptone dig om en kommende be-
givenhed.
1. Vælg Kalender > Begivenheder > <Ny> og tryk på
,.

2. Vælg hvilken slags begivenhed der skal oprettes
(Ferie, Møde, Aftaler) og tryk på,.

3. Indtast dato og klokkeslæt for start og slut af begi-
venheden og tryk på,. Indtast så en relateret
kommentar (f.eks. »Møde med J. Harry«) og tryk
på,.

4. Med menuen Husk aftale minder en alarm på de
valgte tidspunkter dig om begivenhederne. Indstil
med tasterne<eller>Husk aftale for begi-
venheden og tryk på,.

Denne menu kan k
tegorien Møde og 
men er afhængig a
Hvis du skifter ti
automatisk (se “K

5. Med<eller
Gentagelse fo
på,.

6. Begivenheder
listen over beg
- holde taste

stand by,
- gentage tri

begivenhed

Kalenderen og de 
album, lyde osv.)
Dette betyder, at a
anden: Jo flere beg
posteringer kan du
memoer og billeder
le antal begivenhe
Når der vises "List
(eller et navn) for 
ny postering. For a

Kalender

Kalender



Underholdning

Slette en begivenhed
hed
egivenhed og tryk to gange
Slet og bekræft med,.
er gentager sig
idligere begivenhed: Vælg den
ed og tryk på,. Når begi-
r vises, skal du trykke på,,
æfte med,: Der slettes kun
mster af den valgte begivenhed.
emtidig begivenhed: Vælg den
hed og tryk på,. Når begi-

r vises, skal du trykke på,,
æfte med,: Der slettes alle
 udvalgte begivenhed.

heder 
p af kalendermenuens første ni-
 du også slette tidligere begiven-
d at vælge Slet tidligere. Indtast
en (tidligere eller fremtidig),

givenheder skal slettes, tryk så to
tte alle begivenheder, der ligger

e begivenheder, der er gemt i
 dato indtaste et år, der ligger
80

endnu er til rådighed, skal du trykke på,og vælge
Multimedia > Huk. Status.

Ændre begivenheder
Ændre en begivenhed 

Når der indtastes en ny begivenhed, er
ikke alle felter til rådighed. Dette er ble-
vet gjort for at indtastningen af nye begi-
venheder kan ske hurtigere. Når

begivenheder skal ændres, er alle andre indstillinger til
rådighed.

1. For at ændre en begivenhed, skal du vælge den
ønskede begivenhed og trykke på,.

2. Når din telefon viser enkelthederne for den valgte
begivenhed, skal du trykke på,, vælge Ændre
og igen trykke på,.

Hvis du ændrer en begivenhed, der gentager sig, ændres
også alle gentagelser automatisk på tilsvarende måde:
Bekræft i dette tilfælde med,.

3. Du kan ændre alle ønskede informationer som før
beskrevet.

Slette en enkel begiven
Vælg den ønskede b
på,. Vælg derefter 

Slette en begivenhed, d
• Ved at vælge en t

tidligere begivenh
venhedens detalje
vælge Slet og bekr
de tidligere foreko

• Ved at vælge en fr
fremtidige begiven
venhedens detalje
vælge Slet og bekr
forekomster af den

Slette tidligere begiven
Ved hjæl
veau kan
heder ve
start-dato

hvorfra alle tidligere be
gange på,for at sle
før denne dato.

Hvis du vil slette all
kalenderen, skal du som

Ændre

Slet tidligere
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være afhængig af kontrakten. Derfor
 ikon og menuens indhold variere.

 denne menu har du adgang til et
 hvor en murstensmur kan ødelægges
hjælp af en bold og en ketsjer. 
du har ødelagt alle mursten, kom-
veau. Til at spille benyttes de følgen-

etsjer til venstre eller højre.

år bolden til venstre eller højre. Tryk
 én af disse taster for at starte spillet.

r at holde pause som er begrænset til
 minutter. Derefter skifter displayet
er til stand by, og spillet er tabt.
Underholdning

langt ude i fremtiden (f.eks. 31/12/2010). Dette sikrer,
at alle begivenheder, der ligger før denne dato, bliver
slettet.

Vise begivenheder 
Med funktionerne Dagsovers., Ugeovers. og Måneds-
overs. kan du få vist alle begivenheder, der er gemt i
din kalender, i den ønskede oversigt. Du kan få vist
dine begivenheder i disse oversigter på følgende måde:
1. Vælg den ønskede oversigt og tryk på,.
2. Når den ønskede oversigt vises på displayet, kan

du med<eller>få vist forrige eller næste
dag, uge eller måned.

3. Med,kan du få vist listen med de respektive
begivenheder eller tilføje en ny begivenhed.

Tidszone
Selv om det ikke kan undgås at skifte
tidszone, hvis du rejser meget, bør du al-
tid huske, at alle kalender-alarmfunktio-
ner bliver påvirket derved: Alarm-

funktionerne for dine begivenheder opdateres automa-
tisk i henhold til det på displayet viste klokkeslæt (se
“Klokkeslæt og dato” side 48).

Denne menu kan 
kan både det viste

Med
spil,
ved 
Når 

mer du til næste ni
de taster:

Tidszone

Brikspil

4 og 6 K
* og # Sl

på

0 Fo
to
ov

Brikspil



Telefonfunktioner

Betinget
an du fastsætte betingelser for

mmende opkald. Der står tre
d: V. ubesvaret (hvis du ikke be-
tet net (når netværket ikke er til
aget (hvis din telefon er optaget

fatter funktionen Opkald ven-
ar aktiveret funktionen Opkald
 kan indstilles separat.
algt indstillingen Betinget vide-
du definere, om du viderestiller
til din voice-mailbox eller til et
 eller om du vil slette viderestil-

ne funktion kan du få vist vide-
ens status.

ne menu kan du indtaste num-
dine voice-mailboxes (hvis disse
emt på dit SIM-kort).

dtastes to numre: Et til at aflytte
restilling. Kontakt din operatør
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13 • Telefonfunktioner

Med denne menu kan du indstille alle
opkaldsvalg (viderestilling, opkald ven-
ter osv.).

Viderestilling
Med denne funktion kan du viderestille
indkommende opkald enten til din mail-
box eller til et telefonnummer (uafhæn-
gig af, om dette nummer er gemt i din

Telefonbog eller ej) og tildele følgende indstillinger:
Dataopkald, Samtaler og Fax-opkald.

Før du aktiverer denne funktion, skal du indtaste tele-
fonnumrene for dine voice-mailboxe (se “Mailboxes”
nedenfor). Denne funktion er kontraktafhængig og ad-
skiller sig fra funktionen Overføre, som skal anvendes
under en eller flere aktive forbindelse(r).

Alt
I indstillingen "Alt" viderestilles alle indkommende
opkald.

OBS! Hvis du har aktiveret funktionen "Alt", modta-
ger du ikke længere nogen opkald, indtil du deaktiverer
funktionen igen.

Med denne funktion k
viderestilling af indko
indstillinger til rådighe
svarer opkaldet), Ved in
rådighed) eller Ved opt
og din kontrakt ikke om
ter, eller hvis du ikke h
venter). Hver mulighed
Efter at du enten har v
restilling eller Alt, kan 
indkommende opkald 
andet telefonnummer,
lingen igen.
Status 

Med den
restilling

Mailboxes
Med den
rene for 
ikke er g

Nogle gange skal der in
beskederne og et til vide
herom.

Indstille opkald

Indst. opk.

Viderestilling

Status

Mailboxes
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pkald, Samtaler, Fax-opkald og Data-

pkald venter er aktiveret, høres en
n under en samtale prøver at ringe

ktionen Status kan du checke, om
d venter er aktiveret eller deaktiveret
lser. 

ld venter er kontraktafhængig. Kon-
peratør.

kan Aktivere eller Deaktivere funkti-
 Opkald venter for indkommende

onsamtaler under en eksisterende
S-forbindelse.

kan indstille Vis identitet eller Skjul
titet. Funktionen Status informerer
om denne funktion er aktiveret eller
tiveret.

 denne menu får du en liste over alle
ld (indkommende og udgående) in-

ive genopkaldsforsøg samt tillægsin-
ationer om de enkelte opkald. Alle

kald
Telefonfunktioner

Auto-opkald
Tillader at slå det automatiske genop-
kald Til eller Fra. Når det automatiske
genopkald er aktiveret, og der er optaget,
genopkalder telefonen det respektive te-

lefonnummer på ny, indtil en forbindelse er blevet
etableret eller det maksimale antal (10) genopkald er
nået. Ved et genopkaldsforsøg høres en biptone. Når
det er lykkedes at etablere forbindelsen, høres en spe-
ciel biptone fra telefonen.

Tidsrummet mellem de enkelte genopkald forøges auto-
matisk efter hvert forsøg.

Fri svartast
Når funktionen er aktiveret, kan du be-
svare opkald ved at trykke på en hvilken
som helst tast med undtagelse af tasten
), der anvendes til at afvise samtaler.

Opkald venter
Funktionen Opkald venter administre-
res forskelligt afhængig af det indstillede
netværk (GSM eller GPRS).

Med GSM 
Du kan Aktivere eller Deaktivere funkti-
onen Opkald venter og tildele følgende

indstillinger: Alle O
opkald. 
Når funktionen O
biptone, hvis noge
dig op. Med fun
funktionen Opkal
for GSM-forbinde

Funktionen Opka
takt og spørg din o

Med GPRS
Du 
onen
telef
GPR

Identifikation
Du 
iden
dig, 
deak

Med
opka
klus
form

Auto-opkald

Fri svartast

Opk. venter

Med GSM

Liste over op

Med GPRS

Identifikation

Liste over opk.



Telefonfunktioner

sse numre allerede er gemt i din
respektive navn. Med+el-

t nummer for genopkaldet, tryk
) afslutter du samtalen.

ne menu kan du holde øje med
talers omkostninger og varig-

ne menu kan du gå til de funk-
r er beskrevet nedenfor.

fatter ikke nogen WAP-forbin-
oner, der er nævnt nedenfor, er

imer 
nne funktion og tryk på ta-
for at Vise eller Nulstille den ak-
de tid for Udgående og
ende opkald.

traktafhængig.
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opkald (indkommende, udgående, ubesvaret) vises i
kronologisk rækkefølge. I begyndelsen af listen står det
sidste opkald. Hvis der ikke er nogen posteringer i den-
ne Liste over opkald, viser displayet Liste over opkald
tom.

Liste over opkald 
Tryk i hovedkarrusellen på,, vælg
derefter Opkaldsinfo > Liste over opk. > Li-
ste over opk. for at få vist listen over op-
kald. Med+og-kan du bladre i

listen, tryk igen på,for at få vist dato, klokkeslæt,
telefonnumret og status for de enkelte, udvalgte opkald
og for at checke, om det drejer sig om en udgående eller
indkommende opkald. Med,har du adgang til kar-
rusel-menuen, som tillader dig at lave et Opkald eller et
Håndfrit opkald, Sende SMS til kontaktpersonen, Slette
det udvalgte opkald eller Indlæse det tildelte nummer.

Nulstil
Tryk på,, vælg Opkaldsinfo > Liste
over opk. og derefter Nulstil. Tryk to gan-
ge på,for at nulstille.

Din telefon gemmer de sidste 30 telefonnumre i Listen
over opkald, derved står det sidste telefonnummer i be-
gyndelsen af listen. Du kan genopkalde alle disse numre
direkte. Hent denne Liste over opkald i stand by

med+. Når et af di
Telefonbog, vises det 
ler-kan du vælge e
derefter på (. Med 

Med den
dine sam
hed.

GSM-tællere
Med den
tioner, de

GSM-kaldtælleren om
delser. De fleste funkti
kontraktsafhængige.

Akkumulerede kaldt
Vælg de
sten,
kumulere
Indkomm

Sidste opkald

Denne funktion er kon

Liste over opk.

Nulstil

Kald-tællere 

Kald-tællere

GSM-tællere

Akk. kaldtimer
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 kontrakt- og netværksafhængig.

 denne menu kan du vælge én af de
nde funktioner:

at få vist det sidste opkald eller data-
gden af din mobiltelefon (f.eks. ef-
n WAP-forbindelse via GPRS).
 

at få vist det sidste opkald (forbindel-
ller datamængden af din pc-overfør-

e kan forbindelsesoplysningerne på
operatør afvige fra værdierne på din
for betragte det, som tælleren viser på
edende information men IKKE som
en af opkaldsprisen.

illader at indtaste prisgrænsen, der
nyttes i menuen Balance. 

illader at indstille eller ændre op-
ldsprisen pr. enhed. Indtast først va-
ta (maks. tre tegn) og derefter
kaldsprisen pr. enhed.
Telefonfunktioner

Med denne menu kan du få vist varighe-
den og/eller omkostningerne for det sid-
ste opkald.

Info efter kald 

Denne funktion er kontraktafhængig.

For at aktivere eller deaktivere den syste-
matiske visning af varigheden og/eller
omkostningerne for de enkelte opkald,
når du har lagt på.

Akkumuleret pris
For at få vist den Akkumulerede pris og
at nulstille tælleren. Denne funktion kan
være beskyttet af PIN- eller PIN2-koden.

Denne funktion er kontraktafhængig.

GPRS-tæller

Denne funktion er

Med
følge

Sidste opkald
For 
mæn
ter e

Sidste pc-opkald
For 
se) e
sel.

Af tekniske grund
fakturaen fra din 
tæller. Du skal der
displayet, som vejl
basis for beregning

Viser omkostningerne, når opkalds-
prisen har været defineret. 
Tillader at nulstille den aktuelle Akku-
mulerede pris; PIN2-kode behøves. 

Tillader at checke balancen (sammen-
lignet med den før indstillede grænse). 

Tillader at slette prisgrænsen. Kan
være beskyttet af PIN- eller PIN2-ko-
den (kontraktafhængig).

Sidste opkald

Info efter kald

Akk. pris

Vis

Nulstil

Vis balance

Ann. grænse

T
be

T
ka
lu
op

Prisgrænse

Opkaldspris

GPRS-tællere

Sidste opk

Sidste pc-opk
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ktionerne Serviceoper. > WAP >
.

 etablerer forbindelsen til net-
il Indstillinger, som du har fore-
Indstillinger > Operatør (se

 og under etableringen af for-
operatørs startside vises der en

kan du navigere i online-
for at vælge et markeret

t vende tilbage til forrige side.

n 
, når du vil slutte en WAP-sessi-
dstillinger > Slut og bekræft

 henter WAP i stand by. For det
ghed i menuen WAP service
 etablerer direkte en forbindelse
startside.
gen af denne standard-startside

 URL-adresse på en anden start-
atter den aktuelle startside (se
de 90).
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14 • WAP
Din mobiltelefon understøtter WAP
(Wireless Application Protocol). Med
den integrerede WAP-browser kan du få
adgang til forskellige services, som din

operatør tilbyder, f.eks. nyheder, sport, vejrmelding,
flyafgangstider osv.

Din mobiltelefon understøtter kun WAP-funktionen,
hvis du har bestilt den hos operatøren. Hvis din telefon
allerede er forindstillet, behøver du ikke ændre noget
ved de indstillinger, der er beskrevet i dette afsnit. 
Nogle operatører tilbyder at fjernindstille WAP-ad-
gangsparametrene. Kontakt og spørg din operatør for
nærmere informationer.

Dette er WAP-browserens hovedmenu. Med denne
menu kan du indstille alle WAP-adgangsparametre,
etablere en forbindelse til din operatørs startside
(homepage), definere bogmærker for direkte forbindel-
ser og hurtig adgang osv.

Start WAP-session 
1. For at starte en WAP-session i stand by holdes

tasten @ nede.

Du kan også hente fun
Startside og trykke på,

2. Din mobiltelefon
værket i henhold t
taget i menuen 
side 47).

3. Browseren startes,
bindelsen til din 
animation.

4. Med+eller-
siderne, tryk på,
emne.

5. Tryk på c for a

Slut en WAP-sessio
Hold tasten @ nede
on, ELLER vælg In
med,.
Startside
Startsiden vises, hvis du
meste er denne muli
allerede forindstillet og
til din operatørs WAP-
Du kan ændre indstillin
ved at indtaste navn og
side, som derefter erst
“Gem som startside” si

WAP

WAP
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u kan du indtaste adressen på en
 du så kan gå direkte. Du kan deref-
og trykke på,. Dette er en hurtig
P-adresser uden at gemme dem som

og indtast URL-adressen for den
ide.
or at etablere forbindelsen til denne

ar indtastet i denne menu og mindst
mes i en liste: Vælg én af adresserne

igen at gå til den respektive side uden
ele adressen på ny.

de 
 og adresse på Startsiden:
og indtast det nye navn. Der vises
 redigeringsvindue.
or at gemme det indtastede navn.
er tilbage til menuen Rediger start-
ed-til adressefeltet og fortsætter
de som for at ændre adressen.

 kan du vælge profilerne, der står til
te indstillingerne for de enkelte pro-
WAP

Bogmærker
Med denne menu kan du gemme adresserne på dine
yndlings-WAP-sider og omdøbe dem efter behov samt
få hurtig adgang til listen.

Dette kan også ske under navigeringen: Hent Indstillin-
gerne med @, vælg derefter Bogmærker. Ved denne
fremgangsmåde overtages oplysningerne for navne- og
URL-felter automatisk fra den side, du er ved at besøge.

Tilføj bogmærker
1. Vælg WAP > Bogmærker > Tilføj bogmærke og tryk

på,.
2. Indtast det nye navn: Der vises automatisk et

redigeringsvindue.
3. Tryk på,for at gemme det indtastede navn.
4. Med-kan du gå til adressefeltet, fremgangs-

måden for at indtaste WAP-adressen er så den
samme.

Administrere bogmærker 
Med denne menu kan du Slette eller Redigere de gemte
bogmærker, d.v.s., at du kan ændre deres navn og/eller
adresse. Begge funktioner skal bekræftes med,.
Bruge bogmærker 
Når du vil gå til en WAP-side, hvis bogmærke du har
gemt, skal du bare vælge det respektive bogmærke i li-
sten og trykke på,for at etablere forbindelsen.

Taste adresse 
Med denne men
WAP-side, hvortil
ter vælge adressen 
måde at gå til WA
bogmærker.
1. Tryk på,

ønskede starts
2. Tryk på,f

side.

Alle adresser, du h
hentet én gang, gem
og tryk på,for 
at skulle indtaste h

Indstillinger
Redigere startsi
For at ændre navn
1. Tryk på,

automatisk et
2. Tryk på,f
3. Når du vend

side, går du m
på samme må

Vælge profil 
Med denne menu
rådighed, og opret



WAP

oxy gateway adressen, som skal
indelser med den valgte profil.
 den ønskede adresse, bekræft så

um ».« holdes tasten 0 nede.

xy port nummeret, hvis der be-
er til din proxy port. Tryk på
skede nummer, bekræft så med

ger hastigheden for at downloa-

tryk på,for at få vist listen
kerhedscertifikater. Vælg en po-
å,for at få vist dets detaljer

e informationer om den aktuelle
dstrin, klasse, osv. Med c
ide for side.
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filer: Vælg den ønskede profil med+eller-, tryk
derefter på<eller>for at aktivere/ deaktivere
profilen og bekræft med,.

Alle i det følgende beskrevne indstillinger gælder for
den valgte profil, som du kan omdøbe bagefter for bed-
re at kunne genkende den.

Tilslutning
Markér tilslutning 
Tillader at markere én af dataprofilerne, som du har
defineret i menuen Indstillinger > Indstillinger  (for ind-
gående informationer se side 47.
Vælg i den viste liste den ønskede indstilling og bekræft
med,. 
Netværk
Tillader at vælge netværket for at etablere en forbindel-
se med den valgte profil.
GSM eller GPRS: Din mobiltelefon benytter kun GSM-
eller GPRS-netværket til WAP-forbindelser.
GPRS først: Din mobiltelefon prøver først at komme i
forbindelse med GPRS-netværket og etablerer så en
forbindelse med GSM-netværket, når GPRS-netvær-
ket ikke er til rådighed.

Når du vælger denne funktion, skal både GSM- og
GPRS-parametre være indstillet. Se side 47 for indgå-
ende informationer.

Proxy-adresse
Tillader at indtaste pr
benyttes til WAP-forb
Tryk på,og indtast
med ,.

For at indtaste et punkt

Proxy-port
Tillader at indtaste pro
høves et andet numm
,og indtast det øn
,.

Indstillingen Aldrig forø
de besøgte sider.

Sikkerhed
Certifikater
Vælg denne menu og 
over de installerede sik
sition i listen og tryk p
eller for at slette det.
Sessionsinfo
For at få vist detaljered
WAP-session: sikkerhe
kan du bladre tilbage s
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prioritet er ud over symbolerne læst/
arkeret med et udråbstegn.

eller-i listen og vælg den
d, tryk derefter på,for at få vist

 indeholder en WAP-adresse (eller
l du trykke på,for at gå til den
P-side.

n besked skal du vælge Push indbakke
eder og trykke på,.
n, der skal slettes, og bekræft med

r i internet-sider, skal du trykke på
 få adgang til de i det følgende be-
er.

er, der behøves både til menuen In-
stillinger, er allerede blevet beskrevet

gang til startsiden for den WAP-site,
gelmæssigt.

l siden du har besøgt før.
WAP

Aktuelt certifikat
For at få vist det aktuelt anvendte sikkerhedscertifikat.
Med c kan du bladre tilbage side for side.
Omdøbe profil 
Med denne menu kan du omdøbe den aktuelt valgte
profil: Indtast det nye navn (der vises så automatisk et
redigeringsvindue), tryk derefter på,for at gemme
det nye navn.
Browserindstillinger
Med denne menu kan du aktivere/deaktivere downloa-
ding af billeder, der er vedhæftet til WAP-siderne.
Vælg Aldrig eller Altid og bekræft dit valg med,.
Cache
Med denne menu kan du slette den del af hukommel-
sen i din telefon, hvor der gemmes de sider, der er ble-
vet besøgt under en WAP-session. Vælg Ryd cache og
bekræft med,.
Push-indbakke 
Med denne menu kan du læse og administrere de be-
skeder, som du automatisk får tilsendt fra din operatør
og/eller netværk.
1. Når du er blevet informeret om, at du har modta-

get en push-besked, skal du trykke på,for at
få vist beskeden.

2. Ellers skal du vælge Operatør service > WAP >
WAP > Push indbakke og trykke på,for at
hente beskedlisten.

Beskeder med høj 
endnu ikke læst m

3. Bladr med+
ønskede beske
den.

4. Når beskeden
en URL), ska
respektive WA

5. For at slette e
> Admin. besk

6. Vælg beskede
,.

Mens du navigere
tasten @ for at
skrevne indstilling

Identiske funktion
ternetservice og Ind
i forrige afsnit.

Startside
For at få direkte ad
som du besøger re

Tilbage
For at gå tilbage ti

Indstillinger
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P-sider, kan du med denne
illeder, der er indsat i de viste

er, kan du rulle med+eller
et billede.
arkeret, går du med @ til

er. Vælg Gem som ... og tryk

illedet efter behov, tryk derefter
e det i Billedalbum.

-session: Tryk på,for at be-
.

d
kald under en WAP-forbindel-

pkaldet, lukkes WAP-applikati-
elle WAP-session afsluttes. Når
ender telefonen tilbage til den
t besøgte. Der er dog ikke læn-
else til WAP.

pkaldet, kommer du tilbage til
de.
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Du skal have besøgt mindst to sider, før denne
mulighed er til rådighed.

Frem
Bladre frem til næste side du har besøgt (f.eks. hvis du
før har valgt Tilbage).

Opdatere
Den aktuelt besøgte side downloades endnu engang fra
serveren.

Gem som startside 
Med denne menu kan du gemme den aktuelt besøgte
WAP-side som standard-startside. 
1. Vælg Gem som startside og tryk på,. URL-

adressen for den besøgte side vises automatisk i
feltet Adresse.

2. Indtast et navn for denne startside og tryk på
,.

3. Når du vender tilbage til menuen Internetservice
vises startside-navnet i første position på listen.
Tryk i stand by på @ for at etablere en forbin-
delse til denne side.

Gem som...
Når du besøger WA
menuoption gemme b
sider.
1. Mens du naviger
- for at vælge 

2. Når billedet er m
menuen Indstilling
på,.

3. Du kan omdøbe b
på,for at gemm

Afslutte
For at afslutte en WAP
kræfte og afslutte WAP

Modtage et opkal
Når du modtager et op
se:
1. Når du besvarer o

onen, og den aktu
du har lagt på, v
WAP-side, du sids
gere nogen forbind

2. Hvis du afviser o
forrige skærmbille
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1#, derefter på  ( for
nen "Viderestilling ved ubesvaret".

 2 #, derefter på  ( for
nen "Viderestilling ved intet net".

ioner om GSM-styrekommandoerne
ratør.

tioner (f.eks. telefonsvarer, person-
din telefon sender DTMF-signaler
iFrequency), også kendt som "tone-
er behøves til at overføre adgangsko-
snumre, valgmuligheder osv.
an du til enhver tid sende DTMF-
ke én af tasterne 0 til 9, *
gså indføje en DTMF-sekvens til et

nden det ringes op (eller gemmes i
llem DTMF-sekvensen og telefon-
dtastes et pausetegn.

etegn
tetegn genereres ved at holde tasten
et viser w for et ventetegn og p for et
st indtastede pausetegn fortolker te-
ventetegn. Hvis du ringer til et tele-

r

Serviceoperatør

15 • Serviceoperatør
De fleste funktioner i menuen Serviceoperatør (f.eks.
service-numre, service +) er afhængige af kontrakten og
operatøren: Din mobiltelefon understøtter kun disse
funktioner, når de er indeholdt i din kontrakt. Dette
indebærer, at de i det følgende beskrevne menuer prin-
cipielt ikke er til rådighed. Kontakt din operatør og
spørg efter nærmere informationer hhv. om disse funk-
tioner står til rådighed og vedr. de respektive opkalds-
priser.

For nogle services kan det være nødvendigt at lave et op-
kald eller sende en SMS, du skal betale for. 

Din telefon understøtter standard-GSM-styrekom-
mandoerne, som indtastes via tastaturet og sendes til
operatøren. Derved får du adgang til yderligere funkti-
oner, som netværket tilbyder.
• Eksempel 1
Tryk på *43#, derefter på  ( for
at aktivere funktionen opkald venter.
• Eksempel 2
Tryk på * # 3 1 #, derefter
( for at checke, om dit mobiltelefonnummer er
blevet overført.

• Eksempel 3
Tryk på *6
at aktivere funktio
• Eksempel 4
Tryk på* 6
at aktivere funktio

Nærmere informat
får du fra din ope

Nogle telefonfunk
søger) kræver, at 
(Dual Tone Mult
valg". Disse signal
der og tilbagekald
Under et opkald k
signaler ved at tryk
og#. Du kan o
telefonnummer, i
Telefonbogen). Me
numret skal der in

Pause- og vent
Et pause- eller ven
#nede. Display
pausetegn. Det før
lefonen altid som 

GSM-styrekommandoer 

DTMF-signale
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ederst på displayet. Det andet
ges op.

m de to samtaler skal du trykke
e Samtaleskift. Hver gang, du

 samtale til den anden, kommer
e til at vente, og den ventende
veret.
at afslutte den aktive samtale.

ndelse afsluttes, den ventende
igvæk.
 ventende samtale, går du med
nne samtale og trykker så på

det telefonnummer via cifferta-
 måde:
d at trykke på-og derefter
s navn,
d ved at trykke på tasten+og
skede telefonnummer.

an du besvare et andet opkald
 denne funktion). Hvis du mod-
hører du en tone i telefonen og
ter.

pkald
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fonnummer, der indeholder et ventetegn, kalder din
telefon den første del (telefonnumret) og venter, indtil
forbindelsen er etableret, før de resterende cifre sendes
som DTMF-signaler. Hvert yderligere pausetegn er et
regulært pausetegn og bevirker en pause på et par 2,5
sekunder.

Eksempel: Fjernstyring af din telefonsvarer
Hvis du f.eks. vil aflytte alle beskeder (f.eks. kode 3) på
din telefonsvarer (f.eks. adgangskode 8421) under tele-
fonnummeret f.eks. 12345678, skal du kalde følgende
nummer: 12345678w8421p3.
Din telefon drejer 12345678 og venter, indtil forbin-
delsen er etableret. Efter at forbindelsen er etableret,
sender din telefon 8421 (adgangskoden), en pause på
et par 2,5 sekunder og derefter de resterende cifre. Hvis
du synes, at en pause på et par 2,5 sekunder ikke er til-
strækkelig, kan du indtaste flere pausetegn efter hinan-
den og på den måde forlænge pausen.

Under en samtale eller mens din samtalepartner venter,
kan du lave et yderligere opkald. Du kan så skifte mel-
lem begge samtalepartnere (samtaleskift). (De på dis-
playet viste opkaldspriser er afhængig af de lokale
tariffer).
1. Indtast under en samtale et telefonnummer og

tryk på (. Den første samtale venter, og tele-

fonnumret vises n
telefonnummer rin

2. For at skifte melle
på,og så vælg
skifter fra den ene
den aktive samtal
samtale bliver akti

3. Tryk på ) for 
Den aktive forbi
samtale venter stad

4. For at afslutte den
Samtaleskift til de
).

Bemærkninger:
Du kan indtaste det an
sterne eller på følgende
- med telefonbogen ve
vælge samtalepartneren
- med Listen over opkal
derefter at  vælge det øn

Mens du telefonerer, k
(kun hvis du har bestilt
tager et andet opkald, 
displayet viser Opk. ven

Lav et yderligere opkald

Besvar et andet o
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er, og et andet opkald venter, kan det
er et tredje opkald. Du hører tonen
 Du kan enten afslutte et af de to ek-
for at kunne besvare det tredje op-
n oprette en konference med alle
e næste afsnit). Samtaleskift er be-
idige opkald (et aktivt og et ventende

an oprette en konference ved at rin-
l forskellige telefonnumre et efter et
 ved at samle flere eksisterende sam-
 til en konference. Maks. fem samta-
ltage i en konference. Med tasten
onferencen. Alle forbindelser afslut-

e samtaler skal du først ringe til den
eltager. Når den første samtale er
inge til den anden konferencedelta-
 i forrige afsnit “Lav et yderligere op-

je opkald
Serviceoperatør

For at kunne besvare et andet opkald skal du:
- have bestilt denne funktion,
- have deaktiveret funktionen "Viderestilling af sam-
taler" (se side 82),
- have aktiveret  funktionen opkald venter (se side 83).

Hvis du modtager et andet opkald, tryk på,, deref-
ter kan du:
• besvare det andet opkald: Det første opkald ven-

ter, det andet opkald er aktivt. Hvis du vil skifte
mellem begge samtalepartnere (samtaleskift), skal
du trykke på,og så vælge Samtaleskift. Hver
gang du skifter, venter det aktive opkald, og det
ventende opkald aktiveres. For at lade den anden
samtalepartner deltage i en konference, skal du
trykke på,og vælge Konference.

• afvise det andet opkald.
• afslutte det aktive opkald, så ringer det indkom-

mende opkald.

 Bemærkninger: 
- For at besvare det indkommende opkald, skal du
trykke på (. For at afvise det, tryk på ).
- Hvis du har aktiveret funktionen viderestilling "Ved
optaget" (se “Viderestilling” side 82), modtager du in-
gen andre opkald, mens du telefonerer, da disse videre-
stilles, når der er optaget.

Kontraktafhængig

Mens du telefoner
ske, at du modtag
for Opkald venter.
sisterende opkald 
kald, eller du ka
samtalepartnere (s
grænset til to samt
opkald).

Kontraktafhængig

Du k
ge ti
eller
taler

lepartnere kan de
) afslutter du k
tes samtidig.
For at etablere fler
første konferenced
etableret, skal du r
ger, som beskrevet

Besvar et tred

Konference

Konference



Serviceoperatør

e samtalepartner (de andre kon-
).

et aktivt og et ventende opkald.
t det, bliver din forbindelse af-
 samtale på,, vælg Overføre

ller sig fra Viderestilling, som
iv, før et opkald besvares (se
94

kald” side 92. Når du er forbundet med den anden
samtalepartner, skal du trykke på,og vælge Konfe-
rence. Gentag de ovenstående betjeningstrin, indtil du
er forbundet med de fem konferencedeltagere.
Hvis du modtager et opkald under en konference med
færre end fem deltagere, kan du besvare dette nye op-
kald med tasten,. Tryk igen på,og vælg så 
Konference for at lade denne nye samtalepartner delta-
ge i konferencen. Hvis du modtager et opkald under en
konference med fem deltagere, kan du besvare dette
opkald uden at lade det deltage i konferencen.
Tryk under en konference på,for at gå til indstil-
lingen Konferencedelt. For at koble en deltager fra kon-
ferencen, skal du vælge Fjern deltager og bekræfte med
,eller vælge Privat opkald, hvis du vil føre en privat

samtale kun med denn
ferencedeltagere venter

Kontraktafhængig

Du kan overføre både 
Når du har gennemfør
sluttet. Tryk under en
og bekræft med,.

Denne funktion adski
automatisk bliver akt
side 82).

Overfør opkald
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telefon, får kendskab til dem. For at
n mod uberettiget adgang:
 telefonen på et sikkert sted og util-
 for små børn.
ke din PIN-kode men prøv at lære
ad. 
 benyttes i en længere periode, anbe-
ker den og fjerner batteriet.
lefonen, bør du med menuen Sikker-
den og aktivere beskyttelsesfunktio-

iltelefon opfylder alle lovforskrifter
hedsstandarder. Der kan dog opstå
 at din telefon og andre elektroniske
påvirker hinanden. Derfor bør du al-
enytter mobiltelefonen derhjemme

erholde de lokale forskrifter og reg-
er og flyvemaskiner gælder strenge
af mobiltelefoner.
r i den sidste tid været bekymret for,
e sundhedsmæssige risici i forbindel-
f mobiltelefoner. Den nuværende
or radiobølgeteknologien og GSM-
efter blevet revideret endnu engang,
prettet yderligere sikkerhedsstandar-
beskyttelse mod strålinger fra radio-
Sikkerhed

Sikkerhed

Din mobiltelefon er en lavspændings-radio-
sender og -modtager. Når den benyttes, sen-
der og modtager den radiobølger.
Radiobølgerne transporterer din stemme eller

datasignaler til en telefoncentral, der er tilsluttet net-
værket. Netværket overvåger din telefons overførings-
effekt.
• Telefonen sender / modtager radiobølger i GSM-

frekvensområdet (900  - 1800 MHz).
• GSM-netværket kontrollerer overføringseffekten

(0,01 til 2 watt).
• Telefonen opfylder alle relevante sikkerhedsstan-

darder.
• CE-tegnet på telefonen viser, at de europæiske

direktiver for elektromagnetisk kompatibilitet
(direktiv 89 / 336 / EF) og for lavspænding
(direktiv 73 / 23 / EF) overholdes.

Du er selv ansvarlig for din GSM-telefon. For at und-
gå, at du selv, andre eller telefonen lider skade, bedes
du læse nedenstående sikkerhedsinstruktioner omhyg-
geligt igennem, følge dem og sørge for, at alle personer,

der evt. låner din 
beskytte din telefo

Opbevar
gængelig
Notér ik
den uden

Når telefonen ikke
faler vi, at du sluk
Når du har købt te
hed ændre PIN-ko
nerne.

Din mob
og sikker
støj pga.,
enheder 

tid, både når du b
eller undervejs, ov
ler. Især i køretøj
regler for brugen 
Offentligheden ha
at der findes mulig
se med brugen a
forskning inden f
teknologien er der
og der er blevet o
der for at sikre en 

Radiobølger



Sikkerhed

reskrevet at slukke radiostyrede
 byggepladser eller på andre ste-
bejder.
pørg din bilforhandler, om det
udstyr i din bil kan påvirkes af

r:
tændt, skal du altid holde den
 fra den implanterede pacema-
entuelle forstyrrelser.
 i brystlommen.

 øret på den side, der er modsat
t undgå eventuelle forstyrrelser.
is du forventer, at der kan opstå

parat, skal du spørge din læge
rhandler om eventuelle forstyr-

akers

pparater
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bølger. Din mobiltelefon opfylder alle disse
sikkerhedsstandarder samt direktivet om radio- og te-
leterminaludstyr 1999 / 5 / EG.

Ikke tilstrækkeligt beskyttede eller følsomme elektro-
niske enheder kan påvirkes af radiobølger. Denne støj
kan forårsage ulykker.

Før du går om bord på en flyvemaskine, eller
før du lægger den ned i din bagage: At benytte
mobiltelefoner i flyvemaskiner kan have farli-

ge konsekvenser for flyvemaskinens styring, kan afbry-
de radioforbindelsen og er principielt forbudt.

I hospitaler, sygehuse eller andre sundheds-
centre og på alle steder umiddelbart i nærhe-
den af medicinske apparater.

Alle steder, hvor der er eksplosionsfare (f.
eks. tankstationer og også i støvholdige omgi-
velser, f.eks. med metalstøv).
I et køretøj der transporterer antændelige

produkter (selv om køretøjet er parkeret) eller i et gas-
drevet køretøj. Kontrolléer først, om køretøjet opfylder
sikkerhedsforskrifterne.

På steder hvor det er fo
enheder, f.eks. på store
der med sprængningsar

Kontakt og s
elektroniske 
radiostråling.

Hvis du har pacemake
• Når telefonen er 

mindst 15 cm væk
ker for at undgå ev

• Bær ikke telefonen
• Hold telefonen til

pacemakeren for a
• Sluk telefonen, hv

forstyrrelser.

Hvis du bruger høreap
eller høreapparatets fo
relser via radiobølger.

Sluk altid din telefon

Brugere af pacem

Brugere af hørea
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gen for en kortere periode og ved at
re unødigt i menuerne. Derved kan
eden og driftstiden forlænges.

rsynes med strøm via et genoplade-

kende den foreskrevne lysnetdel.
å aldrig kastes ind i ild.
kke deformeres og aldrig åbnes.
som på, at ingen metalgenstande (f.
dine lommer) kommer i berøring

s kontakter.
ttes for ekstrem varme (> 60° C) og
s i fugtige eller ætsende omgivelser.
lukkende originalt Philips-tilbehør.

 andet tilbehør kan beskadige din te-
erudover bortfalder garantibestem-
 for Philips-telefonen, hvis du
andet tilbehør.
kal omgående udskiftes af en autori-
 opmærksom på, at der benyttes ori-
rvedele.

 om batteriet
Sikkerhed

For at forbedre din telefons ydeevne, reducere stråling
af radioelektrisk energi, skåne batteriet og få en sikker
funktion bør du tage hensyn til nedenstående be-
mærkninger:

For din egen sikkerhed og for at din telefon
fungerer optimalt, anbefaler vi, at du benytter
telefonen i normal driftsposition (hvis den
ikke benyttes håndfrit eller med et håndfrit
sæt).

• Udsæt ikke telefonen for ekstreme temperaturer.
• Håndtér din telefon forsigtigt. Når beskadigelser

opstår pga. misbrug, bortfalder den internationale
garanti.

• Hold din telefon væk fra væsker. Hvis din telefon
er blevet våd, skal du slukke den og fjerne batte-
riet. Lad både telefonen og batteriet tørre i 24
timer, før du benytter telefonen igen.

• Benyt en blød klud til at rengøre telefonen.
• Energiforbruget for indkommende og udgående

opkald er identisk. Du kan reducere energiforbru-
get, hvis du lader telefonen blive på samme sted.
Hvis du flytter telefone i stand by, forbruger den
energi for at overføre sin aktuelle position til net-
værket. Derudover kan du spare energi ved at ind-

stille belysnin
undgå at blad
samtalevarigh

• Din telefon fo
ligt batteri.

• Benyt udeluk
• Batterierne m
• Batteriet må i
• Vær opmærk

eks. nøgler i 
med batteriet

• Må ikke udsæ
ikke opbevare

Brug ude
At bruge
lefon. D
melserne
benytter 

Beskadigede dele s
seret tekniker. Vær
ginale Philips-rese

Forbedre ydeevnen

Informationer



Sikkerhed

lokale forskrifter med hensyn til
af pakningsmaterialer, opbrugte
gamle telefoner. Alle opbrugte
 i henhold til loven returneres.
 med renovationen.
batterierne og apparatets pak-
andardsymboler for at fremme
lse.
dset affaldsbeholder betyder, at
ne ikke må bortskaffes med re-
en.

ssymbolet betyder, at det mær-
ningsmateriale kan genbruges.

ne symbol betyder, at et finan-
ag er blevet ydet til de nationale
or genanvendelse og genbrug af
materialer (f.eks. EcoEmballa-
krig).
n med tre pile, der befinder sig
ele og plastposer, betyder, at

nststoffer kan genbruges samt
erer plastmaterialet.
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Det kan reducere koncentrationen og forårsa-
ge ulykker. De efterfølgende instruktioner
skal absolut overholdes:
Koncentrer dig om at køre bilen. Find en par-

keringsplads, før du benytter telefonen.
Overhold de lokale forskrifter, hvis du benytter din
GSM-telefon i udlandet, mens du kører bil.
Hvis du tit har brug for at benytte telefonen i bilen, bør
du få installeret et håndfrit sæt, som er udviklet til dette
formål.
Undersøg, at hverken din telefon eller det håndfri sæt
påvirker airbags eller andre sikkerhedsaggregater, der er
installeret i din bil.
I nogle lande er det forbudt på offentlige veje at bruge
et alarmsystem, der aktiverer lygterne eller hornet for at
gøre opmærksom på indkommende opkald.

Når det er meget varmt udenfor, eller når telefonen har
ligget en længere periode i solen (f.eks. bag sideruden
eller bag frontruden), kan telefonen blive meget varm,
især hvis det drejer sig om et metalkabinet. Rør i sådan
et tilfælde forsigtigt ved telefonen og benyt den ikke i
omgivelsestemperaturer på over 40° C.

Overhold de 
bortskaffelse 
batterier og 
batterier skal

De må ikke bortskaffes
Philips har markeret 
ningsmaterialer med st
en forsvarlig bortskaffe

Brug ikke telefonen, mens du kører bil

Norm EN 60950

Miljøbeskyttelse

Batteri: En afkry
batterier
novation

Pakning: Genbrug
kede pak

Det grøn
sielt bidr
organer f
paknings
ge i Fran
Trekante
på plastd
disse ku
identific
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Ved meget lave temperaturer
arbejder displayet langsom-
mere. Dette er normalt og har
ingen indflydelse på din tele-
fons funktionsmåde. Tag tele-
fonen med til et varmere sted
og prøv igen. 
Når problemet fortsat består,
bør du henvende dig til din
telefon-forhandler.

ke Hold tasten c nede eller
sluk telefonen. Kontroller,
om SIM-kortet og batteriet er
isat korrekt og tænd telefonen
igen.

e Denne funktion er afhængig
af netværket og skal bestilles.
Når den opkaldendes telefon-
nummer ikke sendes af opera-
tøren, viser displayet i stedet
for Opkald 1. Kontakt og
spørg din operatør herom.
Afhjælpning af fejl

Afhjælpning af fejl
Telefon vil ikke 
tænde.

Fjern batteriet og isæt det igen
(se side 7). Oplad derefter
batteriet, indtil batterisymbo-
let ikke længere blinker. Fjern
netdelen og tænd telefonen.

Når du tænder, 
viser displayet 
"BLOKERET".

Nogen har prøvet at benytte
din telefon men kendte hver-
ken PIN-koden eller koden til
at låse telefonen op igen
(PUK). Henvend dig til din
operatør.

Symbolerne  og
 vises ikke.

Der er ingen forbindelse til
netværket. Enten befinder du
dig i en radioskygge (i en tun-
nel eller omgivet af høje byg-
ninger) eller udenfor
netværkets rækkevidde. Prøv
fra et andet sted. Hvis proble-
met fortsat består, bedes du
henvende dig til din operatør.

Displayet reagerer
ikke (eller kun 
forsinket) på 
indtastninger.

Telefon skifter ik
over til stand by.

Telefonen viser ikk
de opkaldendes 
telefonnumre.



Afhjælpning af fejl

For at alle opkald kan modta-
ges, skal funktionerne Videre-
stilling "Betinget" eller "Alt"
være deaktiveret (se  side 82). 

Nogle funktioner er afhængi-
ge af netværket. Derfor er de
kun til rådighed, når de un-
derstøttes af netværket og er
indeholdt i din kontrakt.
Kontakt og spørg din opera-
tør herom.

Kontrollér om SIM-kortet er
isat korrekt (se side 7). Hvis
problemet fortsat består, kan
dit SIM-kort være beskadiget.
Henvend dig til din operatør.
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Du kan ikke sende
nogen tekstbeske-
der.

I nogle netværk er det ikke
muligt at udveksle beskeder
med andre netværk. Kontakt
og spørg din operatør herom.

Displayet viser 
IMSI-fejl.

Dette problem har noget at
gøre med din kontrakt. Hen-
vend dig til din operatør.

De kan ikke modtage
eller gemme JPEG-
billeder.

Din mobiltelefon kan ikke
modtage store billedfiler eller
filer i et forkert filformat.
Nærmere informationer her-
om kan du finde på side 61.

Når batteriet opla-
des, viser batteri-
symbolet ikke nogen
streger, og netværks-
symbolet blinker.

Batteriet må kun oplades, når
omgivelsestemperaturen ikke
er under 0° C eller over 50° C.
Hvis dette ikke er tilfældet,
skal du henvende dig til din
telefon-forhandler.

Displayet viser 
SIM- fejl.

Kontrollér om SIM-kortet er
isat korrekt (se side 7). Hvis
problemet fortsat består, kan
dit SIM-kort være beskadiget.
Henvend dig til din operatør.

Du er ikke sikker på,
om din mobiltelefon
modtager alle opkald
korrekt.

Hvis du prøver at gå
til en menufunktion,
vises der "Forbudt" i
displayet.

Displayet viser 
"Isæt SIM-kort".
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Afhjælpning af fejl

Din telefon fungerer
ikke i din bil.

I en bil findes der mange me-
taldele, der absorberer de
elektromagnetiske bølger.
Derved kan din telefons yde-
evne blive påvirket. Der fin-
des et håndfrit sæt til din bil,
som også omfatter en ydre an-
tenne. Dermed kan du lave og
modtage opkald uden at tage
hænderne fra rattet.
Du bedes overholde de lokale
forskrifter. I nogle lande er det
ikke tilladt at benytte telefo-
nen, mens man kører en bil.
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Ikoner og symboler
I stand by kan der vises forskellige symboler samtidigt.

Hvis netværkssymbolet ikke vises, er der i øjeblikket
ikke noget netværk til rådighed. Du befinder dig måske
i en radioskygge, skift din position.

Tavs - din telefon ringer ikke, når den modta-
ger et opkald.
Vibrator - din telefon vibrerer, når den mod-
tager et opkald.
GPRS-type - din telefon er forbundet med
GPRS-netværket.
SMS besked - du har modtaget en ny besked.

Voice mail - du har modtaget en ny voice
mail.
Batteri - Stregerne viser batteriets oplad-
ningstilstand (fire streger = fuld, en streg =
næsten afladet).
Vækkeur er aktiveret.

Roaming/udland - vises, hvis din telefon er
registreret hos en anden operatør end din egen
(f.eks. i udlandet).

SMS fuld - hukommelsen for beskeder er
fuld. Slet gamle beskeder for at kunne modta-
ge nye.
Alle opkald viderestilles til et
telefonnummer - alle indkommende opkald
viderestilles til et telefonnummer, ikke til
voice mailboxen.
Alle opkald viderestilles til voice mailbox -
Alle opkald viderestilles til voice mail.
Hjemzone - specielt område inden for dit
netværk. Kontraktafhængigt, kontakt og
spørg din operatør.
GSM-netværk - din telefon er forbundet med
GSM-netværket.
Feltstyrke - jo flere streger der vises, desto
bedre er feltstyrken.
Online-besked - funktionen er slået til. 

Hukommelse fuld - telefonens hukommelse
er fuld. Slet data, du ikke længere har brug for
for at kunne gemme nye.
MMS-besked - du har modtaget en ny MMS-
besked.
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Originalt Philips-tilbehør

Med den kan batteriet oplades ved enhver stikkontakt.
Lille nok til at blive taget med i en dokumenttaske eller
håndtaske.

Specielt udviklet til at kunne benytte Philips mobilte-
lefonen som håndfrit sæt med enkel betjening. Dette
kompakte sæt garanterer en fremragende lydkvalitet.
Sættet kan let tilsluttes cigarettænderen i din bil.

Besvar-knappen er et forenklet alternativ til telefonens
tastatur: Du kan besvare alle indkommende opkald ved
bare at trykke på denne knap. I stand by kan du med
denne knap aktivere et taleopkald.

I nogle lande er det forbudt at bruge telefonen, mens
man kører bil. Få et håndsfrit sæt indbygget af et
specialfirma, så en sikker og fejlfri installering er sikret.

Vha. den gennemsigtige og bløde beskyttelseshætte er
det nemt at trykke på tasterne, og samtidigt beskyttes
din telefon mod ridser og buler. Leveres med bærerem.

Benyt udelukkende originalt Philips-tilbehør, som spe-
cielt er blevet udviklet til din Philips-telefon for at sikre
den maksimale ydeevne og for ikke at miste garantien.
Philips Consumer Electronics kan ikke drages til an-
svar for skader, der er opstået på grund af, at ikke god-
kendt tilbehør er blevet benyttet. Originalt Philips-
tilbehør kan fås dér, hvor du har købt din Philips-tele-
fon.

Oplader

Universalt monteringssæt til bilen

Stereo-hovedtelefon

Beskyttelseshætte



Overensstemmelses-
erklæring

Producenten og undertegnede:
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIG

bekræfter, at produktet:
Philips 535
CT 5358
Mobiltelefon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

stemmer overens med følgende direktiver:
EN 60950, EN 50360 og EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vi erklærer derudover, at alle påkrævede, radiotekniske
tests er blevet gennemført og bekræfter, at det oven-
nævnte produkt stemmer overens med de væsentlige
krav i direktiv 1999/ 5/ EF.

Proceduren for overensstemmelsesvurderingen i med-
før af bestemmelse 10 og redegørelserne i bilag V af
direktiv1999/ 5/ EF er blevet overholdt i henhold til
afsnit 3.1 og 3.2 i samarbejde med følgende bemyndi-
gede organ:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

Den tekniske dokumentation for ovennævnte produkt
udarbejdes af:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANKRIG

Le Mans, 13.11.2003
Jean-Omer Kifouani

Kvalitetschef

I tilfælde af at din Philips-telefon ikke fungerer fejlfrit
eller er beskadiget, kan du returnere telefonen til
forhandleren eller til Philips' nationale servicecenter.
Hvis du har brug for service under et ophold i
udlandet, kan Philips Consumer Hotline i det
respektive land hjælpe dig med en forhandleradresse.
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