


Avaa painamalla ) ja sul-
je painamalla pitkään ).

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

Paina ja pidä sivunäppäimiä
perustilassa puhelimen
ollessa auki.

Alemman sivunäppäimen
lyhyt painallus mykistää
soivan puhelimen.

Syötä numero näppäimistön
avulla ja soita painamalla
(.

Paina (, kun puhelin soi.

Paina sivunäppäimiä puhe-
lun aikana.

Paina ).
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. Laite on
tarkoitettu käytettäväksi GSM/GPRS-verkoissa.

Näppäimistö

Mikrofoni

Navigointi- ja
,-näp-

päimet

65 000 värin
päänäyttö

CKamera-
näppäin

c-
näppäin

(
Vastaus-
näppäin

Lopetus- ja )
päälle/pois-
näppäimet

Sivunäp-
päimet (voi-
makkuus)

Puheli-
men 
takana: 
kamera  
ja 4 000 värin 
ulkoinen näyttö

Kuinka...

Avaan ja suljen 
puhelimen

Syötän PIN-koodin

Asetan soittoäänen 
voimakkuuden

Soitan puhelun

Vastaan puheluun

Asetan puheen 
voimakkuuden

Lopetan puhelun



töllä näkyvä pyöreä kuvakesilmukka.
ke edustaa jotakin puhelimen
 toimintoa.

et eivät mahdu ruuudulle; kätketyt
n selaamalla < tai>.

ääsee painamalla perustilassa ,.
apäivään) tai> (myötäpäivään) ja
 haluamasi ominaisuus tai toiminto

Paina ,, valitse toiminto
siirtymällä <tai >ja
siirry alivalikkoon paina-
malla ,. Toista jokaiselle
haluamallesi toiminnolle.

MS-
Paina perustilassa <.

 Paina perustilassa > (avaa
nimiluettelon, josta voit vali-
ta vastaanottajan).

eran Paina perustilassa C.

in Paina ja pidä 0.
Karuselli on näy
Jokainen kuva
ominaisuutta tai

Kaikki kuvakke
saadaan näkyvii

Pääkaruselliin p
Siirry< (vast
paina,, kun

Hylkään puhelun

Paina ) tai pidä jompaa
kumpaa sivunäppäintä pai-
nettuna (puhelimen ollessa
suljettuna).

Pääsen päävalikkoon Paina perustilassa ,.

Pääsen Nimet-
valikkoon Paina perustilassa -.

Käytän Nimet-
valikkoa

Selaa luetteloa painamal-
la+tai-ja soita paina-
malla (.

Pääsen Puhelulistaan Paina perustilassa +.

Siirryn edelliseen 
valikkoon Paina c.

Palaan valikoista 
nopeasti perustilaan

Paina ja pidä c tai paina
).

Katson viimeksi 
soitetun puhelun Paina perustilassa (.

Käytän ohjelmoitua 
Äänikomentoa

Paina ja pidä painettuna
,.

Käytän 
valikkotoimintoa

Avaan nopeasti M
valikon

Lähetän nopeasti
tekstiviestin

Käynnistän Kam

Käynnistän WAP

Karuselli



on valittuna, tai peru painamalla c. Näkyviin tulee avulla voit valita tai säätää kaikkia puhelimen
ttöoppaan eri luvuissa kuvatuilla

saattavat muokata perusnäyttöä
, uusi viesti jne.). Siirry kyseiseen
a , tai palaa perusnäyttöön
alikaruselli tai luettelo.

Painamalla +tai - voidaan vaihtaa kahden
vaihtoehdon välillä, kuten Päälle/Pois päältä, Lisää/
vähennä jne.

Selaa karuselleja ja luetteloita, kunnes löydät
haluamasi ominaisuuden tai toiminnon. Kun selaat
luetteloa, näytön oikealla puolella oleva vierityspalkki
näyttää sijaintisi luettelossa. Navigointinäppäimen

toimintoja tämän käy
tavoilla.

Jotkin tapahtumat 
(vastaamaton puhelu
valikkoon painamall
painamalla c.

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

paikalleen kuvan osoittamalla tavalla:
ikea reuna puhelimen oikeaa reunaa

aina kunnes akku napsahtaa paikal-

limen takakansi takaisin paikalleen:
nen yläosa puhelimen yläreunassa

noihin 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. SIM-kortti sisältää liittymän tiedot, oman
puhelinnumerosi ja muistin, johon voit tallentaa
puhelinnumeroita ja viestejä (katso ”Nimet” sivu 19).

1. Irrota puhelimen takakansi painamalla ja
liu'uttamalla sitä kuvan osoittamalla tavalla.

2. Poista SIM
pohjaan ast
että kortin l

3. Laita akku 
laita akun o
vasten ja p
leen.

4. Laita puhe
ripusta kan
oleviin sara
lukkiutuu.

SIM-kortin syöttäminen

1.
2.



Alkutoimet

numeronäppäimiä (poista numero painamalla c).

etoja päiväyksen ja ajan
 sivu 29.

SIM-kortin puhelinmuistiota
kerralla, katso ”Puhelinluettelo”

istaa jo nimiä sisältävän SIM-
ytään, haluatko kopioida SIM-
istion puhelimen sisäiseen
eru painamalla c tai hyväksy
helimen sisäinen puhelinmuistio
en puhelinmuistio. Jos haluat

-kortin puhelinmuistioon, katso
u 19.

avan akun avulla. Uusi akku on
a hälytys ilmoittaa, kun akku on
on täysin tyhjä, sen kuvake tulee
inuutin lataamisen jälkeen.

helinmuistion 

nen
2

5. Poista näyttöjä ja kameran linssiä suojaavat
kalvot ennen käyttöä.

Laita puhelin päälle painamalla )-näppäintä.
Syötä tarvittaessa PIN-koodi (4 - 8 merkin mittainen
SIM-kortin salainen koodi). Operaattori tai
jälleenmyyjä on asettanut PIN-koodin valmiiksi
puhelimeen. Jos haluat muuttaa PIN-koodia, katso
sivu 27.

Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa, SIM-
kortti lukkiutuu. Lukkiutunut SIM-kortti on
avattava operaattorilta saatavan PUK-koodin avulla.

Laittaessasi puhelinta ensimmäistä kertaa päälle
sinulta kysytään päiväystä. Aseta se painamalla

Aseta sitten aika.

Jos haluat lisäti
vaihtoehdoista, katso

Jos et kopioi 
ensimmäisellä käyttö
sivu 19.

Matkapuhelin tunn
kortin ja sinulta kys
kortin puhelinmu
puhelinmuistioon. P
painamalla ,. Pu
on aina oletusarvoin
vaihtaa takaisin SIM
”Puhelinluettelo” siv

Puhelin toimii ladatt
vain osittain ladattu j
lähes tyhjä. Jos akku 
näkyviin vasta 2 - 3 m

Puhelimen laittaminen päälle

Päiväyksen ja ajan asettaminen

SIM-kortin pu
kopioiminen

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

Saatat menettää kaikki henkilökohtaiset asetuksesi,
jos poistat akun puhelimen ollessa päällä.

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 kaikki 4 varausta osoittavaa

palkkia muuttuvat; kukin palkki edustaa noin
25 % varauksesta ja akun lataaminen täyteen
kestää noin tunnin ja 45 minuuttia.

- Kun kaikki 4 palkkia pysyvät paikallaan, akku
on täysin ladattu. Voit irrottaa laturin.
Puheaika on 2 - 4 tuntia ja valmiusaika 200 -
400 tuntia verkosta ja käyttöolosuhteista
riippuen.

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



Pääominaisuudet

, näet mahdollisesti soittajan
os olet tallentanut soittajan
imi näkyy numeron sijaan.
 painamalla (.
ainamalla ). Jos olet aktivoi-

uukku” -toiminnon (katso si-
siirretään toiseen numeroon tai

ainamalla ).

n Hiljennä-tilassa (katso sivu 6).
a näpp. v. (katso sivu 56), voit

painamalla mitä tahansa
).

 ominaisuuden avulla voit katsoa
lbumissa olevia kuvia (auto-
esti kuvaesityksenä tai käsin yksi
uudulta lisälaitteena myytävän
tai puhelimen (sisäiseltä) pää-

apeli television keltaiseen
(RCA) ja puhelimen äänilii-
 videokanava (CBVS).

ja lopettaminen

tys
4

2 • Pääominaisuudet

Paina perustilassa-. Näytön sisältö
saattaa vaihdella riippuen valitusta pu-
helinmuistiosta (SIM-kortin vai sisäi-

nen, katso ”Nimet” sivu 19).
Jos haluat selata puhelinmuistiota puhelun aikana,
paina ,ja valitse Katso luettelosta. Palaa puhe-
lunäyttöön painamalla kahdesti c .

Paina #, syötä etsimäsi nimen alussa olevia
kirjaimia ja siirry suoraan nimeen painamalla ,.

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
*.

Kun saat puhelun
puhelinnumeron. J
numeron, soittajan n
1. Vastaa puheluun
2. Hylkää puhelu p

nut ”Aktivoi l
vu 55), puhelu 
äänipostiin.

3. Lopeta puhelu p

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

Tämän
Kuva-a
maattis

kerrallaan) televisior
TV-kaapelin avulla 
näytöltä.
1. Kytke TV-ka

videoliitäntään 
täntään ja valitse

Puhelinmuiston käyttäminen

Puhelun soittaminen

�����

Vastaaminen 

TV-äänidiaesi

���		
��������
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uuden avulla voit lähettää nopeasti
ä koostuvan viestin.
eran käyttö painamalla perustilassa
äintä. Vaihda tarvittaessa Clip-tilaan
#.
inamalla kameranäppäintä; Tallenna

u tämän jälkeen automaattisesti.
amasi ääni tai viesti, peru painamalla
peta äänittäminen painamalla ,
odottaa, kunnes 30 sekunnin enim-
aika saavutetaan).
ltimediaviesti (jos haluat lisätietoja,
imediaviestit” sivu 40).

s on käytettävissä vain sisäisen puhe-
ssa, eikä toimi SIM-kortilla olevan
 kanssa.

uuden avulla voit tehdä yhdestä tai
estä ryhmän. Kun ryhmän jäsen

y yhdessä ryhmää vastaavan kuvan
le valittu soittoääni kuuluu.

lähetä ääniä ja kuvia

äe ja kuule kuka soittaa
Pääominaisuudet

2. Oletuskuva tulee automaattisesti näkyviin
television ruudulle ja puhelimen näytöllä näkyy
TV-äänidiaesitys-valikko.

3. Laita automaattinen kuvaesitys päälle valikosta
tai vaihda kuvia käsin painamalla + ja -.

TV-kaapeli tukee vain JPEG-kuvia VGA-kokoon
(640 x 480 pikseliä) saakka. Jos haluat lisätietoja
tästä ominaisuudesta, katso ”TV-äänidiaesitys”
sivu 50.

Puhelimessa on kamera, joten voit ottaa sillä kuvia ja
lähettää niitä ystävillesi ja sukulaisillesi. Jos haluat
tarkempia tietoja asiasta, katso ”Kuvien ottaminen”
sivu 14.

Navigointiruutu näkyy perustilassa ja sen avulla voit
katsella valikoita, joihin pääset käsiksi puhelimen
navigointinäppäimen avulla. Jos haluat lisätietoja sen
laittamisesta päälle ja pois päältä, katso ”Navigoin-
tiruutu” sivu 26.

Tämän ominais
kuvasta ja äänest
1. Aloita kam

kameranäpp
painamalla 

2. Ota kuva pa
ääni avautu

3. Äänitä halu
c tai lo
(voit myös 
mäisäänitys

4. Lähetä mu
katso ”Mult

Tämä ominaisuu
linmuistion kan
puhelinmuistion

Tämän ominais
useammasta nim
soittaa, se näky
kanssa ja ryhmäl

Kuvan ottaminen

Navigointiruutu

Foto Talk: 

Fotocall: n



Pääominaisuudet

1. Aloita kameran käyttö painamalla perustilassa paina < tai > ja valitse numero luettelosta,
itse Soita handsf.

, vaihda handsfree-toimintoon ja
kahdesti ,.

Äänet > Soittoäänet, paina ,
ettelosta siirtymällä +tai-.
amalla,.

halua, että puhelin soi puhelun
sa, voit ottaa soittoäänen pois
valitsemalla Asetukset > Äänet

, kunnes se on Päällä.

at puhelimen värisevän puhelun
sa, laita värinähälytys päälle va-
lla Asetukset > Äänet > Värinä

ttaminen päälle ei mykistä soit-
mykistää soittoäänen ja laittaa
älle, valitse Äänetön-tila edellä

aihtaminen

en laittaminen päälle

minen päälle
6

kameranäppäintä kerran ja ota kuva ystävästäsi
painamalla näppäintä toisen kerran.

2. Valitse Nimet > Asetukset > Ryhmäasetukset.
Nimeä ryhmä uudelleen ja valitse haluamasi
Soittoääni ja ystäväsi valokuva.

Kun luot yhden henkilön ryhmän, voit valita
Multimedia > Äänimuistio > Uusi, äänittää henkilön
puhetta ja valita äänityksen Soittoääneksi.

3. Valitse nimi puhelinmuistiosta, valitse Valitse
ryhmä ja liitä nimi uudelleennimeämääsi ryh-
mään.

Siirrä puhelin oman mukavuutesi ja turvallisuutesi
vuoksi pois korvan läheisyydestä, kun käytät
handsfree-ominaisuutta, erityisesti äänenvoimak-
kuutta lisätessä.

1. Jos valitsit SIM-kortin puhelinmuistion, valitse
nimi, paina kahdesti ,, valitse Soita handsf.
ja valitse numero painamalla,.

2. Jos valitsit sisäisen puhelinmuistion, toimi
samalla tavalla soittaaksesi oletusnumeroon tai

paina , ja val

Jos puhut jo puhelua
takaisin painamalla 

Valitse Asetukset > 
ja valitse soittääni lu
Vahvista valinta pain

Jos et 
saapues
päältä 

> Äänetön. Paina -

Jos halu
saapues
litsema

ja valitse Päällä.

Värinähälytyksen lai
toääntä. Jos haluat 
värinähälytyksen Pä
kuvatulla tavalla.

Soita handsfree

Soittoäänen v

Äänettömyyd

Värinän laitta

�	
���


�	��
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s haluat poistaa mikrofonin mykis-
sen puhelun aikana, paina,,

litse Puhe ja vahvista painamalla,.

eimmissa maissa keskustelun äänittä-
sestä on säädetty laissa. Kehoitamme
ytämään soittajan luvan äänit-
ollinen äänite tulisi myös säilyttää

na. Äänityksen enimmäispituus on 1
”Äänimuistio” sivu 51).

s haluat äänittää keskustelun puhelun
ana, paina ,, valitse Äänitä
helu ja paina,. Lopeta äänitys

,, tai lopettamalla puhelu:
an avulla voit nimetä äänitteen, joka
ltimedia > Äänialbumi-valikkoon.

tää puhelulistan, paina , ja valitse
Puhelulista > Nollaa. Nollaa puhe-
a kahdesti ,.

n poistaminen

n äänittäminen

n tyhjentäminen
Pääominaisuudet

Värinähätys kytkeytyy automaattisesti Pois, kun la-
turi liitetään puhelimeen.

Jos haluat tarkistaa oman puhelinnumerosi, paina
perustilassa-ja valitse Oma numero > Näytä.
Puhelinnumerosi näkyy, jos se on SIM-kortilla. Jos se
ei ole, valitse Uusi ja seuraa ohjeita.

Jos oma numerosi on tallennettu puhelinmuistioon,
voit tarkistaa sen puhelun aikana. Katso ”Puhelin-
muiston käyttäminen” sivu 4.

Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää
äänenvoimakkuutta siirtymällä navigointi-
näppäimellä + tai -.

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

Jo
tyk
va

Us
mi
py

tämiseen. Mahd
luottamuksellise
minuutti (katso 

Jo
aik
pu

painamalla c
muokkausikkun
tallennetaan Mu

Jos haluat tyhjen
Kutsutiedot > 
lulista painamall

Oman numeron tarkistaminen

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Mikrofonin mykistäminen

������

Mykistykse

Keskustelu

Puhelulista

����

�	
��	�������

������



Pääominaisuudet

e vain sisäistä puhelinmuistiota,
inmuistiota.

uhelinmuistion sisällön kerralla,
e Nimet > Asetukset > Tyhj.
sisältö painamalla ,.

ta kohde kerrallaan selaamisen
 painamalla + tai -.

äniluetteloa.

ion tyhjentäminen

aminen nopeasti
8

Jos haluat tyhjentää koko viestilistan kerralla, paina
, ja valitse Viestit > SMS > Lue viestit > Poista
kaikki. Nollaa viestilista painamalla kahdesti ,.

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

Tämä toiminto koske
EI SIM-kortin puhel

Jos haluat tyhjentää p
paina , ja valits
puh.muistio. Nollaa 

Voit selata luetteloi
sijasta sivu kerrallaan

Tämä ei koske soittoä

Viestilistan tyhjentäminen Puhelinmuist

Luettelon sela
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 s. 27
käyttöön / Uusi rekisteröinti /

et verkot / Parametrit

päivä s. 29
äyttö / Aseta päivä / Aikavyöhyke /
a / Aseta aika

. 30
 kielistä

 s. 30

 s. 32

iestit s. 32
viesti / Lue viestit / Asetukset / SMS-

osti s. 35
le postilaatikolle
et / Avaa postilaat. / Lähetä

. 40
otto / Otsikko / Aluekoodit
Valikkorakenne

3 • Valikkorakenne
Alla oleva taulukossa kuvataan matkapuhelimen
valikkorakenne (kolme ensimmäistä tasoa) ja ilmoi-
tetaan sivu, jolta löydät lisätietoja kyseisestä ominai-
suudesta tai asetuksesta.

Asetukset s. 23

Äänet s. 23
Äänetön / Soittoäänen voimakkuus /
Soittoäänet / Viestiääni / Taajuuskorjain /
Näppäinäänet / Äänihälytykset /
Värinähälytys

Näyttö s. 24
Animaatio / Etäkontrasti / Taustavalo /
Taustakuva / Taustakuva

Oikotiet s. 25
Pikanäppäimet / Äänikomennot /
Äänivalinta / Navigointiruutu

Turvallisuus s. 26
Julkiset nimet / Puheluiden estot / Muuta
koodit / PIN-koodi

Verkko
GPRS 
Mieleis

Aika ja 
Ajan n
Kesäaik

Kielet s
Luettelo

Esisäätö

Viestit

Tekstiv
Lähetä 
arkisto

Sähköp
Jokaisel
Asetuks

Jakelu s
Vastaan



Valikkorakenne

sitys s. 50

in s. 52

o s. 52

 52

4

 46
10

Pikaviesti s. 40

Multimediaviestit s. 40
Uusi MMS / Multimediaviestin
vastaanottaminen / Kansioiden hallinta /
Asetukset

Multimedia s. 48

Kuva-albumi s. 48
Luettelo kuvista

Äänialbumi s. 48
Luettelo äänistä

Esittely s. 51

Muistin tila s. 51

Äänimuistio s. 51

TV-äänidiae

Viihde s. 52

Euromuunn

Laskin s. 52

Herätyskell

Kalenteri s.

Tiilipeli s. 5

JAVA s. 54

Infrapuna s.
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ttorin palvelut s. 58

nro
alikossa olevat numerot riippuvat ope-
sta ja liittymästä, tarkista tiedot
oriltasi.

. 58

t
alikko riippuu operaattorista ja liit-

, tarkista asia operaattoriltasi.
Valikkorakenne

Kamera s. 14

Puhelutiedot s. 55

Puheluasetukset s. 55
Aktivoi luukku / Postilaatikot /
Automaattinen toisto / Joka näppäin vastaa /
Puhelu odottaa / Soittajan tunniste 

Puhelulista s. 56
Puhelulista / Nollaa

Laskimet s. 57

Nimet s. 19

Katso luettelosta

Asetukset
Tyhj. puh.muistio / Puhelinluettelo /
Ryhmäasetukset / Kopioi puh:een

Operaa

Palvelu
Tässä v
raattori
operaatt

WAP s

Palvelu
Tämä v
tymästä



stin tai numeroiden syöttö

Miten sitä käytetään?
at kirjaimia ja symboleita

syötät sanan "veli":
4. Näytöllä näkyy luet-

en sana: Teki.
 > ja valitse Veli.
Veli valinta painamalla , tai

kirjaimia.

hdotettujen sanojen luetteloa.

ta syöte.

 yksi sana painamalla lyhyesti,
kaikki teksti painamalla pitkään.

a normaaleista pieniin ja pienistä
 kirjaimiin.

a T9®-tilasta normaalitilaan ja
oiden syöttötilaan.

a symbolien ja välimerkkien
tilaan.
12 Tek

4 • Tekstin tai 
numeroiden syöttö

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

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 analy-

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

Näppäimet vastaav
seuraavalla tavalla:

Esimerkki: kuinka 
1. Paina835

telon ensimmäin
2. Selaa painamalla
3. Vahvista sanan 
1.

T9®-tekstinsyöttö

�����������������
����� !"#"$%

2 - 9 Syötä 

<tai > Selaa e

,tai 1 Vahvis

c Poista
poista 

0 Vaihd
isoihin

* Vaihd
numer

# Vaihd
syöttö
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rot ja symbolit löytyvät näppäimistä

us Pitkä 
painallus

 # = < > ( )
 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ 1

ä å æ ç 2

 ∆ Φ 3

ì 4

5

 ò ö 6

β Π Θ Σ 7

ù 8

 ø Ω Ξ Ψ 9

isojen ja pienten
n välillä

0

Tekstin tai numeroiden syöttö

Jos haluat käyttää normaalia tekstinsyöttöä, paina
*. Tässä menetelmässä halutun merkin
kirjoittaminen edellyttää useita näppäinpainalluksia:
"h" on 4-näppäimen toinen kirjain, joten sitä on
painettava kahdesti, jos haluat syöttää h-kirjaimen.

Esimerkki: kuinka syötät sanan "veli":
Paina 8, 8, 8 (TUV) 3, 3 (DEF),
5, 5, 5 (JKL), 4, 4, 4 (GHI).
Kun viesti on valmis, paina ,.

Kirjaimet, nume
seuraavasti:

Normaali tekstinsyöttö

Lyhyt painall

1
väli 1 @ _
& £ $ ¥ .
* + - %

2 a b c 2 à 

3 d e f 3 é è

4 g h i 4 Γ 

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ

7 p q r s 7 

8 t u v 8 ü 

9 w x y z 9

0 Vaihtaa 
kirjaimie



Kuvien ottaminen

Vaihda VGA- (640 x 480
pikseliä), Taustakuva- (128 x
160 pikseliä), Clip- (128 x
160 pikseliä) ja Fotocall-
tilojen (96 x 64 pikseliä)
välillä painamalla #. 

Vaihda tehosteesta (seepian-
ruskea, kohokuvioitu jne.)
toiseen painamalla navigoin-
tinäppäintä<(vasemmal-
le) tai>(oikealle).

Paina , kameran ollessa
päällä.

Paina , kameran ollessa
päällä.

Paina C heti kuvan otta-
misen jälkeen.

Paina c heti kuvan otta-
misen jälkeen.

Paina , heti kuvan otta-
misen jälkeen.

Paina 0.
14

5 • Kuvien ottaminen
Tässä puhelimessa olevan digitaalikameran avulla voit
ottaa valokuvia, joita voit sitten tallentaa puhelimeen,
käyttää taustakuvina tai lähettää ystävillesi.

Kuinka...

Laitan kameran päälle
ja pois päältä

Laita kamera päälle
painamalla C TAI paina
, ja valitse Kamera. Laita
kamera pois päältä paina-
malla pitkään c.

Zoomaan
lähemmäksi/
kauemmaksi

Muissa tiloissa paitsi VGA-
tilassa (katso edempänä
”Esikatselutilan asetukset”)
paina navigointinäppäin-
tä+ tai -.

Vaihdan kuvatilaa Vaihda Yö- ja Normaali-
tilojen välillä painamalla
*.

Vaihdan kameratilaa

Vaihdan tehostetta

Käytän
kameran asetuksia

Otan kuvan

Tallennan kuvan

Poistan kuvan

Käytän kuvan ase-
tuksia

Laitan ajastimen
päälle ja pois päältä
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pystysuorassa kaikissa kuvatiloissa ja
uva- (128 x 160 pikseliä), Clip-
seliä) ja Fotocall-tilojen (96 x 64
painamalla #. Valitsemasi kame-
kyy näytön alareunassa.

 voit äänittää ääniviestin heti kuvan
n. Jos haluat lisätietoja tästä tilasta,
: Clip-tilan käyttäminen” sivu 17.

 valita jonkin tehosteista, katso
ktitila” sivu 18.

dollistaa Itselaukaisu-vaihtoehdon
misen Päälle tai Pois päältä (katso
laukaisun avulla” sivu 16).

�&�����)*�)�)����
&+�+�&��,+�,��-��
�����+���((�
Kuvien ottaminen

Voit perua minkä tahansa valikon nykyisen toimin-
non ja palata perustilaan painamalla pitkäänc.

Esikatselutilan asetukset
Kameran esikatselunäytön saa näkyviin painamalla
C: kamera tarkentuu automaattisesti kohteeseen ja
näytön alareunassa näkyy kuvakkeita (Zoom, Efektit,
Kameratila, Shot) ja yläreunassa, jos laitettu päälle,
(Ajastin, Kuvatila).

Kaikki tässä osiossa kuvatut asetukset ja näppäin-
painallukset toimivat vain puhelimen ollessa kame-
ratilassa eli kun näytöllä näkyy esikatselu. Voit käyt-
tää niitä myös painamalla,(katso ”Asetukset”
sivu 18).

Pidä puhelinta 
vaihda Taustak
(128 x 160 pik
pikseliä) välillä 
ratilan kuvake nä

Clip-tilan avulla
ottamisen jälkee
katso ”Foto Talk

Kuvat

Kamera-
tila

Standardimuotoisen kuvan oletuskoko
on VGA 640 x 480 pikseliä. Jos haluat
koko näytön esikatselun, käännä pu-
helinta 90° vasemmalle ja pidä sitä
vaakatasossa.

Tässä tilassa näytön oikeaan alakulmaan
tulee näkyviin VGA-kuvake.

Efektit Voit
”Efe

Itselau-
kaisu

Mah
laitta
”Itse

���&'(&��&����
�)�(�����
���*�+)(.



Kuvien ottaminen

en määrä riippu asetuksista: mitä
itä suurempi tiedostokoko. Näet
apaata muistia ei ole tarpeeksi.
taa on poistettava ennen uuden
katso ”Muistin tila” sivu 51).

aan Kuva-albumiin, ne nimetään
 9999:ään saakka. Tämä ei
aa 9999 kuvaa, vaan että kuvat
ään saakka. Numerointi alkaa
ä.

lla
uvaihtoehto Päälle (katso edellä)

un kameran esikatselu siirtyy
äytöltä ulkoiselle: sulje puhelin,
ensa varaan ja suuntaa se niin,
u oikein.
n painamalla kumpaa tahansa
.

si käyttää valintoja, jotka ovat:
uva (multimediaviestin, sähkö-
tai infrapunan välityksellä),
kuva Kuva-albumiin, Muokkaa

 ota Uusi kuva.
16

Kuvan ottaminen
1. Jos itselaukaisu on Pois päältä ja kamera on

päällä, ota kuva painamalla kameranäppäintä.
2. Näkyville tuleva numero osoittaa kuvan järjes-

tysnumeron. Paina:

Tallennettavien kuvi
suurempi tarkkuus, s
varoitusviestin, jos v
Tässä tapauksessa da
kuvan tallentamista (

Kun kuvat tallennet
img_1.jpg jne. aina
tarkoita, että voit ott
numeroidaan 9999:
sitten uudestaan 1:st

Itselaukaisun avu
1. Aseta itselaukais

ja paina c.
2. Näet viestin, k

(sisäiseltä) pään
laske se saranoid
että kuva rajautu

3. Käynnistä ajasti
sivunäppäimistä

Kuvatila Käytettävissä on kaksi kuvatilaa:
Normaali- ja Yötila (näytön yläreunassa
näkyvä kuukuvake osoittaa sen). Vaihda
tilojen välillä ympäristön valoisuuden
mukaan painamalla *.

Zoo-
maus-
tila

Tämä asetus on saatavilla kaikissa tiloissa:
yksitasoinen zoomaus (x2) Clip- ja
Taustakuva-tiloissa (zoomaa lähemmäksi
tai kauemmaksi painamalla
navigointinäppäintä + tai -), kak-
sitasoinen zoomaus (x2 ja x4) VGA-tilassa
(pidä puhelinta vaakasuorassa ja paina
+ tai -, jotka vastaavat navi-
gointinäppäimen < ja >-nuolia
pitäessäsi puhelinta pystysuorassa).

c halutessasi poistaa juuri ottamasi kuvan ja
siirtyä takaisin esikatselutilaan.

C halutessasi tallentaa kuvan Kuva-albumiin.

, halutessa
Lähetä k
postin 
Tallenna 
kuvaa tai
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i -ikkuna avautuu automaattisesti:
amasi ääni tai viesti (peru painamalla
peta äänittäminen painamalla ,.
odottaa, kunnes 30 sekunnin enim-
aika saavutetaan).
, suoritetaan seur. toimintoja: 

, kuka soittaa
ulla voit luoda kuvan ja liitttää sen

ryhmään kuuluu henkilö soittaa,
ulee näkyviin. Jos haluat lisätietoja,
näe ja kuule kuka soittaa” sivu 5.

leminen
vat tulevat automaattisesti näkyviin
uva-albumi -valikkoon. Jos haluat

 ”Kuva-albumi” sivu 48.

hettää leikkeen multimediaviestin
lityksellä.

istaa leikkeen.

llentaa luomasi leikkeen: kuva
llennetaan Kuva-albumiin ja ääni
nialbumiin.

okkaa luomaasi leikettä.
Kuvien ottaminen

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

Painamalla c voit pysäyttää ajastimen ja palata
esikatselutilaan. Voit myös vain pysäyttää ajastimen
painamalla 0.

5. Kun kuva on otettu, seuraa osion ”Kuvan
ottaminen” kohdasta 2 alkavia ohjeita.

Omakuvatilan avulla
Tilan avulla voit ottaa kuvan itsestäsi pitämällä
taitettua puhelinta edessäsi.
1. Aseta itselaukaisuvaihtoehto Päälle (katso sivu

16) ja paina C.
2. Laita sormi C-näppäimelle ja pidä kameraa

käsivarren etäisyydellä itsestäsi niin, että kamera
osoittaa kasvojasi kohti.

3. Ota kuva painamalla C.

Foto Talk: Clip-tilan käyttäminen
Clip-tilan avulla voit luoda kuvasta ja äänestä
koostuvan leikkeen.
1. Valitse Clip-tila ja ota sitten kuva painamalla

kameranäppäintä.

2. Tallenna ään
Äänitä halu
c tai lo
Voit myös 
mäisäänitys

3. Painamalla 

Fotocall: näe
Fotocall-tilan av
ryhmään. Kun 
vastaava kuva t
katso ”Fotocall: 

Kuvien katse
Tallentamasi ku
Multimedia > K
lisätietoja, katso

Lähetä MMS Lä
vä

Toista clip To

Tallenna clip Ta
ta
Ää

Muokkaa 
clip

Mu



Kuvien ottaminen

Puhelun vastaanottaminen ja soittaminen

 ja liittää sen ottamaasi kuvaan
maattisesti tilaksi 128 x 160
an kehyksen suoraan kuvasta.

uraavista efekteistä ja liittää sen
Normaali, Mustavalk., Seepia,

a,  Negatiivi, Kehys ja Kehys 2.

raavista tiloista: Normaali ja Yö.
ali.

makuvatila
ehdot Päälle, siirry kameran
lla c ja ota kuvia (katso sivu

ettaa sekä Hälytys- että Laukaisu-
Hälytysääni kuuluu 3 sekuntia
kuvan ottamista, laukaisuääni

 kun kuva otetaan. Valitse
tai jokin saatavilla olevista ää-
 aktivoi se painamalla ,.

palauttaa kaikki arvot
rvoihinsa.
18

Kun saat puhelun kameraa käyttäessäsi:
• puheluun vastaaminen lopettaa kameran käytön ja

puhelin palaa perustilaan lopetettuasi puhelun,
• myös puhelun hylkääminen lopettaa kameran

käytön ja palauttaa sinut takaisin esikatselutilaan.
Halutessasi soittaa puhelun palaa perusnäyttöön.

Painamalla kameratilassa , pääset käsiksi muihin
asetuksiin esikatselunäytöltä valittavien lisäksi.

Määrittelemäsi asetukset tallentuvat ja ovat käy-
tettävissä seuraavilla käyttökerroilla, kunnes muutat
niitä.

Yleisasetukset

Kehykset
Voit valita kehyksen
(tämä asettaa auto
pikseliä) tai luoda om

Efektitila
Voit valita jonkin se
ottamaasi kuvaan: 
Digitaalinen, Kohokuv

Kuvatila
Voit valita toisen seu
Oletustila on Norma

Itselaukaisu ja O
Laita nämä vaihto
esikatseluun painama
16 ja sivu 17).

Asetukset

Aika ja 
päiväys

Voit valita, mitä ottamissasi kuvissa
näkyy: Aika & päiväys, Vain päiväys tai ei
mitään.

Kameratila Voit vaihtaa kameratilasta toiseen:
katso ”Esikatselutilan asetukset”
sivu 15.

Kuvanlaatu Voit valita jonkin seuraavista kuvan-
laaduista: Matala, Keskitaso, Korkea.

Äänet Voit as
äänet. 
ennen 
silloin,
Oletus 
nistä ja

Nollaa Voit 
oletusa
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istio
iminnon avulla kaikki nimet voidaan
istaa kerralla. Tämä toiminto koskee
in sisäistä puhelinmuistiota, ei SIM-
rtin puhelinmuistiota.

en
s peruit tai keskeytit SIM-kortin
helinmuistion automaattisen
pioinnin ensimmäisellä käyttöker-
la, voit tehdä sen käsin: valitse Nimet
Asetukset > Kopioi puh:een.
si käyttää vain yhtä puhelinmuistiota
huomioi toisen vastaavia tietoja. Jos
" on molemmissa puhelinmuistioissa
helimen muistiosta, se säilyy edelleen

set
iminnon avulla voit hallita ryhmiä,

metä niitä uudelleen ja yhdistää tietyn
elmän ja kuvan kuhunkin ryhmään.

än ryhmään Nimet-luettelosta. Katso
 kuule kuka soittaa” sivu 20.
Nimet

6 • Nimet
Nimet-valikosta voit valita jommankumman kahdesta
puhelinmuistiosta: joko SIM-kortilla olevan (tietu-
eiden määrä riippuu kapasiteetista) tai puhelimessa
olevan (jopa 499 nimeä), joka on oletusarvoinen
puhelin-muistio. Kun lisäät uusia nimiä Nimet-
valikkoon, ne lisätään vain valitsemaasi muistioon.

Nimi- ja tapahtumakorttien enimmäismäärä on 499,
edellyttäen että muut ominaisuudet (muistiot, äänet,
kuvat jne.) eivät käytä merkittävää osaa puhelimen
muistista.

Puhelinluettelo
Paina , ja valitse Nimet > Asetukset
> Puhelinluettelo. Valitse puhelinmuis-
tio painamalla + tai -. Valittuun
puhelinmuistioon lisätyt nimet voidaan

kopioida toiseen Kopioi SIMille- tai Kopioi puh:een 
-vaihtoehtojen avulla.

Tyhj. puh.mu
To
po
va
ko

Kopioi puh:e
Jo
pu
ko
ral
> 

Matkapuhelime
kerrallaan, eikä 
esim. "Virtanen
ja poistat sen pu
SIM-kortilla.

Ryhmäasetuk
To
ni
säv

Nimiä yhdistetä
”Fotocall: näe ja

Asetukset

������
��������

���/������������

*���������0��


.���	�������



Nimet

3. Valitse tarvittaessa ryhmä, johon haluat nimen

evan Oma numero -kohdan tulisi
merosi. Jos näin ei ole,

 syötät numerosi sekä muut

 numero -kohteen kentät voivat
da poistaa.

meron valitseminen yhdistää
n hätäkeskukseen. Tähän
on voidaan yleensä soittaa,

i olisi vielä syötetty.

ätänumero on 112, Englannissa

n käytössä vain, kun valitset
 Se ei toimi SIM-kortin muistion

ja kuule kuka soittaa
20

Nimet lisätään valittuun puhelinmuistioon.

SIM-kortille
1. Paina perustilassa - ja valitse <Uusi>.
2. Syötä haluamasi nimi, numero ja numeron tyyp-

pi (Puhelin, Fax tai Data) ja tallenna sitten nimi
puhelinmuistioon painamalla ,.

Numero voi olla korkeintaan 40 merkin mittainen,
SIM-kortista riippuen. Syöttämällä ulkomaan puhe-
luissa käytettävän etumerkin, maan numeron ja
suuntanumeron voit soittaa numeroon mistä tahansa.

Puhelinmuistioon
1. Paina perustilassa - ja valitse <Uusi>. Syötä

ensin etunimi ja sitten sukunimi (enintään 20
merkkiä). Toinen kentistä voi olla tyhjä, mutta ei
molemmat.

2. Valitse sitten Puhelutyyppi. Numerokentät voivat
sisältää enintään 40 merkkiä ja yhden «+»-
merkin ja tekstikentät (sähköposti ja kommentti)
enintään 50 merkkiä. Kukin nimi voi sisältää
enintään 5 numerokenttää (esim. 2 matka-
puhelinnunmeroa ja  3 työnumeroa) sähköposti-
osoitteen ja tekstikommentin.

kuuluvan. 

Oma numero
Puhelinmuistiossa ol
sisältää oman nu
suosittelemme, että
oleelliset tiedot.

Vaikka kaikki  Oma
olla tyhjiä, sitä ei voi

Hätänumero
Hätänu
puhelu
numero

vaikka PIN-koodia e

Euroopassa yleinen h
999.

Tämä ominaisuus o
puhelimen muistion.
kanssa.

Nimien lisääminen muistioon

Fotocall: näe 

1	�	������
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stilassa - pääset käsiksi tallenta-
telon nimiin. Kun haluat etsiä tiettyä

-kortin puhelinmuistiosta nimi ja
 pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

uokkaaminen ja hallinta

Paina sitä kirjainta vastaavaa
näppäintä, johon haluat siirtyä
(esim. jos haluat siirtyä kirjaimeen
"U", paina kahdesti 8).
Ensimmäinen tällä kirjaimella
alkava tietue valitaan luettelosta.

Tai paina #, syötä etsimäsi
nimen alussa olevia kirjaimia ja
siirry suoraan nimeen painamalla
,.

• Kopioi puh:een
• Poista
• Muuta
• Lähetä MMS
Nimet

Tämä ominaisuus mahdollistaa ryhmien nimeämisen
("Ystävät", "Työtoverit" jne.) ja tietyn kuvan (Kuva-
albumista) ja tietyn sävelmän (Soittoääni-luettelosta)
liittämisen niihin. Voit liittää ryhmään yhden tai
useita nimiä: Kun ryhmän jäsen soittaa, se näkyy
yhdessä ryhmää vastaavan kuvan kanssa ja ryhmälle
valittu soittoääni kuuluu.
1. Valitse Nimet > Asetukset > Ryhmäasetukset.

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

2. Palaa perustilaan painamalla pitkään c ja siir-
ry puhelinmuistioon painamalla -. Valitse
ryhmään liitettävä nimi ja valitse sitten Valitse
ryhmä ja valitse haluamasi ryhmä.

Painamalla peru
miisi Nimet-luet
nimeä:

SIM-kortille
Valitsemalla SIM
painamalla ,

Nimien m

2 - 9

#

• Soita handsf.
• Soita
• Lähetä viesti
• Äänivalinta
• Pikavalinta



Nimet

Valitsemalla yhden kentistä ja painamalla , pääset
tuksiin:

entti ja sähköposti) voidaan vain

nsin syötetystä numerosta tulee
letusnumero: Se näkyy ensim-
äisenä luettelossa ja siihen

oitetaan automaattisesti vas-
ausnäppäintä painettaessa. Ase-
uksen avulla voit tehdä toisesta
umerosta oletusnumeron.

setuksen avulla voit kopioida
uhelimen muistiossa olevan
imen SIM-kortille (se päivittyy
ällöin aina puhelinmuistoita
aihdettaessa tai käytettäessä
oista puhelinta).

oiminnon avulla voit katsella
alitun kentän tietoja.

setuksen avulla voi muuttaa tai
ääritellä valitun numeron ken-

än tyypin.
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Kopioi puh:een kopioi SIM-kortin sisällön puhe-
limeen. Tämän valitseminen kahdesti aiheuttaa sen,
että kaikista nimistä tulee muistiin kaksoiskappaleet.

Puhelimessa
Valitsemalla puhelimen puhelinmuistiosta nimi ja
painamalla , pääset käsiksi seuraaviin asetuksiin:

Valitsemalla Näytä pääset käsiksi tälle nimelle
tallennettujen numeroiden tai kenttien luetteloon ja
valitsemalla <Uusi> voit luoda nimelle uuden kentän.

käsiksi seuraaviin ase

Tekstikenttiä (komm
muuttaa tai poistaa.

• Muuta nimeä
• Soita
• Soita handsf.
• Lähetä viesti
• Lähetä MMS

• Valitse ryhmä
• Lähetä
• Poista
• Näytä

Oletus-
asetukseksi

E
o
m
s
t
t
n

Kopioi SIMille A
p
n
t
v
t

Näytä T
v

Muuta lajia A
m
t
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ulu, jos äänenvoimakkuus on Pois
etön-tila on päällä (katso sivu 6).

ahdollistaa uuden viestin
erkkiäänen laittamisen Päälle tai Pois
ältä. Asetuksen ollessa Päällä voit myös
en luettelosta.

in
män asetuksen avulla voit valita

niasetuksen, myös puhelun aikana
ssä tapauksessa selaa luetteloa ja
llaksesi eron).

et
ahdollistaa näppäinäänien laitta-
isen Päälle tai Pois päältä. Ääni-
juussignaalit kuuluvat myös Pois

ältä -tilassa (katso sivu 61).

et
ahdollistaa seuraavien tapahtumien
nihälytysten laittamisen Päälle tai Pois
ältä:
riin lisäämäsi tapahtuman aika,
sa on Ei vastattu -puhelu,
Asetukset

7 • Asetukset
Asetukset-valikolla voidaan muokata puhelimen toi-
mintaa ja eri toimintojen asetuksia. Esisäätö-valikon
avulla voit muuttaa useita asetuksia kerralla (katso
sivu 30).

Äänetön
Mahdollistaa Äänetön-tilan laittamisen
Päälle tai Pois. Kun tämä asetus on
Päällä, äänihälytykset ovat pois käytöstä
ja värinähälytys on päällä.

Äänetön-tila koskee myös näppäinääniä.

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

Soittoäänet
Mahdollistaa soittoäänen valinnan.
Luettelo sisältää myös äänitetyt äänet ja
tallennetut melodiat. Selaa luetteloa ja

odota valitun sävelmän soimista.

Sävelmää ei ku
päältä tai jos Ään

Viestiääni
M
m
pä

valita merkkiään

Taajuuskorja
Tä
ää
(tä

odota hetki kuu

Näppäinään
M
m
taa
pä

Äänihälytyks
M
ää
pä

• kun on Kalente
• kun puhelimes

Äänet
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Asetukset

• kun Akkuvaroitus kehottaa lataamaan akun, aittaminen pois päältä säästää

llistaa alinäytöllä käytettävän
stitason valinnan.

sen avulla voit valita taustavalon
valitsemalla jonkin annetuista

a. Taustavalo aktivoituu
n saapuessa, valikoita selattaessa

ttaminen pois päältä pidentää

llistaa taustakuvan asettamisen
ai Pois päältä. Kun se on Päällä,
äytetään perustilassa Normaali-
sa Himmennys-tilassa.

idaan käyttää taustakuvina.
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• kun haluat säädellä puheluiden kestoa
Minuuttihälytys-hälytyksen avulla (soittaja ei kuule
merkkiääntä).

Valikon avulla voidaan kytkeä Päälle tai Pois päältä
vain hälytysäänet, EI itse hälytyksiä. Esim.
Kalenterihälytyksen Pois päältä asettaminen ei estä
Hälytys-näytön näkymistä (jos sellainen on asetettu),
vain sen ääni 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 kytkeytyy aina Pois päältä, kun kytket
laturin tai tupakansytytinsovittimen.

Animaatio
Mahdollistaa valikkojen animoinnin
asettamisen Päälle tai Pois. Päällä
ollessaan asetus myös rullaa tekstejä,

kuten Lue viestit -valikossa valittuja viestejä.

Tämän toiminnon l
puhelimen virtaa.

Etäkontrasti
Mahdo
kontra

Taustavalo
Asetuk
keston 
arvoist

puheluiden tai viestie
jne.

Tämän toiminnon o
akun käyttöaikaa.

Taustakuva
Mahdo
Päälle t
kuva n

tilassa ja muissa tilois

Vain JPEG-kuvia vo

Näyttö

�	��
	

Animaatio

Etäkontrasti

Taustavalo
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äimessä jo olevan toiminnon voi
ahdesti , ja valitse Muuta. Pääset

n toimintojen luetteloon.

anäppäimiä perustilassa painamalla ja
ttuna haluamaasi toimintoon tai
yä pikanäppäintä.

ot
etuksen avulla voidaan asettaa suora
äsy tiettyyn toimintoon yhdistämällä
tiettyyn äänitunnisteeseen.

voidaan liittää useimpiin
kemiin toimintoihin.

usi>, valitse haluamasi toiminto
uetteloa ja paina ,.
OK ja puhu tulee näkyviin, seuraa
jeita. Äänityskehotuksen jälkeen
t, yksinkertainen sana ja lausu se
hallisessa ympäristössä.
alikon avulla pääset käsiksi seuraaviin
oista, Kuuntele, Muuta toiminto ja

ä. Painamalla c voit luoda uuden
en.

ntoa pitämällä painettuna perustilassa
lla äänittämäsi tunniste.
Asetukset

Taustakuva
Mahdollistaa ulkoisen näytön
taustakuvan asettamisen Päälle ja Pois
päältä. Toiminta on sama kuin yllä
kuvatussa Taustakuva-toiminnossa.

Pikanäppäimet
Asetuksen avulla voidaan asettaa suora
pääsy tiettyyn toimintoon yhdistämällä
se tiettyyn näppäimeen. Näppäimen

pitkä painallus aktivoi toiminnon tai valitsee siihen
liitetyn numeron (Pikavalinta).

Voit ohjelmoida vain näppäimiä 2 - 9, koska
muut näppäimet ovat esimääriteltyjä ja lukittuja.
Palveluntarjoajasta riippuen muutkin pikanäp-
päimet saattavat olla lukittuja.

1. Valitse näppäin 2 - 9 ja paina ,.
2. Valitse näppäimeen liitettävä toiminto selaamalla

luetteloa ja paina ,. Useimmilla valinnoilla
voidaan avata valikko (esim. Lähetä viesti tai
Sähköposti) tai käynnistää tietty toiminto
(kuten Laskin tai Tallenna muistio).

Valitussa näpp
korvata: paina k
saatavilla olevie

Voit käyttää pik
pitämällä paine
numeroon liitett

Äänikomenn
As
pä
se 

Äänikomento 
Pikanäppäinten tu

1. Valitse <U
selaamalla l

2. Kun Paina 
näytön oh
valitse lyhy
selkeästi rau

3. Seuraavan v
asetuksiin: P
Muuta äänt
äänitunniste

Käytä äänikome
, ja lausuma

Oikotiet
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Asetukset

Äänivalinta ina käyttää tällä tavalla, myös
 päältä.

llistaa erityisen Julkiset nimet -
ettelon ylläpidon ja puheluiden
misen luettelon numeroihin
pääsy -asetuksen avulla.

ahdollistaa puheluiden rajoi-
misen Julkiset nimet -luettelon

iin. Tällöin voit käyttää vain
kiset nimet -luettelon nimiä
met-valikon sijasta.

mä toiminto riippuu liit-
ästä ja edellyttää PIN2-koodia

atso sivu 27). Tätä vaihtoehtoa
idaan käyttää myös WAP- ja
köpostiyhteyksiin GPRS:n

utta.

ahdollistaa Julkiset nimet -luet-
on nimien katselun ja muok-
amisen PIN2-koodin avulla.
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Voit asettaa uuden äänivalinnan
nauhoittamalla sanan, jonka lausumalla
voit soittaa vastaavalle henkilölle.

Etene edellisen kohdan neuvojen mukaisesti ja valitse
sitten luettelosta haluamasi nimi ja paina ,.

Kun puhelimen sisäinen muistio on valittuna, valitse
näkyvästä luettelosta haluamasi numero.

Äänikomennon kohdalla, kun Ääniv. numero? tulee
näkyviin, paina ,ja noudata näytöllä näkyviä
ohjeita. Käytä äänivalintaa painamalla ja pitämällä
perustilassa , ja lausu soitettavaa numeroa
vastaava äänitunniste .

Äänivalinnalle ja äänikomennoille voidaan mää-
ritellä enintään 15 äänitunnistetta. Äänitetyt ääni-
tunnisteet ovat saatavilla valikoissaan ja niitä voi-
daan poistaa, toistaa tai muuttaa.

Navigointiruutu
Mahdollistaa navigointiruudun
laittamisen Päälle tai Pois päältä. Kun se
on Päällä, perustilassa näkyviin tulee

navigointiruutu, jonka avulla löydät navigointi-
näppäimen avulla käytettävät valikot.

Valikoita voidaan a
asetuksen ollessa Pois

Julkiset nimet
Mahdo
nimilu
rajoitta
Nimiin 

Äänivalinta

��2����
��

Turvallisuus

Nimiin pääsy M
tta
nim
Jul
Ni

Tä
tym
(k
vo
säh
ka

Julkiset nimet M
tel
ka
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ai jälleenmyyjältä saatavan PUK2-
Jos syötät PUK-koodin väärin 10

n, SIM-kortti lukkiutuu pysyvästi ja
elvottomaksi. Jos näin tapahtuu, ota

toriin tai jälleenmyyjään.

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

PIN-koodia, jos tämä vaihtoehto on

edot GPRS:n saatavuudesta ja
ästä saat operaattoriltasi. Saatat

amaan puhelimesi GPRS-asetuksia
aamiesi ohjeiden mukaisesti tässä
en valikoiden avulla. Valitse sitten
tai GPRS) käytettävien ohjelmien
 WAP, MMS, sähköposti jne.).
Asetukset

Puheluiden estot
Mahdollistaa puhelimen käytön
rajoittamisen (tiettyihin puheluihin
estämällä sekä lähtevät että saapuvat

puhelut). Tämä toiminto riippuu verkosta ja
edellyttää palveluntarjoajalta saatavaa puhelun-
estosalasanaa. Puheluiden estoa voidaan käyttää sekä
Tulevat-puheluihin (Kaikki puhelut tai Kun ei kotiv.)
ja Lähtevät-puheluihin (Kaikki puhelut, Ulkomaan
puh. -puheluihin ja Paitsi kotiv. -puheluihin(Paitsi Koti-
puhelut). 

Kaikissa tapauksissa näiden valikoiden Peruuta-
toiminto koskee kaikkia puheluita samanaikaisesti.
Tilanne-valikko ilmoittaa, onko puhelutyyppi estetty
vai ei.

Muuta koodit
Mahdollistaa PIN- ja PIN 2-koodien
sekä puheluiden Estokoodin muut-
tamisen. SIM-kortista riippuen jotkin

ominaisuudet tai vaihtoehdot saattavat edellyttää
PIN2-kortin salaista, operaattorilta saatua koodia.

Jos syötät PIN2-koodin väärin kolme kertaa, SIM-
kortti lukkiutuu. Lukkiutuneen SIM-kortin voi avata

operaattorilta t
koodin avulla. 
kertaa peräkkäi
muuttuu käyttök
yhteyttä operaat

PIN-koodi
M
Pä
sin
pu

Et voi muuttaa 
Pois päältä.

Tarkemmat ti
sopivasta liittym
joutua muokka
operaattorilta s
osiossa kuvattuj
verkko (GSM 
valikoista (esim.
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Verkko
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Asetukset

GPRS käyttöön Parametrit
 mahdollistaa useiden data-
jen luomisen. Kun käytät
 tai kun lähetät
(MMS), valittua esisäätöä

tai GPRS-verkkoyhteyttä

vatut toiminnot riippuvat
i liittymästä. Yhteydenaikaiset
htuvat usein vääristä para-
ttä operaattoriin ennen ensim-
 oikeiden asetusten hankki-
pauksissa ne voidaan lähettää
 esisäädöt voivat olla lukittuja,
kata tai nimetä uudelleen.

sta kohteen ja painamalla ,
iin asetuksiin:

ahdollistaa valitun esisäädön
udelleennimeämisen.

ahdollistaa valitun esisäädön
aikkien parametrien katselun.
28

Valikon avulla voit valita
matkapuhelimen GPRS-yhteyden tilan.

Uusi rekisteröinti
Tarjoaa listan alueen verkoista
Manuaalinen-tila ollessa valittuna.
Valitse verkko, johon haluat

rekisteröityä, ja vahvista painamalla ,.

Mieleiset verkot
Mahdollistaa verkkojen laittamisen
haluttuun järjestykseen. Määrittelyn
jälkeen puhelin muodostaa yhteyden

verkkoihin halutussa järjestyksessä.

Valikko
esisäätö
WAPia

multimediaviestin 
käytetään GSM- 
muodostettaessa.

Kaikki alla ku
operaattorista ja/ta
virheilmoitukset jo
metreistä: Ota yhtey
mäistä käyttökertaa
miseksi. Joissakin ta
tekstiviestinä. Jotkin
eikä niitä voida muo

Valitsemalla luettelo
pääset käsiksi seuraav

Aina päällä Puhelin rekisteröityy aina GPRS-
palveluun. Tämä vaihtoehto
mahdollistaa nopeamman GPRS-
yhteyden, mutta lisää virran
kulutusta.

Data-
puheluille

Puhelin rekisteröityy GPRS-
palveluun tarvittaessa. Tämä
vaihtoehto vähentää virran
kulutusta, mutta lisää
yhteydenmuodostuksen viivettä.

'�.+��	�����
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ahdollistaa päiväyksen asettamisen
meronäppäimiä painamalla. Voit
ttaa päiväyksen myös siirtymällä

tai-.

kesäaika tulisi asettaa ensin (tarkista
ahdesti, jos ne on asetettu aiemmin).

ahdollistaa oman aikavyöhykkeen
ttamisen GMT-aikaan (Green-
chin keskiaika) nähden.

kee vain maita, joissa kello asetetaan
aan.

ahdollistaa kesäajan asettamisen
älle (kesällä) tai Pois (talvella). Jos
säaika on Päällä ja asetat kellonajaksi
a muuttuu automaattisesti 13:00:ksi,
en Pois päältä.
Asetukset

Ajan näyttö
Mahdollistaa perustilassa näkyvän ajan
muodon valitsemisen.

Aseta päivä
M
nu
ase
+

Aikavyöhyke

Aikavyöhyke ja 
aika ja päiväys k

M
ase
wi

Kesäaika

Tämä asetus kos
kesä- ja talviaik

M
Pä
ke

12:00, kellonaik
kun otat asetuks

GSM-asetukset Mahdollistaa GSM-asetusten
muuttamisen:
• Login,
• Salasana,
• Puh.nro, jota tarvitaan yhtey-

den muodostamiseen ja jonka
saat operaattorilta (ISDN tai
Analoginen),

• Taukoaika, yli 30 sek. mittai-
nen aika, jonka jälkeen puhelin
katkaisee yhteyden automaat-
tisesti (jos yhteys on päällä)

GPRS-
asetukset

Mahdollistaa GPRS-asetusten
muuttamisen (samat kentät kuin
GSM-asetuksilla). APN-valikos-
sa voit syöttää ulkoisen tietover-
kon osoitteen, johon haluat ottaa
yhteyden. Yhteydenmuodostuk-
seen tarvittava merkkijono.

Aika ja päivä

�/�
�
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Asetukset

Aseta aika valitset Kokous, soittoääni ja näppäinäänet laitetaan
ähälytys laitetaan päälle (muut
valintasi mukaan). Kokouksen
Henk.koht. ja asetukset palaavat

äimen esisäätöön (esim. 3-
nallus käynnistää Äänetön-tilan,
et” sivu 25), toinen tämän näp-
us poistaa valinnan ja palauttaa

 Henk.koht.-sarakkeen asetukset
jä oletusasetuksia. Koska niitä
, puhelimessasi käytetyt
ukset saattavat erota taulukossa
30

Mahdollistaa ajan asettamisen
numeronäppäimiä painamalla. Aikaa
voidaan muuttaa eteen tai taaksepäin
minuutti kerrallaan painamalla
+tai-.

Valikko mahdollistaa kaikkien valikkotekstien kielen
valitsemisen. Valitse haluamasi kieli luettelosta
painamalla + tai - ja vahvista painamalla ,.

Tämä valikko mahdollistaa pääsyn useisiin
esimääriteltyihin asetuksiin, joiden avulla voit
nopeasti sopeuttaa puhelimen uuteen ympäristöön
vaihtamalla useita asetuksia kerralla. Jos esimerkiksi

pois päältä ja värin
asetukset tehdään 
päätyttyä voit valita 
normaaleiksi.

Kun liität pikanäpp
näppäimen pitkä pai
katso ”Pikanäppäim
päimen pitkä painall
Henk.koht.-asetukset.

Alla olevan taulukon
ovat tehtaalla tehty
voidaan muuttaa
henkilökohtaiset aset
olevista.

Kielet

Esisäätö
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laitteen, myös Kuulokkeet ja Auto
 ovat käytettävissä. Kun irrotat lisä-
 palaa Henk.koht.-esisäätöön.

Normaali Normaali

Pois

Päällä Päällä

*��������� ������		���
Asetukset

Taulukon jokainen -kohta tarkoittaa
Henk.koht.-valikkoon tallennettua asetusta (oletpa sit-
ten muuttanut sitä tai et).

Kun kytket lisä
päälle -asetukset
laitteen, puhelin

Esisäädöt

Värinähälytys Päällä Pois Päällä
Soiton voim. Normaali Normaali Korkea Äänetön
Näppäinäänet Päällä Pois
Kalent. hälytys Päällä
Lataa akku Päällä
Viestiääni Päällä
Taustavalo 10 s Pois
Zoomaus Pois
Joka näpp. v. Pois
Animaatio Päällä Pois
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Viestit

Voit valita kolmesta eri viestityypistä:

set käsiksi seuraaviin asetuksiin:

 voidaan lähettää enintään kaksi
nimaatiot ja kuvat ovat toisensa

itset ensin animaation ja sitten
taan huomioon ja päinvastoin.

hdollistaa uuden viestin lä-
tämisen.

it muokata ja lähettää uudelleen
eksi lähettämäsi viestin.

it valita esimääritellyn viestin,
en Soita takaisin., ja numerosi,
 numero on ensimmäisenä Oma
 -kohdassa (katso sivu 20).

hdollistaa nykyisen viestin ja
en ehkä liittyvän kuvakkeen ja
elmän tallentamisen SMS-
isto-valikkoon.

it lähettää nykyisen viestin.

it liittää viestiin sävelmän.

it liittää viestin bittikarttakuvan
animaation.
32

8 • Viestit

Tämän valikon avulla voit lähettää
tavallisia sekä äänillä, animaatioilla tai
kuvilla varustettuja tekstiviestejä ja
hallita vastaanottamiasi viestejä.

Tekstiviestin lähettäminen perustilassa ei ole
mahdollista, jos Pikaviesti-ominaisuus on Päällä (katso
sivu 40). Tällöin voit käyttää vain Vastaa-vaihto-
ehtoa.

Lähetä viesti
Tämän valikon avulla voit lähettää
tekstiviestin haluamallesi henkilölle,
olipa hänen numeronsa tallennettu

puhelinmuistioon vai ei (valitse tässä tapauksessa
nimiluettelosta <Uusi> ja syötä numero).

Kun puhelinmuistion sisäinen muistio on valittuna,
lähetä viesti oletusnumeroon painamalla,tai
valitse jokin muu haluamasi numerotyyppi (katso
”Nimien muokkaaminen ja hallinta” sivulla 21).

Painamalla , pää

Tekstiviestin mukana
erityyppistä liitettä. A
poissulkevia: jos val
kuvan, vain kuva ote

Tekstiviestit

+�+

3	���	�2����

<Uusi> Ma
het

Viimeinen 
viesti

Vo
viim

Perus Vo
kut
jos
nro

Tallenna Ma
siih
säv
ark

Lähetä Vo

Lisää ääni Vo

Lisää kuva Vo
tai 
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it muokata ja lähettää edelleen
stiviestin (viestiin voidaan lisätä ku-

 tai ääni).

s muokattavaan viestiin on liitetty
va tai ääni, se täytyy ensin irrottaa

tallentaa Kuva-albumiin tai
nialbumiin. Liitä ne sitten uudelleen
stiin.

it vastata lähettäjälle.

it tallentaa viestin kanssa lähetetyn
van ja/tai animaatiot.

it lähettää valitun viestin edelleen
litse vastaanottaja puhelinmuistiosta
 syötä puhelinnumero käsin).

it tallentaa viestiin mahdollisesti
etyn lähettäjän numeron.

it soittaa viestin lähettäjälle hands-
e-ominaisuutta käyttäen.

it soittaa viestin lähettäjälle (riippuu
eraattorista).
Viestit

Jotkin esimääritellyt kohteet sisältyvät matka-
puhelimesi vakiovarustukseen. Eri valikoihin tal-
lennettuja, omia kuvia ja ääniä ei voida lähettää, jos
ne ovat kopiosuojattuja.

Lue viestit
Tämän valikon avulla voit lukea
kaikentyyppisiä tekstiviestejä (lähetetty-
jä, vastaanotettuja, luettuja ja/tai tallen-

nettuja). Ensimmäisen tason Poista kaikki -komento
mahdollistaa kaikkien viestien poistamisen kerralla.
Viestin näkyessä pääset käsiksi seuraaviin toi-
mintoihin painamalla ,:

Poista Voit poistaa valitun viestin.

Siirrä 
arkistoon

Voit tallentaa viestit puhelimen
muistiin. Voit katsella niitä Viestit >
SMS-arkisto-valikossa.

Viestin siirtäminen arkistoon poistaa
sen Lue viestit -luettelosta.
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Soita 
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fre

Takaisin-
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Viestit

valita, kuinka kauan viestiä
ään tekstiviestikeskuksessa.
n hyötyä, jos vastaanottaja ei ole
essä verkkoon (eikä voi vastaan-
iestiä välittömästi).

ominaisuus riippuu liittymästä.

ettaa Päälle tai Pois päältä tämän
en, jolla voit lähettää
estikeskuksen numeron yhdessä
kanssa. Vastaanottaja voi tämän
 vastata käyttäen sinun viesti-
asi omansa sijasta. Tämä no-
 viestintää.

ominaisuus riippuu liittymästä.

ettaa Päälle tai Pois päältä tämän
en, joka ilmoittaa automaat-
tekstiviestillä vastaanotettiinko
estisi vai ei.

ominaisuus riippuu liittymästä.

ettaa tämän asetuksen Päälle tai
äältä, joka tallentaa lähetetyt
MS-arkisto-valikkoon.
34

Asetukset
Tämän valikon avulla voit muokata
tekstiviestiä seuraavia vaihtoehtoja
käyttäen:

Haettu 
nro

Voit hakea itse viestiin liitetyn
numeron, jos numero on lai-
nausmerkeissä (useita numeroja voi-
daan sisällyttää ja hakea).

Tall. 
sävelmä

Voit tallentaa tekstiviestin kanssa lähe-
tetyn sävelmän.

Keskus Voit valita oletusarvoisen teksti-
viestikeskuksen.Jos tietoa ei ole SIM-
kortilla, tekstiviestikeskuksen numero on
syötettävä.

Alle-
kirjoitus

Oletusarvoinen allekirjoituksesi on
puhelinnumerosi, joka lisätään viestin
loppuun (tämä lyhentää viestiä). Voit
Muokata ja Vaihtaa allekirjoitustasi ja
Tallentaa sen.

�������

Voimassa Voit 
säilytet
Tästä o
yhteyd
ottaa v

Tämä 

Vaste-
polku

Voit as
asetuks
tekstivi
viestin 
jälkeen
keskust
peuttaa

Tämä 

Viesti-
selvit.

Voit as
asetuks
tisesti 
tekstivi

Tämä 

Viestin 
tall.

Voit as
Pois p
viestit S
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ismerkkien (esim. @ tai %) syöt-
sivu 13.

tse Viestit > Sähköposti > S-posti 1 ja
litse sitten Asetukset ja paina ,,
ää seuraavia asetuksia:

it nimetä uudelleen S-posti 1 ja S-
sti 2 -laatikot.

imääritelty tai lukittu tunnus saat-
a estää uudelleennimeämisen.

it määritellä asetukset internet-
lveluntarjoajan sähköpostipalveli-
elle kytkeytymiseen tarvittavat ase-
kset. Joissakin tapauksissa, Login,
lasana ja Sähköp.os. ovat päätettä-
säsi tunnusta tilatessasi. Syötä ne
netussa muodos-sa. POP3-osoitetta
ytetään viestien vastaanottamiseen ja
TP-osoitetta viestien lähettämiseen. 

n sinulla on GPRS:n kautta toimiva
puhelinoperaattorisi ole myös palvelun-
TP-palvelinosoite palveluntarjoajalta.
Viestit

SMS-arkisto
Tämän valikon avulla voit katsella
kaikkia luettuja ja tallennettuja viestejä
ja Poistaa kaikki arkistoidut viestit

kerralla. Viestin voi tallentaa valitsemalla Viestin tall. 
-vaihtoehdon (katso edellinen kohta) tai valitsemalla
vastaanotetun viestin, painamalla kahdesti , ja
valitsemalla Siirrä arkistoon.

Jos liittymän mukana ei tullut sähköpostitunnusta, se
on hankittava erikseen. Tarvittavat asetustiedot saat
palveluntarjoajalta. Tässä tapauksessa alla kuvatut,
operaattorilta ja/tai palveluntarjoajalta saadut para-
metrit on syötettävä annetussa muodossa. Joissakin ta-
pauksissa operaattori saattaa olla myös sähkö-
postipalveluntarjoaja.

Tämän valikon avulla voit lähettää ja
vastaanottaa sähköpostia, liitteillä tai
ilman. Jos puhelimesi asetukset  on teh-
ty valmiiksi, parametrit on jo asetettu

eikä niitä tarvitse muuttaa, paitsi  Login, Salasana ja
Sähköp.os., jotka voit päättää tunnusta luodessasi.

Lisätietoja eriko
tämisestä, katso 

Asetukset
Paina ,, vali
paina ,. Va
jolloin voit käytt

Sähköposti

+�+�������
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Vo
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VAROITUS! Ku
sähköposti EIKÄ 
tarjoajasi, kysy SM



Viestit

rheilmoitukset johtuvat usein
tä: pyydä operaattorilta oikeat
mäistä käyttökertaa.

setukset
llistaa GSM-asetusten muut-
:
 ja Salasana,
ro (ISDN tai Analoginen),
an operaattorilta ja tarvitaan
den muodostamiseen,
m.katk., yli 30 sekunnin
inen aika , jonka jälkeen puhe-
atkaisee yhteyden automaat-

i (jos yhteys on päällä).

aattiseen katkaisuun johtava
ättömyysaika määritellään

liikenteen mukaan.

asetukset
llistaa GPRS-asetusten
misen (samat kentät kuin
setuksilla). APN-valikon avulla
öttää halutun ulkoisen verkon
en.
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Yhteydenaikaiset vi
vääristä parametreis
asetukset ennen ensim

Edistynyt Tämä valikko sisältää lisäasetuksia,
joita ei yleensä ole tarpeen muuttaa.

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

SMPT-tunnistus-valikon tulisi olla Pois
päältä useimmissa Euroopan maissa:
sähköpostejasi EI lähetetä, jos se
asetetaan Päälle. Lisätietoja saat palve-
luntarjoajalta.

Pääsy 
verkkoon

Voit valita yhteydenottoon käytettävän
verkon tyypin ja määritellä vastaavat
asetukset.
Verkko
• GSM tai GPRS: puhelin käyttää

sähköpostiyhteyksiin joko GSM-
tai GPRS-verkkoa.

• GPRS ensin: matkapuhelin yrittää
ensin kytkeytyä GPRS-verkkoon
ja sitten GSM-verkkoon, jos
GPRS-verkko ei ole käytettävissä.

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sekä
GSM- että GPRS-asetusten on oltava
määritelty.

GSM-a
Mahdo
tamisen
• Login
• Puh.n

saada
yhtey

• Auto
mitta
lin k
tisest

Autom
käyttäm
verkko

GPRS-
Mahdo
muutta
GSM-a
voit sy
osoitte
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 yhden JPEG-tiedoston kerrallaan.
yötöstä saat kohdasta ”Tekstin tai
tö” sivulla 12. Jos vastaat saapuvaan
 kirjoittaessasi, valikko sulkeutuu ja
rustilaan, kun lopetat puhelun.

t.
män valikon avulla voit muodostaa
teyden postilaatikkoosi ja hakea
sakkeet palvelimelta. Sen jälkeen voit
kea otsakkeita vastaavat viestit.

ahdollistaa viestin suunnittelun:
tä Aihe ja Teksti, ja paina sitten

, jolloin voit käyttää seuraavia
tuksia:

Lisää ääni- tai Lisää kuva -komen-
noilla voit liittää viestiin äänen tai
kuvan.
Lähetä-komennolla voit lähettää
sen haluamallesi vastaanottajalle.
Muuta viestiä -komennolla voit
suunnitella viestin uudestaan alus-
ta.
Viestit

Lähetä
Tämän valikon avulla voit lähettää
sähköposteja yhdelle tai useammalle
vastaanottajalle kerrallaan ja sisällyttää

niihin liitteitä, jpeg-kuvia. Vastaanotetut viestit
voidaan lähettää edelleen ja niiden liitteet voidaan
avata sopivalla ohjelmalla.

Jos poistut Lähetä-valikosta ennen sähköpostiviestin
lähettämistä tai perut lähetyksen sen ollessa kesken,
viestin sisältö poistetaan tallentamatta.

Voit liittää vain
Tietoja tekstins
numeroiden syöt
puheluun viestiä
puhelin palaa pe

Avaa postilaa
Tä
yh
ot
ha

Lisää 
vast.ott.

Jos olet liittänyt sähköspostiosoitteet
puhelimen muistioon tallennettuihin
nimiin (katso ”Nimien lisääminen
muistioon” sivulla 20), tämän valikon
avulla voit valita vastaavan nimen
Nimet-luettelosta.
Nimet lisättyäsi valitse jokin niistä ja
paina ,, jolloin voit Muuttaa säh-
köpostiosoitetta, Poistaa sen luettelosta
tai lisätä uusia nimiä.

Jos valitsit SIM-kortin puhelin-
muistion, voit lisätä sähköpostiosoit-
teen muokkausikkunan avulla.

3	���	
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Viestit

4. Hae viesti painamalla , ja valitsemalla Hae
ki sähköpostit toistamalla toi-
tsakkeen kohdalla.

liian suuri (yli 50 kt), viestin
.

i sisältää liitteen (kuvan, tekstin
), ne on merkitty  kuvakkeella:

stin otsakkeen yksityiskohdat
ja ajan, lähettäjän sähkö-

n jne.). Katso nämä tiedot
.

tekstiä voidaan katsella liitteenä
, (ei lisäasetuksia tässä

.

n on liitetty tekstitiedosto
ti .txt-muoto), lue se painamalla
asetuksia tässä tapauksessa).

 ei ole liitteen käsittelyyn
hjelmaa tai viesti on liian suuri
38

Molemmissa postilaatikoissa on samat asetukset ja
vaihtoehdot. Jos määrittelet ne erilaisiksi, voit käyttää
puhelimestasi kahta eri sähköpostiosoitetta.

1. Valitse Avaa postilaat.: puhelin kytkeytyy
automaattisesti sähköpostipalvelimeen ja hakee
luettelon mahdollisten viestien otsakkeista (viisi
kerrallaan).

2. Jos luettelon lopussa (tai alussa) näkyy Seuraava
(tai Edellinen) muita otsakkeita on odottamassa:
valitse jokin vaihtoehdoista ja hae ne painamalla
,.

Sähköposti, joka ei sisällä liitteitä, voidaan näyttää
automaattisesti tietonäytössä.

3. Valitse otsake ja paina ,, jolloin saat näkyviin
Yks.kohdat. Seuraavat tilakuvakkeet saattavat nä-
kyä otsakkeiden ohessa:

posti. Hae kaik
minto jokaisen o

 Jos sähköposti on 
hakeminen perutaan

5. Jos saamasi viest
tai toisen viestin

[Tyh-
jä]

Sähköposti voidaan hakea.

Sähköposti on liian suuri haettavaksi.

Viesti on merkitty poistettavaksi.

Sisältää vie
(päiväyksen 
postiosoittee
painamalla ,

Itse viestin 
painamalla 
tapauksessa)

Sähköpostii
(pelkkä teks
, (ei lisä

Puhelimessa
tarvittavaa o
haettavaksi.
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tään 10 merkin mittaista tiedoston-
isätä nimeen päätteen (kuten ".jpg").
 viestin otsakkeen ja painamalla
äyttää seuraavia asetuksia:

it lisätä lähettäjän osoitteen
helinmuistioon, vaikka et olisi vielä
kenut hänen viestiään. Luo uusi nimi
litsemalla <Uusi> tai valitse luet-
osta lisättävä nimi tai muuta
köpostiosoitetta.

nulla on tällöin oltava valittuna
helimen puhelinmuistio; tämä
likkokohde EI näy, jos valittuna on
M-kortin puhelinmuistio.

it merkitä sähköpostiviestin poistet-
aksi (valinta poistetaan valitsemalla
uudestaan). Kun poistut Sähköposti-
likosta, sinua pyydetään vahvista-
aan valittujen viestien poistaminen.

it vastata lähettäjälle, jonka osoite
ätään luetteloon automaattisesti.
imi kohdassa ”Lähetä” sivulla 37
vatulla tavalla.
Viestit

Kuva on tallennettava ennen kuin se voidaan katsoa
Kuva-albumi-valikossa. Jos haluat lisätietoja, katso
”Kuva-albumi” sivulla 48. Jos kuvan tallentamista
varten ei ole tarpeeksi muistia, vapauta muistia
poistamalla muita kohteita (nimiä, tapahtumia tai
kuvia).

Matkapuhelin ei ehkä hyväksy kuvaa, jos se on liian
suuri tai jos sen tiedostomuoto on väärä. Kun saat
kuvan sähköpostin välityksellä, toimi seuraavalla
tavalla:
• Vastaanotetun kuvan tulee olla tallennettu

JPEG-, BMP- tai GIF-muodossa.
• Kuvan koko ei saa ylittää 50 kilotavua.
• Jotta kuva näkyisi oikein, suositeltava koko on

128 x 160 pikseliä (luo haluamasi kokoinen kuva
kuvankäsittelyohjelmalla).

• Käytä enin
imeä. Voit l

6. Valitsemalla
, voit k

Vastaanotettuun viestiin on liitetty toinen
viesti (viestejä voidaan liittää peräkkäin
korkeintaan viisi, ei lisäasetuksia tässä ta-
pauksessa).

Viestiin on liitetty kuva. Valitse se luettelosta
ja tallenna se puhelimeesi painamalla
kahdesti , (voit halutessasi nimetä kuvan
uudelleen).

Lisää 
puh.luett.

Vo
pu
ha
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Viestit

n avulla voit asettaa Pikaviesti-
suudenPäälle tai Pois päältä. Kun
 Päällä, saadut tekstiviestit
än perustilassa automaattisesti

iesti selaamalla alaspäin ja vastaa
kahdesti ,: ensin päästäksesi
ja sitten lähettääksesi viestin.
aattisesti perustilaan.

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

 valikon avulla voit lähettää ja
ottaa tekstiä, kuvia ja ääniä
iä multimediaviestejä (MMS).
hdestä tai useammasta kuvasta.

hköpostiosoitteeseen tai toiseen
esti näytetään kuvaesityksenä.

valita perusnäytössä pysyvästi
ävien viestien tyypin (syötä

tyyppi sekä Aluekoodi- että
-valikoihin).

stit
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Jakeluominaisuus riippuu verkosta.

Valikon avulla voi hallita kaikille
verkon käyttäjille säännöllisesti
lähetettyjen tekstiviestien vastaan-
ottamista. Käytettävissä ovat seuraavat

vaihtoehdot:

Valiko
ominai
se on
näytetä

näytöllä. Lue tekstiv
nopeasti painamalla 
muokkausnäyttöön 
Puhelin palaa autom

Jos saat toisen tekstiv
ensimmäisestä viestis
siihen. Toinen viesti 

Tämän
vastaan
sisältäv

Ne voivat koostua y
Lähetitpä viestin sä
matkapuhelimeen, vi

Edelleen Voit lähettää haetun viestin edelleen.
Toimi kohdassa ”Lähetä” sivulla 37
kuvatulla tavalla.

Jakelu

Vastaanotto Voit asettaa jakeluviestien vastaanoton
Päälle tai Pois.

Otsikko Voit määritellä vastaanotettavien
viestien tyypin.
• Valitse <Uusi>, syötä operaat-

torilta saatu koodi ja halutessasi
lisää nimi tai

• valitse luettelossa jo oleva tyyppi,
jonka voit muuttaa tai poistaa.

Voit syöttää luetteloon enintään 15
tyyppiä. Eri tyyppien koodit saat ope-
raattoriltasi.

-�����

Aluekoodit Voit 
näytett
tällöin 
Otsikko

Pikaviesti

Multimediavie
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sikatselu multimediaviestiä luotaessa
ikseliä, lähetettävän kuvan enim-

0 x 640 pikseliä.

 kuvia ei voida lähettää.

n valita Äänialbumista tai
iä luotaessa voidaan äänittää
litse tällöin <Äänitetyt>, <Uusi> ja
jeita.

ttyä muistiota ei voida liittää.

ahdollistaa viestin suunnittelun:
Lisää Kuva, Teksti ja/tai Ääni  (jos
seuraavaa kuvaketta ei ole valittu
automaattisesti, siirry siihen
+tai-. Painamalla ,
pääset vastaavaan valikkoon). Luo
uusia kuvia painamalla >.
Lähetä-komennolla voit lähettää
multimediaviestin vastaanottajille.
Voit valita MMS-asetukset.
Viestit

Jos näet "Muisti täynnä" -ilmoituksen, poista viestejä
(esim. malleja, luonnoksia, saatuja viestejä jne.).

Uusi MMS

Vaikka kuvan e
on 105 x 55 p
mäiskoko on 64

Kopiosuojattuja

Ääniä voidaa
multimediaviest
äänimuistio: va
seuraa näytön oh

Aiemmin äänite

Lisää 
vast.ott.

Voit valita nimen Nimet-luettelosta tai
lisätä <Uuden> numeron tai sähkö-
postiosoitteen. Valitse sitten jokin
nimen numeroista tai osoitteista.
Valitsemalla nimen ja painamal-
la,voit Muokata sitä tai Poistaa sen
tai lisätä luetteloon uusia nimiä.

Käyttääksesi sähköpostiosoitetta puhe-
limen puhelinmuistio on oltava valit-
tuna (katso ”Puhelinluettelo” sivulla
19).

Tark. 
luettelo

M
1.

2.

3.



Viestit

MMS-asetukset

 valitse vain Lähetä MMS ja paina
multimediaviestin luonnoksena,
 saatavilla myös Luonnokset-

 lähettänyt multimediaviestin ja
.tallennus-vaihtoehdon (katso
sti Lähtevät-valikosta ja valitse

hettäminen epäonnistuu, viesti
likkoon.

viestin lähetystä voidaan seurata
n palkin avulla (peru painamalla

lentaa viestin malliksi, jota
aan käyttää muiden

ltimediaviestien pohjana (esim.
vää syntymäpäivää" tms., katso
43).

hdollistaa luodun kuvaesityksen
atselun.

uttaa Asetukset > Sovellus-
ukset -kohdassa asetettua kuvan
oa (katso sivu 42) ja asettaa
ien välisen viiveen.
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Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Lähetä MMS
Kun viesti on valmis,
,. Jos tallensit 
tämä vaihtoehto on
valikossa. Jos olet jo
aktivoinut Autom
sivu 45), valitse vie
Lähetä uud. MMS.

Jos luonnosviestin lä
siirretään Lähtevät-va

Kaikissa tapauksissa 
edistymistä osoittava
c).

Lisää dia Luo uuden kuvan ja lisää sen
kuvaesitykseen. Painamalla < tai
> voit selata kuvia useampia
luotuasi.

Kun suunnittelemasi viestin
viimeinen sivu on valittuna, voit
painaa myös >.

Seuraava dia/
Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen
kuvaan.

Muokkaa aihe Muokkaa viestin aihetta tai syöttää
sen.

Poista dia Poistaa valitun sivun (jos viestissä
on useampia kuin yksi).

Tallenna
luonnos

Tallentaa viestin luonnoksena, jota
voidaan muokata, viimeistellä ja lä-
hettää myöhemmin (katso sivu 43).

Tallenna
malliksi

Tal
void
mu
"Hy
sivu

Näytä MMS Ma
esik

Dian kesto Mu
aset
kest
kuv
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allinta
 neljä erilaista kansiota. Viimeiseksi
 oletuskansio (aktiivisena oleva).

Irrottaa äänen valitusta kuvasta
ja tallentaa sen Äänialbumiin.

AMR-ääniä ei voida tallentaa.

Sulkee multimedaviestin ja
palaa vaihtoehtojen luetteloon.

uetteloi kaikki malleiksi tallennetut
iestit. Voit Toistaa, Muokata ja Poistaa
iitä.

uetteloi kaikki luonnoksina tai
utomaattisesti tallennetut viestit, jos
uljit MMS-valikon ennen
ultimediaviestin tallennusta tai
hetystä. Voit Toistaa, Muokata,
ähettää ja Poistaa luonnoksia.

uetteloi Lähetetyt viestit ja viestit,
tka olet luonut, mutta Et lähettänyt

ielä. Voit Toistaa, Poistaa tai katsella
aikkien näiden viestien Tietoja tai
ähettää uudelleen tai Edelleen niitä.
Viestit

Multimediaviestin vastaanottaminen

Jos haettavan multimediaviestin koko ylittää
puhelimessa vapaana olevan muistin, muistia on
vapautettava poistamalla dataa (kuvia, ääniä jne).
Katso ”Muistin tila” sivulla 51.

Näytöllä näkyvä viesti ilmoittaa saapuneesta
multimediaviestistä. Katso ”Asetukset” sivulla 35, jos
haluat lisätietoja Automaattinen- tai Manuaalinen-
hakutiloista. 
Jos viestin lähettäjä on pyytänyt Lukuraporttia,
näkyviin tuleva kehote pyytää sinua lähettämään sen
painamalla , tai perumaan sen painamalla c.
Kun multimediaviesti on haettu, valitse se
Postilaatikossa ja toista se painamalla >. Painamalla
, voit käyttää seuraavia Toistoasetuksia:

Kansioiden h
Käytettävissä on
valittu kansio on

Toista Vaihtaa takaisin automaattiseen
tilaan: multimediaviesti toiste-
taan jatkuvana kuvaesityksenä.

Seuraava/
Edellinen dia

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen
kuvaan. Voit myös painaa <
tai >, kun katselet multime-
diaviestiä manuaalisessa tilassa.

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

Irrota ääni

Sulje

Mallit L
v
n

Luonnokset L
a
s
m
lä
L

Lähtevät L
jo
v
k
L



Viestit

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:

alita seuraavista:
alinen: voit kytkeytyä
imelle manuaalisesti valitsemalla
uksen Postilaatikosta ja hakea
 valitsemalla Lue ja lopuksi
 viestin.
aattinen: sijoittaa vastaanotetun
ediaviestin Postilaatikkoon.

e multimediaviesti ja toista se
alla >.

 tila otetaan pois päältä
vierailun aikana.

asettaa multimediaviestin
usajan palvelimella välillä 1
 1 viikko (maksimi). Tästä on

ä, jos vastaanottaja ei ole
essä verkkoon (eikä voi

nottaa viestiä välittömästi).

 vaihtoehto voidaan asettaa
tai Pois ja se ilmoittaa

viestin välityksellä) multime-
stin muuttuneesta tilasta (eli
nko viesti vai poistettiinko se).
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Ilmoitukset poistuvat automaattisesti viestin
hakemisen jälkeen. ÄLÄ poista ilmoituksia ennen
viestin hakemista, sillä muuten et voi hakea viestejä.

Tallennetut viestit voidaan lähettää vain Luonnokset-
tai Lähtevät-kansioista. Et voi palauttaa poistettua
kohdetta (viestiä, ilmoitusta tai raporttia). Peruuta
poistaminen painamalla c.

Asetukset

Puhelin on ehkä esimääritelty käyttämään tarjottuja
palveluita. Jos näin ei ole, pyydä  operaattoriltasi tässä
osiossa kuvatut tiedot ja syötä ne annetussa muodossa.
Jotkin operaattorit voivat asettaa parametrit helposti
etäältä.

Posti-
laatikko

Luetteloi kaikki Ilmoitukset, Toimitus-
ja Lukuraportit ja Luetut ja
Lukemattomat multimediaviestit. Voit
Lukea tai Poistaa ilmoituksia ja
raportteja. Voit Toistaa tai Kelata mul-
timediaviestiä tai Vastata siihen, kat-
soa sen Tiedot tai Poistaa sen.

Hakutila Voit v
Manua
palvel
ilmoit
viestin
Toistaa
Autom
multim
Valits
painam

Tämä
verkko

Voimassa Voit 
tallenn
tunti -
hyöty
yhteyd
vastaa

Luku-
raportti

Tämä
Päälle 
(teksti
diavie
luettii
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erkkotunnuksen avulla voidaan valita
hteysprofiili asetetuista profiileista
atso ”Parametrit” sivulla 28).

erkko mahdollistaa verkkotyypin
alinnan yhteyttä muodostettaessa:
SM, GPRS tai GPRS ensin. Syötä
aluamasi MMS-palvelimen osoite
alitsemalla MMS-keskus.
äyläosoite ja Väyläportti
ahdollistavat palvelimen yhdys-

äytävän IP:n ja porttinumeron syöt-
misen.
Viestit

Viestiselvit. Tämä vaihtoehto voidaan asettaa
Päälle tai Pois ja se ilmoittaa
(tekstiviestin välityksellä) lähetyksen
tilasta (eli vastaanotettiinko multi-
mediaviesti vai hylättiinkö se).

Automaat-
titallennus

Tämä vaihtoehto voidaan asettaa
Päälle tai Pois päältä ja sen avulla
voidaan tallentaa automaattisesti
Lähtevät-valikosta lähetetyt viestit.

Dian kesto Mahdollistaa multimediaviestien
kuvien välisen ajan asettamisen.

Verkko-
asetukset

V
y
(k
V
v
G
h
v
V
m
k
tä



Infrapuna

sistaan (katso kuva). Varmista myös, että IrDA-säteen

tää tietoja matkapuhelimesta
 on valittava lähetettävä kohde:
taa Lähetä-vaihtoehdon käytön
ai tapahtumaa valittaessa.
istyy heti, kun puhelin löytää

sopivan laitteen, jonka kanssa
it seurata prosessia näytöllä
lla.
eita IrDA-laitteita, näytölle tulee
sta voit valita oikean laitteen.
ittu data painamalla ,.

aan, jos puhelin ei löydä toista
akatkaisun saavuttamista, jos
eaa tai jos perut lähettämisen.

en päälle
luat vastaanottaa tietoja, valitse
na > Vastaanota. Puhelin odottaa
ttä toinen IrDA-laite lähettää

ttäminen

anottaminen
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9 • 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 lähettää
miksaamasi äänen nopeasti ystäväsi matkapuhelimeen
tai vastaanottaa kuvia heidän kämmen-
tietokoneistaan.

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 näh-
den. Varmista, että lait-
teiden IrDA-portit ovat
vastakkain ja enintään
50 cm:n etäisyydellä toi-

tiellä ei ole mitään.

Jos halutaan lähet
IrDA:n avulla, ensin
alivalikko mahdollis
kuvaa, ääntä nimeä t
Lähettäminen käynn
toisen IrDA-yhteen
kommunikoida. Vo
näkyvien viestien avu
Jos puhelin löytää us
näkyviin luettelo, jo
Vahvista ja lähetä val

Lähettäminen perut
laitetta ennen aik
infrapunalinkki katk

IrDA:n laittamin
Jos ha
Infrapu
nyt, e

Laitteiden sijainti

Tietojen lähe

Tietojen vasta

&
4����
�
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it käyttää matkapuhelinta yhdessä
ytä- tai kämmentietokoneen kanssa
ternetissä surffaamiseen tai faksien

ysin hyödyntää IrDA:n tarjoamia
 (tekstiviestien, sähköpostien ja
inen ja vastaanotto, kuvien ja MIDI-
nen puhelimeen, puhelinmuistion
hjattu GPRS-toiminto jne.) Mobile
-ohjelmisto on asennettava tieto-

jelmisto löytyy puhelimen mukana
M-levyltä.

ä oleva ohjelmisto ei ole yhteensopiva
sh® -tietokoneiden kanssa. Se tukee
 98 SE, ME, XP ja 2000-käyttö-
tii Service Pack 3:n tai uudemman).

otes-, Lotus Organizer- ja Microsoft
mia varten suunnitellut moduulit

Philips-matkapuhelimien synkro-
n ohjelmien kanssa (lisätietoja

 käyttö modeemina
Infrapuna

viestien avulla aivan kuten lähettäessäkin.

Vastaanottaminen perutaan, jos toinen laite ei ota
yhteyttä puhelimeen ennen aikakatkaisun saavut-
tamista, jos infrapunalinkki katkeaa, jos tiedosto on
liian suuri tai jos perut vastaanottamisen.

Vastaanotettujen tietojen tallentaminen
Painamalla , voit käyttää seuraavia toimintoja: 

Painamalla c voit palata perusnäyttöön tal-
lentamatta.

Vo
pö
in

lähettämiseen.
Jotta voisit tä
mahdollisuuksia
faksien lähettäm
äänien siirtämi
synkronointi, o
Phone Tools 
koneeseesi. Oh
tulleella CD-RO

CD-ROM-levyll
Apple® Macinto
vain Windows®

järjestelmiä (vaa

Erityiset Lotus N
Outlook -ohjel
mahdollistavat 
noinnin näide
käyttöoppaissa).

Tallenna Tallentaa tiedon ja palaa
perustilaan. Vastaanotetut kohteet
tallennetaan oletusnimillään, joita
voidaan muuttaa valitsemalla ne
vastaavista valikoista.

Näytä Näyttää vastaanottamasi tiedot
(ääni toistetaan tai kuva näytetään).

Puhelimen

5���



Multimedia

va oikean kokoisia ja muotoisia,
llentaa ja näyttää ne oikein.

 valikon avulla voit hallita ja
 puhelimeen tallennettuja kuvia.
menet johonkin alivalikoista,
etut kuvat näkyvät teksti-
ettelosta kuva ja siirry graafiseen
 >. Voit käyttää seuraavassa
ainamalla, .

valikkoon ja sen ominaisuuksiin
ttäessäsi. Kun valitset tämän
semasi kuva näytetään ja
aattisesti 128 x 160 pikselin

aa äänen Viestiääneksi (tämä
s on laitettava Päälle Asetukset
net -kohdasta, katso sivu 23).

Nimetä uudelleen valitun
n.
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10 • Multimedia

Tämän valikon avulla voit hallita ja
kuunnella matkapuhelimeesi tallen-
nettuja ääniä, Omia sävelmiä, Vakio-

sävelmiä tai Äänitettyjä sävelmiä. Siirryttyäsi
johonkin alivalikkoon valitse ääni ja paina ,, jol-
loin pääset seuraaviin asetuksiin:

JPEG-kuvien on olta
jotta puhelin osaa ta

Tämän
katsella
Kun 

puhelimeen tallenn
luettelona. Valitse lu
näyttöön painamalla
kuvattuja asetuksia p

Muokkaa kuvaa

Pääset käsiksi tähän 
myös kameraa käy
vaihtoehdon, valit
muunnetaan autom
kokoiseksi.

Äänialbumi

Poista Poistaa valitun äänen.

Vakiosävelmät-kansiossa olevia ää-
niä ei voida poistaa.

Lähetä... Lähettää valitun äänen sähköpostin
(katso sivu 35), IrDA:n (katso
sivu 46) tai multimediaviestin
välityksellä (katso sivu 40).

Kopiosuojattuja ääniä ei voida
lähettää.

Aseta 
soitoksi

Asettaa valitun äänen uudeksi Soit-
toääneksi.

�	
���6���

Viesti-
ääneksi

Asett
asetu
> Ää

Nimeä uud. Voit 
ääne

Kuva-albumi

*�2����6���
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uvan.

siossa olevia kuvia ei voida poistaa.

van infrapunan (katso ”Infrapuna”
n (katso ”Multimediaviestit” sivu 40)
katso ”Sähköposti” sivu 35) kautta.

Taustakuvaksi (asetus on asetettava
t > Näyttö -kohdasta, katso sivu 24).

a nimeä, albumista valitsemasi
iedosto korvataan. Voit tallentaa
ansa, vaikka et olisi vielä saanut sitä

Voit lähettää kuvan IrDA:n,
sähköpostin tai multimediaviestin
välityksellä (lisätietoja käyttöoppaan
vastaavissa osioissa).

Voit parantaa esikatselun selkeyttä
valitsemalla Apu ja painamalla ,,
joka vaihtaa Päällä- ja Pois päältä 
-vaihtoehtojen välillä.
Multimedia

Valitsemalla kuvan ja painamalla , pääset käsiksi
edempänä kuvattuihin asetuksiin, joita käytetään
näytön vasemman reunan kuvakkeiden avulla. Siirry
yksi vaihe taaksepäin painamalla c tai vahvista
valinta ja siirry seuraavaan kohtan painamalla ,.

Poista
Poistaa valitun k

Vakiokuvat-kan

Lähetä...
Voit lähettää ku
sivu 46), MMS:
tai sähköpostin (

Taustaksi
Asettaa kuvan 
Päälle Asetukse

Lisää teksti Voit lisätä tekstin valittuun kuvaan.
Voit siirtää kuviota mihin tahansa
suuntaan painamalla navigointi-
näppäintä (lyhyt painallus siirtää
yhden pikselin verran ja pitkä
painallus viiden pikselin verran).

Lisää kuvat Voit lisätä valittuun kuvaan
kehyksen tai kuvakkeen, jota voit
myös siirtää näytöllä painamalla
nuolia. Luetteloita selatessasi pääset
graafiseen näyttöön painamalla <
tai >.

Poista Peru viimeksi tehty muutos tai
Nollaa eli peru kaikki muutokset
kerralla. Peru painamalla c tai
vahvista painamalla ,.

Tallenna 
kuva

Tallentaa kuvan ja kaikki siihen
tekemäsi muutokset: syötä haluamasi
nimi ja vahvista painamalla ,.

Jos et muut
alkuperäinen t
kuvan koska tah
valmiiksi.

Lähetä kuva

Apu



Multimedia

Aseta taustakuvaksi Manuaalinen
itys ja Manuaalinen, paina ,
tteloa.

afisen täysikokoisen näytön ja
on painamalla > ja siirtyä
inamalla <.

iaesitys ja valitse kuvien välinen
 ,.
e kaikki / Poista merkintä
 tai > tai 
ja valitse haluamasi kuvat tai
linta painamalla < tai >
a on rasti).
tys molemmissa tapauksissa
 ja lopeta se painamalla c.
n kuvien valinta kerralla
ta merkintä.

tai kuvaesitys tallennetaan
 voidaan toistaa useita kertoja
istuisit välillä TV-äänidiaesitys-

isesti, avaa kääntövalikko (90°,
amalla ,, valitse haluamasi
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Asettaa valitun kuvan Taustakuvaksi (tämä asetus on
asetettava Päälle Asetukset > Näyttö -kohdasta, katso
sivu 24).

Kierto
Kiertää kuvaa 90° tai 180°, vahvista valinta paina-
malla ,.

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

PUHELIMEN AKUN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN
PUOLIKSI TÄYNNÄ TV-KUVAESITYKSEN
KÄYTTÄMISTÄ VARTEN. 

Tämän ominaisuuden avulla voit katsoa
Kuva-albumin JPEG-kuvia (auto-
maattisesti kuvaesityksenä tai käsin yksi

kerrallaan) televisioruudulta lisälaitteena myytävän
TV-kaapelin avulla tai puhelimen näytöltä.

Puhelimen mukana ei välttämättä tule TV-kaapelia.
Tällöin se on hankittava erikseen. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Philipsin lisälaitteet” sivu 70.

Valitse TV-äänidiaes
ja selaa koko kuvalue

Voit käynnistää gra
lähettää sen televisio
takaisin luetteloon pa

Automaattinen
1. Valitse TV-äänid

viive painamalla
2. Valitse Merkits

painamalla <
Selaa luetteloa 
poista niiden va
(valituissa kuviss

3. Aloita kuvaesi
painamalla ,

4. Poista kaikkie
valitsemalla Pois

Viimeisin valinta 
automaattisesti ja se
peräkkäin vaikka po
valikosta.

Kun selaat manuaal
180° tai 270°) pain

TV-äänidiaesitys

���		
��������
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 tila painamalla ,. Näytöllä näkyy
muisti prosentteina ja puhelimen
kilotavuina. Jos haluat nähdä

 luettelon eri ominaisuuksien
stista, paina uudelleen ,.

 täynnä" -ilmoituksen, kun yrität
a kohdetta, vapauta muistia
hoja kohteita.

ssä valikossa voit äänittää
orkeintaan minuutin mittaisen äänen
enintään 20 eri ääntä) Muistin tilasta
ppuen.
 valitsemalla <Uusi>. Seuraa näytöllä
ja paina ,, kun äänite on valmis.
itsemalla se luettelosta tai paina ,
delleennimeä se.

daan käyttää hälytysääninä tai
uiden soittoääninä jne. Tallennettuja
da lähettää multimediaviestillä.

io
Multimedia

vaihtoehto ja paina ,. Muutokset tallentuvat
automaattisesti.

Katso Esittely painamalla ,.

Jos kytkit puhelimen päälle syöttämättä SIM-korttia,
tämä valikko löytyy ensimmäiseltä valikkotasolta.

Valikon avulla voit katsoa puhelimen
muistin vapaana olevan osuuden. Useat
toiminnot käyttävät puhelimen

muistia: kuva- ja äänialbumit, äänitetyt muistiot ja
äänikomentojen äänitunnisteet, puhelimeen
tallennetut viestit, puhelinmuistion ja kalenterin
tietueet, pelit jne.

Puhelin sisältää paljon ääniä ja kuvia. Voit poistaa
ääniä tai kuvia vain Kuva- tai Äänialbumista ja
vapauttaa näin muistia omia ääniäsi ja kuviasi
varten.

Tarkista muistin
vapaana oleva 
kokonaismuisti 
yksityiskohtaisen
käyttämästä mui

Jos saat "Lista
tallentaa uutt
poistamalla van

Tä
(k
ja 
rii

Äänitä uusi ääni
näkyviä ohjeita 
Toista äänite val
ja  Poista tai Uu

Äänitteitä voi
saapuvien puhel
äänitteitä ei voi

Esittely

Muistin tila

�������

�����
�����

Äänimuist
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�������



Viihde

Syötä numerot näppäimistön avulla. Laskimen
esimaalia ja pyöristys tehdään
aat painamalla ja pitämällä

alikosta voit asettaa herätyksen.
 ja valitse: Kerran, Päivittäin

viikonlopp. tarpeidesi mukaan.
sistä: Sävelmä, Äänimuistio (joka
) tai Summeri.

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

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

tarkistaa puhelimen vapaan
itse Multimedia > Muistin tila.
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11 • Viihde

Näiden valikoiden avulla voit muuntaa
summia euroiksi ja 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. Pilkun s
painettuna 0.

Tästä v
Paina ,
tai Ei 

Valitse jokin hälytyk
toistetaan vain kerran

Herätyskello soi va
päältä tai asettaisit
sivu 23). Voit lopett
tahansa näppäintä.

Kalenteri jakaa puhe
(puhelinmuistion, 
kanssa. Halutessasi 
muistin määrän, val

Euromuunnin

Laskin

Yhteenlasku Paina*.

Vähennyslasku Paina * kahdesti.

Kertolasku Paina * 3 kertaa.

Jakolasku Paina * 4 kertaa.

Yhtä kuin Paina#.

�7�����

3���


Herätyskello

Kalenteri

1��	��



53

 hallinta
ttelosta tapahtuman ja painamalla
ksi seuraaviin asetuksiin:

atsaukset
ikkokatsaus ja Kk-katsaus näyttävät
n tallennetut tapahtumat vastaavissa
 haluat katsella tapahtumia näissä

tse haluamasi tapahtuma ja paina
itten edellistä tai seuraavaa päivää,
autta siirtymällä < tai >.

ä aikavyöhykkeen vaihtaminen
ikkiin kalenterin hälytyksiin:
ykset päivitetään näytöllä näkyvän
an (katso ”Aika ja päivä” sivu 29).

Poistaa valitun tapahtuman.

Muuttaa valittua tapahtumaa.

Toistuvan tapahtuman muutta-
minen vaikuttaa tapahtuman
kaikkiin esiintymiin.

Siirtää valitun tapahtuman toi-
seen IrDA-laitteeseen.
Viihde

Uuden tapahtuman luominen
Tämän valikon avulla voit luoda
tapahtumia ja tallentaa niitä kalenteriin.
Kun kalenterin hälytys on Päällä (katso

sivu 23), kuulet hälytyksen, kun on tapahtuman aika.
1. Valitse<Uusi>, syötä tapahtuman tyyppi (Loma,

Kokous, Tehtävä) ja sen alkamis- ja päät-
tymispäivä ja -aika.

2. Nimeä se (esim. "Kokous Virtasen kanssa") ja
aseta sitten hälytys ja toistokerrat: Hälytykset
kuuluvat valittuun aikaan. 

Hälytykset koskevat vain Kokous- ja Tehtävää-
tapahtumia. Hälytys päivittyy aikavyöhykettä
vaihdettaessa (katso ”Aika ja päivä” sivu 29).

Poista vanhat
Valikon avulla voit poistaa vanhat tapahtumat. Syötä
päivä (menneisyydessä tai tulevaisuudessa), jota
edeltävät tapahtumat poistetaan, ja poista tapahtumat
painamalla kahdesti ,.

Kun haluat poistaa kaikki kalenteriin asetetut
tapahtumat, syötä useiden vuosien päässä oleva
päivämäärä (esim. 3. joulukuuta 2020). Näin
varmistat, että kaikki päivämäärää edeltävät tapah-
tumat poistetaan kerralla.

Tapahtumien
Valitsemalla lue
, pääset käsi

Tapahtumak
Päiväkatsaus, Vi
kaikki kalenterii
muodoissa. Kun
näkymissä, vali
,, katsele s
viikkoa tai kuuk

Huomaa, ett
vaikuttaa ka
tapahtumahälyt
kellonajan muka

*���
����
Poista

Muuta

Lähetä



Viihde

nistys
n automaattisen käynnistyksen
 Pois päältä. Kun se on Päällä,
nistetään suoraan asentamisen

alita yhteyttä muodostettaessa
ävän verkon tyypin.
M tai GPRS: puhelin käyttää
köpostiyhteyksiin joko GSM-

 GPRS-verkkoa.
RS ensin: matkapuhelin yrittää
sin kytkeytyä GPRS-verkkoon

sitten GSM-verkkoon, jos
RS-verkko ei ole käytettävissä.

tset tämän vaihtoehdon,  GSM-
S-asetusten on oltava määritel-

haluat lisätietoja, katso sivu 28.

llistaa ulkoisen tietoverkon
soitteen syöttämisen.

llistaa Asetukset > Parametrit 
oon määritellyn profiilin

isen (katso sivu 28).
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Tämä valikko saattaa riippua liittymästä. Sen kuvake
ja sisältö saattaa vaihdella.

Tämän valikon avulla pääset tiilipeliin,
jossa tarkoituksena on tuhota tiilet
osumalla niihin pallolla. Kun olet
tuhonnut kaikki tiilet, pääset

seuraavalle tasolle. Käytettävät näppäimet ovat:

Matkapuhelimessasi on JAVA, joka
mahdollistaa JAVA-yhteensopivien
ohjelmien, kuten verkosta ladattujen

pelien, suorittamisen.

Verkko

Automaattikäyn
Mahdollistaa JAVA
laittamisen Päälle ja
JAVA-ohjelmat käyn
jälkeen.

Tiilipeli

4 ja 6 Siirrä mailaa vasemmalle ja
oikealle.

* ja # Aloita peli heittämällä palloa
vasemmalle tai oikealle.

0 Voit pitää pelissä enintään
2 minuutin mittaisen tauon.
(Sen jälkeen näyttö palaa pe-
rustilaan ja peli mene-
tetään).

JAVA

���������

-���

Verkko Voit v
käytett
• GS

säh
tai

• GP
en
ja 
GP

Jos vali
ja GPR
ty. Jos 

DNS-
osoite

Mahdo
DNS-o

Verkko-
tunnus

Mahdo
-valikk
valitsem
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osta, joka tapahtuu yhden tai
lun ollessa kesken.

nipostilaatikoiden numerot (jos ne
rtilla).

ksissa on tarpeen syöttää kaksi
ostilaatikon kuuntelemiseen ja toinen
tämiseen. Kysy tarkemmat tiedot
riltasi.

Siirtää kaikki saapuvat puhelut.

Varoitus! Kun valitset tämän
vaihtoehdon, et saa lainkaan pu-
heluita ennen kuin poistat sen käy-
töstä.

Voit valita olosuhteet, joissa
saapuvat puhelut siirretään: Jos ei
vastaa, Jos ei tavoiteta tai Jos varattu.
Vaihtoehdot voidaan asettaa itse-
näisesti.

Näyttää kaikkien puhelunsiirtojen
tilan.
Puhelutiedot

12 • Puhelutiedot

Tämän valikon avulla voit tehdä kaikki
soittoasetukset (puhelunsiirto, jonotus
jne.) ja käyttää seuraavassa kuvattuja
valikoita.

Aktivoi luukku
Tämä asetus mahdollistaa puheluun vastaamisen
pelkällä puhelimen avaamisella. Merkkiääni osoittaa
puhelun loppumisen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina ja pidä alempaa
sivunäppäintä.

Puhelun siirto
Mahdollistaa saapuvien puheluiden ohjaamisen
äänipostiin tai tiettyyn numeroon (olipa se
tallennetuissa nimissä tai ei) ja koskee Data-, Ääni- ja
Fax-puheluita.

Ennen tämän toiminnon käyttämistä on syötettävä
äänipostilaatikoiden numerot (katso ”Postilaatikot”
sivu 55). Tämä ominaisuus riippuu liittymästä ja

eroaa soitosiirr
useamman puhe

Postilaatikot
Voit syöttää ää
eivät ole SIM-ko

Joissakin tapau
numeroa: yksi p
puheluiden siir
asiasta operaatto

Puheluasetukset

�����������

Ehdoton

Ehdollinen

Tilanne



Puhelutiedot

Automaattinen toisto

e
ä tai Piilottaa henkilöllisyytesi
nne-vaihtoehto näyttää, onko
 vai pois päältä.

valikko sisältää luettelon
istä ja saapuneista puheluista,
attisista uudelleenvalintayrityk-
doista. Puhelut (soitetut, vastaa-
tut) näkyvät aikajärjestyksessä.

hdollistaa puhelu odottaa -toi-
non laittamisen Päälle tai Pois
tä saapuville äänipuheluille
RS-yhteyden ollessa käytössä.

itsemalla kohteen ja painamalla
 voit katsoa valitun puhelun

äyksen, ajan, numeron ja tilan
tettu vai vastaanotettu). 
amalla uudelleen , voit

ttää seuraavia asetuksia: Soita tai
a handsfree tälle vastaanottajalle,
tä viesti, Lähetä MMS, Poista

ttu puhelu tai Tallenna siihen
yvä numero.
56

Mahdollistaa automaattisen toiston laittamisen Päälle
tai Pois. Kun asetus on Päällä ja tavoiteltu henkilö on
varattu, puhelin jatkaa numeron valintaa, kunnes
puhelu onnistuu tai kunnes saavutetaan soitto-
yritysten enimmäismäärä (10). Puhelin antaa ääni-
merkin jokaisen yrityksen alussa ja erilaisen ääni-
merkin, kun puhelu onnistuu.

Soittoyritysten välinen aika kasvaa joka yrityksellä.

Joka näppäin vastaa
Mahdollistaa puhelun vastaanoton halutulla näppäi-
mellä, paitsi ), jolla hyljätään puhelu.

Puhelu odottaa

Soittajan tunnist
Sallii sinun Näyttä
vastaanottajalta. Tila
tämä toiminto päällä

Tämä 
lähtene
automa

sistä ja puheluiden tie
matta jääneet ja vasta

GSM:n kanssa Koskee seuraavia puheluita: Kaikki
puh., Äänipuhelut, Fax-puhelut ja
Data-puhelut. Toiminnon ollessa
päällä kuulet äänimerkin, jos  sinul-
le soitetaan puhelun aikana. Valitse-
malla Tilanne näet onko GSM:n pu-
helu odottaa -toiminto päällä vai ei. 

Tämä toiminto riippuu liittymästä.
Ota yhteyttä operaattoriisi.

GPRS:n 
kanssa

Ma
min
pääl
GP

Puhelulista

Puhelulista Val
,
päiv
(soi
Pain
käy
Soit
Lähe
vali
liitt

����������
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Mahdollistaa puheluiden kokonais-
hinnan tarkistamisen ja laskureiden
nollaamisen (toiminto on saatettu
suojata PIN/PIN2-koodeilla).
• Näytä-toiminto näyttää paljon-

ko puhelut ovat maksaneet,
kunhan niiden hinta on
määritelty.

• Nollaa mahdollistaa nykyisen
Hinta yht. -arvon nollaamisen.

• Sykäykset mahdollistaa jäljellä
olevan saldon tarkistamisen
(vertaamalla aiemmin asetet-
tuun rajaan).

• Peruuta hintaraja mahdollistaa
saldorajoituksen peruut-
tamisen.

• Hintaraja mahdollistaa Sy-
käykset -valikossa käytetyn sal-
dorajan syöttämisen.

• Syötä hinta mahdollistaa
yksikkökohtaisen hinnan
asettamisen tai muuttamisen.
Syötä ensin käytetty valuutta
(enintään kolme merkkiä) ja
sitten yksikkökohtainen hinta.
Puhelutiedot

Jos luettelossa näkyvä numero on myös Nimet-
luettelossa, vastaava nimi näkyy. Valitse numero
siirtymällä +tai - ja soita uudelleen paina-
malla (. Lopeta puhelu painamalla) .

Tämä valikko sisältää GSM-laskurien
alivalikon, joka mahdollistaa edempänä
kuvattujen asetusten tekemisen ja puhe-

luiden keston ja hinnan hallinnan.

GSM-laskurit eivät sisällä WAP-yhteyksiä. Useimmat
seuraavassa mainitut toiminnot riippuvat liit-
tymästä.

Nollaa Voit nollata koko luettelon kerralla.

Laskimet

Kestoaika Voit Näyttää tai Nollata Lähtevien tai
Saapuvien puheluiden keston.

Viim. puhelu Voit katsella viimeisimmän puhe-
lun kestoa ja/tai hintaa.

Puh. jälk. info Voit asettaa Päälle tai Pois päältä
puheluiden keston ja/tai hinnan
näyttämisen puhelun loputtua.

3������
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Operaattorin palvelut

eytyy verkkoon Asetukset >
äriteltyjen Parametrit-asetusten
8).

simmäiselle WAP-sivulle, jolle
äessä WAP-istunto. Useimmissa
 kohde on esimääritelty ja
 operaattorin WAP-kotisivulle.
oletuskotisivun muuttamisesta,
u 59.

la voit tallentaa suosikki-WAP-
imetä niitä uudelleen ja siirtyä
n luettelosta.

Voit valita korostetun
kohteen.

Voit palata edelliselle si-
vulle.

- Voit lopettaa WAP-
istunnon.

Voit myös valita Asetukset
> Sulje ja painaa,.
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13 • Operaattorin 
palvelut

Useimmat tämän valikon kohteista riippuvat
liittymästä ja operaattorista. Vastaavasti seuraavassa
kuvatut valikot saattavat näkyä tai olla näkymättä.
Lisätietoja saat operaattorilta.

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

Tämän valikon avulla voit käyttää
verkon tarjoamia palveluita, kuten
uutisia, säätietoja jne.

Jos asetukset on tehty valmiiksi, tässä osiossa kuvattuja
asetuksia ei välttämättä tarvitse muuttaa. Jotkin
operaattorit voivat tehdä asetukset etäältä.

Matkapuhelin kytk
Verkko-valikossa mä
mukaan (katso sivu 2

Kotisivu
Tämä on linkki en
siirrytään käynnistett
tapauksissa valikon
muodostaa yhteyden
Jos haluat tietoja 
katso ”Asetukset” siv

Kirjanmerkit
Tämän valikon avul
sivujesi osoitteita, n
niille nopeasti suoraa

WAP

Valitse Oper. palvelut 
> WAP > Kotisivu
ja paina ,.

Voit käynnistää WAP-
istunnon.

Paina + tai - Voit selata verkkosivuja

8��

Painaa ,

Paina c

Paina ja pidä painet
tuna c.
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Voit muuttaa Kotisivun nimeä ja
osoitetta.

Syötä uusi nimi näkyville tulevaan
muokkausnäyttöön.

Voit valita jonkin saatavilla olevista
esimäärittelyistä ja määritellä sitten
niiden yhteysasetukset (valitse tai
poista valinta painamalla
</>).

Kaikki seuraavassa kuvatut
yhteysasetukset koskevat valittua
esimäärittelyä.

Voit katsella luetteloa
asennetetuista, turvallisuuteen liit-
tyvistä Sertifikaateista (katsele sen
tietoja tai poista se), Istunnon
tietoja tai Nykyistä sertifikaattia.

Voit uudelleennimetä valitun
esimäärittelyn (syötä uusi nimi
avautuvaan muokkausnäyttöön).
Operaattorin palvelut

Paina selatessasi @ja valitse sitten Kirjanmerkit:
Nimi- ja URL-kentät täytetään automaattisesti
selattavan sivun tiedoilla.

Valitse Lisää Kirj.m. ja syötä uusi nimi avautuvaan
muokkausnäyttöön. Paina , ja syötä URL-osoite
vastaavalla tavalla.
Järjestä Kirjanm. -valikko mahdollistaa valitun
kirjanmerkin Poistamisen tai Muokkaamisen.

Anna osoite
Tämän valikon avullla voit syöttää WAP-sivun
osoitteen, jolle voit kytkeytyä suoraan valitessasi sen
(nopea tapa siirtyä WAP-osoitteisiin tallentamatta
niitä kirjanmerkkeinä).

Kaikki tähän valikkoon syötetyt sivut, joilla
vieraillaan ainakin kerran, näkyvät luettelossa. Voit
siirtyä uudelleen tietylle sivulle ilman, että sinun
tarvitsee syöttää uudelleen sen koko osoitetta,
valitsemalla jonkin kohteista ja painamalla ,.

Asetukset

Muokkaa 
kotisivua

Valitse 
profiili

Turvallisuus

Uud.nimeä 
profiili



Operaattorin palvelut

Autom. viestit
 voit lukea ja hallita verkon ja/tai
ttisesti lähettämiä viestejä. Jos se
teen, kytkeydy WAP-sivulle

ä seuraavia asetuksia painamalla

 ottaa yhteyden selaamasi WAP-
n kotisivulle.

innolla siirrytään edelliselle
lle.

 siirtyä seuraavalle selatulle
lle.

 hakea nykyisen sivun uudelleen
peräiseltä palvelimelta.

 tallentaa nykyisen WAP-sivun
sarvoiseksi kotisivuksi.

 tallentaa sivuun liitettyjä kuvia
a-albumiin.

 lopettaa WAP-istunnon.
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Tämän valikon avulla
operaattorin automaa
sisältää WAP-osoit
painamalla ,.

Asetukset
Selatessasi voit käyttä
,:

Selain-
asetukset

Voit sallia tai estää WAP-sivuihin
liittyvien kuvien latauksen.

Ei koskaan -vaihtoehdon valitse-
minen nopeuttaa sivujen lataamis-
ta.

Välimuisti Voit tyhjentää puhelimen muistin
alueen, jolle WAP-istunnon aikana
selatut sivut on tallennettu.

Yhteys Verkkoon mahdollistaa Asetukset >
Parametrit-valikossa määritellyn
datan esimäärittelyn valinnan (katso
sivu 28).
Verkko mahdollistaa verkkotyypin
valinnan, jota valittu esimäärittely
käyttää yhteyttä muodostaessaan
(katso sivu 28).
Proxy-os.- ja Proxy-portti-
kohteiden avulla voidaan määritellä
yhdyskäytävän osoite ja
porttinumero, joita käytetään muo-
dostettaessa WAP-yhteyttä valitun
esimäärittelyn avulla.

Paina ja pidä  0 ja syötä "."

Kotisivu Voit
sivu

Takaisin Toim
sivu

Edelleen Voit
sivu

Virkistä Voit
alku

Tallenna 
kotisivuksi

Voit
oletu

Tallenna 
nimellä

Voit
Kuv

Poistu Voit
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maan ja sen numero näkyy näytön
seen numeroon soitetaan. Sitten voit:

 puhelun ensimmäistä puhuessasi,
erkkiäänen ja näytöllä näkyy Puh.

oit:

 vaihdella puheluiden välillä
alitsemalla Vaihda (toinen puhelu
itetaan odottamaan ja toinen alkaa).

 lopettaa käynnissä olevan puhelun
odottamassa oleva puhelu odottaa
delleen).

heluun vastaaminen

 vastata puheluun (ensimmäinen
itetaan odottamaan). Paina sitten

 ja valitse:
Vaihda, jolloin voit vaihdella
puheluiden välillä (toinen
puhelu laitetaan odottamaan ja
toinen alkaa),
Neuvottelu, jolloin voit tuoda
uuden soittajan neuvotteluun.

 voit hylätä puhelun.
Operaattorin palvelut

Voit lähettää DTMF-signaaleja (äänitaa-
juussignaaleja) joihinkin puhelipalveluihin puhelun
aikana painamalla näppäimiä 0 - 9, * ja
#.
Voit myös liittää puhelinnumeroon DTMF-
numerosarjan ennen numeroon soittamista (tai
tallentaa sen nimiin). Puhelinnumero ja DTMF-osa
on erotettava toisistaan odotusmerkillä.
Jos haluat syöttää tauko- tai odotusmerkin, paina ja
pidä painettuna #. Näytöllä näkyvä w on
odotusmerkki ja p taukomerkki. Kun haluat
esimerkiksi kuunnella vastaajan (salasana 8421)
viestejä (esim. koodi 3) puhelinnumerosta 12345678,
voit soittaa numeroon: 12345678w8421p3.

Voit soittaa toisen puhelun käynnissä olevan tai
odottavan puhelun aikana. Soita johonkin numeroon
tai valitse nimi puhelinmuistiosta ja paina sitten (
puhelun ollessa meneillään. Ensimmäinen puhelu

laitetaan odotta
alareunassa. Toi

Kun saat toisen
puhelin antaa m
odottaa. Sitten v

DTMF-signaalit

Toisen puhelun soittaminen

Painaa
,

ja
v
la

Painaa 
)

ja
(
e

Toiseen pu

Painaa
(

ja
la
,
•

•

Painaa 
)

ja



Operaattorin palvelut

jäsentä ja puhelut voidaan lopettaa kerralla

äinen puhelu yhdelle henkilölle
uhelun soittaminen” edellä).
 Neuvottelu. Toista prosessi,
sentä ovat mukana puhelussa.
aikana puhelun ja jos osanottajia
viisi, voit ottaa vastaan saapuvan

soittajan Neuvotteluun (jos
 viisi jäsentä, voit vastaanottaa
ätä soittajaa neuvotteluun).
ujan neuvottelusta Osallistujat-

valitsemalla Poista osall. tai
en ja jatkaa keskustelua vain
nssa (muut osallistujat laitetaan

ssä olevan puhelun ja odottavan
lla Siirto-vaihtoehdon. Voit
n siirto on tehty.

oaa puhelun siirrosta, joka
puheluun vastaamista (katso

soitonsiirto
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Jotta voit vastaanottaa toisen puhelun, sinun on
täytynyt asettaa Puh. siirto -toiminto pois päältä
äänipuheluilta (katso sivu 55) ja asettaa Puh. odottaa
päälle (katso sivu 56).

Kun puhut yhtä puhelua ja toinen odottaa, voit
vastaanottaa kolmannen puhelun. Voit joko lopettaa
toisen aiemmista puheluista ennen kolmanteen
vastaamista tai tuoda soittajan mukaan neuvotteluun
(katso alta). Tämä palvelu rajoittuu kahteen
samanaikaiseen yhteyteen (yksi käynnissä ja yksi
odottaa).

Voit käynnistää neuvottelun soittamalla
useita puheluita tai luoda sen
useamman osanottajan kanssa.

Neuvottelussa voi olla samanaikaisesti enintään viisi

valitsemalla ).
Soita ensin ensimm
(katso ”Toisen p
Paina,ja valitse
kunnes kaikki viisi jä
Jos saat neuvottelun 
on vähemmän kuin 
puhelun ja lisätä 
neuvottelussa on jo
puhelun, mutta et lis
Voit poistaa osallist
vaihtoehdon avulla 
valitsemalla Yksityin
kyseisen henkilön ka
odottamaan).

Voit yhdistää käynni
puhelun valitsema
katkaista puhelun, ku

Tämä toiminto er
tapahtuu ennen 
sivu 55).

Painaa 
,

ja lopettaa nykyisen puhelun
valitsemalla Lopeta puh. ja vastata
sitten saapuvaan puheluun.

Kolmanteen puheluun 
vastaaminen

Neuvottelu

���2������

Manuaalinen 



Kuvakkeet 63

Kuvakkeet
Perustilassa näytöllä saattaa näkyä useita kuvakkeita
samanaikaisesti.

Jos verkkokuvaketta ei näy, verkko ei ole saatavilla.
Olet ehkä huonolla kuuluvuusalueella ja siirtyminen
toiseen paikkaan voi auttaa.

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 lisätieto-
ja operaattorilta.

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

Pikaviesti - vaihtoehto on asetettu Päälle.

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

Multimediaviesti - Olet saanut uuden multi-
mediaviestin.



Vianmääritys

eys verkkoon on katkennut.
o olet katvealueella (tunnelissa
korkeiden rakennusten välissä)

verkon kantavuusalueen
opuolella. Yritä soittaa toisesta
kasta, yritä kytkeytyä uudestaan
kkoon (varsinkin ulkomailla
sssasi), tarkista, että antenni on
kallaan (jos puhelimessa on
oinen antenni) tai pyydä
raattorilta neuvoja.

yttö reagoi hitaasti alhaisissa
pötiloissa. Tämä on normaalia

ä vaikuta puhelimen toimintaan.
 puhelin lämpimämpään
kkaan ja yritä uudelleen. Muussa
auksessa ota yhteyttä puhelimen
yjään.

tat käyttää jotain muuta
lipsin laturia, joka ei ole
oitettu puhelimeesi. Varmista,
 käytössäsi ovat aina Philipsin

uperäiset, puhelimen mukana
eet lisälaitteet.
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Vianmääritys

Puhelin ei 
mene päälle

Poista akku tai asenna se uudestaan
(katso sivu 1). Varmista, että olet
liittänyt laturin liittimen oikeaan
liitäntään (katso ”Akun
lataaminen” sivu 2). Lataa sitten
puhelinta, kunnes akun kuvake ei
enää liiku. Irrota laturi ja yritä
kytkeä puhelin uudestaan päälle.

Näytöllä 
näkyy SIM 
estynyt, kun 
laitat 
puhelimen 
päälle

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

Näytöllä 
lukee IMSI-
häiriö

Ongelma on liittymässä. Ota
yhteyttä operaattoriin.

Puhelin ei 
palaa 
perustilaan

Paina ja pidä c tai kytke
puhelin pois päältä, tarkista, että
SIM-kortti ja akku on asennettu
oikein ja kytke puhelin takaisin
päälle.

-kuvake 
ei näy

Yht
Jok
tai 
tai 
ulk
pai
ver
olle
pai
ulk
ope

Näyttö ei 
reagoi (tai 
reagoi 
hitaasti) 
näppäin-
painalluksiin

Nä
läm
eik
Vie
pai
tap
my

Akku 
tuntuu 
ylikuu-
menevan

Saa
Phi
tark
että
alk
tull
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Varmista, että ”ehdollinen soiton-
siirto”- tai ”ehdoton soitonsiirto” 
-ominaisuudet eivät ole päällä
(katso sivu 55). 

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

Tarkista, että SIM-kortti on
syötetty oikeassa asennossa (katso
sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-
kortti saattaa olla vioittunut. Ota
yhteyttä operaattoriin.

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

Puhelin ei 
näytä 
saapuvien 
puheluiden 
numeroita

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

Tekstivies-
tien 
lähettämi-
nen ei 
onnistu

Jotkin verkot eivät salli viestien
lähettämistä muihin verkkoihin.
Tarkista, että olet syöttänyt
viestikeskuksen numeron, tai kysy
tarkempia tietoja asiasta
operaattoriltasi.

TV-äänidia-
esitystä ei 
voida 
aloittaa

Toiminto edellyttää, että akku on
vähintään puoliksi ladattu. Lataa
akku tai kytke laturi kuvaesityksen
aikana.

JPEG-
kuvien 
vastaan-
ottaminen 
ja/tai 
tallenta-
minen ei 
onnistu

Puhelin ei hyväksy kuvaa, jos se on
liian suuri, sen nimi on liian pitkä
tai se on väärässä tiedosto-
muodossa. Jos haluat tarkempia
tietoja asiasta, katso sivu 38.

Puheluiden 
vastaan-
ottaminen 
ei onnistu

Akkua 
ladatessa 
akku-
kuvakkeessa 
ei näy 
palkkeja ja 
ulkoreuna 
vilkkuu

Näytöllä 
lukee SIM-
virhe

Yritettäessä 
käyttää 
valikon 
ominaisuut-
ta puhelin 
näyttää EI 
SALLITTU



Vianmääritys

mista, että olet liittänyt laturin
imen oikeaan liitäntään (katso
un lataaminen” sivu 2). Jos
u on täysin tyhjä, sitä pitää
ata muutama minuutti
intään 5 minuuttia) ennen kuin
ukuvake tulee näkyviin.
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Näytöllä 
lukee 
ASENNA 
SIM

Tarkista, että SIM-kortti on
syötetty oikeassa asennossa (katso
sivu 1). Jos ongelma ei poistu, SIM-
kortti saattaa olla vioittunut. Ota
yhteyttä operaattoriin.

Puhelimen 
käyttöaika 
on lyhyempi 
kuin käyttö-
oppaassa on 
kerrottu

Puhelimen käyttöaikaan vaikut-
tavat asetukset (esim. soittoäänet,
taustavalon kesto) ja käytetyt
ominaisuudet. Jos haluat lisätä
käyttöaikaa, ota sellaiset omi-
naisuudet pois päältä, joita et käytä.

Puhelin ei 
toimi 
kunnolla 
autossa

Autossa on paljon sähkömag-
neettisia aaltoja vaimentavia
metalliosia, jotka saattavat vai-
kuttaa puhelimen toimintaan.
Saatavilla oleva autotarvikesarja
sisältää ulkoisen antennin ja
mahdollistaa puheluiden soitta-
misen ja niihin vastaamisen
puhelimeen koskematta.

Tarkista paikallisilta viran-
omaisilta, onko puhelimen käyttö
ajettaessa sallittu.

Akku ei 
lataudu

Var
liitt
”Ak
akk
lad
(en
akk
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en suunnittelussa on noudatettu
ia lakeja ja säännöksiä. Se saattaa kuitenkin
a häiriötä muille sähkölaitteille. Siksi on
oudattaa kaikkia puhelimen käyttöä
 paikallisia suosituksia ja säännöksiä.
elimen käytöstä ajoneuvoissa ja

 erityisen tiukkoja.
 kannettu huolta matkapuhelimien
ysvaikutuksista. Turvallisuusstandardit on
aan radioaaltoenergialle altistumiselta
alto- ja GSM-teknologiaa koskevien
perusteella. Matkapuhelimesi noudattaa
olevia turvallisuusstandardeja ja radio- ja
skevaa direktiiviä 1999/5/EC.

 tai herkät sähkölaitteet saattavat häiriintyä
ä häiriö saattaa aiheuttaa onnettomuuksia.
uin nouset lentokoneeseen ja/tai pakkaat
en matkatavaroihisi: matkapuhelimen
inen lentokoneessa saattaa olla vaaraksi
, häiritä matkapuhelinverkkoa ja olla
.
issa, terveyskeskuksissa ja muissa paikoissa,
 lääketieteellistä laitteistoa.

salttiissa ympäristöissä (esim. huolto-
 tai paikoissa, joiden ilmassa on hiukkasia,
etallipölyä).

puhelimesi
Varotoimet

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-taa-

juudella (900/1800/1900 MHz).
• GSM-verkko säätelee lähetystehoa (0,01 - 2 W).
• Puhelin on kaikkien tärkeiden turvallisuusstandardien

mukainen.
• Puhelimessa oleva CE-merkki osoittaa puhelimen vas-

taavan eurooppalaisia sähkömagneettisuutta (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:

Säilyttää puhelintasi turvallisessa paikassa ja pitää
sen poissa pienten lasten ulottuvilta.
Olla kirjoittamatta PIN-koodia ylös. Pyri
muistamaan se ulkoa. 
Sulkea puhelimen ja irrottaa sen akun, jos et käytä

sitä pitkään aikaan.
Vaihtaa PIN-koodin puhelimen ostamisen jälkeen ja laittaa
puhelurajoituksia päälle Turvallisuus-valikosta.

Puhelim
soveltuv
aiheutta
hyvä n
koskevia

Säännökset puh
lentokoneissa ovat
Julkisuudessa on
mahdollisista terve
laadittu suojaam
nykyisten radioa
tutkimustulosten 
kaikkia voimassa 
telepäätelaitteita ko

Huonosti suojatut
radioaalloista. Täm

Ennen k
puhelim
käyttäm
koneelle
laitonta
Sairaalo
joissa on

Räjähdy
asemilla
kuten m

Radioaallot

Sulje aina 



Varotoimet

Palavia tuotteita kuljettavissa ajoneuvoissa (silloinkin kun Parhaimman käyttömukavuuden saavuttamiseksi
ositellaan käytettäväksi normaalissa
ssa (silloin kun käytössä ei ole
 tai -lisälaite).

ta korkeille lämpötiloille.
a varoen. Väärinkäyttö mitätöi ta-

nta nesteeseen; jos puhelin kastuu,
ä, poista akku ja anna kuivua 24 tun-

yyhkimällä sitä pehmeällä liinalla.
inen ja vastaanottaminen kuluttaa

ergiaa. Puhelin kuluttaa kuitenkin
iaa perustilassa, kun sitä pidetään
Kun liikut puhelimen ollessa päällä,
nemmän energiaa, koska sen täytyy
ä sijantitietoja verkkoon. Akkua voi-
 asettamalla taustavalon päälläoloaika
 välttämällä turhaa valikkojen

ttavan akun avulla.
en omaa laturia.

olttamalla.
 akkua.
sineiden (kuten avaimien) aiheuttaa
ittimien välille.
uumuudelle (yli +60°C), kosteudelle
eille.
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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.

Tarkista ajoneuvon valmistajalta, että ajoneuvossa
käytettävät sähkölaitteet eivät häiriinny
radioaalloista.

Jos käytät sydämentahdistinta:
• Pidä päällä oleva puhelin aina vähintään 15 senttimetrin

päästä sydämentahdistimesta mahdollisten häiriöiden
välttämiseksi.

• Älä pidä puhelinta rintataskussa.
• Älä käytä puhelinta sydämentahdistimen puolella ole-

valla korvalla.
• Sulje puhelin, jos epäilet sen aiheuttavan häiriöitä.

Jos käytät kuulolaitetta, tarkista lääkäriltä ja kuulolaitteen
valmistajalta, onko kyseinen laite herkkä matkapuhelimen
aiheuttamalla häiriölle.

Kun seuraavia ohjeita noudatetaan, puhelimen suorityskyky
ja akun kesto paranevat, radiosäteily vähenee ja käytön
turvallisuus varmistuu:

puhelinta su
käyttöasenno
handsfree-tila

•  Älä altista puhelin
• Käsittele puhelint

kuun.
• Älä upota puheli

kytke se pois päält
tia ennen käyttöä.

• Puhdista puhelin p
• Puheluiden soittam

saman verran en
vähemmän energ
samassa paikassa. 
puhelin kuluttaa e
lähettää päivitettyj
daan säästää myös
lyhyemmäksi ja
selaamista.

• Puhelin toimii lada
• Käytä vain puhelim
• Älä hävitä akkua p
• Älä taivuta tai avaa
• Älä anna metallie

oikosulkua akun li
• Vältä altistumista k

tai syövyttäville ain

Sydämentahdistimen käyttäjät

Kuulolaitteiden käyttäjät

Suorituskyvyn parantaminen

Akun tiedot
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i pitkittyneen auringon valolle altistumisen
na- tai kojelaudalla) puhelimen kotelon

nousta varsinkin, jos siinä on metallinen
helinta varovasti ja vältä sen käyttöä, kun
tila on yli 40°C.

a paikallisia puhelimen pakkauksen,
 kuluneiden akkujen ja vanhan puhelimen
istä koskevia säännöksiä ja suosi

stä.
on merkinnyt akut ja pakkausmateriaalit
ianmukaista hävittämistä edesauttavilla

-normi

nsuojelu

a ei saa hävittää tavallisen sekajätteen
a.

itty pakkausmateriaali soveltuu kierrä-
en.

allista pakkausten talteenotto- ja
ätysjärjestelmää on tuettu taloudellisesti.

riaalit ovat kierrätettäviä (myös muovinen
riaali merkitty).
Varotoimet

Käytä vain Philipsin lisälaitteita, koska muiden
lisälaitteiden käyttäminen saattaa vahingoittaa
puhelintasi ja mitätöidä sen takuun.
Varmista, että valtuutettu teknikko korvaa vahin-
goittuneet osat välittömästi Philipsin varaosilla.

Puhelimen käyttäminen ajaessa häiritsee
keskittymistä, mikä saattaa olla vaarallista.
Noudata seuraavia ohjeita:
Keskitä kaikki huomiosi ajamiseen. Pysäköi auto
ennen puhelimen käyttämistä.

Noudata ajaessasi ja puhelinta käyttäessäsi maakohtaisia
säännöksiä.
Jos haluat käyttää puhelinta autossa, asenna tähän
tarkoitukseen suunniteltu handsfree-sarja ja keskitä silti
kaikki huomiosi ajamiseen.
Varmista, että puhelin ja autotarvikesarja eivät estä auton
turvatyynyjen tai muiden turvalaitteiden toimintaa.
Auton äänitorven tai valojen käyttäminen osoittamaan
saapuvaa puhelua on kielletty joissakin maissa. Tarkista
paikalliset säännökset.

Kuumalla säällä ta
jälkeen (esim ikku
lämpötila saattaa 
pinta. Käsittele pu
ympäristön lämpö

Noudat
loppuun
hävittäm
kierräty
Philips 

kierrätystä ja as
symboleilla.

Älä käytä puhelinta ajaessasi

EN 60950 

Ympäristö

Akku
seass

Merk
tykse

Kans
kierr

Mate
mate



Philipsin lisälaitteet

astauspainike tarjoaa helpon
men etsimiselle. Voit vastata
un painamalla painiketta.
nta asetetaan päälle painiketta

limen käyttö ajaessa on kielletty.
miseksi suosittelemme, että auto-
 erikoistunut teknikko.

suojalaukku suojaa puhelinta
ta. Sisältää kantohihnan.

mahdollistaa kuvaesityksen
n ruudulta. Kytke kaapelin
 oikealla puolella olevaan

lempi) ja videopää television tai
eosisäänmenoon. Jos haluat

valinnasta ja näyttämisestä
 ”TV-äänidiaesitys” sivu 50.

ustuu osaksi Independent JPEG -
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Philipsin lisälaitteet
Jotkin lisälaitteet, kuten tavallinen akku ja laturi,
tulevat aina puhelimen mukana. Muita lisälaitteita
saatetaan (operaattorista tai jälleenmyyjästä riippuen)
myydä puhelimen mukana tai erikseen. Tämän vuoksi
pakkauksen sisältö saattaa vaihdella.

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

Lataa akun virtalähteestä. Riittävän pieni mahtu-
akseen salkkuun tai käsilaukkuun.

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

Johdossa oleva v
vaihtoehdon puheli
saapuvaan puhelu
Perustilassa äänivali
painamalla.

Joissain maissa puhe
Turvallisen varmista
tarvikesarjan asentaa

Musta nahkainen 
kolhuilta ja naarmuil

Tämä datakaapeli 
katsomisen televisio
datapää puhelimen
kuulokeliitäntään (y
videonauhurin vid
lisätietoja kuvien 
kuvaesityksessä, katso

Tämä ohjelmisto per
ryhmän työhön.

Laturi

Autotarvikesarja

Kuulokkeet

Suojalaukku

TV-kaapeli
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 Tools -ohjelmiston (sijaitsee
kana tulevalla CD-ROM-levyllä)

hyödyntää täysin kaikkia
en tarjoamia palveluita. Jos haluat
 ”Puhelimen käyttö modeemina”

ä CD-ROM-levyllä olevaa
a.

ne Tools -ohjelmisto
Philipsin lisälaitteet

Helppo tietoliikenneyhteys Philips-matka-
puhelimeen: USB-kaapeli mahdollistaa nopean
yhteyden puhelimen ja tietokoneen välillä. Liitä
kaapeli puhelimeen ja synkronoi kalenterin ja
puhelinmuistion tiedot muutamassa sekunnissa.
Mukana tuleva ohjelmisto mahdollistaa faksien ja
tekstiviestien lähettämisen ja kuvien ja sävelmien
lataamisen.

Mobile Phone
puhelimen mu
avulla voit 
infrapunayhteyd
lisätietoja, katso
sivu 47 sek
dokumentaatiot

Tietoliikennesarja Mobile Pho



Vaatimustenmukaisuus
Me, 
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
RANSKA

vakuutamme, että tuote
Philips 859
CT 8598
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352776

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 arvi-
ointimenettelyä 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

Le Mans, 4. toukokuuta, 2004
Jean-Omer Kifouani

Laatujohtaja

Jos Philips-tuotteesi ei toimi oikein tai on viallinen,
palauta se ostopaikkaan tai Philipsin huoltokes-
kukseen. Katso laitteen mukana tulleesta takuu-
todistuksesta tietoja huoltokeskuksista ja laitteeseen
liittyvästä dokumentaatiosta.
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