


Paina ja pidä painettuna
).

Syötä PIN-koodi
näppäimistön avulla ja
vahvista painamalla ,
tai #.

Paina perustilassa
sivunäppäimiä ylös tai alas.

Syötä numero
näppäimistön avulla ja soita
painamalla (.

Paina (, kun puhelin
soi.

Paina sivunäppäimiä
puhelun aikana.

Paina ).

Paina perustilassa ,.

Paina perustilassa -.
Tutustu puhelimeesi

Philips pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan.
Philips pidättää oikeuden muokata tätä käyttöopasta
tai vetää sen pois myynnistä milloin tahansa ilman
ennakkoilmoitusta. Philips tarjoaa tämän
käyttöoppaan "sellaisenaan" eikä vastaa virheistä,
puutteista tai eroista oppaan ja kuvatun tuotteen
välillä muuten kuin lain vaatimassa määrin.

m-näppäin

Näppäimistö

Mikrofoni

b-näppäin

Navigointi- ja
,-näppäin

Näyttö

C-kamera-
näppäin
c-näppäin

Vastaus- ja WAP 
( -näppäin

Lopetus- ja
)-näppäin

Sivunäppäimet
(voimakkuus)

Kuinka...

Avaan ja suljen 
puhelimen

Syötän PIN-koodin

Asetan soittoäänen 
voimakkuuden

Soitan puhelun

Vastaan puheluun

Asetan puheen 
voimakkuuden

Lopetan puhelun

Pääsen päävalikkoon

Pääsen 
Puhelinmuistioon
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töllä näkyvä pyöreä kuvakesilmukka.
ke edustaa jotakin puhelimen
 toimintoa.

et eivät mahdu ruuudulle; kätketyt
amalla< tai>.

ääsee painamalla perustilassa ,.
päivään) tai> (myötäpäivään) ja

 haluamasi ominaisuus tai toiminto
 peruuta painamalla c. Näkyviin
tai luettelo.

 tai - voidaan vaihtaa kahden
llä, kuten Päälle/Pois päältä, Lisää/

idun Paina ja pidä painettuna
,.

in Paina ja pidä painettuna
(.
Karuselli on näy
Jokainen kuva
ominaisuutta tai

Kaikki kuvakke
saa näkyviin sela

Pääkaruselliin p
Siirry< (vasta
paina,, kun
on valittuna, tai
tulee alikaruselli 

Painamalla+
vaihtoehdon väli
Vähennä jne.

Käytän 
Puhelinmuistiota

Selaa luetteloa
painamalla+tai-ja
soita painamalla (.

Käytän BeDJ:tä Paina perustilassa b.

Käytän Puhelulistaa Paina perustilassa +.

Siirryn edelliseen 
valikkoon

Paina c.

Palaan valikoista 
nopeasti perustilaan

Paina ja pidä painettuna
c.

Lukitsen/avaan 
näppäimistön

Paina ja pidä painettuna
perustilassa c.

Katson viimeksi 
soitetun puhelun

Paina perustilassa (.

Vaihdan käytettyä kieltä Paina ja pidä painettuna
0, valitse kieli
siirtymällä + tai - ja
paina ,.

Käytän 
valikkotoimintoa

Paina ,, valitse
toiminto siirtymällä
<tai >ja siirry
alivalikkoon painamalla
,.

Aktivoin ohjelmo
äänikomennon

Käynnistän WAP

Karuselli



Selaa karuselleja ja luetteloita, kunnes löydät

aattavat muokata perusnäyttöä
 uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen
 , tai siirry perusnäyttöön

.
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haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Selatessasi
näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki näyttää
sijaintisi luettelossa. Navigointinäppäimen avulla voit
valita tai säätää kaikkia puhelimen toimintoja tämän
käyttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla tavoilla.

Jotkin tapahtumat s
(vastaamaton puhelu,
valikkoon painamalla
painamalla pitkään c

Tapahtumat
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-kortti kotelostaan ja työnnä se
 metallisen pidikkeen alle. Varmista,
eikattu kulma tulee oikeaan kohtaan.

u uraansa pohjaan asti metalliset
späin. Lukitse akku sitten paikalleen
 sitä alaspäin.

imen takakansi paikalleen: ripusta
osa puhelimen yläreunassa oleviin
ja paina alaosaa, kunnes salpa
Alkutoimet

1 • Alkutoimet

Lue turvallisuusohjeet "Varotoimet"-kappaleesta ennen
käyttöä.

Jotta puhelinta voidaan käyttää, siihen on syötettävä
operaattorilta tai jälleenmyyjältä hankittu toimiva
SIM-kortti, joka sisältää liittymän tiedot,  oman
puhelinnumerosi ja muistin, johon voit tallentaa
puhelinnumeroita ja viestejä (katso ”Puhelinmuistio”
sivulta 29).

1. Paina puhelimen takakannen molemmissa
reunoissa olevia kiinnikkeitä kuvan osoittamalla
tavalla ja poista kansi.

2. Poista SIM
pohjaan asti
että kortin l

3. Liu'uta akk
liittimet ala
työntämällä

4. Laita puhel
kannen ylä
saranoihin 
lukkiutuu.

SIM-kortin syöttäminen



Alkutoimet

3. Syötä PIN-koodi. Jos teet virheen, paina c.
ainamalla ,tai #.

en päälle ensimmäistä kertaa,
äystä. Aseta päiväys painamalla
oista numero painamalla c)
alla,. Toimi samoin ajan

aikki päiväykseen ja aikaan
tso sivu 46.

SIM-kortin puhelinmuistiota
tökerralla, voit tehdä sen
inmuistion valikosta (katso

än matkapuhelin ja käytät samaa
aattaa sisältää puhelinmuistiosi
n. Puhelin havaitsee tämän ja
 kopioida SIM-kortin
seen puhelinmuistioon. Peruuta
ai hyväksy painamalla ,.
hyväksyitkö, keskeytitkö vai

n asettaminen

linmuistion kopioiminen
8

5. Poista näyttöä suojaava kalvo ennen puhelimen
käyttöä.

1. Laita puhelin päälle painamalla )-näppäintä.
2. Kun laitat puhelimen päälle, sinulta kysytään

PIN-koodia, joka on SIM-kortin luvattoman
käytön estävä, 4 - 8 merkin pituinen salainen
koodi. Operaattori tai jälleenmyyjä on asettanut
PIN-koodin valmiiksi puhelimeen. Jos haluat
muuttaa PIN-koodia, katso sivu 43.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-
kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata
operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

Vahvista koodi p

Kun laitat puhelim
sinulta kysytään päiv
numeronäppäimiä (p
ja vahvista painam
kanssa.

Jos haluat tietää k
liittyvät valinnat, ka

Jos et kopioi 
ensimmäisellä käyt
myöhemmin puhel
sivu 29).

Jos sinulla on ennestä
SIM-korttia, kortti s
kokonaan tai osittai
kysyy, haluatko
puhelinmuistion sisäi
painamalla c t
Riippumatta siitä 

Puhelimen laittaminen päälle

Päiväyksen ja aja

SIM-kortin puhe
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4 palkkia pysyvät paikallaan, akku on
tu ja voit irrottaa laturin. Verkosta ja
hteista riippuen puheaika voi olla
a ja valmiusaika jopa 300 tuntia.

en liitettynä puhelimeen akun ollessa
ta akkua. Laturi voidaan kytkeä pois
ttamalla se pistorasiasta, joten käytä
la olevaa pistorasiaa. Laturi voidaan
tteille tarkoitettuun virtalähteeseen

 on käyttämättömänä usean päivän
elemme irrottamaan akun.

an käyttää sen ollessa latauksessa
enee pois päältä, kun laturi liitetään

s akku on täysin tyhjä, akkukuvake
n vasta 2 - 3 min. latauksen jälkeen.
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Alkutoimet

peruutitko kopioinnin, puhelimessa oleva muistio
asetetaan aina automaattisesti oletusmuistioksi. Jos
haluat vaihtaa takaisin SIM-kortin puhelinmuistioon,
paina , ja valitse Puhelinmuistio > Puh.muistion as.
> Puhelinluettelo > SIM-kortilla.

Puhelin toimii ladattavan akun avulla. Uusi akku on
vain osittain ladattu ja hälytys ilmoittaa, kun akku on
lähes tyhjä.

Akun poistaminen puhelimen ollessa päällä ei ole
suositeltavaa: saatat menettää kaikki henkilökohtaiset
asetuksesi. (Jos haluat tietoja akkuun liittyvistä
turvallisuusseikoista, katso sivu 93.)

1. Kun akku ja akun suojus ovat paikallaan
puhelimessa, liitä laturin (tulee puhelimen
mukana) liitin puhelimen pohjassa olevaan
VASEMMANPUOLEISEEN liitäntään ja kytke
laturi pistorasiaan.

2. Akkukuvake osoittaa akun varauksen:
• Latauksen aikana 4 varausta osoittavaa palkkia

muuttuvat. Kukin palkki edustaa noin 25 % va-
rauksesta ja akun lataaminen täyteen kestää noin
tunnin ja 45 minuuttia.

• Kun kaikki 
täysin ladat
käyttöolosu
jopa 6 tunti

Laturin pitämin
täysi ei vahingoi
päältä vain irro
helposti saatavil
kytkeä ATK-lai
(vain Belgiassa).

3. Jos puhelin
ajan, suositt

Puhelinta voida
(värinähälytys m
puhelimeen). Jo
ilmestyy näkyvii

Akun lataaminen



Pääominaisuudet

et soittajan puhelinnumeron, jos
ä toimintoa ja soittaja on sallinut
. Jos numero on tallennettu
stioon (katso sivu 29), numeron
aava nimi.
 painamalla (.
 painamalla ). Jos olet
elun siirto” -toiminnon (katso
 siirretään toiseen numeroon tai

ainamalla ).

n Hiljennä-tilassa (katso sivu 11).
a näpp. v. (katso sivu 79), voit

painamalla mitä tahansa
).

 mukavuutesi ja turvallisuutesi
n läheisyydestä, kun käytät
tta, erityisesti lisätessä

kortin puhelinmuistion, valitse
raavaan karuselliin painamalla

uhelun lopettaminen

dsfree-toiminnolla
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2 • Pääominaisuudet

Paina perustilassa-. Näytön sisältö
saattaa vaihdella valitusta
puhelinmuistiosta riippuen (SIM-

kortin vai sisäinen): katso ”Puhelinmuistio”
sivulla 29, jos haluat lisätietoja asiasta.
Jos haluat selata puhelinmuistiota puhelun aikana,
paina ,, valitse Katso luettelosta, paina , ja
selaa nimiä painamalla-tai +. Palaa
puhelunäyttöön painamalla kahdesti c .

1. Syötä perustilassa puhelinnumero näppäimistön
avulla. Jos haluat korjata virheen, paina c.

2. Valitse numero painamalla ( ja katkaise
puhelu painamalla ) .

Ulkomaanpuheluissa syötä normaalin etuliitteen
sijasta +-merkki painamalla ja pitämällä painettuna
*. Jos haluat oppia soittamaan puhelinmuistion
avulla, katso ”Puheluiden soittaminen” sivulla 34.

 

Kun saat puhelun, nä
liittymä tukee kyseist
tiedon lähettämisen
valittuun puhelinmui
sijasta näkyy sitä vast
1. Vastaa puheluun
2. Hylkää puhelu

aktivoinut ”Puh
sivu 78), puhelu
äänipostiin.

3. Lopeta puhelu p

Puhelin ei soi, jos se o
Jos olet valinnut Jok
vastata puheluun 
näppäintä (paitsi )

Siirrä puhelin oman
vuoksi pois korva
handsfree-ominaisuu
äänenvoimakkuutta.

1. Jos valitsit SIM-
nimi, siirry seu

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelun soittaminen

����������	
��

Vastaaminen ja p

Soittaminen han
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 et halua, että puhelin soi, kun saat
helun, voit ottaa soittoäänen pois
ltä seuraavalla tavalla:
litse Asetukset > Äänet > Äänetön ja
nes soittoääni on Päällä.

 myös painaa sivunäppäintä, kunnes
kistetty.

n mykistää myös puhelimen soidessa
äppäintä alas.

 haluat puhelimen värisevän puhelun
puessa, voit laittaa värinähälytyksen
lle seuraavasti:
 valitse Asetukset > Äänet > Värinä ja

ä tai Pois päältä siirtymällä + tai
ista painamalla ,.

 laittaminen päälle ei mykistä
aluat mykistää soittoäänen ja laittaa
 päälle, valitse Äänetön-tila edellä
.

den laittaminen päälle

ksen laittaminen päälle
Pääominaisuudet

kahdesti ,, valitse Soita handsf. ja valitse
numero painamalla,.

2. Jos valitsit sisäisen puhelinmuistion, toimi
samalla tavalla soittaaksesi oletusnumeroon tai
paina < tai >, valitse jokin muu numero
luettelosta, paina , ja valitse Soita handsf.

Jos puhut jo puhelua, vaihda handsfree-toimintoon ja
takaisin painamalla kahdesti ,.

1. Paina,, valitse Asetukset > Äänet >
Soittoäänet ja paina uudelleen ,.

2. Valitse soittoääni luettelosta siirtymällä
+tai-ja vahvista valinta painamalla ,.

Voit estää näppäimen painamisen
vahingossa (esim. puhelimen ollessa
taskussa) lukitsemalla näppäimistön.

Jos haluat lukita näppäimistön, paina ja pidä
painettuna perustilassa c. Kun haluat avata sen,
paina ja pidä painettuna c uudelleen.

Jos
pu
pää

Paina , ja va
paina -, kun

Perustilassa voit
soittoääni on my

Soittöääni voidaa
painamalla sivun

Jos
saa
pää

1. Paina ,,
paina ,.

2. Valitse Pääll
- ja vahv

Värinähälytyksen
soittoääntä. Jos h
värinähälytyksen
kuvatulla tavalla

Soittoäänen vaihtaminen

Näppäimistön lukitseminen ja avaaminen

������	
��������

Äänettömyy

Värinähälyty

���
��

����



Pääominaisuudet

Värinähälytys poistuu automaattisesti käytöstä, kun Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä yhdestä tai
 ryhmän. Kun ryhmän jäsen
dessä ryhmää vastaavan kuvan
littu soittoääni kuuluu.
käyttö painamalla perustilassa

 ystävästäsi painamalla C.
ia > Äänimuistio > Uusi. Äänitä
 ja tallenna se Äänialbumiin.

nmuistio > Asetukset >
> Ryhmät. Nimeä ryhmä

se ystäväsi ääni ja kuva.
itse nimi puhelinmuistiosta ja
a ,, ja liitä nimi uudelleen
ään valitsemalla Valitse ryhmä.

oman puhelinnumerosi, paina
litse Oma numero, paina ,,
ja paina uudelleen,.
yy, jos se on SIM-kortilla. Jos se
euraa ohjeita.

 tallennettu puhelinmuistioon,
n puhelun aikana. Katso
yttäminen” sivulla 10.

meron tarkistaminen
12

laturi liitetään puhelimeen.

Tämä kameraa käytettäessä ja myös Kuva-albumissa
saatavilla oleva ominaisuus mahdollistaa kuvasta ja
äänestä koostuvien viestien nopean lähettämisen.
1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa
C.

2. Ota kuva painamalla C, siirry valintoihin
painamalla , ja valitse Lähetä MMS.

3. Siirry äänimuistion tallennusikkunaan
painamalla uudelleen ,.

4. Paina ,, valitse vastaanottaja ja vahvista
luettelo. Lähetä viesti painamalla kahdesti ,.

Tämä lähettää yhden tekstittömän viestin yhdelle
henkilölle. Katso ”Multimediaviestit” sivulla 61, jos
haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain sisäisen
puhelinmuistion kanssa, eikä toimi SIM-kortilla
olevan puhelinmuistion kanssa.

useammasta nimestä
soittaa, se näkyy yh
kanssa ja ryhmälle va
1. Aloita kameran 
C ja ota kuva

2. Valitse Multimed
henkilön puhetta

3. Valitse Puheli
Ryhmäasetukset 
uudelleen ja valit

4. Paina -, val
paina ,. Pain
nimeämääsi ryhm

Jos haluat tarkistaa 
perustilassa-ja va
valitse Näytä 
Puhelinnumerosi näk
ei ole, valitse Uusi ja s

Jos oma numerosi on
voit tarkistaa se
”Puhelinmuistion kä

Foto Talk: lisää kuviin ääntä 

Fotocall: näe ja kuule kuka soittaa

Oman puhelinnu
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ä puhelun:
i useampi samanaikainen puhelu on
siirry puhelukaruselliin painamalla

stys ja Äänitä puhelu, vain soittajan
.

itä puhelu ja paina,. Lopeta
amalla c,, tai lopettamalla

at äänittämisen, muokkausikkuna
nimetä äänitteen.
nite painamalla ,. Äänite on nyt
 Äänialbumi -valikossa.

 haluat tyhjentää puhelulistan, paina
 ja valitse Kutsutiedot > Puhelulista

ollaa. Nollaa puhelulista painamalla

tää koko viestilistan kerralla, paina
estit > SMS > Lue viestit > Poista kaikki.
 painamalla kahdesti ,.

tyhjentäminen

yhjentäminen
Pääominaisuudet

Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää
äänenvoimakkuutta painamalla sivunäppäintä ylös tai
alas.

Voit mykistää mikrofonin niin, että
soittaja ei kuule sinua.
Paina puhelun aikana,, valitse
Mykistys ja vahvista painamalla ,.

Jos haluat poistaa mikrofonin
mykistyksen puhelun aikana,
paina,, valitse Puhe ja vahvista
painamalla,. Mykistys poistuu.

Useimmissa maissa keskustelun
äänittämisestä on säädetty laissa.
Kehoitamme pyytämään äänittämiseen

luvan soittajalta. Aänite tulisi myös säilyttää
luottamuksellisena. Äänityksen enimmäispituus on 1
minuutti (katso ”Äänimuistio” sivulla 73).

Jos haluat äänittä
1. Kun yksi ta

käynnissä, 
,.

Jos valitset Myki
puhe äänitetään

2. Valitse Ään
äänitys pain
puhelu.

3. Kun lopet
antaa sinun 

4. Tallenna ää
Multimedia >

Jos
,
> N

kahdesti ,.

Jos haluat tyhjen
, ja valitse Vi
Nollaa viestilista

Kuulokkeen voimakkuuden säätäminen

Mikrofonin mykistäminen

Mikrofonin mykistyksen poistaminen

Keskustelun äänittäminen

����	
�	

����

���
�������

Puhelulistan 

Viestilistan t

������



Pääominaisuudet

soittoäänistä, tapahtumista jne.),
n selaamisen sijasta selata sivu
 0.

en asetusten muuttaminen
,
inen puhelinmuistioon (katso

aminen ja lähettäminen (katso

nen (katso sivu 50),
laaminen (katso sivu 79),
aminen (katso sivu 75),
 soittaminen (katso sivu 88).

inen nopeasti

kaiset toiminnot
14

Voit poistaa kaikki viestit myös SMS-arkisto-valikosta.
Viestilistan tyhjentäminen on hyödyllistä, koska se
vapauttaa muistia uusia viestejä varten.

Jos haluat tyhjentää puhelinmuistion sisällön kerralla,
paina , ja valitse Puhelinmuistio > Asetukset > Tyhj.
puh.muistio. Nollaa puhelinmuistion sisältö
painamalla ,.

Tämä toiminto koskee vain sisäistä puhelinmuistiota,
EI SIM-kortin puhelinmuistiota.

Kun selaat luetteloa (
voit kohde kerrallaa
kerrallaan painamalla

- Taajuuskorjaim
(katso sivu 36)

- Nimen lisääm
sivu 30),

- Viestin kirjoitt
sivu 49),

- Viestin lukemi
- Puhelulistan se
- Kalenterin sela
- Toisen puhelun

Puhelinmuistion tyhjentäminen

Luettelon selaam

Muut puhelunai



15

ta s. 41

uusseikat s. 42
mistölukko / Julkiset nimet /
den estot / Muuta koodit / PIN-

s. 44
käyttöön / Uusi rekisteröinti /
t verkot / Parametrit

äivä s. 46
äyttö / Aseta päivä / Päivämäärän
/ Aikavyöhyke / Kesäaika / Aseta aika

 47
 kielistä

 s. 47
Valikkorakenne

3 • Valikkorakenne
Alla olevassa taulukossa kuvataan matkapuhelimen
valikkorakenne (kolme ensimmäistä tasoa) ja
ilmoitetaan sivu, jolta löydät lisätietoja kyseisestä
ominaisuudesta tai asetuksesta.

Asetukset s. 36

Äänet s. 36
Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestiääni / Taajuuskorjain /
Näppäinäänet / Äänihälytykset /
Värinähälytys

Näyttö s. 37
Näytönsäästäjä / Animaatio / Taustavalo /
Taustakuva

Pikanäppäimet s. 38
Luettelo pikanäppäimistä

Äänikomennot s. 40
Luettelo äänikomennoista

Äänivalin

Turvallis
Näppäi
Puhelui
koodi

Verkko 
GPRS 
Mieleise

Aika ja p
Ajan n
muoto 

Kielet s.
Luettelo

Esisäätö



Valikkorakenne

s. 71
sta

. 71
istä

 72

. 73

 s. 74
16

Viestit s. 49

Tekstiviestit s. 49
Tekstiviestin lähettäminen / Lue viestit /
Asetukset / SMS-arkisto

Sähköposti s. 52
Jokaiselle postilaatikolle
Asetukset / Avaa postilaat. / Lähetä

Jakelu s. 60
Vastaanotto / Otsikko / Aluekoodi

Pikaviesti s. 60

Multimediaviestit s. 61
Multimediaviestin luominen /
Multimediaviestin vastaanottaminen /
Kansioiden hallinta / Asetukset

Multimedia s. 71

Kamera s. 73

Kuva-albumi 
Luettelo kuvi

Äänialbumi s
Luettelo ään

Esittely s. 72

Muistin tila s.

Äänimuistio s

BeDJ s. 73

Viihde s. 74

Euromuunnin

Laskin s. 74
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ettelosta

stion as.
puh.muistio / Puhelinluettelo /
setukset / Kopioi kaikki

ttorin palvelut s. 87

ro
valikossa olevat numerot riippuvat
orista ja liittymästä, tarkista tiedot
oriltasi.

82

valikko riippuu operaattorista ja
stä, tarkista asia operaattoriltasi.
Valikkorakenne

Herätyskello s. 74

Kalenteri s. 75

Tiilipeli s. 77

Infrapuna s. 68
Data / Vastaanota

Puhelutiedot s. 78

Puheluasetukset s. 78
Puhelun siirto / Postilaatikot /
Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa /
Puhelu odottaa / Soittajan tunniste

Puhelulista s. 79
Puhelulista / Nollaa

Laskimet s. 80
GSM-laskurit / GPRS-laskurit

Puhelinmuistio s. 29

Katso lu

Puh.mui
Tyhj. 
Ryhmäa

Operaa

Palvelun
Tässä 
operaatt
operaatt

WAP s. 

Palvelut
Tämä 
liittymä



stin tai numeroiden syöttö

Miten sitä käytetään?
at kirjaimia ja symboleita

tät sanan "home":
63. Näytöllä näkyy

ttelossa oleva sana: Good.
 0 ja valitse Home.
nan Home valinnan painamalla

. Näppäintä>painamalla
hvistaa sana ja lisätä välilyönti,

yöttää viestin seuraava sana.

irjaimia.
ehdotettuja sanoja painamalla
i, selaa taaksepäin painamalla
.

ta syöte.
yksi sana painamalla lyhyesti,

kaikki teksti painamalla pitkään.
 normaaleista pieniin ja pienistä
 kirjaimiin.
 normaalitilasta numeroiden tai
rkkien syöttötilaan.
18 Tek

4 • Tekstin tai 
numeroiden syöttö

Tekstiä voidaan syöttää muokkausnäyttöihin kahdella
eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa T9®-tekstinsyöttöä
tai normaalia tekstinsyöttöä. Numeroiden ja
välimerkkien syöttämiseen on tarjolla kaksi lisätapaa.
Näytöllä näkyvät kuvakkeet osoittavat aktiivisen
tekstitilan. 

Mikä se on?
Ennakoiva T9®-tekstinsyöttö on
älykäs, kattavaa sanakirjaa käyttävä tapa
muokata viestejä. Se mahdollistaa
tekstin syöttämisen nopeasti. Paina
kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä
vain kerran: näppäinpainallukset

analysoidaan ja T9®:n ehdottama sana näkyy
muokkausnäytöllä. Jos näppäinpainalluksia vastaavia
sanoja on useita, syötetty sana korostetaan: selaa
luetteloa painamalla 0 ja valitse jokin T9®:n
sisäisen sanakirjan ehdottamista sanoista (katso
edempänä oleva esimerkki).

Näppäimet vastaav
seuraavalla tavalla:

Esimerkki: kuinka syö
1. Paina 46

ensimmäinen lue
2. Selaa painamalla
3. Voit vahvistaa sa

joko 1 tai ,
voidaan myös va
jolloin voidaan s

T9®-tekstinsyöttö

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2-9 Syötä k

0
Selaa 
lyhyest
pitkään

1 Vahvis

c Poista 
poista 

# Vaihda
isoihin

* Vaihda
välime
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, 6 (MNO), 6 (MNO), 3,
 viesti on valmis, paina ,.

rot ja symbolit löytyvät näppäimistä

 # = < >
 ¥ 2 a b c 2 à ä å æ ç

 ∆ Φ 4 g h i 4 Γ ì

6 m n o 6 ñ ò ö 

β Π Θ Σ 8 t u v 8 ü ù

 Ω Ξ Ψ 0 . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ *
+ - %
Tekstin tai numeroiden syöttö

Jos haluat käyttää normaalia "Abc"-tekstinsyöttöä,
valitse se painamalla *. Tässä menetelmässä
halutun merkin kirjoittaminen edellyttää useita
näppäinpainalluksia: h on 4-näppäimen toinen
kirjain, joten sitä on painettava kahdesti, jos haluat
syöttää h-kirjaimen. Tässä tilassa näppäintä painetaan
yhtä monta kertaa kuin on kirjaimen sijainti
näppäimessä.
Jos haluat syöttää sanan "Home" normaalissa
tekstinsyöttötilassa, sinun on painettava 4, 4

(GHI) 6, 6
3 (DEF). Kun
Kirjaimet, nume
seuraavasti:

Normaali tekstinsyöttö

1 väli 1 @ _
( ) & £ $

3 d e f 3 é è

5 j k l 5 Λ
7 p q r s 7 

9 w x y z 9 ø



Kuvien ottaminen

 toiminnon ja palata takaisin
tahansa kameraan liittyvästä
 pitkään c.

setukset
unäyttö saadaan näkyviin

kameran linssi tarkentuu
eseen. Näytön ylä- ja alareunassa

mahdollistavat eri Tilojen
elaukaisun asettamisen.

Paina , kameran ollessa
päällä.

Paina C heti kuvan
ottamisen jälkeen.

Paina c heti kuvan
ottamisen jälkeen.

Paina , heti kuvan
ottamisen jälkeen.

Paina 0.
20

5 • Kuvien ottaminen
Tässä matkapuhelimessa olevan digitaalikameran
avulla voit ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa
puhelimeesi, käyttää taustakuvina tai lähettää ystäville
ja sukulaisille.

Voit perua nykyisen
perustilaan mistä 
valikosta painamalla

Esikatselutilan a
Kameran esikatsel
painamalla C: 
automaattisesti kohte
olevat kuvakkeet 
tarkistamisen sekä Its

Kuinka...

Laitan kameran 
päälle ja pois päältä

Laita kamera päälle
painamalla C ja pois
päältä painamalla pitkään
c.

Zoomaan 
lähemmäksi / 
kauemmaksi

Paina navigointi-
näppäintä+(ylös) tai-
(alas).

Vaihdan
kameratilaa

Vaihda Yö- ja Normaali-
tilojen välillä painamalla
*.

Vaihdan kuvan 
tarkkuutta

Vaihda VGA-, QVGA-,
SQVGA- ja 128 x 128 -tilojen
välillä painamalla #.

Käytän
kameran asetuksia

Paina , kameran ollessa
päällä.

Otan kuvan

Tallennan kuvan

Poistan kuvan

Käytän kuvan 
asetuksia

Laitan ajastimen 
päälle ja pois päältä

Kuvat
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 korostetaan, kun zoomaus on päällä.
auemmaksi on käytettävissä vasta,
mattu lähemmäksi.

n avulla voit laittaa Itselaukaisu-
äälle tai Pois (katso yksityiskohdat
ta).

inen
 avulla
aisuominaisuus on pois päältä ja
päällä, voit ottaa kuvan painamalla
näkyy automaattisesti ruudulla.

tön ylemmässä mustassa palkissa on
ro. Kuvat nimetään Omat kuvat 
mg_1.jpg" jne. aina 9999:ään asti.

 sitä, että voit tallentaa 9999 kuvaa
määrä” edempänä), vaan sitä, että
Kuvien ottaminen

Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja
näppäinpainallukset toimivat vain puhelimen ollessa
kameratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit
käyttää niitä painamalla ,.

Kameratila
Käytettävissä on kaksi tilaa: Normaali- ja Yötila.
Vaihda tilojen välillä ympäristön valoisuuden mukaan
painamalla *. Näytön alareunassa olevat
kuvakkeet (aurinko ja kuu) osoittavat käytössä olevan
tilan.
Kuvan tarkkuus
Standardimuodon oletusarvoinen kuvakoko on
128 x 128. Vaihda VGA- (640 x 480), Q VGA-
(320 x 240), SQ VGA- (160 x 120) ja 128 x 128
-tilojen välillä painamalla #. Valitsemasi Kuvan
resoluutio näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
Zoomaustila
Tämä asetus on saatavilla kaikissa tiloissa:
yksitasoinen zoomaus (x2) 128 x 128 -tilassa ja
kaksitasoinen zoomaus (x2 ja x4) kaikissa muissa
tiloissa. Kaikissa tiloissa voit zoomata lähemmäksi tai
kauemmaksi painamalla navigointinäppäintä + tai
-.

Zoomauskuvake
Zoomaaminen k
kun on ensin zoo

Itselaukaisu
Tämän asetukse
ominaisuuden P
seuraavasta osios

Kuvan ottam
C-näppäimen
1. Jos itselauk

kamera on 
C. Kuva 

2. Numero näy
kuvan nume
-valikossa "i

Tämä ei tarkoita
(katso ”Kuvien 



Kuvien ottaminen

kuvat (mukaanlukien poistetut) numeroidaan esikatselutilaan painamalla c tai vain pysäyttää
a 0.

tettu, noudata edellisen osion
ia ohjeita.

ttavien kuvien määrä vaihtelee
sten mukaan: mitä suurempi
pi tiedostokoko.

 jos puhelimessa ei ole tarpeeksi
i ottamasi kuvan tallentamiseen.
ataa (ääniä, kuvia jne.) on
uvan tallentamista. Tarkista

muistin määrä valitsemalla
ila.

äntä kuviin
joka on saatavilla kameraa

s Kuva-albumissa, mahdollistaa
 koostuvien viestien nopean

urin mahdollinen koko on 50 kt.

käyttö painamalla perustilassa
22

9999:ään asti. Sitten numerointi alkaa uudelleen
1:stä.

Sitten voit:

Itselaukaisun avulla
1. Jos itselaukaisu on Päällä, käytä sitä painamalla
C (tai jos se on Pois päältä, paina 0).

2. Ajastin odottaa 10 sekuntia ennen kuvan
ottamista (aikaa ei voi muuttaa). Kaksi sekuntia
ennen kuvan ottamista kuuluu merkkiääni ja
uudelleen silloin, kun kuva otetaan.

Merkkiääniä voidaan muokata kameran asetuksista.
Voit milloin tahansa pysäyttää ajastuksen ja palata

ajastuksen painamall

3. Kun kuva on o
kohdasta 2 alkav

Kuvien määrä
Puhelimeen tallenne
määrittelemiesi asetu
tarkkuus, sitä suurem

Näet varoitusviestin,
vapaata muistia juur
Tässä tapauksessa d
poistettava ennen k
käytössä olevan 
Multimedia > Muistin t

Foto Talk: lisää ä
Tämä ominaisuus, 
käytettäessä ja myö
kuvasta ja äänestä
lähettämisen.

Multimediaviestin su

1. Aloita kameran 
C.

Painaa c ja Poistaa ottamasi kuvan.

Painaa C ja Tallentaa kuvan.

Painaa , ja käyttää valintoja, jotka ovat:
- Tallenna kuva Kuva-albumiin,
- Muokkaa kuvaa,
- Lähetä kuva MMS:n, Infrapunan

tai S-postin välityksellä,
- Ota uusi kuvan, jolloin siirryt

takaisin esikatseluikkunaan.

Painaa c
tai C

ja palata takaisin esikatselutilaan.
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kun lopetat puhelun.
tomat kuvat menetetään.
elun hylkääminen peruu kaikki
innot ja palauttaa tilan
yttöön.

taminen
ittaa puhelun, palaa perustilaan
än c. Syötä numero tai valitse
istiosta ja soita painamalla ( ja
inamalla ).

selunäytöstä käytettävien, edellä
sten lisäksi asetuksia voidaan tehdä
likoiden avulla. Valikkoihin pääsee
 kun kamera on päällä.
 aseta seuraava kuva otettavaksi tätä
namalla  , tai peruuta painamalla

meran käytön, tekemäsi asetukset
e ovat käytössä aina käyttäessäsi
nes muutat niitä uudelleen.
Kuvien ottaminen

2. Ota kuva painamalla C, siirry valintoihin
painamalla , ja valitse Lähetä MMS.

3. Siirry äänimuistion tallennusikkunaan
painamalla uudelleen ,.

4. Valitse vastaanottaja painamalla , ja vahvista
luettelo. Lähetä viesti painamalla kahdesti ,.

Tämä toiminto lähettää yhden tekstittömän viestin
yhdelle henkilölle. Katso ”Multimediaviestit” sivu 61,
jos haluat lisätietoja tästä ominaisuudesta.

Kuvien katseleminen
Tallentamiasi kuvia säilytetään Multimedia > Kuva-
albumi > Omat kuvat -valikossa. Valitse luettelosta kuva
ja siirry graafiseen näyttöön painamalla >. Siirry
seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla + tai
- tai Lähetä, Poista tai Nimeä uud. painamalla ,.
Palaa tekstiluetteloon painamalla <.

Kuten edellä mainittiin, Foto Talk on käytettävissä
myös Kuva-albumi-valikosta.

Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:
1. Puheluun vastaaminen peruu kaikki

kameratoiminnot: kuvan esikatselun ja
ottamisen, itselaukaisun jne. Puhelin palaa

perustilaan, 
Tallentamat

2. Myös puh
kameratoim
esikatselunä

Puhelun soit
Jos haluat so
painamalla pitkä
nimi puhelinmu
lopeta puhelu pa

Suoraan esikat
kuvattujen asetu
myös useiden va
painamalla,,
Valitse asetus ja
tilaa käyttäen pai
c.

Kun lopetat ka
tallennetaan. N
kameraa tai kun

Asetukset



Kuvien ottaminen

Väritila käytettävissä olevien äänien luetteloon painamalla
istä tai luo uusi ääni valitsemalla

öön painamalla ,.

seuraavista tarkkuuksista: VGA
Q VGA (320 x 240 pikseliä), SQ
eliä) tai 128 x 128. Oletustila on

raavista kuvanlaaduista: Matala,
etustila on Keskitaso.

ivu 21.
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Voit valita jonkin seuraavista tiloista: Väri, Mustavalk.,
Seepia tai Sininen. Tehoste tulee käyttöön kuvaan
valitsemasi tilan perusteella (esim. Seepia ottaa
ruskean ja kellertävän kuvan saaden kuvan
vaikuttamaan vanhalta). Oletustila on Väri.

Kameratila
Voit valita jommankumman seuraavista tiloista:
Normaali ja Yö. Oletustila on Normaali.

Ääniasetukset
Sekä Hälytys- että Laukaisu-äänet voidaan asettaa tästä
valikosta. Hälytysääni kuuluu 2 sekuntia ennen kuvan
ottamista, laukaisuääni silloin, kun kuva otetaan.
Valitse molemmissa tapauksissa Päällä ja siirry

,. Valitse joku ään
<Uusi> ja ota se käytt

Kuvan tarkkuus
Voit valita jonkin 
(640 x 480 pikseliä), 
VGA (160 x 120 piks
128 x 128.

Kuvan laatu
Voit valita jonkin seu
Keskitaso, Korkea. Ol

Itselaukaisu
Katso ”Itselaukaisu” s
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 väri osoittaa aina käytössä olevan
n kohteen.

seminen
eDJ painamalla puhelimen oikeassa
 olevaa b-painiketta.

Paina#.

Paina ja pidä painettuna
näppäintä 1 - 9.

Paina*.

lon
Paina,.
Musiikki ja miksaus

6 • Musiikki ja miksaus
BeDJ:n avulla voit luoda omia ääniä käyttämällä
esimääriteltyjä tyylejä (selitys edempänä) tai
puhelimessa olevia tai WAPin, infrapunan tms. avulla
haettuja SP-MIDI- tai MIDI-soittoääniä.
(Tarkemmat tiedot löytyvät kyseisistä luvuista.) Voit
lähettää oman miksauksesi ystävillesi tai käyttää sitä
soittoäänenä tai hälytyksenä jne.

BeDJ:ssä oranssi
tiedon tai valitu

Raitojen valit
1. Käynnistä B

yläkulmassa

Kuinka...

Kytken BeDJ:n 
päälle ja pois päältä

Paina b TAI paina , ja
valitse Multimedia > BeDJ.
Kytke pois päältä painamalla
ja pitämällä painettuna b
tai c. 

Valitsen raidan ja 
poistan valinnan

Paina näppäintä1-9.

Poista kaikkien raitojen
valinta painamalla c.

Äänitän 
miksauksen

Paina0.

Valitsen
Tempo-kentän

Avaan raidan-
valintaluettelon

Avaan
Apu-näytön

Avaan
Asetukset-luette

Alkutoimet



Musiikki ja miksaus

2. BeDJ-näyttö tulee näkyviin oletusarvoinen Soittimet
än soitin on luettelon

rostettu soitin.
ainamalla - tai + ja
ainamalla ,.

inen
nttä painamalla #.
ä bpm eli "iskua minuutissa")

aitoja. Lisää tai vähennä tempoa
tettuja < tai >.

ei tarvitse tallentaa. Se
tomaattisesti.
näyttöön painamalla c tai

uttaa raitojen soittamisen tai
isen aikana.

aminen
ittää miksauksen, paina 0.
yy ja punainen On air -kuvake

ittäminen
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musiikkityyli valittuna (esim. Groovy, Tekno).
3. Näytön vasemmassa yläkulmassa oleva taulukko

näyttää tempon, äänityksen tilan (oletuksena
Pois päältä) ja raidan nimen.

4. Näytön alaosassa on 9 miksattavaa raitaa, jotka
on liitetty näppäimiin 1 - 9: valitse
haluamasi raita painamalla sitä vastaavaa
näppäintä. Käytettävissä on kaikkiaan 16 raitaa:
avaa raidanvalintaluettelo painamalla ja
pitämällä painettuna näppäintä 1 - 9.
Näppäin 5 on varattu vokaaliraidalle.

5. Valittu raita näkyy oranssina ja yläosan taulukko
näyttää sävelmän nimen ja soittimen.

Sävelmien ja soittimien muuttaminen
Paina ja pidä painettuna näppäimiä 1 - 9
muokattavan raidan mukaan. Avautuvasta luettelosta
voit vaihtaa raidan sävelmän ja sävelmän soittimet.
Sävelmä
1. Valitun raidan sävelmä on luettelon

ensimmäinen korostettu sävelmä. Valitse toinen
(automaattisesti soiva) sävelmä siirtymällä +
tai - ja vahvista valintasi painamalla ,.

2. Valitun sävelmän nimi näkyy näytön yläosassa.
Siirry tässä sävelmässä käytettyjen soittimien
luetteloon painamalla >.

1. Valitun sävelm
ensimmäinen ko

2. Valitse soitin p
vahvista valinta p

Tempon muuttam
1. Valitse Tempo-ke
2. Tempo (yksikkön

koskee kaikkia r
painamalla koros
Tempo-asetusta 
huomioidaan au

3. Palaa edelliseen 
,.

Tempoa ei voida mu
miksauksen äänittäm

Äänityksen aloitt
1. Kun haluat ään

Ajastin käynnist
korostetaan.

Miksauksen ään
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nite näkyy valitsemallasi nimellä
net > Soittoäänet- ja Multimedia >
koissa. Voit valita sen saapuvien
usien tapahtumien ääneksi.

ahdollistavat omien musiikkityylien
iksaamisen, joko suoraan BeDJ:n
Groove, Tekno, Disco jne.) tai

m. Bach, Cool, Dream jne.).

o sisältää MIDI-tiedostot, jotka olet
ostin, WAPin, IrDAn jne. avulla.

vista tiedostoista
J-näyttö on valittuna, siirry
oon painamalla ,.

Mahdollistaa miksauksen
lähettämisen multimediaviestin
(MMS) osana.

Aktivoi IrDA:n, jolloin voit lähettää
miksauksen toiseen IrDA-
laitteeseen.

Avaa sähköpostivalikon, jolloin voit
lähettää miksauksen sähköpostilla.

 ja miksauksen luominen
Musiikki ja miksaus

2. Miksauksen äänittämisen aikana voit:

3. Lopeta äänittäminen painamalla 0.

Äänitys loppuu automaattisesti, kun miksauksen koko
saavuttaa 50 kt (noin 2 min.). Tallennustila riippuu
puhelimen käytettävissä olevasta muistista: katso
muistin tiedot valitsemalla Multimedia > Muistin tila.

Äänitteen käyttäminen
Kun lopetat miksauksen äänittämisen, seuraavat
vaihtoehdot sisältävä ikkuna aukeaa automaattisesti:

Tallennettu ää
Asetukset > Ää
Äänialbumi -vali
puheluiden tai u

Lisäasetukset m
luomisen ja m
tyyleistä (esim. 
soittoäänistä (esi

Soittoääniluettel
ladannut sähköp

Olemassa ole
1. Kun BeD

asetusluettel

Painaa
1 - 9

ja valita haluamasi raidan.

Siirtyä+tai 
-

ja lisätä tai vähentää valitun
raidan äänenvoimakkuutta.

Siirtyä<tai 
>

ja korostaa edellisen tai seuraavan
raidan.

Remix Mahdollistaa uuden miksauksen
äänittämisen samoja raitoja käyttäen.

Toista Toistaa juuri äänitetyn miksauksen.

Tallenna Avaa Tallenna-ikkunan, jonka avulla
voit nimetä ja tallentaa miksauksen.

Lähetä MMS

Lähetä 
infrapuna

Lähetä 
sähköposti

Oman tyylin



Musiikki ja miksaus

2. Kun valitset Soittoäänimiksaus tai Be DJ styles, 5. Kun olet valmis, äänitä miksauksesi (katso

aan painamalla kahdesti ,.

saa: voit valita minkä tahansa
ä tahansa sen 16 raidasta ja
 näppäimiin 1 - 9! Tämä
sia mahdollisuuksia luoda omia

tyylisi BeDJ:n tyylivalikkoon ja
hemmin uuden miksauksen
i tyyli sisältää kaikki miksaamasi
auksessa käytettyjä tehosteita.

BeDJ:tä käyttäessäsi, puhelin
tomaattisesti.
minen lopettaa BeDJ:n käytön
helun palaat perustilaan.
inen tai huomiotta jättäminen
J-näytössä pysymisen.

allentaminen

ottaminen
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valitse yksi luettelon sävelmistä ja vahvista
valintasi painamalla ,.

3. Puhelin siirtyy automaattisesti BeDJ-näyttöön,
ja soittoäänen sävelmä jaetaan raidoiksi.

4. Sitten voit yllä kuvatun mukaisesti valita ja
poistaa raitoja, äänittää miksauksen jne.

Valittujen raitojen lukumäärä riippuu valitsemastasi
sävelmästä.

Tyhjästä
1. Kun valitset Edistynyt, BeDJ avaa joukon tyhjiä

raitoja.
2. Paina ja pidä painettuna 1: luettelo kaikista

puhelimessasi olevista MIDI-tiedostoista tulee
näkyviin näytölle. Valitse yksi ja paina ,.

3. Näkyviin tulee uusi luettelo, jossa on kaikki
valitun MIDI-tiedoston raidat (enintään 16).
Valitse yksi siirtymällä + tai - ja liitä se
näppäimeen 1 painamalla ,.

4. Liitä haluamasi raidat näppäimiin 2 - 9
toistamalla nämä kaksi vaihetta.

sivu 26).
6. Palaa normaalitil

Pidä hauskaa ja mik
soittoäänen ja mink
liittää sen puhelimen
tarjoaa sinulle tuhan
miksauksiasi.

Voit tallentaa oman 
käyttää sitä myö
luomiseen. Tämä uus
raidat, mutta ei miks

Kun saat puhelun 
mykistää musiikin au
1. Puheluun vastaa

ja lopetettuasi pu
2. Puhelun hylkääm

mahdollistaa BeD

Omien tyylien t

Puhelun vastaan
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 ne lisätään vain valitsemaasi

istio -asetus EI koske SIM-kortin
.
ioi SIM-kortin sisällön puhelimeen.
inen kahdesti aiheuttaa sen, että
tulee muistiin kaksoiskappaleet.

korttia ensimmäistä kertaa, noudata
aalia asennustapaa (katso sivu 7) ja

mpänä olevaan kohtaan ”Nimien
linmuistioon”.
ina , ja valitse Puhelinmuistio,
etukset, Puhelinluettelo. Valitse sitten

-kortin puhelinmuistio painamalla
ähän puhelinmuistioon lisätyt nimet
kopioida puhelimessa sijaitsevaan

eskeytit SIM-kortin puhelinmuistion
opioinnin puhelimen ensimmäisen

aikana, voit tehdä sen nyt
aina , ja valitse Puhelinmuistio,
ioi puh:een.

uhelinmuistio
Puhelinmuistio

7 • Puhelinmuistio

Matkapuhelimessa on kaksi puhelinmuistiota. SIM-
kortin puhelinmuistio sijaitsee SIM-kortilla ja sen
tietueiden määrä riippuu kortin kapasiteetista.
Toinen puhelinmuistio sijaitsee puhelimen muistissa
ja siihen mahtuu enintään 299 nimeä.

SIM-kortin kapasiteetti riippuu kortin tyypistä. Kysy
tarkemmat tiedot tästä asiasta jälleenmyyjältäsi.
Puhelimen puhelinmuistio jakaa puhelimen
kapasiteetin ja muistin muiden toimintojen kanssa.
Tästä johtuen toiminnot riippuvat toisistaan: mitä
enemmän nimiä tallennat, sitä vähemmän
puhelimeen mahtuu tapahtumia ja päinvastoin.
Nimien ja tapahtumien enimmäismäärä on 299
edellyttäen, että muut toiminnot (muistiot, äänet,
kuvat jne.) eivät vie kaikkea puhelimen muistia.

Puhelinmuistio-valikosta voit valita jommankumman
kahdesta puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla tai
puhelimessa olevan. Kun lisäät uusia nimiä

Puhelinmuistioon,
muistioon.

Nollaa puhelinmu
puhelinmuistiota
Kopioi kaikki kop
Tämän valitsem
kaikista nimistä 

Jos käytät SIM-
SIM-kortin norm
jatka sitten ede
lisääminen puhe

Pa
As
SIM
+ tai -. T
voidaan sitten 
muistioon.

Jos peruutit tai k
automaattisen k
käyttökerran 
manuaalisesti: p
Asetukset  ja Kop

Luvun toiminnot edellyttävät, että valittuna on
oikea, joko SIM-kortin tai puhelimen
puhelinmuistio.

SIM-kortin p

����������

���



Puhelinmuistio

2. Syötä haluamasi nimi ja numero ja paina ,.

SIM-kortista riippuen enintään

umeroihin (myös paikallisiin)
unnuksen, maatunnuksen ja
 soittaa numeroihin kaikkialta

 liittyvän numeron tyyppi:
ata ja vahvista ja tallenna nimi

n painamalla ,.

 mahtuu enemmän tietokenttiä
stioon. Näitä ovat:

299 tietuetta, joista jokainen voi
ää ja 5 numerokenttää. Voit
 2 matkapuhelinnumeroa, 3

tät enintään 20 merkkiä

jne.)
enintään 40 merkkiä
ja yksi +

ti ja enintään 50 merkkiä

käytettävissä 20
ryhmää
30

Kun olet kopioinut SIM-kortin
puhelinmuistion puhelimeen, voit
edelleen käyttää sitä, vaikka se sisältää

vähemmän tietokenttiä kuin puhelimen muistio.

Puhelin käyttää vain yhtä puhelinmuistiota
kerrallaan ja jättää toisen tiedot huomioimatta: jos
esimerkiksi "Virtanen" on molemmissa
puhelinmuistioissa ja poistat sen puhelimesta, se jää
edelleen SIM-kortin muistioon.

Puhelimessa sijaitseva muistio on
oletusarvoisesti valittuna. Siihen
mahtuu enintään 299 nimeä ja voit

tyhjentää sen Tyhj. puh.muistio -toiminnolla. SIM-
kortin kapasiteetista riippuen tähän puhelinmuistioon
lisätyt nimet voidaan kopioida SIM-kortin muistioon
(katso ”SIM-kortille kopioiminen”, sivu 34).

SIM-kortille
Jos haluat lisätä nimen SIM-kortin puhelinmuistioon:
1. Siirry puhelinmuistioon painamalla -, valitse

Uusi ja paina ,.

Numero voi sisältää 
40 merkkiä.
Jos lisäät kaikkiin n
ulkomaanpuhelun t
suuntanumeron, voit
maailmasta.

3. Valitse nimeen
Puhelin, Fax tai D
puhelinmuistioo

Puhelimeen
Puhelimen muistioon
kuin SIM-kortin mui

Voit luoda enintään 
sisältää 7 tietokentt
esimerkiksi tallentaa

Puhelimen puhelinmuistio

Nimien lisääminen puhelinmuistioon

�������
����

��������		� Etu- ja sukunimi-ken
Numerokentät 
(Matkapuhelin, Työ 
Lisäkentät (sähköpos
viesti)
Ryhmävalinta
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ää ryhmään Sävelmän ja Kuvan ja
lleen ryhmän. Valitse Puhelinmuistio
> Ryhmäasetukset. Katso tarkemmat
asta ”Fotocall: näe ja kuule kuka
u 31. Kun saat puhelun ryhmään
enkilöltä, ryhmään liittyvä sävelmä
i kuva tulee näkyviin.

sa olevan Oma numero -kohdan tulisi
uhelinnumerosi. Jos näin ei ole,
että syötät numerosi sekä muut

ma numero" -kohteen kentät voivat
i voida poistaa.

us on käytössä vain, kun valitset
ion. Se ei toimi SIM-kortin muistion

uuden avulla voit nimetä ryhmät
lla (Ystävät, Työpaikka jne.), liittää
va-albumista ja sävelmän Soittoääni-

 ja kuule kuka soittaa
Puhelinmuistio

työnumeroa, sähköpostiosoitteen ja
tekstikommentin, kaikki samaan henkilöön liittyen.

Tietueen lisääminen muistioon
Nimikentän lisääminen
1. Siirry Puhelinmuistioon painamalla -, valitse

<Uusi> ja paina ,.
2. Syötä henkilön sukunimi ja vahvista painamalla
,. Syötä sitten henkilön etunimi ja vahvista
painamalla ,.

Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei molemmat.
Jos haluat siirtyä takaisin edelliseen kenttään, paina
c.

Numero- tai tekstikentän lisääminen
1. Kun olet syöttänyt henkilön nimen, tulet

Puhelutyyppi-valikkoon. Voit valita
numerokentistä (Matkapuhelin, Fax, Data,
Hakulaite, Koti, Työ) tai tekstikentistä (Viesti,
Sähköposti). Valitse kenttä ja syötä sitä vastaava
numero tai teksti. Tallenna tietue painamalla
,.

2. Tämän jälkeen puhelin kysyy sinulta Ryhmää:
valitse ryhmä, johon haluat nimen kuuluvan, ja
vahvista painamalla ,. Tietue tallennetaan
puhelimen muistioon.

3. Voit yhdist
Nimetä uude
> Asetukset 
tiedot kohd
soittaa”, siv
kuuluvalta h
kuuluu ja/ta

Oma numero
Puhelinmuistios
sisältää oma p
suosittelemme, 
oleelliset tiedot.

Vaikka kaikki "O
olla tyhjiä, sitä e

Tämä ominaisu
puhelimen muist
kanssa.

Fotocall-ominais
haluamallasi tava
niihin kuvan Ku
luettelosta.

Fotocall: näe



Puhelinmuistio

Voit sijoittaa ryhmiin yhden tai useamman henkilön.

 puhelinmuistioon nimiä, voit
ta painamalla perustilassa -.
helinmuistiosta painamalla sitä
ppäintä, johon haluat siirtyä (jos
siirtyä kirjaimeen "U", paina

mäinen tällä kirjaimella alkava
elosta. Riippuen valitsemastasi
ikosta voit käyttää joitakin tai
ihtoehdoista:

rtin puhelinmuistiosta ja käytä
a painamalla ,:
alitun nimen ja numeron,
 valittua nimeä ja sen tietoja,
 kopioi valitun nimen ja kaikki
limen muistioon.

aminen ja hallinta

hj. 
h.muistio
hetä viesti
hetä MMS
letusasetuk-
ksi
opioi kaikki
ita handsf.

• Muuta nimeä
• Sisällytä ryh-

mään
• Liitä ääniva-

linta
• Lähetä infrap-

una
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Kun ryhmän jäsen soittaa, hänen nimensä näkyy
ruudulla yhdessä ryhmälle määritellyn kuvan kanssa.
Lisäksi ryhmälle määritelty sävelmä alkaa soida.

Miksipä et tekisi omaa ryhmää sille kaikkein
lähimmälle ihmiselle. Tallenna hänen kuvansa Kuva-
albumiin kameran avulla ja äänitä hänen puhettaan
soittoääneksi Äänimuistion avulla. Kun hän soittaa,
voit todella nähdä ja kuulla hänet (lisätietoja
kameran käytöstä, katso sivu 20, ja puheen
äänittämisestä, katso sivu 71).

1. Jotta Fotocall-ominaisuutta voidaan käyttää,
käytössä on oltava puhelimen muistio. Jos se ei
ole käytössä, katso ”SIM-kortin puhelinmuistion
kopioiminen”, sivu 8.

2. Valitse sitten Ryhmäasetukset, paina , ja
valitse haluamasi ryhmä.

3. Nimeä ryhmä uudelleen (Ystävät, Lapset jne.) ja
valitse ryhmään liittyvä Sävelmä ja Kuva.

4. Palaa perustilaan painamalla pitkään c ja
selaa puhelinmuistiota painamalla-. Valitse
henkilö, jonka haluat liittää ryhmään, ja paina
,. Valitse sitten Valitse Ryhmä ja valitse
haluamasi ryhmä.
Kun kyseinen henkilö soittaa sinulle, ryhmään
liittyvä Sävelmä soi ja Kuva näkyy näytöllä.

Kun olet tallentanut
käyttää Puhelinmuistio
Voit etsiä nimen pu
kirjainta vastaavaa nä
esimerkiksi haluat 
kahdesti 8). Ensim
tietue valitaan luett
puhelinmuistion val
kaikkia seuraavista va

SIM-kortilla
Valitse nimi SIM-ko
seuraavia vaihtoehtoj

- Poista poistaa v
- Muuta muuttaa
- Kopioi puh:een

sen tiedot puhe

Nimien muokka

• Poista
• Näytä
• Kopioi 

SIMille
• Pikavalinta
• Muuta lajia
• Soita

• Ty
pu

• Lä
• Lä
• O

se
• K
• So
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 muuttaminen
muuttaa olemassa olevan tietueen
ltöä, paina ,, valitse Näytä ja
leen ,.
telosta muutettava kenttä ja paina

viin tulevasta karusellistä Muuta ja
. Tee haluamasi muutokset ja
ainamalla , .

uuttaminen
 haluat muuttaa jonkin tietueen
tän lajia, toista kappaleen ”Kentän
llön muuttaminen” kohdat 1 - 3.
alikosta Muuta lajia, valitse numerolle
ta valintasi painamalla ,.

kortin puhelinmuistion puhelimeesi,
oissa ei välttämättä ole lajia eikä
aiset numerot voidaan muuttaa:
en numeroiden laji noudattamalla

enettelyä.

inen
 haluat poistaa kentän olemassa
vasta tietueesta, toista kappaleen
entän sisällön muuttaminen” kohdat
Puhelinmuistio

- Jos peruit SIM-kortin puhelinmuistion
automaattisen kopioinnin puhelimen
ensimmäisen käyttökerran aikana, voit tehdä
sen nyt manuaalisesti.

Puhelimessa
Kentän lisääminen
1. Jos haluat lisätä uuden kentän olemassa olevaan

tietueeseen, valitse haluamasi nimi, sitten Näytä
ja paina ,.

2. Valitse <Uusi> ja paina ,. Valitse lisättävän
kentän tyyppi ja paina ,. Syötä numero tai
teksti ja tallenna muutokset painamalla , .

3. Toista vaiheet 1 ja 2 enintään kuudelle saman
tietueen kentälle. Palaa edelliseen valikkoon
painamalla c-näppäintä lyhyesti tai palaa
perustilaan painamalla näppäintä pitkään.

Numerot ja teksti näkyvät luontiajan mukaisessa
järjestyksessä. Ensimmäisestä syöttämästäsi faksi- tai
puhelinnumerosta tulee oletusnumero. Oletusnumero
näkyy luettelon ensimmäisenä. Jos haluat toisesta
numerosta oletusnumeron, katso ”Oletukseksi
asettaminen”, sivu 34. Tekstikenttiä (viesti ja
sähköposti) voidaan vain muuttaa ja poistaa.

Kentän sisällön
1. Jos haluat 

kentän sisä
paina uudel

2. Valitse luet
,. 

3. Valitse näky
paina ,
tallenna ne p

Kentän lajin m
Jos
ken
sisä

Valitse karuselliv
uusi laji ja vahvis

Jos kopioit SIM-
joissakin numer
kuvaketta. Täll
määrittele näid
edellä kuvattua m

Kentän poistam
Jos
ole
”K

���
�������
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Puhelinmuistio

1 - 3. Valitse sitten karusellivalikosta Poista ja vahvista kohdat 1 - 3. Valitse sitten Kopioi SIMille ja paina

 mukavuutesi ja turvallisuutesi
eisyydestä, kun käytät handsfree-

ti äänenvoimakkuutta lisätessäsi.

meron valitseminen yhdistää
 hätäkeskukseen. Tähän
on voi yleensä soittaa, vaikka
ttu tai vaikka PIN-koodia ei olisi

iippuen hätänumeroon voidaan
IM-korttia. Euroopassa yleinen
112, Isossa-Britanniassa se on
oittaa tähän numeroon, syötä se
amalla vastaavia näppäimiä tai
valitse Puhelinmuistio > Katso

numero.
namalla ( ja katkaise puhelu

aminen
34

painamalla ,.
Oletukseksi asettaminen

Ensimmäistä uutta tietuetta luodessa
syötetystä numerosta tulee
oletusnumero: se näkyy ensimmäisenä

kenttäluettelossa ja siihen soitetaan, kun painetaan
vastausnäppäintä tai , ja kun valitaan Soita, Soita
handsf. tai Lähetä viesti. Jos haluat muuttaa
oletusnumeroa (esim. tehdä työnumerosta
oletusnumeron kotinumeron sijasta), toista kappaleen
”Kentän sisällön muuttaminen” kohdat 1 - 3. Valitse
sitten karusellivalikosta Oletusasetukseksi ja vahvista
painamalla ,.
SIM-kortille kopioiminen

Nimien tallentaminen SIM-kortille on
hyödyllistä, jos vaihdat puhelinta usein.
Jos kopioit puhelinnumerot SIM-

kortille, puhelinmuistiosi on aina ajan tasalla, kun
vaihdat muistioita tai käytät toista puhelinta.
Jos haluat kopioida numeron SIM-kortin muistioon,
toista kappaleen ”Kentän sisällön muuttaminen”

,.

Siirrä puhelin oman
vuoksi pois korvan läh
ominaisuutta, erityises

Hätänumero
Hätänu
puhelun
numero

näppäimistö olisi luki
vielä syötetty.
1. Operaattorista r

soittaa ilman S
hätänumero on 
999. Jos haluat s
perustilassa pain
paina , ja 
luettelosta > Hätä

2. Soita puhelu pai
painamalla ).

���
�	�	�
��	��	�
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Puheluiden soitt
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ittaa johonkin muuhun numeroon,
ä tietueen ollessa valittuna, ja valitse
ji (Matkapuhelin, Koti jne.) luette-
 seuraavaan karuselliin painamalla
se Soita tai Soita handsf.
ettaa puhelun painamalla ).

aa handsfree-tilaan puhelun ollessa
a ,, valitse Handsfree ok ja
alla ,.

yttäminen
ita näppäimiin 2 - 9
ettyihin numeroihin painamalla ja
ämällä painettuna perustilassa
tä (katso ”Pikanäppäimet”, sivu 38):
tetaan. Lopeta puhelu painamalla

äyttäminen
ina ja pidä painettuna perustilassa

 ja lausu tallennettu valintaääni
tso ”Äänivalinta”, sivu 41). Jos
aa valintaäänen, se valitsee siihen
n. Lopeta puhelu painamalla ).
Puhelinmuistio

Muut numerot
Numeron syöttäminen

Syötä numero perustilassa painamalla
sitä vastaavia näppäimiä. Soita puhelu
painamalla ( ja katkaise puhelu
painamalla ).

Jos painat ,, pääset karuselliin, josta voit soittaa
numeroon, tallentaa sen tai lähettää siihen viestin.

Nimen valitseminen
1. Paina  - ja valitse haluamasi tietue.
2. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion:

- kun tietue on valittuna, soita siihen painamalla
( tai

- siirry seuraavaan karuselliin painamalla
kahdesti  , ja valitse Soita tai Soita handsf. ja
soita numeroon painamalla ,.

3. Jos valitsit puhelimen puhelinmuistion:
• ja haluat soittaa oletusnumeroon:

- paina (, kun tietue on valittuna tai
- siirry seuraavaan karuselliin painamalla , ja

valitse Soita tai Soita handsf.

• ja haluat so
valitse Näyt
numeron la
losta. Siirry
, ja valit

4. Voit aina lop

Voit myös vaiht
käynnissä: pain
vahvista painam

Pikavalinnan kä
So
liit
pit

kyseistä näppäin
yhteys muodos
).
Äänivalinnan k

Pa
,
(ka

puhelin tunnist
liittyvän numero
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Asetukset

vastaanotettujen viestien (sähköposti, tekstiviesti jne.)
tteloa painamalla+ja-ja

än soimista. Valitse sävelmä
alla,, peru painamalla c
ävelmään.

jos äänenvoimakkuus on Pois
-tila on päällä (katso sivu 11).

llistaa uuden viestin
äänen laittamisen Päälle tai Pois
Asetuksen ollessa Päällä voit
ettelosta.

 asetuksen avulla voit valita
tuksen, myös puhelun aikana.

, valitse Taajuuskorjain, selaa
etki kuullaksesi eron. Vahvista

.

llistaa näppäinäänien
isen Päälle tai Pois päältä.
juussignaalit kuuluvat myös Pois

tilassa (katso sivu 87).
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8 • Asetukset
Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen
toimintaa ja eri toimintojen asetuksia. Esisäätö-
valikon avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla
(katso sivu 47).

Äänetön
Asetus mahdollistaa Äänetön-tilan
laittamisen Päälle tai Pois, ja sen ollessa
Päällä, äänihälytykset ovat pois käytöstä

ja värinähälytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinääniä.

Soittoäänen voimakkuus
Oletusasetus on Normaali. Säädä soiton
voimakkuutta Äänettömästä Kasvavaksi
painamalla +tai-.

Soittoäänet
Mahdollistaa soittoäänen valinnan.
Luettelo sisältää normaalien
soittoäänien ohella BeDJ:llä luodut

miksaukset (katso sivu 73), äänitetyt äänet ja

sävelmät. Selaa lue
odota valitun sävelm
soittoääneksi painam
tai siirry seuraavaan s

Sävelmää ei kuulu, 
päältä tai jos Äänetön

Viestiääni
Mahdo
merkki
päältä. 

valita merkkiäänen lu

Taajuuskorjain
Tämän
ääniase
Paina,

luetteloa ja odota h
valinta painamalla,

Näppäinäänet
Mahdo
laittam
Äänitaa
päältä -

Äänet

���
��

���
������� 

���

���


���	
���

!�����	�������

�������



37

jä
ahdollistaa näytönsäästäjän
ttamisen Päälle tai Pois päältä.
lessaan Päällä näytönsäästäjä näyttää
litsemistasi jpeg-tiedostoista.

 laittaminen Pois päältä aktivoi
alla taustalla näyttävän säästötilan.
ä puhelimen virtaa.

nsäästäjä asetetaan Päälle, valitse
tulevasta luettelosta kuva

tai> (näppäimillä voidaan
a valinta) ja siirry seuraavaan kuvaan

. Valittuasi haluamasi kuvat laita
jä päälle painamalla ,.

ä kuvaesityksen, sinun on valittava
vaa. Kun valitset näytönsäästäjäksi
in kyseinen kuva näytetään.

usviive ja arvo painamalla + tai
stilassa näytönsäästäjä käynnistyy
 kuluttua.
Asetukset

Äänihälytykset
Mahdollistaa seuraavien tapahtumien
äänihälytysten laittamisen Päälle tai Pois
päältä:

- kun on kalenteriin lisäämäsi Tapahtuman aika,
- kun olet jättänyt vastaamatta puheluun,
- kun Akku on lähes tyhjä,
- kun puhelu on kestänyt 45 sekuntia ja sen

jälkeen minuutin välein puhelun keston
hallitsemiseksi (soittaja ei kuule ääntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä päälle ja pois päältä
vain hälytysäänet, EI itse hälytyksiä. Esim.
tapahtumahälytyksen laittaminen pois päältä ei estä
Hälytys-näytön näkymistä, vain sen ääntä ei kuulu.

Värinähälytys
Mahdollistaa värinähälytyksen
laittamisen Päälle tai Pois päältä, kun saat
puhelun, kun on kalenterissa olevan

tapahtuman aika, kun saat viestin ja kun hälytys soi.

Värinähälytys on aina Pois päältä, kun kytket laturin
tai tupakansytytinsovittimen puhelimeen.

Näytönsäästä
M
lai
Ol

kuvaesityksen va

Näytönsäästäjän
kellonajan must
Tämä tila säästä

1. Kun näytö
näkyviin 
painamalla<
myös poista
painamalla -
näytönsäästä

Jos haluat nähd
enintään 10 ku
yhden kuvan, va

2. Valitse Aloit
-. Peru
asetetun ajan

������
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Asetukset

3. Valitse Näyttöaika ja paina,. Aika määrää

oiden käytön sijaan voit asettaa
yyn toimintoon liittämällä sen
päimen pitkä painallus aktivoi
alitsee vastaavan numeron

a vain näppäimiin 2 - 9
äimet 0 (kielen valinta) ja
stilaatikkoon) ovat lukittuja.

riippuen muutkin
vat olla lukittuja.

 - 9 ja paina ,.
osta näppäimeen liitettävä
 edempänä oleva luettelo).

i painamalla,.

ssä jo olevan toiminnon voi
kset > Pikanäpp. > pikanäppäin
hdesti ,, valitse Muuta ja
saatavilla olevien toimintojen

pikanäppäimiä perustilassa
itämällä painettuna haluamaasi
tai numeroon liitettyä
38

kunkin yksittäisen kuvaesityksen kuvan
näyttämisajan.

Animaatio
Mahdollistaa karusellivalikoiden
animaation laittamisen Päälle tai Pois
päältä. Päällä ollessaan asetus myös rullaa

tekstejä, kuten Lue viestit -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää
puhelimen virtaa.

Taustavalo
Taustavalo syttyy, kun saat puheluita
tai viestejä, kun selaat valikoita jne.
Valitse valikosta taustavalon kesto

painamalla + tai -. Vahvista painamalla ,.

Tämän toiminnon laittaminen pois päältä säästää
puhelimen virtaa.

Taustakuva
Mahdollistaa taustakuvan laittamisen
Päälle tai Pois päältä. Jos Päällä, kuvat
näytetään perustilassa Normaali- tai

Himmennys-tilassa, jos kuvaesitys ei ole päällä.

Vain JPEG-kuvia voidaan käyttää taustakuvina.

Valikoiden ja luettel
nopean pääsyn tiett
Pikanäppäimeen. Näp
toiminnon tai v
(pikavalinta).

Voit liittää toimintoj
ja #, koska näpp
1 (soita äänipo
Palveluntarjoajasta 
pikanäppäimet saatta

1. Valitse näppäin 2
2. Valitse luettel

toiminto (katso
Vahvista valintas

Valitussa näppäime
korvata: valitse Asetu
luettelosta. Paina ka
paina ,. Pääset 
luetteloon.

3. Voit käyttää 
painamalla ja p
toimintoon 
pikanäppäintä.

Animaatio

Taustavalo

!��	
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Pikanäppäimet
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ytkee Kokous-esisäädön päälle
ärinä päällä, soittoääni ja
äppäinäänet pois päältä).

ytkee Ulkona-esisäädön päälle
oimakas soittoääni).

ytkee Henk.koht.-esisäädön päälle.

ytkee Akkutoiminto-esisäädön päälle,
ikä pidentää akun kestoa
nimaatio, värinä ja taustavalo pois
äältä, soittoääni normaali).

iirtyy suoraan Laskimeen.

oittaa uudelleen viimeksi soitettuun
umeroon.

oittaa uudelleen viimeksi
astaanotettuun numeroon.

oittaa hätänumeroon.

vaa S-posti-valikon sähköpostin
äyttämistä varten.
Asetukset

Voit liittää pikanäppäimet 2 - 9 seuraavan
taulukon toimintoihin:

Soittaa haluamaasi puhelinmuistion
numeroon.

Avaa Lähetä viesti -valikon.

Avaa Lue viestit -valikon.

Kytkee Pikaviesti-ominaisuuden
päälle, jolloin voit nopeasti Vastata
viestin lähettäjälle.

Lukitsee tai avaa näppäimistön heti.

Kytkee Äänetön-esisäädön päälle
(värinä päällä, soittoääni pois päältä).

Kytkee Auto-esisäädön päälle
(voimakas soittoääni, joka näppäin
vastaa).
Kytkee Kuulokkeet-esisäädön päälle
(normaali soittoääni, joka näppäin
vastaa).

���������
�

"��
����	
�

"������	
�


�������	
�

��� ������

���
�������

#�
������

������������

K
(v
n

K
(v

K

K
m
(a
p

S

S
n

S
v

S

A
k

�����	

$����������

���� � �����

#���
 �����

"�	���

���
����% 

��	
��

�
������

����	
�



Asetukset

den ja luetteloiden käytön sijaan
ttaa äänitunnisteen, joka aktivoi
on (esim. käynnistää

ikomennon mihin tahansa
aan toimintoon (katso sivu 38),
 "Herätyskello"-toimintoihin.

Näyttää jäljellä olevan saldon.
 suoraan Tiilipeliin.

a äänipostiin.

elit-valikon.

u liittymästä

 suoraan euromuuntimeen
nos muusta valuutasta).

 suoraan euromuuntimeen
nos muuhun valuuttaan).

uunnin on saatavilla erikseen
, jotka käyttävät euroa.
40

Valikoi
voit ase
toiminn

Laskimen).

Voit liittää ään
pikanäppäimien tukem
paitsi "Hae posti"- ja

Riippuu liittymästä

Näyttää soitettujen puheluiden
Yhteishinnan.

Riippuu liittymästä

Avaa kalenterin Uusi tapahtuma
-valikon.

Näyttää kalenterin Tapahtumat-
luettelon.

Avaa Hälytys-valikon.

Mahdollistaa uuden äänen
äänittämisen.

Avaa WAP-istunnon.

Riippuu liittymästä

Avaa Näytönsäästäjän päälle/pois päältä
-valikon.

Ohjaa KAIKKI puhelut äänipostiin.
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Siirtyy

Soitta

Avaa P

Riippu

Siirtyy
(muun

Siirtyy
(muun

Eurom
maissa

Äänikomennot
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stiosta (katso ”Puhelinmuistio”
i seuraavasti:

linmuistio: valitse nimi ja paina

 puhelinmuistio: valitse nimi ja
umero, jos kyseiselle nimelle on
u useita numeroita, ja paina ,.
nro? tulee näkyviin, paina ,ja
näytöllä näkyviä ohjeita.

tuksen jälkeen valitse lyhyt,
en sana ja lausu se selkeästi
 ympäristössä.
entoa painamalla ja pitämällä

tilassa , ja lausumalla haluamaasi
a äänitunniste.
ähdä luettelon määrittelemistäsi
 valitse Asetukset > Äänikomennot tai
na ,. Äänitunnisteiksi asetettuja
aluttaessa toistaa, muuttaa ja poistaa.

ja äänikomennoille voidaan
ään 15 äänitunnistetta.
Asetukset

1. Valitse Asetukset > Äänikomento > <Uusi>, paina
, ja valitse luettelosta äänitunnisteeseen
liitettävä toiminto. Vahvista valintasi
painamalla,.

2. Kun Paina OK ja puhu tulee näkyviin, seuraa
näytön ohjeita. Äänityskehotuksen jälkeen
valitse lyhyt, yksinkertainen sana ja lausu se
selkeästi rauhallisessa ympäristössä.

3. Paina c ja aseta lisää äänikomentoja
toistamalla yllä olevat vaiheet.

Käytä äänikomentoa painamalla ja pitämällä
painettuna perustilassa , ja lausumalla äänittämäsi
tunniste. Äänitunnisteiksi asetettuja sanoja voidaan
halutessa toistaa, muuttaa ja poistaa.

Äänivalinnan avulla voit nopeasti
soittaa puhelinmuistiossasi oleville
henkilöille: aseta äänitunniste

äänittämällä sana, jonka lausuminen saa puhelimen
soittamaan vastaavaan numeroon.
1. Valitse Asetukset > Äänivalinta > <Uusi> ja paina
,.

2. Valitse luettelosta äänitunnisteeseen liitettävä
puhelinnumero. Riippuen valitusta

puhelinmui
sivu 29) toim
- SIM-puhe
,,

- Puhelimen
puhelinn
tallennett

3. Kun Ääniv. 
noudata 
Äänityskeho
yksinkertain
rauhallisessa

Käytä äänikom
painettuna perus
numeroa vastaav
Jos haluat n
äänitunnisteista,
Äänivalinta ja pai
sanoja voidaan h

Äänivalinnalle 
määritellä enint

Äänivalinta

Äänivalinta



Asetukset

Nimiin pääsy
llistaa puheluiden rajoittamiseen
nimet -luettelon nimiin. Tällöin
ttää vain Julkiset nimet -luettelon
 päävalikon sijasta.

iittymästä ja edellyttää PIN2-
43). Toiminto koskee myös

kulkevia WAP- ja

llistaa Julkiset nimet -luettelon
sen ja muokkaamisen. Voit
uuden nimen, poistaa nimen tai
2-koodin avulla. Syötä nimi ja
ksen avulla ja valitse numeron
Data. Luettelon nimiä voidaan

 mahdollistaa puhelimen
rajoittamisen sallimalla sekä

n että saapuvien puheluiden
o riippuu verkosta ja edellyttää
atavaa puhelunestosalasanaa. 
42

Näppäimistölukko
Mahdollistaa näppäimistön
lukitsemisen ja avaamisen painamalla ja
pitämällä painettuna perustilassa c.

Näppäimistö avautuu automaattisesti puhelun
saapuessa.

Voit asettaa näppäimistön lukkiutumaan
välittömästi tai tietyn ajan kuluttua valitsemalla
Asetukset > Turvallisuus > Näpp. lukko ja sitten jonkin
arvon painamalla + tai -. Näppäimistö pysyy
jatkuvasti lukittuna. Jos avaat näppäimistön
painamalla c, se avataan puhelimen käytön ajaksi
ja lukitaan taas valitsemasi ajan kuluttua.
Huomaa, että vaikka näppäimistö on lukittuna, voit
silti soittaa hätäpuhelun (katso sivu 34).

Julkiset nimet
Mahdollistaa erityisen Julkiset nimet
-nimiluettelon ylläpidon ja puheluiden
rajoittamisen luettelon numeroihin
Nimiin pääsy -asetuksen avulla.

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja edellyttää
PIN2-koodia (katso sivu 43).

Mahdo
Julkiset 
voit käy

nimiä Puhelinmuistion

Toiminto riippuu l
koodia (katso sivu
GPRS:n kautta 
sähköpostiyhteyksiä.

Julkiset nimet
Mahdo
selaami
syöttää 

muokata nimeä PIN
numero <Uusi>-asetu
laji: Puhelin, Fax tai 
muuttaa tai poistaa.

Puheluiden estot
Valikko
käytön 
lähtevie

eston. Tämä toimint
palveluntarjoajalta sa

Turvallisuusseikat
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t
ahdollistaa PIN- ja PIN 2-koodien
ä puheluiden Estokoodin
uttamisen.
ippuen jotkin ominaisuudet tai
vat edellyttää PIN2-koodia. Tämän
in koodin saat operaattoriltasi.

-koodin väärin kolme kertaa, SIM-
. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata
i jälleenmyyjältä saatavan PUK2-

koodin väärin 10 kertaa peräkkäin,
kiutuu pysyvästi ja muuttuu
ksi. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
 jälleenmyyjään.

ahdollistaa PIN-koodin laittamisen
lle tai Pois päältä. Kun se on Päällä,
ulta kysytään PIN-koodia, kun laitat
.

PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on
Asetukset

Lähtevät puhelut
Valikko mahdollistaa valitsemisen
Kaikkien puheluiden, Kansainvälisten
puheluiden ja Paitsi kotiv. -puheluiden

väliltä (viimeinen sallii soittamisen kotimaahan
ulkomailta). Voit myös ottaa lähtevien puheluiden
eston Pois päältä. Nämä valikot mahdollistavat
Kaikkien puheluiden, Äänipuheluiden, Data-puheluiden
tai Fax-puheluiden estämisen kussakin ryhmässä.
Saapuvat puhelut

Valikko mahdollistaa valitsemisen
Kaikkien puheluiden tai Kun ei kotiv.
-puheluiden väliltä. Siitä pääsee myös

Peruuta-valikkoon, jossa saapuvien puheluiden eston
voi poistaa. Nämä valikot mahdollistavat Kaikkien
puheluiden, Äänipuheluiden, Data-puheluiden tai Fax-
puheluiden estämisen kussakin ryhmässä.
Tilanne

Kaikissa alivalikoissa (Kaikki puhelut,
Kun ei kotiv. jne.) olevan Tilanne-
vaihtoehdon avulla voit tarkistaa,
ovatko tietyn tyyppiset puhelut

estettyjä vai ei.

Muuta koodi
M
sek
mu

SIM-kortista ri
toiminnot saatta
toisen 4 - 8 merk

Jos syötät PIN2
kortti lukkiutuu
operaattorilta ta
koodin avulla.
Jos syötät PUK-
SIM-kortti luk
käyttökelvottoma
operaattoriin tai

PIN-koodi
M
Pää
sin

puhelimen päälle

Et voi muuttaa 
Pois päältä.
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Asetukset

Data-puheluille
 GPRS-palveluun tarvittaessa.
hentää virran kulutusta, mutta
stuksen viivettä.

iippumatta sinun on valittava
PRS) jokaiselle käyttämällesi
, MMS, sähköposti jne.).

i
 luettelon alueen verkoista
linen-tilan ollessa valittuna.

verkko, johon haluat
sta painamalla ,.

llistaa verkkojen laittamisen
un järjestykseen. Määrittelyn
puhelin muodostaa yhteyden

hin halutussa järjestyksessä.

 mahdollistaa useiden data-
jen luomisen. Kun käytät
 tai kun lähetät
(MMS), valittua esisäätöä
taessa yhteys GSM- tai GPRS-
44

Tämä valikko mahdollistaa puhelimen ja verkon
välisen yhteyden käsittelyn, manuaalisen
rekisteröitymisen käytettävissä oleviin verkkoihin ja
valitun verkon hallinnan.

GPRS käyttöön
Matkapuhelin sisältää tuen GPRS:lle
(Global Packet Radio Service), joka
mahdollistaa datan lähettämisen

suurella nopeudella ja yhteyden pitämisen aina auki
(kiinteä internet- ja WAP-yhteys).

Tarkemmat tiedot GPRS:n saatavuudesta ja
sopivasta liittymästä saat operaattoriltasi. Saatat
joutua muokkaamaan puhelimesi GPRS-asetuksia
operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaisesti tässä
osiossa kuvattujen valikoiden avulla.

Tässä valikossa voit määritellä GPRS-yhteyden tilan:
Aina päällä
Puhelin rekisteröityy aina GPRS-palveluun. Tämä
vaihtoehto mahdollistaa nopeamman GPRS-
yhteyden, mutta lisää virran kulutusta.

Puhelin rekisteröityy
Tämä vaihtoehto vä
lisää yhteydenmuodo

Näistä asetuksista r
verkko (GSM tai G
palvelulle (esim. WAP

Uusi rekisteröint
Tarjoaa
Manuaa
Valitse 

rekisteröityä, ja vahvi

Mieleiset verkot
Mahdo
haluttu
jälkeen 
verkkoi

Parametrit
Valikko
esisäätö
WAPia

multimediaviestin 
käytetään muodostet
verkkoon.

Verkko
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umerot, paina , ja valitse
malla + tai  -:
ero  ja syötä ISDN-palveluntarjoajan
AI 
 nro. ja syötä analoginen numero.
sa tapauksissa +-merkki ja sen perään
masi numero ja paina ,.

mero operaattoriltasi.

llistaa sen ajan syöttämisen, jonka
automaattisesti katkaisee yhteyden ja
. Valitse Taukoaika, paina ,, syötä
empi arvo ja paina ,.

mä mahdollistaa GPRS-asetusten
gin, Salasana ja Taukoaika
uttamisen (kentät ja ohjeet samat
ksissa, katso edellinen osio).
aa ulkoisen tietoverkon osoitteen
ä merkkijonoa (tai IP-osoitetta, esim.
nimi.fi) käytetään yhteyden
. Valitse APN, paina ,, syötä
 ja paina ,.

 virheilmoitukset johtuvat usein
treistä: oikeat asetukset kannattaa
eraattorilta ennen yhteyden
Asetukset

Kaikki alla kuvatut vaihtoehdot riippuvat
operaattorista ja/tai liittymästä. Jotkin operaattorit
saattavat lähettää parametrit tekstiviestinä, josta ne
tallentuvat automaattisesti. Lisätietoja aiheesta saat
operaattoriltasi.

Muuta nimeä
Mahdollistaa nimen syöttämisen
valitulle esisäädölle. Paina ,, syötä
haluamasi nimi ja vahvista painamalla
,.

Jotkin esisäädöt voivat olla lukittuja, eikä niitä voida
muokata tai nimetä uudelleen.

Näytä
Mahdollistaa valitun esisäädön
parametrien (palveluntarjoajan
numero, APN jne.) tarkistamisen, joko

GSM:n tai GPRS:n kanssa.
GSM-asetukset

Mahdollistaa GSM-asetusten tekemisen
ja tarjoaa pääsyn seuraaviin kohteisiin:
Login ja Salasana mahdollistavat

tarvittavan tunnuksen ja salasanan syöttämisen. Syötä
tiedot ja vahvista painamalla ,.
Puhelinnumero mahdollistaa yhteyden
muodostamiseen tarvittavan numeron syöttämisen.

Valitse Puhelinn
seuraavista paina

- ISDN-num
numero T

- Analoginen
Syötä molemmis
operaattorilta saa

Kysy valittava nu

Taukoaika mahdo
jälkeen puhelin 
palaa perustilaan
30 sekuntia suur
GPRS-asetukset

Tä
Lo
mu

kuin GSM-asetu
APN mahdollist
syöttämisen. Tät
wap.operaattorin
muodostamiseen
haluamasi osoite

Yhteydenaikaiset
vääristä parame
varmistaa op
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Asetukset

muodostamista. Tarkista operaattoriltasi Aikavyöhyke

jan asetukset on asetettava ensin.
päiväys ja aika kannattaa
kkeen saat selville kartta- tai

vaihtoehto mahdollistaa
hykkeen asettamisen suhteessa
en (Greenwichin keskiaika).

öhyke siirtymällä+tai-.

ain maita, joissa kello asetetaan

aihtoehto mahdollistaa kesäajan
isen Päälle (kesällä) tai Pois päältä
) siirtymällä+tai-. Koska
äykseen ja aikaan, se kannattaa
kesäaika on Päällä ja asetat
0, kellonaika muuttuu
0:ksi, kun otat asetuksen Pois
46

parametrien etäasetuksen mahdollisuus.

Tämä valikko mahdollistaa ajan, päiväyksen,
aikavyöhykkeen, kesäajan ja ajan näyttötilan
asettamisen.

Ajan näyttö
Mahdollistaa perustilassa näytettävän
ajan muodon valitsemisen
vaihtoehdoista Analoginen, Digitaalinen
tai Digit. mini painamalla +tai-.

Vahvista vaihtoehto painamalla ,.

Aseta päivä
Mahdollistaa päivän asettamisen
numeronäppäimillä (voidaan asettaa
myös+tai--näppäimillä).
Vahvista painamalla ,.

Päivämäärän muoto
Voit valita kahden päivämäärämuodon
väliltä: Läntinen tai Thai. Vahvista
painamalla ,.

Aikavyöhyke ja kesäa
Aiemmin asetettu 
tarkistaa. Aikavyöhy
tietosanakirjasta.

Tämä 
aikavyö
GMT:h

Valitse alueesi aikavy

Kesäaika

Tämä asetus koskee v
kesä- ja talviaikaan.

Tämä v
laittam
(talvella

asetus vaikuttaa päiv
asettaa ensin. Jos 
kellonajaksi 12:0
automaattisesti 13:0
päältä.

Aika ja päivä
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päältä ja palauttaa Henk.koht.-

ukon Henk.koht.-sarakkeen asetukset
ehtyjä oletusasetuksia. Koska niitä
taa, puhelimesi henkilökohtaiset
at erota taulukossa olevista.
ainen -kohta tarkoittaa
oon tallennettua asetusta (oletpa
 sitä tai et).

n asetus

*

Päällä* Pois Päällä
Normaali

*
Normaali Korkea Äänetön

Päällä* Pois
Päällä*
Päällä*
Päällä*
10 sek* Pois
Pois*

Päällä* Pois

��� ��� $����� �����	
Asetukset

Aseta aika
Mahdollistaa ajan asettamisen joko
numeronäppäimillä tai minuutti
kerrallaan painamalla +tai-.

Tämä valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien
kielen asettamisen. Pääset valikkoon painamalla
perustilassa pitkään 0.

Valikko mahdollistaa pääsyn useisiin esimääriteltyihin
asetuksiin, joiden avulla voit nopeasti sopeuttaa
puhelimen uuteen ympäristöön vaihtamalla useita
asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi valitset Kokous,
soittoääni ja näppäinäänet laitetaan pois päältä ja
värinähälytys laitetaan päälle (muut asetukset tehdään
valintasi mukaan). Kokouksen päätyttyä voit valita
Henk.koht. ja asetukset palaavat normaaleiksi.

Kun liität esisäätöön pikanäppäimen (esim.
näppäimen 3 pitkä painallus kytkee Kokous-
esisäädön päälle, katso ”Pikanäppäimet” sivu 38),
saman näppäimen toinen pitkä painallus kytkee

esisäädön pois 
asetukset.

Alla olevan taul
ovat tehtaalla t
voidaan muut
asetukset saattav
Taulukon jok
Henk.koht.-valikk
sitten muuttanut

* henkilökohtaine

Kielet

Esisäätö

#	�
������

Esisäädöt

Värinähälytys

Soiton voim.

Näppäinäänet
Kalent. hälytys
Lataa akku
Viestiääni
Taustavalo
Joka näpp. v.
Animaatio



Asetukset

Alla olevassa taulukossa kuvatut asetukset tulevat
"�
���

Päällä
ällä Päällä

�� #�
������
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käyttöön, kun liität lisälaitteen. Kun irrotat
lisälaitteen, puhelin palaa Henk.koht.-esisäätöön.

Lisälaitesäädöt "�
���

Värinähälytys Pois Pois
Soiton voim. Normaali Korkea
Näppäinäänet
Kalent. hälytys

��� #�
������

Lisälaitesäädöt

Lataa akku
Viestiääni
Taustavalo
Joka näpp. v. Pä
Animaatio

�
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lähettäminen
valle henkilölle
, jos useita (puhelimen muistiossa), 
eroon (SIM-kortin muistiossa)
, valitse haluamasi nimi ja paina

etä viesti, paina ,, valitse
 viestin tyyppi ja paina ,.
sti, liitä halutessasi kuva tai ääni ja
ä tai Tallenna (katso alta).

en numeroon (puhelinmuistiossa)
, valitse haluamasi tietue, paina
 Näytä ja paina ,.
masi numero ja paina ,.
en kappaleen kohdassa 2 kuvatulla

lle
ttää tekstiviestin henkilölle, jonka
uhelinmuistiossa, paina ,, valitse
tä viesti ja Uusi. Syötä numero, johon
, ja paina ,. Lähetä viesti yllä
 mukaan.

on avulla voit liittää viestiin äänen,
nimaation. Vahvista liittäminen
Viestit

9 • Viestit

Viestit-valikossa olevan Lähetä viesti
-toiminnon avulla voit:

• lähettää normaalin tai muokatun tekstiviestin,
• muokata viimeksi lähetettyä viestiä ja lähettää

sen uudelleen,
• lisätä viestiin iMelodyn, esimääritellyn äänen,

animaation tai kuvan.

Edellä mainitut ominaisuudet eivät ole käytettävissä,
jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso sivu 60).
Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihtoehtoa.

Normaalit tekstiviestit näytetään luettelossa. Voit
selata luetteloa painamalla + tai -: esimerkiksi
Soita takaisin mahdollistaa esimääritellyn viestin ja
numeron valitsemisen, jos numero on ensimmäisenä
Oma nro -kohdassa (katso sivu 31).

Tekstiviestin 
Luettelossa ole
Oletusnumeroon
tai ainoaan num
1. Paina -
,.

2. Valitse Läh
lähetettävän
Kirjoita vie
valitse Lähet

Vapaavalintaise
1. Paina -
,, valitse

2. Valitse halua
3. Jatka edellis

tavalla.
Muulle henkilö
Jos haluat lähe
numero ei ole p
Viestit, SMS, Lähe
viesti lähetetään
olevien ohjeiden
Liitteen kanssa
Tämän toiminn
kuvan tai a

Tekstiviestit
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Viestit

painamalla ,. Jos haluat liittää kuvan tai Tallenna
to tallentaa syöttämäsi viestin ja
mahdollisesti liitetyn kuvan ja
n. Vahvista painamalla ,.

alikon Lue viestit -toiminnolla
ata tallennettuja, vastaanotettuja
kortilla olevia tekstiviestejä. Sen
niitä matkapuhelimessa useiden
.
tit
etut viestit on merkitty .
ta lukematta olevat viestit on
irjekuoren kuvalla. Valitse viesti
 ,. Kun viesti on näkyvissä,
ia toimintoja painamalla ,:

tu viesti (valitse vastaanottaja
ai syötä puhelinnumero käsin),

n liitetty viestiin,
tin mukana tuli sävelmä,
viestin mukana tuli yksi tai
imaatio,
 itsestään, jos numero on
iestiin voidaan sisällyttää ja siitä
roita),
50

animaation, valitse Lisää kuva ja/tai jos haluat liittää
sävelmän, valitse Lisää ääni. Valitse haluamasi
alivalikko, valitse kohde näkyviin tulevasta luettelosta
ja vahvista liittäminen painamalla ,.

Tekstiviestin mukana voidaan lähettää enintään
kaksi erityyppistä liitettä. Animaatiot ja kuvat ovat
toisensa poissulkevia: jos valitset ensin animaation ja
sitten kuvan, vain kuva otetaan huomioon ja
päinvastoin.

Jotkin kuvat, animaatiot ja äänet ovat esimääriteltyjä
ja tulevat puhelimen mukana. Omat kuvat ja äänet
(tekstiviestien tai sähköpostin välityksellä saadut ja
omiin valikoihinsa tallennetut) näkyvät
automaattisesti Omat-alivalikoissa (Omat sävelmät,
Omat animaatiot jne.). Omia tiedostoja ei voida
lähettää tekstiviestien välityksellä, jos ne ovat
kopiosuojattuja.
Lähetä

Toiminto lähettää syöttämäsi viestin
(halutessasi lisätietoja tekstin ja
numeroiden syötöstä katso ”Tekstin tai
numeroiden syöttö” sivulla 18).
Vahvista painamalla ,.

Toimin
siihen 
sävelmä

Lue viestit
Viestit-v
voit sel
ja SIM-

jälkeen voit käsitellä 
eri toimintojen avulla
Vastaanotetut vies
-Vastaanotetut ja lu

Vastaanotetut, mut
merkitty suljetun k
ja lue se painamalla
voit käyttää seuraav

-Vastaa lähettäjälle,
-Edelleenlähetä valit

puhelinmuistiosta t
-Poista valittu viesti,
-Tallenna nro, jos se o
-Tall. sävelmä, jos vies
-Tallenna kuva, jos 

useampi kuva tai an
-Hae nro viestistä

lainausmerkeissä (v
poimia useita nume

"��
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estit
kkien Viestit-valikon joko Lue viestit-
olevat viestit) tai SMS-arkisto
levat viestit) -luetteloissa olevien
sen.

ssä valikossa voit muokata
stiviestiasetuksia edempänä
vatulla tavalla.

iminto mahdollistaa oletusarvoisen
stiviestikeskuksen valinnan. Jos tietoa
ole SIM-kortilla, tekstiviestikeskuksen
tävä.

iminto mahdollistaa tekstiviestien
kirjoittamisen. Allekirjoitus lisätään
stin loppuun ja se lyhentää viestiä.
 on oletusarvoisesti
i. Voit Muokata ja Vaihtaa
a Tallentaa sen.
Viestit

-Soita viestin lähettäjälle (toiminto riippuu
operaattorista),

-Siirrä arkistoon mahdollistaa luettujen viestien
tallentamisen puhelimen muistiin. Tallennettuja
viestejä voidaan selata painamalla , ja
valitsemalla Viestit, SMS-arkisto.

Viestin siirtäminen arkistoon poistaa sen Lue viestit
-luettelosta.

- Muokkaa Lue- tai Arkisto-kansiossa olevaa viestiä ja
lähetä se eteenpäin (voit lisätä kuvan tai äänen).

Jos muokattavaan viestiin on liitetty kuva tai ääni, se
on ensin irrotettava ja tallennettava Kuva-albumiin tai
soittoääniluettelon Omat sävelmät -valikkoon. Tämän
jälkeen voit liittää sen takaisin viestiin (katso
sivu 49).

Tallennetut viestit
Lähettämäsi viestit merkitään normaalitilassa

-merkillä tai automaattisessa viestintallennustilassa
postilaatikon kuvalla (katso sivu 52). Valitse
haluamasi viesti ja lue se painamalla ,. Kun viesti
on näkyvissä, pääset samoihin toimintoihin (mukaan
lukien soittajan numeron tallentaminen) painamalla
,.

Poista kaikki vi
Mahdollistaa kai
(SIM-kortilla 
(puhelimessa o
viestien poistami

Asetukset
Tä
tek
ku

Keskus
To
tek
ei 

numero on syötet
Allekirjoitus

To
alle
vie

Allekirjoituksena
puhelinnumeros
allekirjoitustasi j
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Viestit

Voimassa SMS-arkisto
llistaa luettujen ja tallennettujen
 selaamisen ja kaikkien
tujen viestien Nollaamisen.
taa valitsemalla Viestin tall.
edellinen kohta) tai valitsemalla
, painamalla kahdesti , ja
stoon.

 ei tullut sähköpostitunnusta, se
en. Tunnuksen mukana tulevat
tiedot. Tässä tapauksessa
i palveluntarjoajalta saadut
ävä alla kuvatulla tavalla.
ä sähköpostitunnuksen, vain
sähköpostiosoite on syötettävä.
 operaattori saattaa olla myös
rjoaja.

n saatettu tehdä valmiiksi. Tässä
arametrit on jo asetettu, eikä sinun

tä (paitsi Login, Salasana ja
it päättää sähköpostitunnusta
52

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Toiminnolla voit määritellä, kuinka
kauan viestiäsi säilytetään
viestikeskuksessa. Tästä on hyötyä, jos

vastaanottaja ei ole yhteydessä verkkoon (eikä voi
vastaanottaa viestiä välittömästi).
Vastepolku

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Mahdollistaa vastepolkuominaisuuden
laittamisen Päälle tai Pois päältä. Kun se
on Päällä, tekstiviestikeskuksen numero

lähetetään yhdessä viestin kanssa. Vastaanottaja voi
tämän jälkeen vastata käyttäen sinun viestikeskustasi
omansa sijasta. Tämä nopeuttaa viestintää.
Viestiselvitys

Tämä ominaisuus riippuu liittymästä.

Ilmoittaa tekstiviestillä, otettiinko viesti
vastaan vai ei. Tämä ominaisuus voi olla
Päällä tai Pois päältä.

Viestin tallennus
Voit asettaa Päälle tai Pois päältä viestien
automaattisen tallennuksen SMS-
arkisto-valikkoon.

Mahdo
viestien
arkistoi

Viestin voi tallen
-vaihtoehdon (katso 
vastaanotetun viestin
valitsemalla Siirrä arki

Jos liittymän mukana
on hankittava erikse
tarvittavat asetus
operaattorilta ja/ta
parametrit on syötett
Jos liittymä sisältä
tunnus, salasana ja 
Joissakin tapauksissa
sähköpostipalvelunta

Puhelimesi asetukset o
tapauksessa useimmat p
tarvitse muuttaa nii
Sähköp.os., jotka vo
luodessasi).
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än vaihtoehdon, sekä GSM- että
on oltava määritelty.

män valikon avulla voit syöttää tai
uttaa operaattorilta saamiasi
raavia GPRS-asetuksia: APN, Login
aikki asetukset on syötettävä

dussa muodossa.

 virheilmoitukset johtuvat usein
etreistä: oikeat GPRS-asetukset

istaa operaattorilta ennen yhteyden

likon avulla voit syöttää tai muuttaa
eraattorilta saamiasi GSM-asetuksia:
h.nro, Autom.katk., Login ja Salasana.
sa muodossa.
llistaa yhteyden muodostamiseen

palveluntarjoajalta saadun
 syöttämisen. Valitse painamalla

ero ja syötä ISDN-palveluntarjoajan
AI
Viestit

Jos haluat ohjeita tekstin, numeroiden ja
erikoismerkkien (kuten @ tai %) syöttämiseen, katso
sivu 19.

Asetukset
Pääsy verkkoon
Tämä valikko mahdollistaa puhelimen asetusten
tekemisen ja GSM- ja GPRS-verkkoyhteyksien
hallinnan. Verkkoyhteyksien avulla voit muodostaa
yhteyden sähköpostipalvelimelle.

Kaikki alla kuvatut asetukset riippuvat operaattorista
ja/tai liittymästä.

1. Paina ,, valitse Viestit > Sähköposti > S-posti 1
> Asetukset ja paina ,.

2. Valitse Verkkoon ja paina ,.
Verkko

Valikon avulla voit määritellä yhteyden
muodostamiseen käytettävän verkon.
GSM tai GPRS: puhelin käyttää

sähköpostiyhteyksiin joko GSM- tai GPRS-verkkoa.
GPRS ensin: puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden
GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-
verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset täm
GPRS-asetusten 

GPRS-asetukset
Tä
mu
seu

ja Salasana. K
operaattorilta saa

Yhteydenaikaiset
vääristä param
kannattaa varm
muodostamista.

GSM-asetukset
Va
op
Pu

Syötä ne annetus
Puh.nro: mahdo
tarvittavan 
puhelinnumeron
+tai -:

- ISDN-num
numero, T
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Viestit

- Analoginen nro ja syötä analoginen numero. 2. Valitse Sähköp.palv. ja paina ,. Seuraavat
tävä: POP3-osoite, SMTP-osoite,
 Sähköp.os.
hdollistaa POP3-palvelimen IP-
n syöttämisen. POP3-palvelinta
ostin vastaanottamiseen.
ahdollistaa SMTP-palvelimen
itteen syöttämisen. SMTP-pal-
 sähköpostin lähettämiseen.

u verkosta! Jos muodostat
RS:n kautta ja operaattorisi ei ole
ipalveluntarjoajasi, kysy SMTP-
eluntarjoajalta ja syötä se tähän

Login, Salasana ja Sähköp.os. ovat
 hankit tunnuksen. Syötä ne

avulla nimetään käytettävät

 nimeksi on saatettu
ttorin nimi. Siinä tapauksessa
taa.
54

Paina sitten ,.
Kysy palveluntarjoajalta, kumpi numero sinun tulee
valita.

Autom.katk.: tällä toiminnolla voit valita ajan, jonka
kuluttua puhelin katkaisee käyttämättömän
verkkoyhteyden. Valitse arvo väliltä 3 - 10 minuuttia
painamalla + tai  - ja vahvista painamalla
,.

Automaattiseen katkaisuun johtava käyttämättömyys
määritellään verkkoliikenteen (palvelimelle
kirjautuminen, sähköpostin lähettäminen,
palvelimelta uloskirjautuminen) mukaan.

Login ja Salasana olivat määriteltävissäsi, kun hankit
tunnuksen. Syötä myös ne annetussa muodossa.
Sähköpostipalvelimelle pääseminen
Tämän osion valikot sisältävät asetukset, joiden avulla
matkapuhelin voi kirjautua internet-palveluntarjoajan
sähköpostipalvelimelle. Useimmat asetukset saat
palveluntarjoajalta ja ne on syötettävä annetussa
muodossa.
1. Paina ,, valitse Viestit > Sähköposti > S-posti 1

> Asetukset ja paina ,.

kentät on täytet
Login, Salasana ja

• POP3-osoite: ma
tai DNS-osoittee
käytetään sähköp

• SMTP-osoite: m
IP- tai DNS-oso
velinta käytetään

VAROITUS! Riippu
sähköpostiyhteyden GP
sama kuin sähköpost
palvelimen osoite palv
kenttään.

Joissakin tapauksissa 
määriteltävissäsi, kun
annetussa muodossa.
Tunnusnimi
Tämän valikon 
sähköpostitunnukset.

Sähköpostitunnuksen
esimääritellä operaa
nimeä ei voida muut
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n ja lähettäminen
etä-valikon avulla voit lähettää
köpostia ja sen mukana liitteitä
ten jpeg-kuvia). Vastaanotetut
lähettää edelleen ja niiden liitteet
pivalla ohjelmalla.
ammalle vastaanottajalle
 valitse Viestit > Sähköposti ja sitten S-
posti 2 riippuen siitä, kumpaa haluat
tse Lähetä ja paina ,.
ä nimi siirtymällä - ja siirry
ainamalla ,.

-kortin puhelinmuistion, et voi
ostiosoitteita, mutta voit syöttää
naan (tietoja puhelinmuistion
 ”Puhelinmuistio” sivulla 29).

elosta nimi ja lisää se postituslistaan
, tai peru ja palaa edelliseen
 painamalla c.
Vast.ottajat-luetteloon, Vaihda

soitetta tai Poista se luettelosta
, tai valitse Lisää nimi ja siirry
helinmuistioon painamalla , ja
imiä postituslistaan.
at 2 - 4 kaikille vastaanottajille.
Viestit

1. Paina ,, valitse Viestit > Sähköposti > S-posti 1
> Asetukset > Tunnusnimi ja paina ,.

2. Syötä avautuvaan ikkunaan uusi nimi ja paina
,.

Edistynyt
Tässä osiossa kuvatut valikot sisältävät edistyneitä
asetuksia, jotka on saatettu määritellä ennakkoon,
eikä niitä yleensä ole tarpeen muuttaa.

Jos jokin näiden valikoiden kenttä on tyhjä tai jos
ilmenee ongelmia, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

POP3-portti: mahdollistaa POP3-porttinumeron
syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin
vastaanottamiseen.
SMTP-portti: mahdollistaa SMTP-porttinumeron
syöttämisen. Porttinumeroa käytetään sähköpostin
lähettämiseen.
DNS-osoite: mahdollistaa ulkoisen tietoverkon DNS-
osoitteen syöttämisen.
SMTP-tunnistus: mahdollistaa SMTP-palvelimelle
tunnistautumisen kytkemisen päälle tai pois päältä.

Useimmissa Euroopan maissa tämän valikon tulisi
olla Pois päältä: sähköpostejasi EI lähetetä, jos se
asetetaan Päälle. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Kirjoittamine
Läh
säh
(ku

viestit voidaan 
voidaan avata so
Yhdelle tai use
1. Paina ,,

posti 1 tai S-
käyttää. Vali

2. Valitse Lisä
luetteloon p

Jos valitsit SIM
käyttää sähköp
osoitteen ikku
valinnasta, katso

3. Valitse luett
painamalla 
alivalikkoon

4. Palaa 
sähköpostio
painamalla 
takaisin pu
lisää uusia n

5. Toista kohd
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Viestit

6. Valitse Tark. ja paina ,. Syötä viestin aihe Määrittelemistäsi puheluasetuksista riippuen (katso
ivulla 79) voit vastaanottaa
iyhteyden ollessa päällä. Jos
uvan puhelun, puhelin siirtyy
sähköpostivalikko sulkeutuu.

helin palaa perustilaan.
varustettuna
- 7 kuten yllä. Valitse Lisää ääni
aina ,.
auksissa näkyviin tulee luettelo,
JPEG-, BMP-, GIF- tai MIDI-
e haluamasi kuva ja/tai ääni ja

en JPEG-tiedoston kerrallaan.
-valikosta ennen sähköpostin
postin sisältö (liite mukaan

 viestiä tai Lähetä ja vahvista
.

n ja lukeminen
ostit saapuvat palvelimelle,

täytyy muodostaa yhteys
ostien puhelimeen hakemista
raattorit ilmoittavat uudesta
estillä). Sähköpostien otsakkeet
56

(voit myös jättää pois) ja paina ,.
7. Syötä seuraavaan ikkunaan viestin teksti (voit

myös jättää ikkunan tyhjäksi). Kun haluat
lähettää sähköpostin, paina ,.

Tietoja tekstinsyötöstä saat kohdasta ”Tekstin tai
numeroiden syöttö” sivulla 18. Jos poistut Lähetä-
valikosta ennen viestin lähettämistä, viestin sisältö
poistetaan tallentamatta.

8. Halutessasi muuttaa sähköpostin sisältöä valitse
Muuta viestiä ja paina ,. Tällöin siirryt
takaisin kohtaan  2: viimeistele
vastaanottajaluettelo ja lähetä sähköposti
seuraamalla ohjeita tästä kohdasta eteenpäin.

9. Lähetä sähköposti valitsemalla Lähetä ja
painamalla ,. Matkapuhelin kirjautuu sisään
palvelimelle, lähettää sähköpostin postituslistassa
oleville henkilöille ja kirjautuu ulos palvelimelta.

Voit perua toiminnon painamalla ja pitämällä
painettuna c. Puhelin kirjautuu ulos
palvelimelta, poistuu sähköpostivalikosta ja palaa
perustilaan. Yhteys katkeaa myös aina siirtyessäsi
Asetukset-valikkoon yhteyden ollessa päällä. Tällöin
sähköpostiviesti menetetään.

”Puhelu odottaa” s
puheluita sähköpost
hyväksyt tällöin saap
puhelunäyttöön ja 
Puhelun loputtua pu
Äänellä tai kuvalla 
1. Toista kohdat 1 

tai Lisää kuva ja p
2. Molemmissa tap

josta voit valita 
tiedoston. Valits
paina ,.

Voit liittää vain yhd
Jos poistut Lähetä
lähettämistä, sähkö
lukien) poistetaan.

3. Valitse Muokkaa
painamalla ,

Vastaanottamine
Sähköp
johon 
sähköp

varten (jotkin ope
sähköpostista tekstivi
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 ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää
ietonäytössä.

aina ,, valitse Tiedot ja paina
, niin näet lähettäjän osoitteen,
-ajan, viestin aiheen ja mahdollisen
uraavat tilakuvakkeet saattavat näkyä
sa:

keminen
litse jokin haetuista otsakkeista ja
ina ,. Valitse Hae ja hae
köposti painamalla ,. Hae

stit toistamalla toiminto jokaisen
lla.

 otsakekaruselliin painamalla ,
ae. Jos sähköposti on liian suuri (yli
keminen perutaan.

öposti voidaan hakea.

öposti on liian suuri haettavaksi.

öposti on merkitty poistettavaksi
o sivu 59).
Viestit

on haettava palvelimelta ennen vastaavien viestien
hakemista.
Yhteyden muodostaminen palvelimelle
Yhteysprosessi
1. Paina ,, valitse Viestit > Sähköposti ja sitten S-

posti 1 tai S-posti 2 riippuen siitä, kumpaa haluat
käyttää. Valitse Avaa postilaat. ja paina ,.

Postilaatikoissa 1 ja 2 on samat asetukset ja
toiminnot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää
puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

2. Puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden
sähköpostipalvelimelle ja hakee viestien
otsakkeet. Jos sähköpostia ei ole, näytöllä näkyy
Lista tyhjä. Jos on, viestien otsakkeet näkyvät
luettelona.

3. Näytön yläreunassa näkyy vastaanotettujen ja
palvelimella odottavien sähköpostien sekä
otsakkeiden näyttämiseen tarvittavien sivujen
määrä.

4. Puhelin hakee viisi otsaketta kerrallaan. Jos
luettelon lopussa näkyy Seuraava (tai alussa
Edellinen), lisää otsakkeita on odottamassa:
valitse jokin vaihtoehdoista ja hae ne painamalla
,.

Sähköposti, joka
automaattisesti t

Otsaketiedot
Valitse otsake, p
uudelleen ,
lähetyspäivän ja 
liitteen koon. Se
otsakkeiden ohes

Sähköpostin ha
Va
pa
säh

kaikki sähköpo
otsakkeen kohda

Voit myös siirtyä
ja valitsemalla H
50 kt), viestin ha

[Tyhjä] Sähk

Sähk

Sähk
(kats

���



Viestit

Liitteiden hakeminen ja tallentaminen

a ennen kuin se voidaan katsoa
. Jos haluat lisätietoja, katso
la 71. Jos kuvan tallentamiseen
ia, vapauta muistia poistamalla
ä, tapahtumia tai kuvia).

y liian suurta tai väärässä
levaa kuvaa. Kun saat kuvan
llä, toimi seuraavalla tavalla:
kuvan tulee olla tallennettu
i GIF-muodossa.
a ylittää 50 kilotavua.
ko kuvan katselemisen kannalta
pikseliä. Suosittelemme kuvan
luttuun kokoon kuvankäsittely-

10 merkin mittaista tiedosto-
sätä nimeen päätteen (kuten

itetty JPEG-, BMP- tai GIF-
va kuva. Valitse liitetty kuva
tallenna se painamalla kahdesti
lutessasi nimetä sen uudelleen.)
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Jos saamasi sähköposti sisältää liitteitä (JPEG-kuvia,
tekstitiedostoja tai muita sähköposteja), ne merkitään
seuraavilla kuvakkeilla:

Kuva on tallennettav
Kuva-albumi-valikossa
”Kuva-albumi” sivul
ei ole tarpeeksi muist
muita kohteita (nimi

Puhelin ei hyväks
tiedostomuodossa o
sähköpostin välitykse
• Vastaanotetun 

JPEG-, BMP- ta
• Kuvan koko ei sa
• Optimaalinen ko

on 128 x 128 
muuntamista ha
ohjelmalla.

• Käytä enintään 
nimeä. Voit li
".jpg").

Sisältää viestin otsakkeen yksityiskohdat
(päiväyksen ja ajan, lähettäjän
sähköpostiosoitteen jne.). Katso nämä tiedot
painamalla ,.

Itse viestin teksti voidaan katsoa liitteenä. Lue
se painamalla ,. Tähän vaihtoehtoon ei
sisälly lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä
ei voida tallentaa tai lähettää edelleen.

Viestiin on liitetty tekstitiedosto (.txt). Lue se
painamalla ,. Tähänkään vaihtoehtoon ei
sisälly lisävalintoja.

Liitteen käsittelyyn tarvittava ohjelmaa puuttuu
tai viesti on liian suuri haettavaksi.

Vastaanottamaasi viestiin on liitetty toinen
viesti (enintään viisi viestiä voidaan ketjuttaa
näin). Ketjutettuun viestiin ei sisälly
lisävalintoja: se voidaan lukea, mutta sitä ei
voida tallentaa tai lähettää edelleen.

Viestiin on li
muodossa ole
luettelosta ja 
,. (Voit ha
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a merkinnän, valitse tämä vaihtoehto

alikosta poistuessasi sinua pyydetään
n merkittyjen viestien poistaminen
. Vahvista painamalla , tai peru
c (jolloin merkityt viestit jäävät
 niiden merkintä poistetaan).
astaaminen
viestin otsake, johon haluat vastata,
oon painamalla ,, valitse Vastaus

.
osoite, jota voit muokata (katso
 useammalle vastaanottajalle” sivulla
ään automaattisesti Vast.ottajat-
alitse Tark. ja paina ,.
usi näyttö sisältää vastaanotetun
en, jonka edessä on Re:. Tämä
stausta. Paina,.
 teksti ja lähetä se painamalla ,:

us valitsemalla Lähetä ja painamalla

hettäminen edelleen
lähetystä viesti on haettava (katso
keminen” sivulla 57). Jatka Edelleen-
Viestit

Sähköpostiosoitteen lisääminen 
puhelinmuistioon

Osoitteita voidaan lisätä puhelinmuistioon vain
puhelimen muistion ollessa valittuna. Tätä valikkoa
EI näy, jos olet valinnut SIM-kortin puhelinmuistion.

Lähettäjän sähköpostiosoite voidaan
lisätä puhelinmuistioon, vaikka hänen
lähettämäänsä viestiä ei olisi vielä haettu

(otsakkeen hakeminen riittää osoitteen saamiseen).
1. Valitse otsake ja siirry karusellin asetuksiin

painamalla ,.
2. Valitse Lisää puh.luett. ja paina ,. Valitse:

•<uusi>, jos haluat luoda uuden nimen, ja syötä
ensin etu- ja sukunimi ja sitten sähköposti-
osoite, tai

•nimi luettelosta ja lisää nimeen sähköposti-
osoite painamalla ,. Jos se sisältää jo
sähköpostiosoitteen, voit korvata sen pai-
namalla ,.

Sähköpostin poistaminen
1. Valitse poistettava sähköposti ja siirry valintoihin

painamalla ,.
2. Merkitse viesti poistettavaksi valitsemalla Poista

ja vahvista painamalla ,. Pieni kuvake
osoittaa poistettavien sähköpostien otsakkeet.

Jos haluat poista
uudelleen.

3. Sähköposti-v
vahvistamaa
palvelimelta
painamalla 
luetteloon ja

Sähköpostiin v
1. Valitse sen 

siirry valikk
ja paina ,

2. Lähettäjän 
”Yhdelle tai
55), lisät

luetteloon. V
3. Avautuva u

viestin aihe
tarkoittaa va

4. Syötä viestin
lähetä vasta
,.

Sähköpostin lä
Ennen edelleen
”Sähköpostin ha
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Viestit

vaihtoehdosta kohdan ”Sähköpostiin vastaaminen” Voit syöttää luetteloon enintään 15 tyyppiä. Eri
operaattorilta.

alita perusnäytössä pysyvästi
ävien viestien tyypin. Tätä
erikoiskäyttöä varten sinun on
pi sekä Aluekoodi- että Otsikot-

listaa Pikaviesti-ominaisuuden
 Pois päältä. Kun se on Päällä,
it näytetään perustilassa
llä.

alla alaspäin ja vastaa nopeasti
i ,: ensin päästäksesi
ja sitten lähettääksesi viestin.
attisesti perustilaan.

iestin edellistä lukiessasi, poistu
tä painamalla c tai vastaa
näytetään tämän jälkeen.
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mukaisesti.

Puhelin kirjautuu ulos palvelimelta sekä vastattaessa
että edelleenlähetettäessä, kun Autom.katk.-valikon
käyttämättäoloaika on kulunut (katso ”Verkko”
sivulla 53). Yhteys muodostetaan uudelleen
sähköpostia lähetettäessä.

Jakeluominaisuus riippuu verkosta.

Voit asettaa kaikille verkon käyttäjille
säännöllisesti lähetettyjen tekstiviestien
vastaanottamisen Päälle tai Pois päältä.

Vastaanotto
Mahdollistaa jakeluviestien vastaanoton
laittamisen Päälle tai Pois päältä. Päällä
olo edellyttää yhden tai useamman alla
olevan kohdan määrittelyä.

Otsikko
Voit määritellä vastaanotettavien
viestien tyypin. Määrittele uusi tyyppi
valitsemalla <Uusi>, syöttämällä

operaattoriltasi saatu koodi ja halutessasi nimi.
Luettelossa jo olevan tyypin voit muuttaa tai poistaa.

tyyppien koodit saat 
Aluekoodi

Voit v
näytett
viestin 

syötettävä viestin tyyp
valikkoon.

Toiminto mahdol
laittamisen Päälle tai
saadut tekstiviest
automaattisesti näytö
Lue tekstiviesti selaam
painamalla kahdest
muokkausnäyttöön 
Puhelin palaa automa

Jos saat toisen tekstiv
ensimmäisestä viestis
siihen. Toinen viesti 

Jakelu
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ähettää viestin vain tälle henkilölle,
ja paina ,.
lähettää viestin usealle henkilölle,
ä nimi, siirry puhelinmuistioon

painamalla , ja lisää
an uusia nimiä (enintään 20 nimeä).
masi vastaanottajat, valitse Tark. ja

en ja Muokata sen sähköpostiosoitetta
roa tai Poistaa sen listasta painamalla

teleminen
asemmassa reunassa olevan 5
avulla voit lisätä Kuvan, Tekstin tai
ähettää viestin tai käyttää
likkoa. Siirry seuraavaan tai
uvakkeeseen painamalla + tai

-albumiin painamalla ,, valitse
ä se multimediaviestiin painamalla
yviin tuleva viestin ensimmäinen
ltää valitun kuvan tarvittaessa
nä.

elukuvan koko multimediaviestiä
 x 55 pikseliä, lähetettävän kuvan
Viestit

Puhelimesi voi lähettää ja vastaanottaa
multimediaviestejä (MMS), jotka
voivat sisältää tekstiä, kuvia ja ääntä

(mukaan lukien BeDJ:n avulla luomiasi miksauksia ja
äänittämiäsi muistioita).
Multimediaviesti voi koostua yhdestä ruudusta (joka
voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan) tai useasta
ruudusta. Tällöin viesti näytetään kuvaesityksenä,
lähetitpä sen sitten sähköpostiosoitteeseen tai toiseen
matkapuhelimeen.

Multimediaviestin luominen
Vastaanottajien valitseminen
1. Paina perustilassa m.
2. Valitse Uusi MMS ja paina ,.
3. Valitse luettelosta nimi ja lisää se postituslistaan

painamalla , TAI
Valitse <Uusi> ja syötä vastaanottajan
puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paina sitten
,.

Sähköpostiosoitteiden käyttöä varten on valittava
puhelimen puhelinmuistio (tietoja puhelinmuistion
valinnasta, katso ”Puhelinmuistio” sivulla 29).

4. Jos haluat l
valitse Tark. 
Jos haluat 
valitse Lisä
uudelleen 
postituslista

5. Lisää halua
paina ,.

Voit valita kohte
tai puhelinnume
,.

Viestin suunnit
1. Näytön v

kuvakkeen 
Äänen, L
Asetukset-va
edelliseen k
-.

2. Siirry Kuva
kuva ja lisä
,. Näk
ruutu sisä
pienennetty

Vaikka esikats
luotaessa on 105

Multimediaviestit
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Viestit

enimmäiskoko on 640 x 640 pikseliä ja Asetusten käyttäminen
akkeeseen painamalla - ja
t vaihtoehdot ovat käytettävissä:
uuden kuvan ja lisää sen

sitykseen.

suunnittelemasi viestin
inen sivu on valittuna, voit
a myös>.

olet luonut useita sivuja, selaa
 painamalla < tai >.

aa valitun sivun.

oehto on käytettävissä vain, jos
ssä on useampi kuin yksi kuva.

y seuraavaan tai edelliseen
n.

ttaa Asetukset > Sovellusasetukset
assa asetettua kuvan kestoa
 sivu 67) ja asettaa kuvien

n viiveen.
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multimediaviestin enimmäiskoko on 50 kt.
Varoitus! Mitä suurempi kuva, sen kauemmin sen
lähettäminen kestää. Kopiosuojattua kuvaa ei voida
lähettää. Valitse Ei mitään, jos et halua liittää kuvaa.

3. Teksti-kuvake on automaattisesti valittuna: siirry
seuraavaan muokkausruutuun painamalla ,
ja syötä viestin teksti (katso ”Tekstin tai
numeroiden syöttö” sivulla 18).

4. Ääni-kuvake on seuraavaksi valittuna: siirry
Äänialbumiin painamalla ,, valitse ääni ja lisää
se multimediaviestiin painamalla ,.

Ääni voi olla jokin albumin tiedostoista tai
multimediaviestiä luotaessa äänitetty muistio: valitse
tällöin <Äänitetyt>, <Uusi> ja seuraa näytön ohjeita.
Aiemmin äänitettyä muistiota ei voida liittää.
Lisäämäsi kohteen (kuvan tai äänen) kuvakkeen väri
muuttuu osoittaen, että se on lisätty.

5. Lähetä viesti painamalla , tai käytä asetuksia
painamalla -.

Jos poistut multimediaviestivalikosta ennen viestin
valmistumista, se tallennetaan automaattisesti
Luonnos-valikkoon (katso edempänä).

Siirry Asetukset-kuv
paina ,. Seuraava
Lisää dia Luo 

kuvae

Kun 
viime
paina

Kun 
kuvia

Poista dia Poist

Vaiht
viesti

Seuraava dia
Edellinen dia

Siirty
kuvaa

Dian kesto Muu
-kohd
(katso
välise
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 valittuna tiedot (lähettäjä,
aihe) rullaavat automaattisesti

minen
kuvattu, voit joko:
stin heti, kun se on valmis: valitse
ja paina ,.
n Luonnoksena ja lähettää viimeistel-
mmin. Lähetystä varten valitse viesti
valikosta, valitse Lähetä MMS ja paina
tetty viesti poistuu luonnosluette-

tin lähettäminen epäonnistuu, se
evät-valikkoon ja merkitään Ei

viestin Lähtevät-valikosta ja lähettää
iesti, valitse Lähetä uud. MMS ja paina
etty viesti merkitään luettelossa lähe-

 viimeisimmässä tapauksessa viesti
ta. Voit kaikissa tapauksissa valita
ainaa ,:  edistymispalkin avulla
tin lähettämistä. Voit perua viestin
namalla c.
Viestit

Luetteloita selattaessa kuvakkeet osoittavat valitun
viestin tyypin (luettu viesti, toimitusraportti, malli).

Viestin ollessa
vastaanottajat, 
vaakatasossa.

Viestin lähettä
Kuten edellä on 
• Lähettää vie

Lähetä MMS 
• Tallentaa se

tynä myöhe
Luonnokset-
,. Lähe
losta.

Jos luonnosvies
siirretään Läht
lähetetyksi.

• Voit valita 
sen: valitse v
,. Lähet
tetyksi.

Valitse kahdessa
oikeasta kansios
Lähetä MMS ja p
voit seurata vies
lähettämisen pai

Tallenna
luonnos

Tallentaa viestin luonnoksena
myöhempää muokkaamista ja
lähettämistä varten. Luonnoksena
tallennetut multimediaviestit
tallentuvat Multimediaviestit >
Luonnokset -valikkoon (katso
”Kansioiden hallinta” sivulla 65).

Luonnoksena tallennetuissa viesteissä
on oltava aihe.

Tallenna
malliksi

Tallentaa viestin muiden
multimediaviestien pohjana
käytettäväksi malliksi (esim. "Hyvää
syntymäpäivää" -viesti). Malliksi
tallennetut multimediaviestit löytyvät
Multimediaviestit > Mallit -valikosta
(katso ”Kansioiden hallinta”
edempänä).

Näytä MMS Näyttää luodun kuvaesityksen
ensimmäisestä viimeiseen kuvaan.

Muokkaa aihe Muokkaa viestin aihetta tai syöttää
sen.



Viestit

Multimediaviestin vastaanottaminen • Jos viestin lähettäjä on pyytänyt Lukuraporttia,
 joko lähettämään raportti pai-
i kieltäytymään siitä painamalla

iaviesti on haettu, valitse se
toista se painamalla >.

voit vaihtaa automaattisesta
n, jossa näet edellisen tai
namalla<tai>.

en ja tallentaminen
ediaviestiä aiemmassa osiossa

 käyttää seuraavia Toistoasetuksia

taa takaisin automaattiseen
n: multimediaviesti toistetaan
vana kuvaesityksenä.

yy seuraavaan tai edelliseen
an. Voit myös painaa < tai
, kun katselet multimediaviestiä

uaalisessa tilassa.

toehto ei ole käytettävissä
tuasi  viimeisen tai ensimmäisen
n.
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Multimediaviestin hakeminen ja toistaminen
Kun saat multimediaviestin, siitä ilmoittava viesti
tulee näkyviin näytölle.
1. Jos olet laittanut Automaattinen-hakutilan päälle

(katso sivu 67), viesti haetaan automaattisesti
Postilaatikko-kansioon. Valitse se Postilaatikko-
luettelosta ja toista se painamalla >.

2. Jos Manuaalinen-tila on päällä:
•Palaa perustilaan painamalla c ja tallenna

ilmoitus Postilaatikkoon TAI
•Katso ilmoituksen yksityiskohdat painamalla
,, valitse Lataa ja hae itse viesti painamalla
,. Voit seurata viestin hakemista edisty-
mispalkin avulla aivan kuten lähettäessäkin.

Ilmoitus ei ole itse multimediaviesti, vaan tietoja
lähettäjästä, vastaanoton ajankohdasta, aiheesta jne.
sisältävä tietoikkuna. ÄLÄ POISTA ILMOITUSTA
ENNEN VIESTIN HAKEMISTA tai et voi enää
hakea viestiä.
Sekä automaattisessa että manuaalisessa tilassa
sinulle ilmoitetaan, jos multimediaviesti ei mahdu
puhelimen muistiin. Tällöin sinun on vapautettava
muistia poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne.). Katso
”Muistin tila” sivulla 72.

sinua pyydetään
namalla , ta
c.

3. Kun multimed
Postilaatikossa ja 

Painamalla<tai>
manuaaliseen tilaa
seuraavan kuvan pai

Liitteiden hakemin
Kun toistat multim
kuvatulla tavalla, voit
painamalla ,:
Toista viesti Vaih

tilaa
jatku

Seuraava tai
Edellinen dia

Siirt
kuva
>
man

Vaih
valit
kuva
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it voidaan lähettää vain Luonnokset-
sioista. Et voi palauttaa poistettua

itukset poistuvat automaattisesti
in hakemisen jälkeen. ÄLÄ poista
ituksia ennen viestin hakemista, sillä
ten et voi hakea viestejä.

teloi viestit, jotka olet Lähettänyt tai
ut, mutta Et lähettänyt vielä (jos olet
. perunut lähettämisen painamalla
).
- Voit Avata tai Poistaa näitä viestejä

tai katsella niiden Tietoja.
- Lisäksi vielä lähettämätön viesti

voidaan lähettää uudelleen tai jo
lähetetty viesti voidaan lähettää
Edelleen.

teloi malleiksi tallennetut viestit. Voit
aa, Muokata ja Poistaa malleja.

teloi kaikki luonnoksina tallennetut
it tai viestit, jotka on tallennettu
maattisesti, jos olet poistunut
imediaviestivalikosta tallentamatta
lähettämättä viestiä. Voit Toistaa,
kata, Lähettää ja Poistaa luonnoksia.
Viestit

Kansioiden hallinta
Multimediaviestivalikko mahdollistaa viestien
hallinnan neljän kansion avulla. Oletuskansio
(aktiivinen kansio) on viimeksi valitsemasi kansio. Jos
haluat vaihtaa aktiivista kansiota, palaa
multimediaviestien päävalikkoon painamalla c ja
valitse haluamasi kansio:

Tallennetut viest
tai Lähtevät-kan

Takaisinpäin Siirtyy multimediaviestin
ensimmäiseen kuvaan.

Irrota kuva Irrottaa valitun kuvan ja tallentaa sen
Kuva-albumiin.

Irrota ääni Irrottaa äänen valitusta kuvasta ja
tallentaa sen Äänialbumiin.

Posti-
laatikko

Luetteloi kaikki Ilmoitukset, Toimitus- ja
Lukuraportit ja Luetut ja Lukemattomat
multimediaviestit.

- Voit Lukea tai Poistaa ilmoituksia ja
raportteja.

- Voit Toistaa tai Kelata
multimediaviestiä tai Vastata siihen,
katsoa sen Tiedot tai Poistaa sen.

Ilmo
viest
ilmo
muu

Lähtevät Luet
luon
esim
c

Mallit Luet
Toist

Luon-
nokset

Luet
viest
auto
mult
tai 
Muo



Viestit

kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peru

in, sinun on tehtävä sekä GSM-
katso ”Parametrit” sivulla 44).

skuksen osoitteen asettamisen ja

ite
en yhdyskäytävän IP-osoitteen

amisen.
tti
alvelimen yhdyskäytävän
misen tai muuttamisen.

välttämätöntä tietoa saat
ne on syötettävä annetussa

lin yrittää ensin muodostaa
yden GPRS-verkkoon ja sitten
-verkkoon, jos GPRS-verkkoon

ada yhteyttä.
66

poistaminen painamalla c.

Asetukset

Puhelin on ehkä esimääritelty käyttämään tarjottuja
palveluita. Jos näin ei ole, olet saanut operaattorilta
tässä osiossa kuvatut tiedot ja voit syöttää ne.
Tarkista operaattoriltasi parametrien etäasetuksen
mahdollisuus.

Verkkotunnus
Mahdollistaa valmiiksi asetetun esisäädön valinnan
(tietoja esisäätöjen tekemisestä ja muokkaamisesta,
katso ”Parametrit” sivulla 44). Esisäätöä ja sen
sisältämiä parametrejä käytetään yhteyden aikana.
Verkko
Tämän valikon avulla voit määritellä yhteyden
muodostamiseen käytettävän verkon.

Jos valitset GPRS ens
että GPRS-asetukset (

Viestikeskus
Mahdollistaa viestike
muuttamisen.
Yhdyskäytävän oso
Mahdollistaa palvelim
asettamisen tai muutt
Yhdyskäytävän por
Mahdollistaa p
porttinumeron asetta

Nämä kolme 
operaattoriltasi ja 
muodossa.

GSM Puhelin käyttää yhteyksiin vain
GSM-verkkoa.

GPRS Puhelin käyttää yhteyksiin vain
GPRS-verkkoa.

GPRS ensin Puhe
yhte
GSM
ei sa
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ai hylkäämisestä. Toimitusraportissa
jän henkilöllisyys, vastaanoton
n aihe ja toimituksen tila.

 voidaan laittaa Päälle tai Pois päältä ja
 (tekstiviestin välityksellä)
n muuttuneesta tilasta (eli luettiinko
iinko se lukematta).

nus
daan laittaa Päälle tai Pois päältä ja se
tevät-valikosta lähetettyjen viestien

tallentamisen. Tallennetut viestit
-kansiossa.

tin säilytysajan palvelimella välillä 1
 (maksimi). Tästä on hyötyä, jos
ole yhteydessä verkkoon (eikä voi

tiä välittömästi).

ltimediaviestien kuvien välisen ajan
lä 1 - 60 sekuntia.
Viestit

Sovellusasetukset
Hakutila

Toimitusraportti
Tämä asetus voi olla Päällä tai Pois päältä ja se ilmoittaa
sinulle tekstiviestillä multimediaviestisi

hyväksymisestä t
näkyy lähettä
ajankohta, viesti

Lukuraportti
Tämä vaihtoehto
se ilmoittaa
multimediaviesti
viesti vai poistett

Automaattitallen
Tämä asetus voi
mahdollistaa Läh
automaattisen 
näkyvät Lähtevät

Voimassa
Voit asettaa vies
tunti - 1 viikko
vastaanottaja ei 
vastaanottaa vies

Dian kesto
Mahdollistaa mu
asettamisen välil

Auto-
maattinen
(oletus)

Saamasi multimediaviestit haetaan
automaattisesti ja sijoitetaan
Postilaatikkoon ilman, että sinun tarvitsee
muodostaa yhteyttä. Valitse saamasi viesti
Postilaatikosta ja paina >.

Tämä tila otetaan pois päältä
verkkovierailun aikana.

Manu-
aalinen

Viestit tallennetaan MMS-palvelimelle ja
ne on haettava manuaalisesti:
1. Siirry Postilaatikkoon painamalla
,.

2. Valitse viestin ilmoitus ja paina ,.
3. Valitse Lue ja paina ,.
4. Kun viestin Tiedot ovat näkyvissä,

muodosta yhteys ja hae viesti
painamalla ,.

5. Kun viesti on puhelimessasi, paina
,, valitse Toista viesti ja paina
,.



Infrapuna

etäisyydellä toisistaan (katso kuva). Varmista myös,
ä ei ole mitään.

inen
tää tietoja matkapuhelimesta
 on valittava lähetettävä kohde:
assa on alivalikko, joka
 Lähetä-vaihtoehtoon. Lähetä

 laitteeseen painamalla ,.

minen
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10 • Infrapuna
Matkapuhelin sisältää infrapuna-teknologiaa
(tunnetaan nimellä IrDA), joka mahdollistaa tietojen
lähettämisen ja vastaanottamisen langattomasti toisen
IrDA-yhteensopivan laitteen (esim. toisen
matkapuhelimen, pöytä- tai kämmentietokoneen tai
tulostimen) kanssa. IrDA:n avulla voit viestin
lähettämisen sijaan lähettää miksaamasi äänen
nopeasti ystäväsi matkapuhelimeen tai vastaanottaa
kuvia hänen kämmentietokoneestaan.

Kopiosuojattuja tiedostoja ei voida lähettää. Kun
muodostat yhteyttä tietokoneen kanssa, varmista, että
olet kytkenyt infrapuna-asetuksen päälle.

Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa tietoja
toisesta laitteesta, laite tulee sijoittaa oikein
matkapuhelimeen nähden. Varmista, että laitteiden
IrDA-portit ovat vastakkain ja enintään 50 cm:n

että IrDA-säteen tiell

Kohteen valitsem
Jos halutaan lähet
IrDA:n avulla, ensin
jokaisessa kategori
mahdollistaa pääsyn
valittu kohde toiseen

Laitteiden sijainti

Tietojen lähettä
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inen päälle
 haluat vastaanottaa tietoja, paina

, valitse Infrapuna > Vastaanota ja
ina ,. Puhelin on nyt valmis
 kohteen ja odottaa, että toinen
ää sen. Voit seurata prosessia näytöllä
 avulla aivan kuten lähetettäessäkin.

en perutaan seuraavissa tapauksissa:
ei ota yhteyttä puhelimeen ja
saavutetaan ennen tietojen

,
i katkaistaan,
n suuri puhelimen käsiteltäväksi,
nottamisen painamalla c.

ujen tietojen tallentaminen
ottamiseen toisesta IrDA-laitteesta
toehtoja:

sin: jos varmistat valinnan painamalla
laa perustilaan eikä vastaanottamaasi

taanottaminen
Infrapuna

Valitun kohteen lähettäminen
Lähettäminen käynnistyy heti, kun puhelin löytää
toisen IrDA-yhteensopivan laitteen, jonka kanssa
kommunikoida. Voit seurata prosessia näytöllä
näkyvien viestien avulla.
Jos puhelin löytää useita IrDA-laitteita, näytölle tulee
näkyviin luettelo, josta voit valita oikean laitteen.
Vahvista ja lähetä valittu data painamalla ,.

Lähettäminen perutaan seuraavissa tapauksissa:
- puhelin ei löydä toista laitetta ja aikakatkaisu
saavutetaan ennen tietojen lähettämistä,
- infrapunalinkki katkaistaan,
- jos peruutat lähettämisen painamalla c.

IrDA:n laittam
Jos
,
pa

vastaanottamaan
IrDA-laite lähett
näkyvien viestien

Vastaanottamin
- toinen laite 
aikakatkaisu 
vastaanottamista
- infrapunalinkk
- tiedosto on liia
- peruutat vastaa

Vastaanotett
Tietojen vastaan
liittyy useita vaih
Paina c
Peruuttaa proses
,, puhelin pa
tietoa tallenneta.

Mitä voit 
lähettää

Mistä se löytyy puhelimen valikoista

Kuvia (BMP, 
GIF, JPEG)

Multimedia > Kuva-albumi

Ääniä (MIDI-
tiedostot ja 
soittoäänet) 

Multimedia > Äänialbumi (tai musiikkia
miksatessa suoraan BeDJ:stä, katso
”Musiikki ja miksaus” sivu 25).

Nimiä Puhelinmuistio > Katso luettelosta (tai
paina perustilassa -).

Tapahtumia Viihde > Kalenteri > Tapahtumat

Tietojen vas

��,������



Infrapuna

Paina , Puhelimen käyttäminen modeemina
äyttää matkapuhelinta yhdessä
tai kämmentietokoneen kanssa
tissä surffaamiseen tai faksien

hyödyntää IrDA:n tarjoamia
tiviestien, sähköpostin ja faksien
anottamista, kuvien ja MIDI-
puhelimeen, puhelinmuistion
ttua GPRS-toimintoa jne.),
ls -ohjelmisto on asennettava
jelmisto löytyy puhelimen

-ROM-levyltä.

va ohjelmisto ei ole yhteensopiva
-tietokoneiden kanssa. Se tukee
s® 98 SE, ME, 2000 ja XP

-, Lotus Organizer- ja Microsoft
varten suunnitellut moduulit
s-matkapuhelimen synkronoin-
ien kanssa. Katso niiden
usta ja määrittelyä koskevat
70

Siirtyy toimintovalikkoon, jossa on käytettävissä
seuraavat toiminnot:

Voit k
pöytä- 
interne

lähettämiseen.
Jotta voisit täysin 
mahdollisuuksia (teks
lähettämistä ja vasta
änien siirtämistä 
synkronointia, ohja
Mobile Phone Too
tietokoneeseesi. Oh
mukana tulleella CD

CD-ROM-levyllä ole
Apple® Macintosh® 
ainoastaan Window
-käyttöjärjestelmiä.

Erityiset Lotus Notes
Outlook -ohjelmia 
mahdollistavat Philip
nin näiden ohjelm
käyttöoppaista asenn
tiedot.

Tallenna Tallentaa tiedon sopivaan valikkoon
(Nimet Puhelinmuistioon, Tapahtumat
Kalenteriin jne.) ja palaa perustilaan.
Jos tallennat Nimeä, <Uusi>-näyttö
avataan tämän uuden tietueen
tallentamista varten.
Tallentamisessa käytetään tiedostojen
oletusnimiä, mutta voit nimetä niitä
uudelleen sopivien valikoiden kautta
(esim. Multimedia > Äänet, jos haluat
muuttaa soittoäänen nimeä).

Näytä Näyttää vastaanottamasi tiedot: palaa
edelliseen näyttöön painamalla c.

Tieto on tallennettava ennen
muokkaamista.

Jos vastaanotit Kuvan, se näytetään
näytöllä.
Jos vastaanotit Äänen, se toistetaan
kerran. Voit lopettaa toistamisen
painamalla c tai , tai muuttaa
äänenvoimakkuutta painamalla
sivunäppäimiä ylös tai alas.

-�
�
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ossa olevia kuvia ei voida poistaa.
lennetaan Omat kuvat -kansioon. Jos
llentamista varten ei ole tarpeeksi
 muistia poistamalla muita kuvia.

män valikon avulla voit hallita ja
unnella puhelimeen tallennettuja
iä. Kun siirryt johonkin
et näkyvät tekstiluettelona. Siirry
elliseen ääneen painamalla + tai
tki, että ääni toistetaan. Voit käyttää

ähettää kuvan multimediaviestinä
katso ”Multimediaviestit”
ivulla 61).

ähettää kuvan infrapunan
älityksellä toiseen IrDA-laitteeseen
katso ”Infrapuna” sivulla 68).

ähettää kuvan sähköpostin
älityksellä (katso ”Sähköposti”
ivulla 52).

settaa kuvan Taustakuvaksi (tämä
setus on asetettava Päälle Asetukset >
äyttö -kohdasta, katso sivu 38).
Multimedia

11 • Multimedia

JPEG-kuvien on oltava oikean kokoisia ja muotoisia,
jotta puhelin osaa tallentaa ja näyttää ne oikein. Jos
haluat tarkempia tietoja aiheesta, katso ”Liitteiden
hakeminen ja tallentaminen” sivulla 58.

Tämän valikon avulla voit hallita ja
katsella puhelimeen tallennettuja kuvia.
Kun menet johonkin alivalikoista,

puhelimeen tallennetut kuvat näkyvät
tekstiluettelona. Valitse luettelosta kuva ja siirry
graafiseen näyttöön painamalla >. Siirry
seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla + tai
- tai palaa tekstiluetteloon painamalla <.
Painamalla , voit käyttää seuraavia toimintoja: 

Vakiokuvat-kansi
Uudet kuvat tal
uuden kuvan ta
muistia, vapauta

Tä
ku
ään

alivalikoista, ään
seuraavaan tai ed
- ja odota he

Kuva-albumi

Nimeä uud. Jos haluat Nimetä uudelleen tiedoston:
paina ,, syötä nimi ja paina
uudelleen ,.

Poista Poistaa valitun kuvan.

�������.���

Lähetä MMS L
(
s

Lähetä 
infrapuna

L
v
(

Lähetä 
sähköposti

L
v
s

Taustaksi A
a
N

Äänialbumi
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Multimedia

seuraavia toimintoja valitsemalla kuvan ja painamalla

sittely painamalla ,.

päälle syöttämättä SIM-korttia,
nsimmäiseltä valikkotasolta.

 avulla voit katsoa puhelimen
 vapaana olevan osuuden. Useat
ot käyttävät puhelimen
ialbumit, äänitetyt muistiot ja

nnisteet, tallennetut viestit,
enterin tapahtumat, pelit jne.

on ääniä ja kuvia. Voit poistaa
 Omat kuvat- ja Omat sävelmät
rkiksi haluat vapauttaa muistia
ille.

ainamalla ,. Näytöllä näkyy
ti prosentteina ja puhelimen
tavuina. Jos haluat nähdä
ettelon eri ominaisuuksien
, paina uudelleen ,.
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,:

Kopiosuojattuja ääniä ei voida lähettää.
Vakiosävelmät-kansiossa olevia ääniä ei voida poistaa.

Katso E

Jos kytkit puhelimen 
tämä valikko löytyy e

Valikon
muistin
toiminn

muistia: kuva- ja ään
äänikomentojen tu
puhelinmuistio ja kal

Puhelin sisältää palj
ääniä ja kuvia vain
-kansioista, jos esime
uusille äänille ja kuv

Tarkista muistin tila p
vapaana oleva muis
kokonaismuisti kilo
yksityiskohtaisen lu
käyttämästä muistista

Nimeä uud. Jos haluat Nimetä uudelleen tiedoston:
paina ,, syötä nimi ja paina
uudelleen ,.

Poista Poistaa valitun äänen.

Lähetä MMS Lähettää äänen multimediaviestinä
(katso ”Multimediaviestit”
sivulla 61).

Lähetä 
infrapuna

Lähettää äänen infrapunan välityksellä
toiseen IrDA-laitteeseen (katso
”Infrapuna” sivulla 68).

Lähetä 
sähköposti

Lähettää äänen sähköpostin
välityksellä (katso ”Sähköposti”
sivulla 52).

Aseta soitoksi Asettaa valitun äänen uudeksi
Soittoääneksi.

Viestiääneksi Asettaa äänen Viestiääneksi (tämä
asetus on laitettava Päälle Asetukset >
Äänet -kohdasta, katso sivu 36).

Esittely

Muistin tila

(	�
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voidaan käyttää hälytyksinä,
e. Tallennettuja äänimuistioita ei
ultimediaviesteinä.

stä valikosta voit käynnistää BeDJ:n:
ina , (katso ”Musiikki ja
ksaus” sivulla 25).

stä valikosta voit käyttää kameraa:
ina , (katso ”Kuvien ottaminen”
ulla 20).
Multimedia

Jos saat "Lista täynnä" -ilmoituksen, kun yrität
tallentaa uutta kohdetta, vapauta muistia
poistamalla vanhoja kohteita.

Tämän valikon avulla voit äänittää
muistin tilasta riippuen enintään 20
minuutin pituista ääntä.
Paina ,, valitse Multimedia >

Äänimuistio ja paina uudelleen ,. Äänitä uusi ääni
valitsemalla <Uusi>. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ja
paina ,, kun äänitys on valmis. Sitten voit Poistaa
tai Nimetä uudelleen äänityksen.

Äänimuistioita 
soittoääninä jn
voida lähettää m

Tä
pa
mi

Tä
pa
siv

Äänimuistio

������	
��

BeDJ

Kamera
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Viihde

Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen
esimaalia ja pyöristys tehdään
eroita painamalla c. Pilkun
pitämällä painettuna 0.

lata painamalla ja pitämällä

alikosta voit asettaa herätyksen.
, valitse Viihde > Herätys ja

 päälle painamalla+tai-.
 ja valitse:

tyksen tiettyyn aikaan tiettynä

lytyksen tiettyyn aikaan viikon

aa hälytyksen tiettyyn aikaan

ksistä: summeri, sävelmä tai
si mainittu toistetaan vain

ohde luettelosta ja vahvista
ainamalla ,.

ikka laittaisit puhelimen pois
 soittoäänen Pois päältä (katso
aa hälytyksen painamalla mitä
74

12 • Viihde

-> Euro -valikossa voit muuntaa summia
euroiksi syöttämällä summan ja
painamalla ,.
<- Euro -valikossa voit muuntaa summia
euroista syöttämällä summan ja
painamalla ,.

Muunnoksessa käytetty valuutta määräytyy liittymän
hankintamaan mukaan. Euromuunnin on erikseen
saatavilla maissa, joissa käytetään euroa.

Tämä valikko sisältää seuraavat
toiminnot:

tarkkuus on kaksi d
ylöspäin. Korjaa num
saat painamalla ja 
Perustilaan voit pa
painettuna c.

Tästä v
Paina ,
aseta se

Syötä aika, paina ,
- Kerran asettaa häly

päivänä,
- Päivittäin asettaa hä

jokaisena päivänä,
- Ei viikonlopp. asett

arkipäivinä.
Valitse jokin hälyty
äänimuistio (viimek
kerran). Valitse k
tarvittaessa valintasi p

Herätyskello soi va
päältä tai asettaisit
sivu 36). Voit lopett
tahansa näppäintä.

Euromuunnin

Laskin

Yhteenlasku Painamalla *.
Vähennyslasku Painamalla kahdesti *.
Kertolasku Painamalla kolmesti *.
Jakolasku Painamalla neljästi *.
Yhtä kuin Painamalla #.

�'�(���
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Herätyskello
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tumalle Toista-toiminto siirtymällä
 ja paina ,.

 luetteloidaan alkamisajan mukaan.
uettelosta voit
rustilaan painamalla ja pitämällä
a c,

a tapahtua toistamalla kohdat 2 - 5.

puhelin muistin muiden toimintojen
, kuva-albumin, äänten jne.)

 vuoksi toiminnot ovat toisistaan
tä enemmän tapahtumia luot, sitä
limeen mahtuu nimiä, muistioita ja
vastoin. Tapahtumien ja nimien
 on 299.
a täynnä" -ilmoituksen, poista
ahtumia (tai nimiä), jotta voit luoda
at tarkistaa puhelimessa vapaana
paina , ja valitse Multimedia >

 muokkaaminen
uuttaminen

ikki kentät eivät ole käytettävissä
ahtumaa luotaessa, jotta uuden
Viihde

Uuden tapahtuman luominen
Tapahtumat-valikon avulla voit tallentaa
tapahtumia kalenteriin. Tapahtumat
voivat olla Kokouksia, Lomia tai Tehtäviä.

Kun kalenterin hälytys on Päällä (katso sivu 37),
kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.
1. Valitse Kalenteri > Tapahtumat > <Uusi> ja paina
,.

2. Valitse luotavan tapahtuman tyyppi (Loma,
Kokous, Tehtävä) ja paina ,.

3. Syötä tapahtuman alkamis- ja loppumisaika ja
paina ,. Syötä tapahtuman teksti (esim.
"Kokous Virtasen kanssa") ja paina ,.

4. Hälytys-valikko muistuttaa sinua tapahtumasta
valitsemanasi aikana tapahtuvalla hälytyksellä.
Siirry < tai  >, aseta tapahtumalle Hälytys
ja paina ,.

Tämä valikko toimii myös Kokous- ja Tehtävä-
tyyppisten tapahtumien kanssa. Huomioi, että hälytys
riippuu puhelimeen asetetusta ja näytöllä näkyvästä
ajasta. Näin ollen se päivitetään aikavyöhykkeitä
vaihdettaessa (katso ”Aika ja päivä” sivu 46).

5. Aseta tapah
< tai >

6. Tapahtumat
Tapahtumal
- palata pe

painettun
- lisätä uusi

Kalenteri jakaa 
(puhelinmuistion
kanssa. Tämän
riippuvaisia: mi
vähemmän puhe
kuvia ja päin
enimmäismäärä
Jos saat "List
tarpeettomia tap
uusia. Jos halu
olevan muistin, 
Muistin tila.

Tapahtuman
Tapahtuman m

Ka
tap

Kalenteri
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Viihde

tapahtuman luominen kävisi nopeammin. Kun tiedot tulevat näkyviin, paina ,, valitse Poista
malla ,. Valitun tapahtuman
t poistetaan.

ien poistaminen
et tapahtumat voidaan poistaa
valitsemalla Kalenteri-valikon
äiseltä tasolta Poista vanhat.
ennyt tai tuleva), jota edeltävät
aan, ja poista tapahtumat

.

alenterista kaikki tapahtumat,
n päässä tulevaisuudessa oleva
31. joulukuuta 2020). Näin
ikki päivämäärää edeltävät
n kerralla.

set
atsaus ja Kk-katsaus näyttävät
lennetut tapahtumat vastaavissa
uat selata tapahtumia näiden
imi seuraavasti:
i katsaus ja paina ,.
amassasi katsauksessa, katso

raava päivä, viikko tai kuukausi
tai >.
76

muutat tapahtumaa, nämä lisävalinnat tulevat
käyttöön.

1. Jos haluat muuttaa tapahtumaa, valitse
haluamasi tapahtuma ja paina ,.

2. Kun puhelin näyttää valitun tapahtuman tiedot,
paina ,, valitse Muuta ja paina uudelleen
,.

Toistuvan tapahtuman muuttaminen muokkaa
tapahtuman kaikkia esiintymiä: vahvista tällöin
painamalla ,.

3. Muuta haluamasi tietoja edellä kuvatulla tavalla.
Tapahtuman poistaminen
Yksittäisen tapahtuman poistaminen
Valitse haluamasi tapahtuma ja paina kahdesti ,.
Valitse Poista ja vahvista painamalla ,.
Toistuvan tapahtuman poistaminen
• Menneen esiintymän avulla: valitse tapahtuman

mennyt esiintymä ja paina ,. Kun tapahtu-
man tiedot tulevat näkyviin, paina ,, valitse
Poista ja vahvista painamalla ,. Vain valitun
tapahtuman menneet esiintymät poistetaan.

• Tulevan esiintymän avulla: valitse tapahtuman
tuleva esiintymä ja paina ,. Kun tapahtuman

ja vahvista paina
kaikki esiintymä

Menneiden tapahtum
Menne
myös 
ensimm

Syötä päivämäärä (m
tapahtumat poistet
painamalla kahdesti ,

Jos haluat poistaa k
syötä useiden vuosie
päivämäärä (esim. 
varmistat, että ka
tapahtumat poistetaa

Tapahtumakatsauk
Päiväkatsaus, Viikkok
kaikki kalenteriin tal
muodoissa. Jos hal
katsauksien avulla, to
1. Valitse haluamas
2. Kun olet halu

edellinen tai seu
siirtymällä < 
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män valikon avulla voit pelata
ipeliä. Tavoitteena pelissä on tuhota
et osumalla niihin pallolla.
n olet tuhonnut viimeisen tiilen,
e tasolle. Käytettävät näppäimet ovat:

iirrä mailaa vasemmalle ja oikealle.
yö palloa vasemmalle tai oikealle.
loita peli painamalla kumpaa tahansa
äistä näppäimistä.
eskeytä peli. Keskeytys voi olla
orkeintaan 2 minuutin pituinen,
onka jälkeen puhelin palaa perustilaan
a peli menetetään.
Viihde

3. Katso luettelo vastaavista tapahtumista tai luo
uusi tapahtuma painamalla ,.

Aikavyöhyke
Vaikka aikavyöhykkeiden vaihtaminen
on välttämätöntä paljon matkustavalle,
kannattaa huomioida, että se vaikuttaa

kalenterin kaikkiin tapahtumiin: tapahtuma-
hälytykset päivitetään näytöllä näkyvän kellonajan
mukaan (katso ”Aika ja päivä” sivu 46).

Tämä valikko voi riippua liittymästä. Sen kuvake ja
sisältö voivat vaihdella.

Tä
tiil
tiil
Ku

pääset seuraavall

Tiilipeli
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Puhelutiedot

vastannut puheluun), Jos ei tavoiteta (verkko ei ole
varattu (puhut jo puhelua eikä

odottaa -palvelua). Vaihtoehdot
äisesti. Kun olet valinnut joko
man, valitse haluatko puhelujen
i toiseen puhelinnumeroon vai
itonsiirron.

llistaa kaikkien soitonsiirtojen
rkistamisen.

 valikon avulla voit syöttää
tilaatikoiden numerot (jos ne
e SIM-kortilla).

a on tarpeen syöttää kaksi
atikon kuuntelemiseen ja toinen
seen. Kysy tarkemmat tiedot
si.

oisto
llistaa automaattisen toiston
isen Päälle tai Pois päältä. Kun se
ällä ja tavoiteltu henkilö on
aa numeron valintaa, kunnes
78

13 • Puhelutiedot

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki
puheluihin liittyvät asetukset
(puhelunsiirto, jonotus jne.).

Puhelun siirto
Mahdollistaa saapuvien puheluiden
siirtämisen äänipostiin tai toiseen
numeroon (Puhelinmuistiossa olevaan tai

syötettyyn) ja koskee Data-, Ääni- ja Fax-puheluita.

Toiminnon käyttämiseksi on syötettävä
äänipostilaatikoiden numerot (katso ”Postilaatikot”
sivu 78). Toiminto riippuu liittymästä ja eroaa
puhelunaikaisesta puhelunsiirrosta.

Ehdoton
Ehdoton-vaihtoehto siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän vaihtoehdon, et saa
lainkaan puheluita ennen kuin poistat sen käytöstä.

Ehdollinen
Tämän vaihtoehdon avulla voit valita, missä
tilanteissa puhelut siirretään: Jos ei vastaa (et ole

käytettävissä) tai Jos 
käytössä ole puhelu 
voidaan asettaa itsen
Ehdollisen tai Ehdotto
siirron äänipostiin va
haluatko peruuttaa so
Tilanne 

Mahdo
tilan ta

Postilaatikot
Tämän
äänipos
eivät ol

Joissakin tapauksiss
numeroa: yksi postila
puheluiden siirtämi
asiasta operaattorilta

Automaattinen t
Mahdo
laittam
on Pä

varattu, puhelin jatk

Puheluasetukset
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 riippuu liittymästä. Ota yhteyttä

hdollistaa puhelu odottaa
iminnon laittamisen Päälle tai Pois
ltä saapuville äänipuheluille GPRS-
käytössä.

niste
llii sinun Näyttää tai Piilottaa
nkilöllisyytesi vastaanottajalta.
anne-vaihtoehto näyttää, onko tämä
minto päällä vai pois päältä.

mä valikko sisältää luettelon
teneistä ja saapuneista puheluista,
tomaattisista uudelleenvalinta-
eluiden tiedoista. Puhelut (soitetut,
vastaamatta jääneet) näytetään
 niin, että viimeisin on ylimpänä.
n tyhjä, näytöllä lukee Lista tyhjä.

ina pääkarusellissa , ja katsele
helulistaa valitsemalla Kutsutiedot >
Puhelutiedot

puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan
soittoyritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa
äänimerkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen
äänimerkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa jokaisella
yrityksellä.

Joka näppäin vastaa
Mahdollistaa puheluun vastaamisen
mitä tahansa näppäintä painamalla,
lukuun ottamatta ), jota käytetään

puhelun hylkäämiseen.

Puhelu odottaa
Puhelu odottaa -toimintoa käytetään eri
tavoin valitun verkon tyypistä (GSM tai
GPRS) riippuen.

GSM:n kanssa
Mahdollistaa puhelu odottaa
-toiminnon laittamisen Päälle tai Pois
päältä seuraavien puheluiden kohdalla:

Kaikki puh., Äänipuhelut, Fax-puhelut ja Data-puhelut.
Toiminnon ollessa päällä kuulet äänimerkin, jos joku
yrittää soittaa sinulle puhelun aikana. Valitsemalla
Tilanne näet, onko GSM:n puhelu odottaa -toiminto
päällä vai pois päältä. 

Tämä toiminto
operaattoriisi.

GPRS:n kanssa
Ma
-to
pää

yhteyden ollessa 

Soittajan tun
Sa
he
Til
toi

Tä
läh
au

yrityksistä ja puh
vastatut ja 
aikajärjestyksessä
Kun Puhelulista o

Puhelulista
Pa
pu
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Puhelutiedot

Puhelulista > Puhelulista. Selaa luetteloa painamalla GSM-laskurit
 valikon avulla voit käyttää alla
ja toimintoja.

sällä WAP-yhteyksiä. Useimmat
not riippuvat operaattorista.

ai Nollaa Lähtevien tai Saapuvien
den kestot valitsemalla tämä
o ja painamalla ,.
 tiedot

ppuu liittymästä.

 valikon avulla voit katsoa
en puhelun keston ja/tai hinnan.

nfo

ppuu liittymästä.

 valikon avulla voit laittaa
 keston ja/tai hinnan
isen puhelun loputtua päälle tai

ppuu liittymästä.
80

+ ja - ja katso valitun puhelun ajankohta,
numero ja tila painamalla uudelleen ,. Paina
,, jos haluat siirtyä karuselliin, josta voit Soittaa,
Soittaa handsf. tai Lähettää viestin, Poistaa valitun
puhelun tai Tallentaa siihen liittyvän numeron.

Nollaa
Paina,, valitse Kutsutiedot >
Puhelulista ja Nollaa. Nollaa painamalla
kahdesti ,.

Puhelin tallentaa Puhelulistaan 30 viimeisintä
puhelua siten, että viimeisin on ensimmäisenä. Voit
soittaa näihin numeroihin uudestaan suoraan
listasta. Siirry Puhelulistaan painamalla perustilassa
+. Jos numero on myös Puhelinmuistiossa, sitä
vastaava nimi näytetään. Valitse numero siirtymällä
+tai-ja soita uudelleen painamalla (.
Lopeta puhelu painamalla ) .

Tämän valikon avulla voit hallita
puheluiden kustannuksia ja kestoa.

Tämän
kuvattu

GSM-laskurit eivät si
alla mainitut toimin

Kestoaika
Näytä t
puhelui
toimint

Viimeisen puhelun

Tämä ominaisuus rii

Tämän
viimeis

Puhelun jälkeinen i

Tämä ominaisuus rii

Tämän
puhelun
näyttäm

pois päältä.
Hinta yhteensä

Tämä ominaisuus rii

Laskimet
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t

iippuu liittymästä ja verkosta.

män valikon avulla voit valita toisen
raavista vaihtoehdoista:

lu
mä toiminto näyttää viimeisimmän
helun tai siirtomäärän (esim.
RS:n kautta muodostetun WAP-

teyden jälkeen).
uhelu
mä toiminto näyttää viimeisimmän
-puhelun tai siirtomäärän.

ttämät laskurit saattavat erota
ttämistä. Näytöllä näkyvät laskurit

 vain omaksi tiedoksesi, eikä niitä
sen perustana.
Puhelutiedot

GPRS-laskuri

Tämä toiminto r

Tä
seu

Viimeisin puhe
Tä
pu
GP
yh

Viimeisin PC-p
Tä
PC

Puhelimen käy
operaattorin käy
ovat tarkoitettu
käytetä laskutuk

Mahdollistaa puheluiden kokonais-
hinnan tarkistamisen ja laskureiden
nollaamisen. Toiminto on saatettu
suojata PIN- tai PIN2-koodilla.
Näyttää paljonko puhelut ovat
maksaneet, kunhan niiden hinta on
määritelty.
Mahdollistaa nykyisen Hinta yht.
-arvon nollaamisen; edellyttää PIN2-
koodia.
Mahdollistaa jäljellä olevan saldon
tarkistamisen (vertaamalla aiemmin
asetetuun rajaan).
Mahdollistaa saldorajoituksen
peruuttamisen. Toiminto saattaa olla
suojattu PIN- tai PIN2-koodilla
(riippuu liittymästä).

Mahdollistaa Sykäykset-valikossa
käytetyn saldorajan syöttämisen.

Mahdollistaa yksikkökohtaisen
hinnan syöttämisen. Syötä ensin
käytetty valuutta (enintään kolme
merkkiä) ja sitten yksikkökohtainen
hinta.
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WAP

2. Puhelin muodostaa yhteyden verkkoon
erkko -valikossa määriteltyjen
aan (katso sivu 44).
tyy ja siirtyy operaattorin

ja painamalla + TAI  - ja
 kohde painamalla ,.
ivulle painamalla c.

pettaminen
 WAP-istunnon, paina ja pidä
I valitse Asetukset > Lopeta ja

.

simmäiselle WAP-sivulle, jolle
APin käytön perustilasta. Tämä
 kohta on yleensä esimääritelty ja
operaattorin WAP-sivuille.
ua syöttämällä toisen kotisivun
(katso ”Tallenna kotisivuksi”

la voit tallentaa suosikki-WAP-
utessasi nimetä niitä uudelleen ja
82

14 • WAP
Matkapuhelin tukee WAP-palveluja.
Sisäänrakennettu WAP-selain
mahdollistaa verkon tarjoamien

palveluiden (kuten uutisten, urheilutulosten ja
säätietojen) käyttämisen.

Puhelin tukee WAP-toimintoa, jos sellainen sisältyy
liittymääsi. Jos puhelimen asetukset on tehty
valmiiksi, ei tässä osiossa kuvattuja asetuksia yleensä
ole tarpeen muuttaa.
Jotkin operaattorit voivat asettaa WAP-parametrit
helposti etäältä. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tämä WAP-selaimen päävalikko mahdollistaa
WAPiin liittyvien asetusten tekemisen, operaattorin
kotisivuille siirtymisen, kirjanmerkkien
määrittelemisen nopeampaa käyttöä varten jne.

WAP-istunnon aloittaminen
1. Jos haluat käynnistää WAP-istunnon, paina

perustilassa @.

Voit myös valita Oper. palvelut > WAP > Kotisivu ja
painaa ,.

Asetukset > V
Parametrien muk

3. Selain käynnis
kotisivuille.

4. Selaa verkkosivu
valitse korostettu

5. Palaa edelliselle s

WAP-istunnon lo
Kun haluat lopettaa
painettuna @ TA
vahvista painamalla ,

Kotisivu
Kotisivu on linkki en
siirryt, kun aloitat W
WAP-palvelut-valikon
muodostaa yhteyden 
Voit vaihtaa oletussiv
nimen ja osoitteen 
sivulla 86).

Kirjanmerkit
Tämän valikon avul
sivujesi osoitteita, hal
siirtyä niille nopeasti.

Internet-palvelut

&#�
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 painamalla ,.

alikkoon syötetyt osoitteet näkyvät
rry uudelleen samalle sivulle
te ja painamalla ,.

ivua
Kotisivun nimen ja osoitteen

ja aloita uuden nimen syöttäminen.
äyttö tulee automaattisesti näkyviin.
ttämäsi nimi painamalla ,.
kkaa kotisivua -valikkoon, siirry
än painamalla - ja muuta
taavalla tavalla.

vulla voit valita jonkun käytettävissä
ista ja sitten määritellä niiden
valitse haluamasi profiili selaamalla
valitse profiili tai poista sen valinta
 tai > ja vahvista painamalla ,.

tut yhteysasetukset koskevat valittua
voit nimetä uudelleen helpompaa
rten.
WAP

Tämä voidaan tehdä myös selatessa: siirry Asetukset-
valikkoon painamalla @ ja valitse Kirjanmerkit.
Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti
selaamasi sivun tiedoilla.

Kirjanmerkkien lisääminen
1. Valitse WAP > Kirjanmerkit > Lisää kirj.m. ja paina
,.

2. Aloita uuden nimen syöttäminen:
muokkausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin.

3. Tallenna syöttämäsi nimi painamalla ,.
4. Siirry osoitekenttään painamalla - ja syötä

WAP-osoite vastaavalla tavalla.
Kirjanmerkkien hallinta
Tämän valikon avulla voit Poistaa tallennettuja
kirjanmerkkejä tai Muokata niiden nimeä tai osoitetta.
Vahvista muutokset painamalla ,.
Kirjanmerkkien käyttäminen
Jos haluat siirtyä kirjanmerkkiin tallennetulle WAP-
sivulle, valitse kirjanmerkki luettelosta ja paina ,.

Anna osoite
Tämän valikon avulla voit syöttää WAP-sivun
osoitteen ja siirtyä sivulle painamalla ,. Tällä
tavalla voit käyttää WAP-sivuja tallentamatta niitä
kirjanmerkeiksi.
1. Paina , ja syötä haluamasi kotisivun osoite.

2. Siirry sivulle

Kaikki tähän v
luettelossa: sii
valitsemalla osoi

Asetukset
Muokkaa kotis
Mahdollistaa 
muokkaamisen:
1. Paina , 

Muokkausn
2. Tallenna syö
3. Palaa Muo

osoitekenttä
osoitetta vas

Valitse Profiili
Tämän valikon a
olevista profiile
yhteysasetukset: 
+ tai -, 
painamalla <

Kaikki alla kuva
profiilia, jonka 
tunnistamista va



WAP

Yhteys malla ja pitämällä painettuna

ipalvelimen porttinumeron
lta, että käyttämäsi välipalvelin
oikkeavaa porttia. Paina ,,
ero ja vahvista painamalla ,.

jen turvallisuussertifikaattien
 tämä valikko ja painamalla

oa jonkin sertifikaatin tietoja tai
tifikaatti ja paina ,.

atsella nykyisen WAP-istunnon
yppi, luokka jne. Palaa edelliselle

.

voit nähdä käytetyn
in. Palaa edelliselle sivulle

metä valitun profiilin uudelleen:
i (muokkausnäyttö tulee
84

Valitse yhteys
Mahdollistaa Asetukset > Parametrit -valikkoon
määritellyn profiilin valitsemisen (jos haluat
tarkempia tietoja asiasta, katso sivu 44).
Valitse näkyviin tulevasta luettelosta haluamasi
yhteysasetus ja vahvista painamalla ,. 
Verkko
Tämän valikon avulla voit määritellä verkon, jota
valittu profiili käyttää yhteyden muodostamiseen.
GSM tai GPRS: puhelin käyttää WAP-yhteyksiin joko
GSM- tai GPRS-verkkoa.
GPRS ensin: Puhelin yrittää ensin muodostaa yhteyden
GPRS-verkkoon ja sitten GSM-verkkoon, jos GPRS-
verkkoon ei saada yhteyttä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä GSM- että
GPRS-asetusten on oltava määritelty. Jos haluat
lisätietoja, katso sivu 44.

Proxy-os.
Tämän avulla voit valita välipalvelimen
yhdyskäytävän osoitteen, jota valittu profiili käyttää
WAP-yhteyden muodostamiseen. Paina ,, syötä
haluamasi osoite ja vahvista painamalla ,.

Piste syötetään paina
0.

Proxy-portti
Mahdollistaa väl
syöttämisen siltä vara
käyttää tavallisesta p
syötä haluamasi num
Turvallisuus
Sertifikaatit
Katsele asennettu
luetteloa valitsemalla
,. Jos haluat kats
poistaa sen, valitse ser

Istunnon tiedot
Valikon avulla voit k
tietoja: turvallisuusty
sivulle painamalla c
Nyk. sertifikaatti
Valikon avulla 
turvallisuussertifikaat
painamalla c.
Uud.nimeä profiili
Valikon avulla voit ni
syötä uusi nim
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oa painamalla + tai -, valitse
iesti ja lue se painamalla ,.
sältää WAP-osoitteen (tai URLin),
alle WAP-sivulle painamalla ,.
oistaa automaattisen viestin, valitse
it > Järjestä viestejä ja paina ,.
ettavat viestit ja vahvista painamalla

et-sivuja, voit käyttää alla kuvattuja
alla @.

ja Asetukset-valikoille yhteiset
attu edellä olevassa osiossa.

rytään suoraan selaamasi WAP-sivun

rytään edelliselle sivulle.

t käyttää ainakin kahta sivua ennen
oehto tulee käyttöön.
WAP

automaattisesti näkyviin) ja tallenna nimi painamalla
,.
Selainasetukset
Tämän valikon avulla voit kytkeä WAP-sivuilla
olevien kuvien lataamisen päälle ja pois päältä. Valitse
Ei koskaan tai Aina ja vahvista painamalla ,.

Ei koskaan -vaihtoehdon valitseminen nopeuttaa
sivujen lataamista.

Välimuisti
Valikon avulla voit tyhjentää puhelimen muistista
alueen, johon tallennetaan WAP-istunnon aikana
katsotut sivut. Valitse Tyhj. välimuisti ja vahvista
valintasi painamalla ,.

Autom. viestit
Tämän valikon avulla voit lukea ja hallita verkon ja/tai
operaattorin automaattisesti lähettämiä viestejä.
1. Jos saat automaattisen viestin, voit lukea sen

painamalla ,.
2. Muussa tapauksessa valitse Oper. palvelut > WAP

> Oper. palvelut > Autom. viestit ja katso
viestiluettelo painamalla ,.

Tärkeissä viesteissä on luettu/lukematon-kuvakkeen
ohessa huutomerkki.

3. Selaa luettel
haluamasi v

4. Jos viesti si
siirry vastaav

5. Jos haluat p
Autom. viest

6. Valitse poist
,.

Kun selaat intern
asetuksia painam

Oper. palvelut- 
asetukset on kuv

Kotisivu
Toiminnolla siir
kotisivuille.

Takaisin
Toiminnolla siir

Sinun on täytyny
kuin tämä vaiht

Asetukset



WAP

Edelleen 1. Valitse selatessa kuva painamalla + tai -.
korostettuna, käytä Asetuksia

. Valitse Tallenna nimellä ja paina

utessasi uudelleen ja tallenna se
namalla ,.

on: vahvista painamalla ,.

ottaminen
APia käyttäessä:
taaminen lopettaa WAP-
nykyisen istunnon. Puhelun
 palaa viimeksi selaamallesi
e yhteys on katkaistu.
ääminen palauttaa sinut
n.
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Toiminnolla siirrytään seuraavalle sivulle (eli sivulle
jossa olit, ennen kuin valitsit Takaisin).

Virkistä
Toiminto lataa nykyisen sivun uudelleen palvelimelta.

Tallenna kotisivuksi
Valikon avulla voit tallentaa nykyisen WAP-sivun
oletussivuksi. 
1. Valitse Tallenna kotisivuksi ja paina ,.

Selaamasi sivun osoite tulee automaattisesti
näkyviin Osoite-kenttään.

2. Syötä kotisivun nimi ja paina ,.
3. Kotisivun nimi on ensimmäisenä Oper. palvelut

-valikon luettelossa. Voit siirtyä suoraan tälle
sivulle painamalla perustilassa @.

Tallenna nimellä
Valikon avulla voit tallentaa WAP-sivuilla olevia
kuvia.

2. Kun kuva on 
painamalla @
,.

3. Nimeä kuva hal
Kuva-albumiin pai

Poistu
Lopettaa WAP-istunn

Puhelun vastaan
Kun saat puhelun W
1. Puheluun vas

sovelluksen ja 
jälkeen puhelin
sivulle, mutta its

2. Puhelun hylk
esikatselunäyttöö
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rto, jos ei vastausta -toiminto päälle
 6 1 # ja (.

rto, jos tavoittamattomissa -toiminto
 * 6 2 # ja (.

at tiedot GSM-merkkijonoista

t (kuten puhelinvastaajat ja
ellyttävät, että puhelin lähettää
a, jotka tunnetaan myös nimellä
alit. Näitä käytetään salasanojen,

eroiden, soittajan valintojen jne.

DTMF-signaaleja puhelun aikana
äimiä 0 - 9, * ja #.
 liittää DTMF-signaaleja
n ennen sen valintaa (ja tallentaa
linmuistioon). Puhelinnumero ja
rotettava toisistaan odotusmerkillä.

tusmerkit
ä tauko- tai odotusmerkin, paina ja
 #. Näytöllä näkyvä w on

alit
Operaattorin palvelut

15 • Operaattorin 
palvelut

Useimmat Oper. palvelut -valikon kohteista (esim.
Palvelunro, Palvelut) riippuvat liittymästä ja ovat
operaattorikohtaisia: puhelimesi tukee palveluja, jos
ne kuuluvat liittymääsi. Tästä johtuen seuraavat
valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä. Kysy
tarkemmat tiedot saatavuudesta ja hinnoista
operaattorilta.

Palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää puhelun
soittamista tai tekstiviestin lähettämistä, mistä
voidaan periä maksu.

Puhelin tukee normaaleja GSM-merkkijonoja, jotka
voidaan syöttää näppäimistöltä verkon tarjoamien
palveluiden käyttöönottoa varten.
• Esimerkki 1
Laita puhelu odottaa -palvelu päälle painamalla *
4 3 # ja (.
• Esimerkki 2
Selvitä onko tunnustiedot lähetetty painamalla *
# 3 1 # ja (.

• Esimerkki 3
Laita puhelunsii
painamalla *
• Esimerkki 4
Laita puhelunsii
päälle painamalla

Kysy tarkemm
operaattoriltasi.

Jotkin palvelu
hakulaitteet) ed
DTMF-signaalej
äänitaajuussigna
takaisinsoittonum
lähettämiseen.
Voit lähettää 
painamalla näpp
Voit myös
puhelinnumeroo
numeron Puhe
DTMF-osa on e

Tauko- ja odo
Jos haluat syöttä
pidä painettuna

GSM-merkkijonot

DTMF-signa



Operaattorin palvelut

odotusmerkki ja p on taukomerkki. Puhelin tulkitsee odottamaan ja sen numero näkyy näytön
een numeroon soitetaan.
a puheluiden välillä, paina ,
. Aina kun vaihdat puheluiden
ssä oleva puhelu laitetaan
dottamassa olevaa jatketaan.
taa käynnissä olevan puhelun,
nnissä oleva puhelu lopetaan ja
a odottaa edelleen.
aa odottamassa olevan puhelun,
itsemalla Vaihda ja paina ).

aan valita näppäimistön avulla

ainamalla - ja valitsemalla

namalla + ja valitsemalla

toisen puhelun ensimmäistä
ässäsi on tämä toiminto). Kun

 puhelin antaa merkkiäänen ja
dottaa.

n vastaaminen
88

ensimmäisen taukomerkin odotusmerkiksi. Kun
soitat numeroon, jossa on odotusmerkki, puhelin
valitsee ensimmäisen osan (puhelinnumeron) ja
odottaa puhelun yhdistymistä, ennen kuin lähettää
loput numerot DTMF-signaaleina. Ensimmäistä
seuraavat taukomerkit ovat normaaleja
taukomerkkejä, jotka aiheuttavat 2,5 sekunnin tauon.

Esimerkki: puhelinvastaajan käyttö
Jos haluat kuulla puhelinnumerossa 12345678 olevan
puhelinvastaajasi (salasana esim. 8421) kaikki viestit
(koodi esim. 3), voit soittaa: 12345678w8421p3.
Puhelin soittaa numeroon 12345678 ja odottaa, että
puhelu yhdistyy. Kun puhelu on yhdistynyt, puhelin
lähettää 8421 (salasana), odottaa 2,5 sekuntia ja
lähettää viimeisen numeron. Jos 2,5 sekunnin tauko ei
ole riittävän pitkä tarkoitukseesi, voit lisätä tauon
pituutta laittamalla useita taukomerkkejä peräkkäin.

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai
odottavan puhelun aikana. Voit vaihdella kahden
puhelun välillä (näytöllä näkyvä hinta riippuu
operaattorisi hinnoista).
1. Kun puhelu on käynnissä, näppäile numero ja

paina (. Ensimmäinen puhelu laitetaan

alareunassa. Tois
2. Jos haluat vaihta

ja valitse Vaihda
välillä, käynni
odottamaan ja o

3. Jos haluat lopet
paina ). Käy
odottamassa olev

4. Jos haluat lopett
vaihda siihen val

Huomaa:
Toinen numero void
tai:
- puhelinmuistiosta p
nimi,
- puhelulistasta pai
numero.

Voit vastaanottaa 
puhuessasi (jos liittym
saat toisen puhelun,
näytöllä näkyy Puh. o

Toisen puhelun soittaminen Toiseen puheluu
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stä

ä puhelua ja toinen odottaa, voit
lmannen puhelun. Puhelin antaa
oit joko lopettaa toisen aiemmista
n kolmanteen vastaamista tai tuoda
n neuvotteluun (katso alta). Tämä
 kahteen samanaikaiseen yhteyteen

a yksi odottaa).

stä

it käyttää neuvottelua soittamalla
ita samanaikaisia puheluita tai luoda
vottelun useasta meneillään olevasta

vottelussa voi olla enintään viisi
n aikaan ja se voidaan lopettaa
 Tällöin kaikki puhelut katkaistaan.
ttaa samanaikaisia puheluita, soita
listi neuvottelun ensimmäiselle
ensimmäinen henkilö vastaa, aloita
 kohdassa ”Toisen puhelun
vatulla tavalla. Kun toinen henkilö

 puheluun vastaaminen
Operaattorin palvelut

Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun täytyy:
- hankkia liittymääsi tämä toiminto,
- asettaa äänipuheluiden soitonsiirto pois päältä
(sivu 78),
- asettaa puhelu odottaa -toiminto päälle (sivu 79).

Jos saat toisen puhelun, paina ,, jonka jälkeen
voit:
• vastata toiseen puheluun: ensimmäinen laitetaan

odottamaan ja voit puhua toista puhelua. Jos
haluat vaihtaa puheluiden välillä, paina , ja
valitse Vaihda. Aina kun vaihdat puheluiden
välillä, käynnissä oleva puhelu laitetaan odot-
tamaan ja odottamassa olevaa jatketaan. Jos ha-
luat tuoda uuden soittajan neuvotteluun, paina
, ja valitse Neuvottelu.

• hylätä toisen puhelun
• lopettaa ensimmäisen puhelun, jolloin toinen

alkaa soida.

 Huomaa:
- Jos haluat vastata puheluun, paina (; jos haluat
hylätä sen, paina ).
- Jos olet laittanut 'Jos varattu' -soitonsiirron päälle
(katso ”Puhelun siirto” sivu 78), et saa lainkaan
muita puheluita, koska ne siirretään aina, kun linja
on varattu.

Riippuu liittymä

Kun puhut yht
vastaanottaa ko
merkkiäänen. V
puheluista enne
soittajan mukaa
palvelu rajoittuu
(yksi käynnissä j

Riippuu liittymä

Vo
use
neu

puhelusta. Neu
henkilöä samaa
painamalla ).
Kun haluat soi
ensin normaa
henkilölle. Kun 
toinen puhelu
soittaminen” ku

Kolmanteen

Neuvottelu

�����

���



Operaattorin palvelut

vastaa, paina,ja valitse Neuvottelu. Toista prosessi, henkilön kanssa (muut osallistujat laitetaan

n olevan tai odottavan puhelun.
un, kun siirto on tehty. Paina
, valitse Siirto ja paina ,.

oaa puhelun siirrosta, joka
uheluun vastaamista (katso

tonsiirto
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kunnes viisi henkilöä ovat puhelimessa.
Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja neuvottelussa
on vähemmän kuin viisi henkilöä, voit hyväksyä
uuden puhelun painamalla ,. Paina uudelleen
, ja lisää uusi henkilö neuvotteluun valitsemalla
Neuvottelu. Jos saat neuvottelun aikana puhelun ja
neuvottelussa on jo viisi henkilöä, voit vastata
puheluun, mutta et lisätä henkilöä neuvotteluun.
Voit käyttää neuvottelun aikana Osallistujat-asetuksia
painamalla ,. Poista osallistuja neuvottelusta
valitsemalla Poista osall. ja vahvista painamalla ,
tai valitse Yksityinen, jos haluat puhua vain tämän

odottamaan).

Riippuu liittymästä

Voit siirtää meneillää
Voit katkaista puhel
puhelun aikana ,

Tämä toiminto er
tapahtuu ennen p
sivu 78).

Manuaalinen soi
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ä puhelinta turvallisessa paikassa ja
ienten lasten ulottuvilta.

irjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri
aan se ulkoa. 

n ja irrottaa sen akun, jos et käytä sitä

din puhelimen ostamisen jälkeen ja
oituksia päälle Turvallisuus-valikosta.

en suunnittelussa on noudatettu
via lakeja ja säännöksiä. Se saattaa
in aiheuttaa häiriötä muille
itteille. Siksi on hyvä noudattaa
en käyttöä koskevia paikallisia

äännöksiä. Säännökset puhelimen
oissa ja lentokoneissa ovat erityisen

n mahdollisista terveysvaikutuksista
tu huolta julkisuudessa.
dardit on laadittu suojaamaan
lle altistumiselta nykyisten
 GSM-teknologiaa koskevien
 perusteella. Matkapuhelimesi
kaikkia voimassa olevia
Varotoimet

Matkapuhelin on matalatehoinen
radiolähetin ja -vastaanotin. Käytettäessä se
lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja.
Radioaallot kuljettavat äänen tai datan

tukiasemaan, joka on kytketty puhelinverkkoon.
Verkko säätelee puhelimen lähetystehoa.
• Puhelin lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja

GSM-taajuudella (900/1800 MHz).
• GSM-verkko säätelee lähetystehoa (0,01 - 2 W).
• Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstan-

dardien mukainen.
• Puhelimessa oleva CE-merkki osoittaa puheli-

men vastaavan eurooppalaisia sähkömagneetti-
suutta (Viite 89/336/EEC) ja heikkovirtalaitteita
(Viite 73/23/EEC) koskevia direktiivejä.

Puhelimesi on sinun vastuullasi. Jotta itsellesi, muille
tai puhelimelle ei aiheudu vahinkoa, lue kaikki
turvallisuusohjeet, noudata niitä ja tee ne selväksi
kaikille, jotka lainaavat puhelintasi. Estääksesi
asiattoman käytön voit:

Säilyttä
poissa p
Olla k
muistam

Sulkea puhelime
pitkään aikaan.
Vaihtaa PIN-koo
laittaa puheluraj

Puhelim
soveltu
kuitenk
sähköla

kaikkia puhelim
suosituksia ja s
käytöstä ajoneuv
tiukkoja.
Matkapuhelimie
on kannet
Turvallisuusstan
radioaaltoenergia
radioaalto- ja
tutkimustulosten
noudattaa 

Radioaallot



turvallisuusstandardeja ja radio- ja telepäätelaitteita Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että
 käytettävät sähkölaitteet eivät
dioaalloista.

hdistinta:
 puhelin aina vähintään 15 sent-
ydämentahdistimesta mahdollis-
lttämiseksi.
ta rintataskussa.
uhelinta sydämentahdistimen
korvalla.
s epäilet sen aiheuttavan häir-

itetta, tarkista lääkäriltä ja
stajalta, onko kyseinen laite
en aiheuttamalla häiriölle.

eita noudatetaan, puhelimen
n kesto paranevat, radiosäteily
rvallisuus varmistuu:

imen käyttäjät

käyttäjät

arantaminen
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koskevaa direktiiviä 1999/5/EC.

Huonosti suojatut tai herkät sähkölaitteet saattavat
häiriintyä radioaalloista. Tämä häiriö saattaa aiheuttaa
onnettomuuksia.

Ennen kuin nouset lentokoneeseen ja/tai
pakkaat puhelimen matkatavaroihisi:
matkapuhelimen käyttö lentokoneessa

saattaa olla vaaraksi koneelle, häiritä
matkapuhelinverkkoa ja olla laitonta.

Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa
paikoissa, joissa on lääketieteellistä
laitteistoa.

Räjähdysalttiissa ympäristöissä (esim.
huoltoasemilla tai paikoissa, joiden ilmassa
on hiukkasia, kuten metallipölyä).
Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa

(silloinkin kun ajoneuvo on pysäköity) tai
maakaasuautoissa. Varmista ensin, että ajoneuvo
noudattaa soveltuvia turvallisuusvaatimuksia.
Paikoissa, joissa neuvotaan sulkemaan
radiolähettimet, kuten louhoksilla ja muissa paikoissa,
joissa on käynnissä räjäytystöitä.

ajoneuvossa
häiriinny ra

Jos käytät sydämenta
• Pidä päällä oleva

timetrin päästä s
ten häiriöiden vä

• Älä pidä puhelin
• Älä käytä p

puolella olevalla 
• Sulje puhelin, jo

iöitä.

Jos käytät kuulola
kuulolaitteen valmi
herkkä matkapuhelim

Kun seuraavia ohj
suorityskyky ja aku
vähenee ja käytön tu

Sulje aina puhelimesi

Sydämentahdist

Kuulolaitteiden 

Suorituskyvyn p
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uhelimen omaa laturia.
kkua polttamalla.
ai avaa akkua.
metalliesineiden (kuten avaimien)
kosulkua akun liittimien välille.
mista kuumuudelle (yli +60°C), kos-
yövyttäville aineille.
vain Philipsin lisälaitteita, koska
 lisälaitteiden käyttäminen saattaa
ittaa puhelintasi ja mitätöidä sen

.
 valtuutettu teknikko vaihtaa
osat välittömästi Philipsin varaosilla.

en käyttäminen ajaessasi häiritsee
mistä, mikä saattaa olla vaarallista.

ta seuraavia ohjeita:
 kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi
limen käyttämistä.
sasi ja puhelinta käyttäessäsi
nnöksiä.
ää puhelinta autossa, asenna tähän
unniteltu handsfree-sarja ja keskitä
iosi ajamiseen.

helinta ajaessasi
Parhaimman käyttömukavuuden
saavuttamiseksi puhelinta suositellaan
käytettäväksi normaalissa käyttöasennossa
(silloin kun käytössä ei ole handsfree-tila tai
-lisälaite).

• Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille.
• Käsittele puhelinta varoen. Väärinkäyttö mitätöi

takuun.
• Älä upota puhelinta nesteeseen; jos puhelin kas-

tuu, kytke se pois päältä, poista akku ja anna kui-
vua 24 tuntia ennen käyttöä.

• Puhdista puhelin pyyhkimällä sitä pehmeällä lii-
nalla.

• Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen
kuluttaa saman verran energiaa. Puhelin kuluttaa
kuitenkin vähemmän energiaa perustilassa, kun
sitä pidetään samassa paikassa. Kun liikut puheli-
men ollessa päällä, puhelin kuluttaa enemmän
energiaa, koska sen täytyy lähettää päivitettyjä
sijantitietoja verkkoon. Akkua voidaan säästää
myös asettamalla taustavalon päälläoloaika
lyhyemmäksi ja välttämällä turhaa valikkojen
selaamista.

• Puhelin toimii ladattavan akun avulla.

• Käytä vain p
• Älä hävitä a
• Älä taivuta t
• Älä anna 

aiheuttaa oi
• Vältä altistu

teudelle tai s
Käytä 
muiden
vahingo
takuun

Varmista, että
vahingoittuneet 

Puhelim
keskitty
Nouda
Keskitä

auto ennen puhe
Noudata ajaes
maakohtaisia sää
Jos haluat käytt
tarkoitukseen su
silti kaikki huom

Akun tiedot

Älä käytä pu



Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä puhelimen hävittämistä koskevia säännöksiä ja suosi

yt akut ja pakkausmateriaalit
asianmukaista hävittämistä

eilla.
aatikko, jonka päällä on rasti,
taa, että akkua ei saa hävittää
en sekajätteen seassa.

kasymboli osoittaa, että
smateriaali on kierrätettävissä.

 pistesymboli osoittaa, että
ista pakkausten talteenotto- ja
sjärjestelmää on tuettu
llisesti.

laatikossa ja -pussissa oleva,
istä nuolista muodostuva symboli
a materiaalien kierrätettävyyden
ittaa valmistusmateriaalin.
94

auton turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden
toimintaa.
Auton äänitorven tai valojen käyttämisen osoittamaan
saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa.
Tarkista paikalliset säännökset.

Kuumalla säällä tai pitkittyneen auringon valolle
altistumisen jälkeen (esim ikkuna- tai kojelaudalla)
puhelimen kotelon lämpötila saattaa nousta varsinkin,
jos siinä on metallinen pinta. Käsittele puhelinta
varovasti ja vältä sen käyttöä, kun ympäristön
lämpötila on yli 40°C.

Noudata paikallisia puhelimen pakkauksen,
loppuun kuluneiden akkujen ja vanhan

kierrätystä.
Philips on merkinn
kierrätystä ja 
edesauttavilla symbol

EN 60950 -normi

Ympäristönsuojelu

Akku: Roskal
tarkoit
tavallis

Pakkaus:
Silmuk
pakkau

Vihreä
kansall
kierräty
taloude
Muovi
kiertäv
osoitta
ja ilmo
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(tai 

iin

Näyttö reagoi hitaasti
alhaisissa lämpötiloissa. Tämä
on normaalia eikä vaikuta
puhelimen toimintaan. Vie
puhelin lämpimämpään
paikkaan ja yritä uudelleen. 
Muussa tapauksessa ota
yhteyttä puhelimen myyjään.

Paina ja pidä painettuna c
tai sulje puhelin, tarkista, että
SIM-kortti ja akku on
asennettu oikein, ja laita
puhelin takaisin päälle.

Tämä toiminto riippuu
verkosta ja liittymästä. Jos
verkko ei lähetä soittajan
numeroa, puhelimessa näkyy
sen sijaan teksti Puhelu 1. Kysy
tarkemmat tiedot asiasta
operaattorilta.

Jotkin verkot eivät salli
viestien lähettämistä muihin
verkkoihin. Kysy tarkemmat
tiedot asiasta operaattorilta.
Vianmääritys
Puhelin ei mene 
päälle

Poista ja asenna akku
uudelleen (katso sivu 7).
Lataa akkua, kunnes
akkukuvake lakkaa
vilkkumasta. Irrota laturi ja
yritä laittaa puhelin päälle.

Näytöllä näkyy SIM 
estynyt, kun laitat 
puhelimen päälle

Puhelinta on yrittänyt käyttää
joku, joka ei tiennyt PIN- tai
PUK-koodeja. Ota yhteyttä
palveluntarjoajaan.

- ja -
kuvakkeet eivät näy

Yhteys verkkoon on
katkennut. Joko olet
katvealueella (tunnelissa tai
korkeiden rakennusten
välissä) tai verkon
kantavuusalueen ulko-
puolella. Kokeile toista
paikkaa tai ota yhteyttä
operaattoriin avun tai tietojen
saamiseksi verkosta.

Näyttö ei reagoi 
reagoi hitaasti) 
näppäinpainalluks

Puhelin ei palaa 
perustilaan

Puhelin ei näytä 
saapuvien 
puheluiden 
numeroita

Tekstiviestien 
lähettäminen ei 
onnistu



Jotkut ominaisuudet
riippuvat verkosta. Ne ovat
saatavilla vain, jos verkko ja
liittymäsi tukevat niitä. Kysy
tarkemmat tiedot asiasta
operaattorilta.

Tarkista, että SIM-kortti on
syötetty oikeassa asennossa
(katso sivu 7). Jos ongelma ei
poistu, SIM-kortti saattaa olla
vioittunut. Ota yhteyttä
operaattoriin.
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Näytöllä lukee IMSI-
häiriö

Ongelma on liittymässä. Ota
yhteyttä operaattoriin.

JPEG-kuvien 
vastaanottaminen ja/
tai tallentaminen ei 
onnistu

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos
se on liian suuri tai väärässä
tiedostomuodossa. Jos haluat
tarkempia tietoja asiasta,
katso sivu 58.

Akkua ladatessa 
akkukuvakkeessa ei 
näy palkkeja ja 
ulkoreuna vilkkuu

Lataa akkua vain
ympäristössä, jonka lämpötila
on 0°C - 50°C.
Muussa tapauksessa ota
yhteyttä puhelimen myyjään.

Näytöllä lukee SIM-
virhe

Tarkista, että SIM-kortti on
syotetty oikeassa asennossa
(katso sivu 7). Jos ongelma ei
poistu, SIM-kortti saattaa olla
vioittunut. Ota yhteyttä
operaattoriin.

Puheluiden 
vastaanottaminen ei 
onnistu

Varmista, että "ehdollinen
soitonsiirto"- tai "ehdoton
soitonsiirto" -ominaisuudet
eivät ole päällä (katso
sivu 78). 

Yritettäessä käyttää 
valikon ominaisuutta 
puhelin näyttää Ei 
sallittu

Näytöllä lukee 
Asenna SIM
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Puhelin ei toimi 
kunnolla autossa

Autossa on paljon
sähkömagneettisia aaltoja
vaimentavia metalliosia, jotka
saattavat vaikuttaa puhelimen
toimintaan. Saatavilla oleva
autotarvikesarja sisältää
ulkoisen antennin ja
mahdollistaa puheluiden
soittamisen ja niihin
vastaamisen puhelimeen
koskematta.
Tarkista paikallisilta
viranomaisilta, onko
puhelimen käyttö ajaessa
sallittu.
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Kuvakkeet
Perustilassa ulkoisella tai päänäytöllä näkyy
samanaikaisesti useita kuvakkeita.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla.
Saatat olla katvealueella. Siirry toiseen paikkaan.

Äänetön - Puhelin ei soi, kun saat puhelun.

Värinä - Puhelin värisee, kun saat puhelun.

GPRS käyttöön - Puhelin on yhteydessä
GPRS-verkkoon.

Tekstiviesti - Olet saanut uuden viestin.

 Ääniposti - Olet saanut äänipostia.

Akku - Palkit osoittavat akun varauksen (4
palkkia = täynnä, 1 palkki = lähes tyhjä).

Herätyskello on päällä.

Verkkovierailu - Puhelin käyttää muuta
kuin omaa verkkoa (erityisesti ulkomailla).

Viestit täynnä - Viesteille varattu muisti on
täynnä. Poista vanhoja viestejä, jotta voit
vastaanottaa uusia.

Ehdoton soitonsiirto numeroon - Kaikki
saapuvat puhelut ohjataan numeroon, joka
ei ole ääniposti.

Soitonsiirto äänipostiin - Kaikki puhelut
ohjataan äänipostiin.

Kotikenttä - Operaattorin suunnittelema
vyöhyke. Riippuu liittymästä, kysy
lisätietoja operaattorilta.

GSM-verkko: puhelin on yhteydessä GSM-
verkkoon.
Vastaanoton laatu: mitä useampi palkki
näkyy, sitä parempi on vastaanoton laatu.

Pikaviesti-vaihtoehto on Päällä.

Muisti täynnä - Puhelimen muisti on
täynnä. Poista kohteita, jotta uusille tulee
tilaa.

Multimediaviesti - Olet saanut uuden
multimediaviestin.
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Philipsin lisälaitteet

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni
mahtuakseen salkkuun tai käsilaukkuun.

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen handsfree-
järjestelmä, joka tarjoaa korkean äänenlaadun. Sarjan
voi liittää ajoneuvon lisälaiteliitäntään.

Johdossa oleva vastauspainike tarjoaa helpon
vaihtoehdon puhelimen etsimiselle. Voit vastata
saapuvaan puheluun painamalla painiketta ja
perustilassa asettaa äänivalinnan päälle.

Joissain maissa puhelimen käyttö ajaessa on kielletty.
Turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että
autotarvikesarjan asentaa erikoistunut teknikko.

Läpinäkyvä ja pehmeästä muovista tehty suojalaukku,
joka mahdollistaa näppäimien painamisen, mutta
suojaa puhelinta kolhuilta ja naarmuilta. Sisältää
kantohihnan.

Jotta saat täyden hyödyn Philips-puhelimestasi ja
vältät takuun raukeamisen, hanki aina Philipsin
lisälaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan
puhelimesi kanssa. Philips ei ole vastuussa
valtuuttamattomien lisälaitteiden käytöstä
aiheutuneista vahingoista. Kysy Philipsin lisälaitteita
paikasta, josta ostit puhelimesi.

Laturi

Autotarvikesarja

Stereokuulokkeet

Suojalaukku
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Vaatimustenmukaisuus
Me, 
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
RANSKA

vakuutamme, että tuote
Philips 535
CT 5358
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

jota tämä vakuutus koskee, on seuraavien standardien
mukainen:

EN 60950, EN 50360 ja EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vakuutamme täten, että kaikki oleelliset
testaustoimenpiteet on suoritettu ja että yllä mainittu
tuote on kaikkien direktiivin 1999/5/EC keskeisten
vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC pykälässä 10 mainittua ja
liitteessä V kuvattua vaatimusten mukaisuuden
arviointimenettelyä on noudatettu liittyen pykäliin
3.1 ja 3.2 yhteistyössä seuraavan ilmoitetun laitoksen
kanssa:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tuntomerkki: 0168

Edellä mainittuun laitteeseen liittyvää teknistä
dokumentaatiota säilytetään osoitteessa:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
RANSKA

Le Mans, 13. marraskuuta 2003
Jean-Omer Kifouani

Laatujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen,
palauta se ostopaikkaan tai Philipsin
huoltokeskukseen. Jos tarvitset huoltopalveluja
ulkomailla, saat huollon yhteystiedot Philipsin
kyseisen maan tukikeskuksesta.


