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TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue 
koko opas saadaksesi lisätietoja.

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai 
se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita 
ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten 
toimintaan.

SULJE LAITE SAIRAALASSA
Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.

SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA
Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen 
järjestelmien toimintaa.

SULJE LAITE TANKATESSASI
Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien 
läheisyydessä.

SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ
Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä.
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KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI
Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä 
koske antenniin tarpeettomasti.

VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄLAITTEET JA AKUT
Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia 
tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS
Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

VARMUUSKOPIOT
Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista 
tärkeistä tiedoista.

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet 
laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

SOITTAMINEN
Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. 
Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja valitse Soita. Kun haluat 
lopettaa puhelun, valitse Lopeta. Voit vastata puheluun valitsemalla Vastaa.
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HÄTÄPUHELUT
Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. 
Tyhjennä näyttö painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä  kahdesti ja 
pitämällä sitä painettuna useita sekunteja. Näppäile hätänumero ja valitse Soita 
(käyttämällä Navi-näppäintä ). Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, 
ennen kuin saat luvan siihen.

■ Verkkopalvelut
Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet 
laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä 
verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa, tai niiden käytöstä on 
mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Tarvittaessa palveluntarjoaja 
antaa lisäohjeita niiden käytöstä ja selittää niihin liittyvät maksut. Joissakin verkoissa voi 
olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi 
välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoaja on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai 
että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Lisätietoja saat 
palveluntarjoajaltasi.

■ Laturi ja lisälaitteet
Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on 
tarkoitettu käytettäväksi vain laturien ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12 kanssa.
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Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö 
voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä puhelinta koskevan takuun ja 
saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat
Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen 
tarvitsemia tietoja. Säilytä nämä tarrat varmassa tallessa.

Kiinnitä -tarra Club Nokia kutsukorttiin, joka on myyntipakkauksessa.

Kiinnitä -tarra takuukorttiin.

■ Tunnusluvut
• Suojakoodi: Tämä puhelimen mukana tuleva koodi suojaa puhelinta 

luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.

Tietoa tämän koodin käytöstä on kohdassa Suojausasetukset sivulla 45.

• PIN-koodi: Tämä SIM-kortin mukana tuleva koodi suojaa korttia luvattomalta 
käytöltä. 

Valitse PIN-koodin kysely -asetus Suojausasetukset-valikosta (katso 
Suojausasetukset sivulla 45), jotta puhelin kysyy koodin aina, kun virta 
kytketään.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. 
Avaa SIM-kortin lukitus antamalla PUK-koodi ja määritä uusi PIN-koodi.

• PIN2-koodi: Tämä joidenkin SIM-korttien mukana tuleva koodi tarvitaan 
tiettyjen palvelujen, kuten sykäysyksikkölaskurien, käyttämiseen. Jos näppäilet 
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väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näyttöön tulee teksti PIN2-koodi 
lukittu ja puhelin pyytää PUK2-koodin.

Vaihda suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi Suojausasetukset-valikon 
Tunnuslukujen vaihto -toiminnolla (katso Suojausasetukset sivulla 45). 
Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään 
puhelimesta.

• PUK- ja PUK2-koodi: Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne 
muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajalta.
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1. Aloittaminen

■ SIM-kortin asentaminen
• Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen 
liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat 
sen.

• Ennen kuin asennat SIM-kortin, katkaise puhelimesta virta, irrota puhelin 
laturista tai muusta laitteesta ja poista akku.

1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), 
työnnä takakuorta (2) ja nosta se irti 
puhelimesta.

2. Irrota akku nostamalla sitä sormiaukosta 
(3). 
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3. Nosta SIM-kortin pidike sormiaukon kohdalta. Käännä pidike auki (4). Työnnä 
SIM-kortti varovasti korttipaikkaan (5). Tarkista, että kortin kullanväriset 
liittimet ovat alaspäin ja leikattu kulma on oikealla puolella. Sulje SIM-kortin 
pidike ja paina sitä, jotta se lukittuu paikalleen.

4. Aseta akun kullanväriset liittimet puhelimen 
vastaavia liittimiä vasten ja työnnä akun 
vastakkaista päätä, kunnes akku napsahtaa 
paikalleen (6).

5. Aseta takakuoren 
alaosa puhelimen 
alaosaa vasten (7) 
ja lukitse takakuori 
paikalleen 
painamalla sen 
yläosaa (8).
15Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



■ Akun lataaminen
Älä lataa akkua, jos jompikumpi puhelimen kuorista on irrotettu. 

1. Kytke laturin johto puhelimen pohjaan.

2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun symbolipalkki 
alkaa rullata.

• BL-5C-akun lataaminen ACP-7-laturilla 
kestää enintään 3 tuntia 30 minuuttia.

• Jos näyttöön tulee teksti Akku ei lataudu, 
odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen 
ei vieläkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.

3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi 
puhelimesta ja pistorasiasta.

■ Normaali käyttöasento
Käytä puhelinta vain sen normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessa on ulkoinen antenni.

Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, 
vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on 
kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun 
laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin 
muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, 
antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.
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■ Näppäimet ja liitännät
1. Taskulamppu

Puhelimessa on sisäänrakennettu 
lamppu. Katso Taskulamppu 
sivulla 20.

2. Navi-näppäin 

Nokia Navi -näppäimen toiminto 
määräytyy sen yläpuolella näkyvän 
tekstin mukaan. Tässä ohjeessa 
Navi-näppäintä käytetään vain, kun 
näytössä on tilanteeseen sopiva 
teksti, kutenValikko tai Valitse.

3. Virtanäppäin 

Kytkee tai katkaisee virran. 
Kun virtanäppäintä painetaan 
nopeasti näppäimistön ollessa 
lukittuna, puhelimen näytön 
taustavalo syttyy noin 
15 sekunniksi.

4.Selausnäppäimet 

Voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikoita ja asetuksia. Voit myös säätää 
kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Valmiustilassa selausnäppäin 
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 näyttää viimeksi valitut puhelinnumerot ja selausnäppäin  näyttää 
puhelinluetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot.

5. Poisto- ja poistumisnäppäin 

Voit poistaa merkkejä näytöstä ja poistua eri toiminnoista.

6. Näppäimillä 0 - 9 kirjoitetaan numeroita ja kirjaimia. 

*- ja #-näppäintä käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa. 

1. Laturin liitäntä

2. Kannettavan HF:n liitäntä

3. Mikrofoni

■ Näyttö ja valmiustila
Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on 
käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään 
merkkejä. Tällöin puhelin on valmiustilassa. 

1. Näyttää sen matkapuhelinverkon nimen, jossa 
puhelinta käytetään, tai verkon tunnuksen.

2. Näyttää matkapuhelinverkon kentän 
voimakkuuden paikassa, jossa olet.

3.  Näyttää akun varaustason.

4.  Näyttää Navi-näppäimen kulloisenkin toiminnon.
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■ Kuorien vaihtaminen
Katkaise aina virta ja irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien 
poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä 
puhelinta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Poista puhelimen ja akun takakuori; katso kohdan SIM-kortin asentaminen 
vaiheet 1 ja 2 sivulla 14.

2. Irrota etukuori varovasti puhelimesta 
puhelimen alaosasta (3) alkaen.

3. Irrota näppäinmatto varovasti (4). Paina uusi 
näppäinmatto paikalleen uuteen etukuoreen 
yläosasta alkaen (5). Tarkista, että uusi näppäinmatto on asetettu oikein (6).
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4. Aseta etukuoren yläosa puhelimen yläosaa vasten 
ja lukitse etukuori paikalleen painamalla sitä (7).

5. Aseta akku ja takakuori paikoilleen. Katso vaiheet 4 
ja 5 kohdassa SIM-kortin asentaminen sivulla 14.

■ Rannehihnan kiinnittäminen
Pujota hihna rei'istä kuvan osoittamalla tavalla ja kiristä sitä.

■ Taskulamppu
Puhelimessa on sisäänrakennettu taskulamppu. Kun taskulamppu on käytössä, 
näytössä näkyy -symboli.
Voit ottaa taskulampun käyttöön seuraavasti:
• Pidä poisto- ja poistumisnäppäintä painettuna puhelimen ollessa 

valmiustilassa. Taskulamppu sammuu, kun vapautat poisto- ja 
poistumisnäppäimen. 
Voit myös asettaa taskulampun pysyvästi päälle painamalla poisto- ja 
poistumisnäppäintä kaksi kertaa ja sammuttaa sen painamalla näppäintä 
yhden kerran. 

• Valitse Valikko > Ekstrat > Taskulamppu ja valitse sitten Käytössä tai Ei 
käytössä. 

• Jos puhut puhelua, paina poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse Valinnat > 
Sytytä lamppu tai Samm. lamppu.
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2. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen
1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero. 

Ulkomaanpuhelun soittaminen: Lisää suuntanumeron eteen +-merkki 
(painamalla *-näppäintä kaksi kertaa) ja maatunnus. Poista tarvittaessa 
suuntanumeron ensimmäinen nolla.

Voit poistaa viimeksi kirjoittamasi numeron poisto- ja poistumisnäppäimellä.

2. Aloita puhelu valitsemalla Soita. Ylöspäinselausnäppäimellä voit lisätä ja 
alaspäinselausnäppäimellä vähentää äänenvoimakkuutta.

3. Kun lopetat puhelun (tai keskeytät soittoyrityksen), valitse Lopeta.

Soittaminen puhelinluettelon avulla
Valitse haluamasi nimi selausnäppäimillä puhelimen ollessa valmiustilassa. Aloita 
puhelu valitsemalla Soita.

Neuvottelupuhelun soittaminen
Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla samaan puheluun voi osallistua 
jopa neljä henkilöä.

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalle henkilölle. Näppäile 
puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta ja valitse Soita. 
21Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



2. Soita uudelle osallistujalle painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse 
Valinnat > Uusi puhelu.

3. Kun uuteen puheluun on vastattu, liitä se neuvottelupuheluun painamalla 
poisto- ja poistumisnäppäintä sekä valitsemalla Valinnat > Neuvottelu.

4. Voit lisätä neuvotteluun uuden osallistujan toistamalla vaiheet 1 - 3.

5. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, valitse Lopeta.

Soittaminen uudelleen edelliseen numeroon
Jos haluat soittaa uudelleen johonkin niistä viimeisestä kymmenestä numerosta, 
joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa, paina ylöspäinselausnäppäintä kerran 
valmiustilassa, valitse haluamasi numero tai nimi selausnäppäimillä ja valitse 
Soita.

Pikavalinta
Valitse Valikko > Luettelo > Pikavalinnat. Valitse haluamasi näppäin (2 - 9) 
selausnäppäimillä ja valitse sitten Valitse. Valitse, haluatko asettaa näppäimen 
soittamaan vai lähettämään tekstiviestin. Valitse haluamasi nimi ja valitse sitten 
Valitse.

Kun puhelinnumero on määritetty jollekin numeronäppäimelle, voit soittaa 
numeroon seuraavilla tavoilla:

• Paina kyseistä numeronäppäintä ja valitse Soita. Tai:

• Jos Pikavalinta on valittuna, pidä numeronäppäintä alhaalla, kunnes puhelu 
käynnistyy (katso Puheluasetukset sivulla 42).
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■ Puheluasetukset
Valitse valmiustilassa Vastaa. Jos haluat siirtää puhelun tai hylätä sen 
vastaamatta siihen, paina poisto- ja poistumisnäppäintä. 

■ Puhelunaikaiset toiminnot
Paina puhelun aikana poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse Valinnat. Voit 
sitten valita jonkin seuraavista toiminnoista (joista monet ovat verkkopalveluita): 
Mykistä tai Poista mykistys, Puhelu pitoon tai Poista pidosta, Uusi puhelu, Vastaa, 
Hylkää puhelu, Lopeta kaikki, Lähetä DTMF, Puhelinluettelo, Vaihda, Valikko ja 
Sytytä lamppu tai Samm. lamppu.

■ Ääniviestien kuunteleminen
Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Lisätietoja vastaajapalvelusta ja sen numeron 
saat palveluntarjoajaltasi. Voit soittaa vastaajapalveluun pitämällä näppäintä 
1 alhaalla valmiustilassa. Jos haluat vaihtaa vastaajapalvelun numeron, katso 
Vastaajapalvelun numero sivulla 35.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajapalveluun, katso Puheluasetukset sivulla 42. 

■ Näppäimistön lukitseminen
Näppäinlukko estää tahattomat näppäinpainallukset.

Näppäinlukon asettaminen päälle tai pois päältä: valitse valmiustilassa Valikko 
ja paina sitten nopeasti *-näppäintä.
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Voit myös asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan 
kuluttua. Katso Näppäinlukon asetukset sivulla 44. Kun näppäimet on lukittu, 
näytössä näkyy -symboli.

Huom! Kun näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen 
hätänumeroon ovat silti mahdollisia (esimerkiksi numeroon 112 tai muuhun 
viralliseen hätänumeroon). Näppäile hätänumero ja valitse Soita. Numero tulee 
näyttöön vasta, kun olet näppäillyt viimeisen numeron.
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3. Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä tekstiä käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä, jota ilmaisee -
symboli, tai ennakoivaa tekstinsyöttöä, jota ilmaisee -symboli.

■ Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai 
poistaminen käytöstä

Kun kirjoitat tekstiä, valitse Valinnat > Sanakirja.

• Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli 
sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain 
sanakirjaluettelon kielillä.

• Jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, valitse Ei käytössä.

Vihje: Voit ottaa ennakoivan tekstinsyötön nopeasti käyttöön tai poistaa 
sen käytöstä tekstin kirjoituksen aikana painamalla #-näppäintä kaksi 
kertaa.

■ Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen
Ennakoiva tekstinsyöttö helpottaa tekstin kirjoittamista.

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimessa olevaan sanakirjaan, johon voit 
lisätä uusia sanoja.

1. Näppäile haluamasi sana painamalla kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä 
kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Jos haluat 
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esimerkiksi kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on 
käytössä, paina 6, 6, 5, 4 ja 2.

• Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta painamalla poisto- ja 
poistumisnäppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä poisto- ja 
poistumisnäppäintä alhaalla.

• Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin) tai 
perinteisestä ennakoivaan tekstinsyöttöön (tai päinvastoin), paina *-
näppäintä monta kertaa ja tarkkaile samalla näytön yläosassa näkyvää 
symbolia. 

• Jos haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin), pidä #-
näppäintä alhaalla.

• Jos haluat lisätä erikoismerkin, pidä *-näppäintä alhaalla, valitse 
luettelosta haluamasi merkki ja valitse Poimi.

• Jos haluat lisätä numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla. Jos haluat 
näppäillä useita numeroita, pidä #-näppäintä alhaalla ja näppäile sitten 
numerot.

2. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina näppäintä 0 ja kirjoita seuraava 
sana.

• Jos haluat vaihtaa sanan, paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön 
tulee haluamasi sana. 

• Jos sanan jäljessä on ?-merkki, sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan 
sanakirjaan valitsemalla Sana. Näppäile sana (käyttäen perinteistä 
tekstinsyöttöä) ja valitse OK.
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Yhdyssanojen kirjoittaminen
Näppäile sanan ensimmäinen osa, paina alaspäinselausnäppäintä ja näppäile 
toinen osa.

■ Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen
Paina näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty, monta kertaa peräkkäin, 
kunnes kirjain tulee näyttöön.

Voit muokata tekstiä seuraavasti:

• Jos haluat lisätä välilyönnin, paina näppäintä 0.

• Jos haluat lisätä välimerkin tai erikoismerkin, paina näppäintä 1 monta kertaa 
peräkkäin tai paina *-näppäintä, valitse haluamasi merkki ja valitse sitten 
Poimi.

• Voit siirtää osoitinta oikealle tai vasemmalle selausnäppäimillä.

• Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta painamalla poisto- ja 
poistumisnäppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.

• Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin), paina #-
näppäintä.

• Jos haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi näppäintä alhaalla. Jos haluat 
vaihtaa kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin), pidä #-näppäintä alhaalla.

• Jos haluat lisätä kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen 
kirjaimen, paina alaspäin- tai ylöspäinselausnäppäintä (tai odota, kunnes 
osoitin tulee näkyviin) ja näppäile kirjain.
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4. Valikkotoiminnot

Voit käyttää päävalikkotoimintoja seuraavilla tavoilla:

Selaamalla

1. Valitse valmiustilassa Valikko.

2. Valitse haluamasi päävalikko selausnäppäimillä ja avaa se valitsemalla Valitse. 
Voit poistua päävalikosta poisto- ja poistumisnäppäimellä.

3. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry haluamasi valikon kohdalle ja avaa se 
valitsemalla Valitse. Voit poistua alavalikosta poisto- ja poistumisnäppäimellä.

Jos et halua tallentaa valikkoasetuksiin tekemiäsi muutoksia, pidä poisto- ja 
poistumisnäppäintä alhaalla.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Näitä numeroita kutsutaan 
oikovalintanumeroiksi.

Valitse valmiustilassa Valikko ja näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi 
valikon oikovalintanumero. Siirry samalla tavalla alavalikoihin.

Jos haluat esimerkiksi aktivoida Koputuspalvelu -toiminnon, valitse Valikko > 
6 (Asetukset) > 2 (Puheluasetukset) > 4 (Koputuspalvelu) > 1 (Ota käyttöön).

Huomaa, että Viestit-valikon oikovalintanumero on 01.
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■ Viestit (Valikko 01)

Viestin kirjoittaminen
Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta 
tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Laskutus voi perustua siihen, kuinka 
monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää. Käytettävissä olevien 
merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön 
oikeassa yläkulmassa, esimerkiksi 120/2. Jos käytät viestissä erikoismerkkejä (ns. 
Unicode-merkkejä), kuten kyrillisiä merkkejä, viestissä voidaan tarvita enemmän 
osia kuin muulloin. Huomaa, että ennakoivassa tekstinsyötössä saatetaan käyttää 
Unicode-merkkejä. 

Viestin lähetystä varten puhelimeen pitää tallentaa viestikeskuksesi 
puhelinnumero. Katso Viestiasetukset sivulla 34.

1. Valitse valmiustilassa Valikko > Viestit > Kirjoita viesti.

2. Näppäile viesti. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja viestin nykyisen osan 
numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.

3. Kun viesti on valmis, valitse Valinnat > Lähetä, näppäile vastaanottajan 
puhelinnumero ja valitse sitten OK. 

Jos haluat lähettää viesti useille henkilöille, valitse Läh.valinnat > Lähetä 
usealle, selaa ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja valitse sitten Lähetä. 
Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta.
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Jos haluat lähettää viestin aiemmin määritetylle jakelulistalle, valitse 
Läh.valinnat > Jakelulistalle. Tietoa jakelulistojen määrittämisestä ja 
muokkaamisesta on kohdassa Jakelulistat sivulla 32.

Muut vaihtoehdot ovat: Lisäysvalinnat, Kopioi pohja, Pienet fontit tai Suuret 
fontit,Pyyhi teksti, Sanakirja, Ohjeet, Poistu, Lähetysprofiili (katso 
Viestiasetukset sivulla 34), Tallenna viesti, Poista ja Sanakirja.

Huom! Lähetettäessä viestejä tekstiviestipalvelun kautta laitteen näyttöön voi 
tulla teksti Viesti lähetetty. Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt viestin 
laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti 
on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja 
tekstiviestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet)
Kun olet saanut tekstiviestejä, näytössä näkyy valmiustilassa uusien viestien 
lukumäärä ja -symboli.

1. Jos haluat nähdä viestit heti, valitse Lue.

Jos haluat lukea viestit myöhemmin paina poisto- ja poistumisnäppäintä. 
Kun haluat lukea viestit, siirry Saapuneet-valikkoon (valikko 01-2).

2. Voit selata viestiä selausnäppäimillä.

3. Kun luet viestiä, saat näkyviin seuraavat toiminnot valitsemalla Valinnat: 
Poista, Vastaa, Chat, Muokkaa, Poimi tiedot, Läh. edelleen, Muistutuksena, 
Pienet fontit ja Tiedot.
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Lähetetyt
Lähetetyt -valikossa voit lukea lähettämiäsi viestejä. Saat näkyviin seuraavat 
toiminnot valitsemalla Valinnat: Poista, Muokkaa, Poimi tiedot, Läh. edelleen, 
Muistutuksena, Pienet fontit ja Tiedot.

Luonnokset
Luonnokset-valikossa voit lukea viestejä, jotka olet tallentanut Kirjoita viesti 
-valikossa.

Chat
Tämän tekstiviestipalvelun avulla voit keskustella muiden henkilöiden kanssa. 
Kukin chat-viesti lähetetään erillisenä tekstiviestinä. Chat-keskustelun aikana 
vastaanotetut ja lähetetyt viestit eivät tallennu. 
Kun haluat aloittaa keskustelun, valitse Valikko > Viestit > Chat tai valitse 
Valinnat > Chat, kun luet vastaanottamaasi tekstiviestiä. 

1. Näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja 
valitse OK.

2. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää chat-keskustelussa, ja valitse OK.

3. Kirjoita viesti ja valitse Valinnat > Lähetä. 

4. Toisen henkilön vastaus tulee lähettämäsi viestin yläpuolelle. Jos haluat 
vastata viestiin, valitse OK ja toimi vaiheessa 3 kerrotulla tavalla. 

Kun kirjoitat viestiä, voit muokata lempinimeäsi valitsemalla Valinnat > 
Lempinimi tai tarkastella edellisiä viestejä valitsemalla > Chat-viestit.
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Kuvaviestit
Voit vastaanottaa ja lähettää viestejä, jotka sisältävät kuvia (verkkopalvelu). 
Kuvaviestit tallennetaan puhelimeen. Huomaa, että kukin kuvaviesti koostuu 
monesta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa 
enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Huom! Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai 
palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla 
puhelimilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Kuvaviestin vastaanottaminen
Jos haluat nähdä viestin heti, valitse Näytä. Valitse Valinnat, jolloin 
käytettävissäsi ovat seuraavat kuvaviestitoiminnot:Poista, Vastaa, Chat, Muokk. 
tekstiä, Tallenna kuva, Näytönsääst., Poimi numero, Muistutuksena ja Tiedot.

Jakelulistat
Jos joudut usein lähettämään viestejä tietyille vastaanottajille, voit määrittää 
jakelulistoja viestien lähetystä varten. Voit määrittää enintään kuusi jakelulistaa, 
joihin kuhunkin voi kuulua 10 vastaanottajaa. Puhelin lähettää tekstiviestin 
jokaiselle vastaanottajalle erikseen.

Kun haluat lisätä uuden jakelulistan, valitse Valikko > Viestit > Jakelulistat. 
Valitse Valinnat > Lisää uusi lista. Anna jakelulistalle haluamasi nimi, paina 
Valinnat -näppäintä ja valitse > Näytä lista. Jos haluat lisätä listaan uuden 
henkilön tiedot, valitse Valinnat > Lisää uusi. Jakelulista voi sisältää enintään 
10 vastaanottajaa. 
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Kun haluat tarkastella ja muokata jakelulistoja, valitse Valikko > Viestit > 
Jakelulistat. 

Jos viestiä ei voida lähettää yhdelle tai usealle vastaanottajalle, näyttöön tulee 
epäonnistuneiden ja onnistuneiden lähetysten sekä löytymättömien nimien 
lukumäärä. Voit valita haluamasi ryhmän valitsemalla Valitse.

• Löytymättä jääneiden nimien ryhmä sisältää jakelulistan nimet, jotka on 
poistettu puhelinluettelosta. Voit poistaa nämä nimet jakelulistalta 
valitsemalla Poista.

• Lähetä uudell. - Voit lähettää viestin uudelleen vastaanottajille, jotka eivät 
saaneet sitä.

• Näytä - Voit avata luettelon vastaanottajista, joille viestiä ei voitu lähettää.

Viestipohjat
Voit tarkastella ja muokata puhelimessa valmiina olevia viestejä (viestipohjia), 
joita voidaan käyttää viestien kirjoituksessa. 

Hymiöt
Voit muokata ja tallentaa hymiöitä, kuten ":-)", ja käyttää niitä viestien 
kirjoituksessa.

Poista viestejä
Valitse Valikko > Viestit > Poista viestejä. 
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Jos haluat poistaa luetut viestit kaikista kansioista, valitse Kaikki luetut > OK. 
Valitse OK, kun näytössä on teksti Poistetaanko kaikki luetut viestit?. 

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki luetut viestit, siirry kansion kohdalle ja 
valitse OK. Valitse OK, kun näytössä on teksti Poistetaanko kansiosta kaikki luetut 
viestit?. 

Viestiasetukset
Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja 
kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Profiili 1 (Valikko 1-11-1)1

Lähetysprofiili on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien 
lähettämiseen.

Kussakin asetusryhmässä on seuraavat asetukset: viestikeskuksen numero, Viestin 
lähetysmuoto, Viestien voimassaoloaika ja Muuta lähetysprofiilin nimeä. 
Viestikeskuksen puhelinnumero tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen. 
Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Yleisasetukset (Valikko 1-11-2)2

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä 
riippumatta valitusta asetusryhmästä. Asetukset ovat Välitystiedot, Sama keskus 
vastattaessa ja Merkistötuki

1. Asetusryhmien määrä riippuu siitä, kuinka monta asetusryhmää SIM-kortilla on.
2. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien määrästä. 

Tässä oletetaan, että asetusryhmiä on vain yksi.
34Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Valitse Merkistötuki, jos haluat määrittää, miten puhelin käsittelee Unicode-
merkkejä tekstiviesteissä.1

Jos valitset Täysi-vaihtoehdon, puhelin lähettää kaikki tekstiviestissä olevat 
Unicode-merkit, kuten á-kirjaimen ja kyrilliset merkit, yhteensopivaan 
puhelimeen, jos verkko mahdollistaa sen.

Jos valitset Suppea-vaihtoehdon, puhelin yrittää muuntaa Unicode-merkit 
vastaaviksi tavallisiksi merkeiksi, esimerkiksi á-kirjaimen a-kirjaimeksi, ja kreikan 
pienet kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Jos vastaavia tavallisia merkkejä ei ole, puhelin 
lähettää merkit Unicode-merkkeinä.

Tiedotepalvelu
Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa verkosta eri aiheita koskevia 
tiedotteita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalvelun numero
Voit tallentaa vastaajapalvelun numeron (verkkopalvelu) tai muuttaa sitä. 

Palvelukäskyjen muokkaus
Voit lähettää palveluntarjoajallesi palvelukäskyjä. Näppäile haluamasi merkit. Kun 
haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä #-näppäintä alhaalla. 
Lähetä käsky valitsemalla Lähetä.

1. Tämän valikon saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.
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■ Luettelo (Valikko 2)
Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistiin 
(sisäinen puhelinluettelo) tai SIM-kortin muistiin (SIM-kortin 
puhelinluettelo). Sisäiseen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 50 nimeä.

Nimen ja puhelinnumeron etsiminen
Valitse valmiustilassa Valikko > Luettelo > Etsi. Näppäile haluamasi nimen yksi tai 
useampi alkukirjain ja valitse Etsi. Etsi haluamasi nimi ylöspäin- tai 
alaspäinselausnäppäimellä.

Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortin muistiin, näytön oikeassa 
yläkulmassa näkyy -symboli. Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu 
puhelimen muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy -symboli.

PIKAETSINTÄ: Paina valmiustilassa alaspäinselausnäppäintä ja näppäile 
nimen alkukirjain. Etsi haluamasi nimi ylöspäin- tai 
alaspäinselausnäppäimellä.

Voit käyttää myös seuraavia toimintoja:

• Palvelunumerot - Voit soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on 
tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).

• Infonumerot - Voit soittaa palveluntarjoajan infonumeroihin, jos ne on 
tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).

• Lisää nimi - Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon. 

• Poista - Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluettelosta yksi 
kerrallaan tai kaikki kerralla. 
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• Muokkaa - Voit muokata Luettelo-sovelluksessa olevia nimiä ja numeroita.

• Kopioi - Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki kerralla 
puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin.

• Liitä soittoääni - Voit asettaa puhelimen soittamaan haluamasi soittoäänen, 
kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Valitse haluamasi nimi tai 
puhelinnumero ja valitse Valitse. Huomaa, että tämä toiminto toimii vain, 
jos matkapuhelinverkko ja puhelin tunnistavat soittajan. 

• Lähetä puhnro - Voit lähettää yhteystiedot OTA (Over The Air) -viestinä, jos 
verkko tukee tätä palvelua.

Puhelinluettelon asetukset
Valitse valmiustilassa Valikko > Luettelo > Asetukset. Valitse

• Käytettävä muisti: Voit valita, onko nimien ja puhelinnumeroiden 
tallennuspaikka Puhelin vai SIM-kortti. Kun vaihdat SIM-kortin, käytettäväksi 
muistiksi tulee automaattisesti SIM-kortti.

• Luettelon selaustapa: Voit valita, miten puhelinluettelon nimet ja 
puhelinnumerot näytetään. Vaihtoehdot ovat Nimi ja numero (yksi nimi ja 
numero kerrallaan) ja Nimilista (kolme nimeä kerrallaan).

• Muistin tila: Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa kuhunkin 
puhelinluetteloon on tallennettu ja kuinka monta nimeä ja numeroa siihen 
vielä mahtuu.
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■ Puhelutiedot (Valikko 3)
Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja 
soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen kestot ja 
hintatiedot tallennetaan. Lisäksi voit tarkastella ja muuttaa valmiiksi maksetun 
SIM-kortin asetuksia (verkkopalvelu).

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen 
puhelinnumerot, jos se on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkkosi tukee 
näitä toimintoja.

Viime puhelujen tiedot
Kun valitset Vastaamatta jääneet puhelut-, Vastatut puhelut- tai Soitetut puhelut 
-valikosta Valinnat, voit tarkistaa puhelun soittoajan tai puhelinnumeron, soittaa 
puhelinnumeroon, muokata sitä, tallentaa sen Luettelo-sovellukseen tai poistaa 
sen luettelosta. Lisäksi voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle (Lähetä 
viesti).

Puhelulaskurit ja puheluajastimet
Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa 
vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

• Puhelujen kestot: Näyttää soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen 
likimääräisen keston. Voit nollata nämä kestolaskurit valitsemalla 
Kestolaskurien nollaus.
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• Puhelujen hinnat: Näyttää edellisen puhelun tai kaikkien puhelujen 
likimääräisen hinnan yksikköinä, jotka on määritetty Hinnan esitys 
-toiminnolla. 

• Puhelujen hinnan asetukset: Puhelujen hintaraja -toiminnolla voit asettaa 
puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu). Hinnan 
esitys -toiminnolla voit valita yksiköt, joina puhelin näyttää jäljellä olevan 
puheajan. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.

• Maksettu puheaika: Jos käytät valmiiksi maksettua SIM-korttia, voit soittaa 
puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa (verkkopalvelu). 
Vaihtoehdot: Maksetun puheajan tiedot (näyttää tai piilottaa jäljellä olevat 
yksiköt valmiustilassa), Puheaikaa käytettävissä (jäljellä olevien yksiköiden 
määrä), Viimeisimmän tapahtuman hinta ja Puheajan lataustiedot.

Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun 
viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

■ Äänivalinnat (Valikko 4)
Tässä valikossa voit muuttaa käytössä olevan profiilin 
asetuksia ja luoda omia soittoääniä. Katso Profiilit (Valikko 5) 
sivulla 40.

• Soittoääni: asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat puhelun.
• Soiton voimakkuus: asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien 

voimakkuuden.
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• Soittotapa: määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista äänipuheluista. Jos 
esimerkiksi valitset Äänetön,  näkyy valmiustilassa ja puhelimesta ei kuulu 
ääntä, kun puhelu saapuu.

• Viestin merkkiääni: asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.
• Näppäinäänet: asettaa näppäinäänien voimakkuuden.
• Varoitusäänet: asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänen esimerkiksi 

silloin, kun akusta on loppumassa virta.
• Värinähälytys: asettaa puhelimen värisemään, kun puhelu tai tekstiviesti 

saapuu.
• Rytminen taustavalo: asettaa puhelimen taustavalon vilkkumaan valitsemasi 

soittoäänen tai viestin merkkiäänen tahdissa. Värinähälytys ei toimi, kun 
puhelin on liitetty laturiin tai pöytätelineeseen. 

■ Profiilit (Valikko 5)
Voit mukauttaa puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä 
varten. Muokkaa asetusryhmät eli profiilit ensin haluamiksesi 
ja ota sitten käyttöön haluamasi profiili. 
Profiilin ottaminen käyttöön ja sen asetusten muuttaminen
Valitse Profiilit-valikossa haluamasi profiili ja valitse Ota käyttöön.
Jos haluat muuttaa valittuna olevan profiilin asetuksia, valitse Muokkaa > 
Soittoääni, Soiton voimakkuus, Soittotapa, Viestin merkkiääni, Näppäinäänet, 
Varoitusäänet, Värinähälytys, Rytminen taustavalo, Näytönsäästäjä tai Muuta 
nimeä (ei käytettävissä Yleinen-profiilissa). Valitse haluamasi toiminto ja 
valitse OK.
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Voit muuttaa käytössä olevan profiilin asetuksia myös Ääniasetukset -valikossa. 
Katso Äänivalinnat (Valikko 4) sivulla 39.

Vihje: Voit ottaa haluamasi profiilin käyttöön valmiustilassa tai 
puhelun aikana seuraavasti: paina nopeasti virtanäppäintä, siirry 
haluamasi profiilin kohdalle ja valitse OK.

■ Asetukset (Valikko 6)
Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen eri asetuksia. Voit myös 
palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset 
valitsemalla Alkuperäisten asetusten palautus.

Aika-asetukset

Kello 
Voit asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, muuttaa kellonajan ja valita 
ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua 
asettamaan ajan uudelleen.

Päivämäärän asetus
Voit asettaa päivämäärän. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua 
asettamaan päivämäärän uudelleen.

Päivän ja ajan autom. päivitys
Tämä verkkopalvelu päivittää päivämäärän ja kellonajan sen aikavyöhykkeen 
mukaan, jolla olet. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivitystoiminto 
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ei muuta herätyskellon tai muistutusten kellonaikaa. Ne ovat paikallisen ajan 
mukaisia. Päivityksen seurauksena asettamasi hälytysajat voivat umpeutua.

Puheluasetukset
• Soitonsiirto: Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin 

muuhun puhelinnumeroon (verkkopalvelu).
Valitse haluamasi siirtoasetus. Jos valitset esimerkiksi Siirto, kun numerosi on 
varattu -asetuksen, saapuva puhelu siirretään, kun numerosi on varattu tai 
hylkäät puhelun. 
Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun Siirrä kaikki äänipuhelut 
on käytössä, valmiustilassa näkyy -symboli.
Ota valitsemasi asetus käyttöön (Ota käyttöön) tai pois käytöstä (Poista) tai 
tarkista sen tila (Tarkista tila). Lisäksi voit määrittää joillekin siirtoasetuksille 
viiveen valitsemalla Aseta viive (ei käytettävissä kaikkien siirtoasetusten 
kanssa).

• Automaattinen soitontoisto: Voit asettaa puhelimen soittamaan valittuun 
puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

• Pikavalinta: Kun pikavalinta on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon 
pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (näppäin 2 - 9), jolle olet määrittänyt 
kyseisen numeron.

• Koputuspalvelu: Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa 
puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta. Voit vastata puheluun 
valitsemalla Vastaa. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä 
oleva puhelu valitsemalla Lopeta.
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• Oman numeron lähetys: Voit määrittää, näkeekö puhelusi vastaanottaja 
puhelinnumerosi (Käytössä) vai ei (Ei käytössä). Tämä on verkkopalvelu. Jos 
valitset Sopim. mukaan, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua 
asetusta.

• Puhelulinja: Tämän verkkopalvelun avulla voit valita puhelulinjan 1 tai 2 
puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee 
tätä toimintoa.
Saapuviin puheluihin voidaan vastata riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. 
Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa 
puheluja. Kun linja 2 on käytössä, valmiustilassa näkyy 2-symboli.

Yleiset käyttöasetukset
Kielen valinta: Voit valita näyttötekstien kielen.

Solun tunniste: Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään 
matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan 
(verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tervehdysteksti: Voit näppäillä viestin, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin 
kytketään päälle.

Verkon valinta: Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin 
olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista tai valita verkon 
käsin. Käsin valitsemallasi verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi 
kanssa.
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SIM-palvelujen vahvistus: Voit asettaa käyttöön tai pois käytöstä vahvistusviestit, 
joita puhelin näyttää SIM-palvelujen käytön aikana. 
Katso SIM-palvelut (Valikko 11) sivulla 52.

Lisävarusteasetukset
Lisävarusteasetusten valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä 
lisävaruste, kuten kannettava HF.

Valitse Valikko > Asetukset > Lisävarusteasetukset > Kuuloke tai Handsfree.

• Valitse Oletusprofiili, jos haluat valita profiilin, jota käytetään, kun puhelimeen 
on liitetty lisävaruste. 

• Valitse Automaattinen vastaus, jos haluat asettaa puhelimen vastaamaan 
saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos 
Soittotapa- asetus on Piippaus tai Äänetön, automaattinen vastaus ei ole 
käytössä.

• Valitse Taustavalot ja Käyttöön, jos haluat, että näytön taustavalot ovat 
koko ajan päällä. Valitse Automaattinen, jos haluat asettaa valot palamaan 
15 sekuntia sen jälkeen, kun painat jotakin näppäintä. Taustavalot-asetus on 
käytettävissä vain, kun Handsfree on valittu.

Näppäinlukon asetukset
Automaattinen näppäinlukko -toiminnolla voit asettaa puhelimen näppäimistön 
lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa ja mitään sen 
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toimintoja ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näppäimistön turvalukkoa käyttämällä 
voit lukita puhelimen näppäimistön suojakoodilla. Näppäinlukon koodi.

• Valitse Valikko > Asetukset > Näppäinlukon asetukset. Ota automaattinen 
näppäinlukko käyttöön valitsemalla Käytössä. Näyttöön tulee teksti Aseta 
viive:. Näppäile aika ja valitse OK. Voit asettaa viiveeksi 10 sekuntia - 
60 minuuttia. Jos haluat poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä, valitse 
Ei käytössä.

• Valitse Valikko > Asetukset > Näppäinlukon asetukset > Näppäinlukon koodi. 
Jos haluat lukita näppäimistön suojakoodilla, näppäile suojakoodi ja valitse 
OK. Katso Tunnusluvut sivulla 12. Kun olet valinnut Käytössä-vaihtoehdon, 
puhelin pyytää suojakoodin joka kerta, kun valitset Avaa. Jos haluat poistaa 
näppäinlukon käytöstä, valitse Ei käytössä.

Katso myös Näppäimistön lukitseminen sivulla 23.

Suojausasetukset
Huom! Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu 
käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen 
ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia (esimerkiksi 
numeroon 112 tai muuhun viralliseen hätänumeroon).

• PIN-koodin kysely: Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodin, 
kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän toiminnon 
poistamista käytöstä.

• Puhelunestopalvelu: Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista 
ja vastaanottamista. Valitse haluamasi puhelunestoasetus ja aseta se käyttöön 
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(Ota käyttöön) tai pois käytöstä (Poista), tai tarkista, onko se käytössä 
(Tarkista tila).

• Sallitut numerot: Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin 
(verkkopalvelu).

• Rajattu käyttäjäryhmä: Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää käyttäjät, 
joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle.

• Suojaustaso: Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun puhelimeen 
asetetaan uusi SIM-kortti (Puhelin) tai kun valitset puhelimen sisäisen 
puhelinluettelon (Muisti).

Kun vaihdat suojaustason, kaikki aiempien puhelujen eli vastaamatta 
jääneiden, vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen tiedot poistetaan.

• Tunnuslukujen vaihto: Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja 
puheluneston salasanan. Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita 0 - 9.

Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien 
hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus
Voit palauttaa joillekin valikkoasetuksille alkuperäiset arvot valitsemalla Valikko 
ja sitten Asetukset > Alkuperäisten asetusten palautus. Näppäile suojakoodi ja 
valitse Ok. Puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.
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■ Herätyskello (Valikko 7)
Voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettyyn aikaan kerran 
tai toistuvasti, esimerkiksi kaikkina työpäivinä. 

Valitse Valikko > Herätyskello. Näppäile hälytyksen kellonaika. Kun hälytys 
kuuluu, voit pysäyttää sen painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä. Jos valitset 
Torkku, hälytys keskeytyy kuudeksi minuutiksi.

Jos hälytysaika tulee, kun puhelin on pois päältä, puhelin käynnistyy itsestään ja hälytysääni 
alkaa kuulua. Jos painat poisto- ja poistumisnäppäintä, puhelin kysyy, haluatko aktivoida 
puhelimen puheluja varten. Voit katkaista virran puhelimesta poisto- ja 
poistumisnäppäimellä tai ottaa puhelimen käyttöön valitsemalla Kyllä.

Huom! Älä valitse Kyllä-vaihtoehtoa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on 
kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutukset (Valikko 8)

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa 
voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on 
kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä muistutustekstejä ja liittää niihin 
hälytyksen. Puhelin alkaa hälyttää, kun asetettu päivämäärä ja kellonaika koittaa.

Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot: Lisää uusi, Näytä kaikki, Poista, Muokkaa 
tai Lähetä. Näillä toiminnoilla voit luoda uusia muistutuksia, tarkastella, muokata 
tai lähettää muistutuksia tai poistaa niitä yksitellen tai kaikki kerralla.
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Kun puhelin hälyttää muistutuksen vuoksi, voit lopettaa hälytyksen painamalla 
poisto- ja poistumisnäppäintä. Jos valitset Torkku, puhelin alkaa hälyttää 
uudestaan 10 minuutin kuluttua.

■ Pelit (Valikko 9)
Puhelimessa on pelejä. Kutakin peliä varten on lyhyt 
ohjeteksti. 

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke 
puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Yhteisten peliasetusten määrittäminen
Valitse Asetukset. Voit asettaa pelin äänet, valot ja värinät (Värinätehosteet). 
Huomaa, että kun Varoitusäänet on poissa käytöstä, mitään ääntä ei ehkä kuulu, 
vaikka Peliäänet on käytössä, ja kun Värinähälytys on poissa käytöstä, puhelin ei 
värise, vaikka Värinätehosteet on käytössä.

■ Ekstrat (Valikko 10)

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi 
käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on 
kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.
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Laskin
Puhelimessa on laskin, jota voi käyttää myös likimääräisissä 
valuuttamuunnoksissa. 

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi tulla erityisesti pitkissä 
jakolaskuissa.

Valitse valmiustilassa Valikko > Ekstrat > Laskin.

Laskutoimituksen suorittaminen
• Näppäimillä 0 - 9 saat numeroita. #-näppäimellä saat desimaalipilkun. Voit 

poistaa viimeisen numeron poisto- ja poistumisnäppäimellä. Jos haluat 
muuttaa etumerkin, valitse Valinnat > Muuta merkkiä.

• Paina *-näppäintä kerran +-merkkiä varten, kaksi kertaa miinusmerkkiä (-) 
varten, kolme kertaa *-merkkiä varten ja neljä kertaa /-merkkiä varten. 

• Kun haluat nähdä tuloksen, valitse Valinnat > Yhtä kuin. Voit tyhjentää näytön 
seuraavaa laskua varten pitämällä näppäintä alhaalla.

Valuuttamuunnoksen tekeminen
Voit tallentaa vaihtokurssin valitsemalla Valinnat > Aseta kurssi > Vieras valuutta 
kotimaan rahana tai Kotimaan raha vieraana valuuttana. Näppäile arvo (voit 
kirjoittaa desimaalipilkun #-näppäimellä) ja valitse OK.

Muunna valuutta: näppäile muunnettava arvo ja valitse Valinnat > Kotim. rahaksi 
tai Ulkom. rahaksi.
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Sekuntikello
Sekuntikellolla voit ottaa aikoja esimerkiksi erilaisissa urheilulajeissa. Valitse 
Valikko > Ekstrat > Sekuntikello.

Aloita ajan mittaus valitsemalla Aloita. Ota aika valitsemalla Lopeta. Kun olet 
pysäyttänyt ajanoton, voit valita Valinnat ja sitten Käynnistä, Nollaa tai Poistu. 
Jos valitset Käynnistä, ajanotto jatkuu edellisestä pysäytysajasta eteenpäin. 
Nollaa pysäyttää ajan mittauksen ja asettaa ajan nollaksi.

Jos haluat asettaa ajanoton jatkumaan taustalla, paina poisto- ja 
poistumisnäppäintä pitkään kaksi kertaa peräkkäin. Kun ajanotto on käynnissä, 
valmiustilassa vilkkuu -symboli. 

Sekuntikellon käyttö kuluttaa akkua, ja puhelimen käyttöaika voi lyhentyä. Älä unohda sitä 
käymään taustalle tehdessäsi puhelimella muita toimintoja.

Ajastin
Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua. 

Valitse Valikko > Ekstrat > Ajastin. Näppäile hälytysaika ja valitse OK. Voit myös 
kirjoittaa hälytyksen aikana näkyvän merkinnän, muuttaa aikaa tai pysäyttää 
ajastimen.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy -symboli.

Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä vilkkuu 
hälytystä koskeva teksti. Voit lopettaa hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.
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Soittoäänten sävellys
Voit luoda omia soittoääniä. Valitse ääni, jota haluat muokata, 
ja näppäile nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina 
näppäintä 4.

Näppäin 8 lyhentää (-) ja näppäin 9 pidentää (+) nuotin 
tai tauon kestoa. Näppäin 0 lisää tauon. *-näppäin asettaa 
oktaavin. #-näppäin ylentää nuotin (ei käytettävissä e- ja b-nuoteille). Voit siirtää 
osoitinta oikealle ja vasemmalle selausnäppäimillä. Painamalla poisto- ja 
poistumisnäppäintä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan nuotin 
tai tauon. 

Kun sävellys on valmis, valitse Valinnat > Kuuntele, Tallenna, Tempo, Tyhjennä 
tai Poistu.

Näytönsäästäjä
Voit asettaa haluamasi kuvan tulemaan näkyviin valmiustilassa tietyn ajan 
kuluttua (Viive). Valitse Valikko > Ekstrat > Näytönsäästäjä. Valitse kuva ja 
aikaviive, jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee näyttöön. Näytönsäästäjä peittää 
kaikki näytössä valmiustilassa näkyvät kuvat ja tekstit. 

Taskulamppu
Katso Taskulamppu sivulla 20.
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■ SIM-palvelut (Valikko 11)
Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti sisältää lisäpalveluja. 
Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista.

Huom! Lisätietoja SIM-palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-
kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin 
muulta myyjältä).

Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke 
puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ WAP-palvelut (Palvelut - Valikko 12)
Tässä valikossa voit käyttää erilaisia WAP (Wireless Application 
Protocol) -palveluja, kuten verkkopelejä. Nämä WAP-
palveluntarjoajien ylläpitämät palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimia 
varten.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Valitse Valikko (valmiustilassa) > Palvelut.
Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke 
puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Huomaa, että WAP-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-up Language) 
-merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML 
(HyperText Mark-up Language) -kieltä.
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Tietoa WAP-palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai 
haluamaasi palvelua ylläpitävältä WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta 
saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

WAP-palvelun käytön perusvaiheet
1. Hanki ja tallenna sen WAP-palvelun yhteysasetukset, jota haluat käyttää. 

Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten.

2. Muodosta yhteys WAP-palveluun, katso sivu 56.

3. Selaa WAP-palvelun sivuja, katso sivu 57.

4. Katkaise yhteys WAP-palveluun, katso sivu 58.

Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten
Voit saada tarvittavat yhteysasetukset tekstiviestinä verkko-operaattorilta tai 
palveluntarjoajalta, jonka WAP-palvelua haluat käyttää. Ota yhteys verkko-
operaattoriin tai palveluntarjoajaan tai käy Club Nokian sivustossa 
www.nokia.com/clubnokia.

Voit näppäillä asetukset myös käsin. 

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen
Kun saat yhteysasetukset tekstiviestinä, näyttöön tulee teksti Palveluasetukset 
vastaanotettu.

• Jos haluat tallentaa vastaanotetut asetukset, valitse Valinnat > Tallenna.
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• Jos haluat nähdä asetukset ennen niiden tallentamista, valitse Valinnat > 
Näytä. Voit tallentaa asetukset valitsemalla Tallenna tai palata 
valintaluetteloon valitsemalla Poistu.

Yhteysasetusten näppäileminen käsin
Pyydä tarvittavat WAP-asetukset verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. 
Asetukset voivat olla saatavana heidän Internet-sivuillaan.

1. Valitse Palvelut > Asetukset > Yht.asetukset.

2. Siirry sen yhteysasetusryhmän kohdalle, johon haluat tehdä muutoksia.

3. Valitse Valinnat > Muokkaa.

4. Muuta seuraavat asetukset yksitellen. Tee kaikki tarvittavat asetukset.

• Aloitussivu: näppäile WAP-palvelun aloitussivun osoite (1-näppäimellä 
saat pisteen) ja valitse OK.

• Yhteystyyppi: valitse Jatkuva tai Tilapäinen.

• Yhteyden suojaus: valitse Käytössä tai Ei käytössä.

Kun yhteyden suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua yhteyttä 
WAP-palveluun. Jos suojattua yhteyttä ei ole käytettävissä, yhteyttä ei 
muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, valitse 
yhteyden suojausasetukseksi Ei käytössä.

• Siirtotie: tarkista, että GSM-data on valittuna. Hinta-, yhteysnopeus- ja 
muita tietoja saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.

• Valintanumero: näppäile numero ja valitse OK.

• IP-osoite: näppäile osoite (*-näppäimellä saat pisteen) ja valitse OK.
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• Todennustapa: valitse Normaali tai Vahva.

• Datapuhelutyyppi: valitse Analoginen tai ISDN.

• Käyttäjätunnus: näppäile käyttäjätunnus (1-näppäimellä saat pisteen) ja 
valitse OK.

• Salasana: näppäile salasana ja valitse OK. Vahvista salasana samalla 
tavalla.

5. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, voit vaihtaa yhteysasetusryhmän 
nimen. Paina poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse Valinnat > Muuta nimeä. 
Näppäile nimi ja valitse OK.

Asetukset on nyt tallennettu ja voit luoda yhteyden WAP-palveluun, katso 
sivu 56.

WAP-asetusten lähettäminen
Voit lähettää tallentamasi WAP-asetukset yhteensopivaan puhelimeen.

1. Valitse Palvelut-valikosta Asetukset > Yht.asetukset.

2. Siirry sen yhteysasetusryhmän kohdalle, jonka haluat lähettää.

3. Valitse Valinnat > Lähetä aset..

4. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja valitse OK.

Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei lähetetä.
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Yhteyden luominen WAP-palveluun
1. Ota käyttöön haluamasi WAP-palvelun asetukset:

Valitse Palvelut > Asetukset > Yht.asetukset. Siirry sen asetusryhmän kohdalle, 
jota haluat käyttää ja valitse Valinnat > Ota käyttöön.

Jos haluat käyttää samaa WAP-palvelua kuin edellisellä kerralla, voit ohittaa 
tämän vaiheen.

2. Muodosta yhteys WAP-palveluun jollakin seuraavista tavoista:

• Avaa WAP-palvelun aloitussivu. Valitse Palvelut > Aloitussivulle.

• Käynnistä yhteys valmiustilassa. Jos et ole näppäillyt näyttöön merkkejä, 
pidä alhaalla 0-näppäintä.

• Valitse WAP-palvelun kirjanmerkki. Valitse Palvelut > Kirjanmerkit, selaa 
haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitse Valinnat > Siirry.

Jos kirjanmerkki ei toimi (näyttöön voi tulla teksti Tarkista 
palveluasetukset), vaihda yhteysasetusryhmä ja yritä uudelleen.

• Näppäile WAP-palvelun osoite. Valitse Palvelut > Siirry, näppäile osoite 
(paina *-näppäintä, kun tarvitset erikoismerkin) ja valitse OK.

Huomaa, että etuliitettä http:// ei tarvitse kirjoittaa, koska se lisätään 
osoitteeseen automaattisesti. Jos käytät muuta kuin http-protokollaa, lisää 
osoitteen eteen tarvittava etuliite.
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WAP-palvelun sivujen selaaminen
Kun yhteys on muodostettu WAP-palveluun, voit alkaa selata sen WAP-sivuja.

Puhelimen näppäimet voivat saada aikaan eri toimintoja eri WAP-palveluissa. 
Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat WAP-palveluntarjoajalta.

Yleiset ohjeet näppäinten käyttöä varten
• Voit selata WAP-sivua ylös- ja alaspäin selausnäppäimillä ja valita haluamasi 

kohteen. Kohde voi olla esimerkiksi alleviivattu teksti (linkki).

• Navi-näppäimellä voit valita korostetun kohteen.

• Poisto- ja poistumisnäppäimellä pääset takaisin WAP-sivulle, jolla olit 
viimeksi.

• Näppäimillä 0 - 9 voit näppäillä kirjaimia ja numeroita, ja näppäimellä * voit 
näppäillä erikoismerkkejä.

• Saat näkyviin seuraavat toiminnot valitsemalla Valinnat. Kaikki vaihtoehdot 
eivät ehkä näy yhtä aikaa. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita 
vaihtoehtoja.

Aloitussivulle: avaa WAP-palvelun aloitussivun.

Lataa uudelleen: lataa WAP-sivun uudelleen.

Avaa linkki: valitsee linkin tai muun WAP-sivulla olevan korostetun kohteen.

Näytä kuva: voit vierittää kuvaa tai animoitua kuvaa, joka ei mahdu 
kokonaan näyttöön. Voit selata kuvaa ylös- ja alaspäin selausnäppäimillä (tai 
näppäimillä 2 ja 8). Näppäimillä 4 ja 6 voit selata kuvaa vasemmalle ja oikealle.
Valitsemalla ensin Valinnat voit valita Seuraava kuva-, Edellinen kuva- tai 
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Tallenna kuva -toiminnon. 
Tallenna kuva -toiminnolla voit tallentaa kuvia kuvaviestejä tai 
näytönsäästäjiä varten ja animaatioita näytönsäästäjiä varten. Jos kuva on 
liian suuri kuvaviestejä ja näytönsäästäjiä varten, valitse kuvasta tallennettava 
osa siirtämällä kuvan päällä olevaa laatikkoa ja valitse Valitse.

Ulkoasun aset.: voit asettaa käyttöön WAP-sivuilla olevan tekstin rivityksen ja 
piilottaa WAP-sivuilla olevat kuvat. Katso myös sivu 59.

Kirjanmerkit: voit hallita kirjanmerkkejä, esimerkiksi tallentaa nykyisen WAP-
sivun kirjanmerkiksi. Katso sivu 59.

Palveluviestit: avaa palveluviestien luettelon, katso Palveluviestit sivulla 60.

Poimi numero: voit poimia WAP-sivulta puhelinnumeron tallentamista tai 
soittamista varten ja lopettaa puhelun.

Siirry: voit siirtyä haluamallesi WAP-sivulle. Näppäile WAP-osoite 
(1-näppäimellä saat pisteen) ja valitse OK.

Tyhj. välimuisti: tyhjentää puhelimen välimuistin (katso myös sivu 61).

Suojaustiedot: näyttää, onko yhteys suojattu.

Lopeta: lopettaa selailun ja puhelun.

WAP-yhteyden katkaiseminen
Kun käytät WAP-palvelua, valitse Valinnat > Lopeta. Kun näyttöön tulee teksti 
Lopetetaanko selailu?, valitse Kyllä. 

Puhelin lopettaa puhelun ja sulkee WAP-yhteyden.
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WAP-sivujen ulkoasuasetukset
1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

• Valitse Valikko (valmiustilassa) > Palvelut, Asetukset ja Ulkoasuasetukset.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

• Valitse Valinnat > Ulkoasun aset..

2. Valitse Tekstin rivitys tai Näytä kuvat.

3. Valitse Käytössä tai Ei käytössä (Tekstin rivitys -asetukselle) ja Kyllä tai Ei 
(Näytä kuvat -asetukselle).

Kun Tekstin rivitys -asetus on Käytössä, teksti jatkuu seuraavalla rivillä, jos se 
ei mahdu yhdelle riville.

Kun Näytä kuvat -asetukseksi on valittu Ei, WAP-sivuilla olevia kuvia ei 
näytetä. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien WAP-sivujen 
selaamista.

Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallitseminen
1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

• Valitse Valikko (valmiustilassa) > Palvelut > Kirjanmerkit.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

• Valitse Valinnat > Kirjanmerkit.

2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina Valinnat. Jos haluat tallentaa 
uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.
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3. Valitse Siirry, Muokkaa, Poista, Läh. kirjanm. tai Uusi kirjanm. tai Tallenna tämä 
(käytettävissä WAP-yhteyden aikana).

• Valitse Siirry, jos haluat avata kirjanmerkkiin liittyvän WAP-sivun.

• Valitse Läh. kirjanm., jos haluat lähettää kirjanmerkin yhteensopivaan 
puhelimeen.

• Valitse Uusi kirjanm., jos haluat näppäillä kirjanmerkin ja tallentaa sen, tai 
Tallenna tämä, jos haluat tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi.

Puhelimeen voi olla tallennettu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, 
jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai 
vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, 
noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten 
muidenkin sivustojen kanssa.

Palveluviestit
Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (push-
viestejä). Palveluviesti voi sisältää esimerkiksi uutisotsikoita ja sen WAP-palvelun 
osoitteen, jossa uutiset ovat luettavissa.

Puhelimen asettaminen vastaanottamaan palveluviestejä
Valitse Valikko (valmiustilassa) > Palvelut, Asetukset ja Palveluviestien asetukset, 
Palveluviestit tai Käytössä.
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Vastaanotetun palveluviestin lukeminen
1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

Kun saat palveluviestin, näyttöön tulee sanoma Palveluviesti vastaanotettu. 
Jos haluat nähdä viestin heti, valitse Näytä.

Jos haluat nähdä viestin myöhemmin, valitse Poistu. Kun haluat tarkastella 
viestiä, valitse Valikko (valmiustilassa) > Palvelut > Palveluviestit.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

Valitse Valinnat > Palveluviestit.

2. Selaa haluamasi viestin kohdalle, valitse Valinnat ja sitten Lataa, Tiedot tai 
Poista.

• Valitse Lataa, jos haluat noutaa puhelimeen palveluviestissä mainitun 
sisällön.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen
Huom! Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat puhelimen välimuistiin. 
Välimuisti on muistipaikka, johon tiedot tallentuvat tilapäisesti. Jos olet käyttänyt 
tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi 
pankkitiliäsi), tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti seuraavalla tavalla:

• Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä: valitse Valikko > Palvelut > Tyhj. välimuisti.

• Kun WAP-yhteys on käynnissä: valitse Valinnat > Tyhj. välimuisti.
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Myöntäjän varmenteet
Joidenkin WAP-palvelujen, kuten pankkipalvelujen, käyttöä varten tarvitaan 
varmenne. Varmenteen avulla voit parantaa puhelimesi ja WAP-yhdyskäytävän 
tai WAP-palvelimen välisen yhteyden suojausta, jos Yhteyden suojaus 
-asetukseksi on valittu Käytössä.
Voit noutaa varmenteen WAP-sivulta, jos käyttämäsi WAP-palvelu tukee 
varmenteiden käyttöä. Kun olet hakenut varmenteen, voit tarkistaa sen tiedot 
ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään puhelimen 
varmenneluetteloon.
Voit olla varma siitä, että WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin on todella se, joka se 
väittää olevansa, kun sen tunnistetietoja on verrattu puhelimen varmenteessa 
oleviin tietoihin. 
Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai -yhdyskäytävän 
tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai -yhdyskäytävä ei ole luvallinen 
tai jos puhelimessasi ei ole oikeaa varmennetta. 

Kun haluat tarkastella varmenneluetteloa
Valitse Palvelut > Asetukset > Myöntäjän varmenteet.

Suojauksen symboli
Jos näytössä näkyy WAP-yhteyden aikana suojauksen symboli ( ), puhelimen 
ja WAP-yhdyskäytävän tai -palvelimen (joka on määritetty Yht.asetukset -kohdan 
IP-osoite-kentässä) välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja turvallinen.
Suojauksen symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös 
yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) 
välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen 
yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.
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5. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen
Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan 
vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja 
purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat 
huomattavasti tavallista lyhyempiä, hanki uusi akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja 
ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi 
laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, 
lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun 
kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä 
vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten 
kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja 
negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin 
voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen 
joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon 
kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku 
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä 
tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on 
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.
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Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, 
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.
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Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet 
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka 
syövyttävät elektronisia piirejä.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja 
elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten 
laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen 
sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä 
olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

• Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen 
linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

• Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät 
antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla 
radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
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Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin niistä ei 
toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja 
tarpeen vaatiessa huollon.
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Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Liikenneturvallisuus
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta 
istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai 
äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö
Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö 
on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen 
normaaleissa käyttöasennoissa. Käytä vain lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt 
käytettäväksi tämän laitteen kanssa, jotta radiosignaaleille altistuminen pysyisi annettujen 
suositusten rajoissa. Kun laitteeseen on kytketty virta ja kannat sitä kehon lähellä, käytä 
aina hyväksyttyä pidikettä tai suojalaukkua.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja 
henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. 
Palauta laite aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä 
aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähelle, koska niille 
tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet
Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti 
suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen 
laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu 
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ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta 
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. 
Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä 
ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet
Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 6 tuuman 
(15,3 cm:n) päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen 
sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat 
yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten 
kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

• tulisi aina pitää laite yli 6 tuuman (15,3 cm:n) päässä sydämentahdistimesta, kun 
laitteessa on virta

• ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa

• tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta 
häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise virta laitteesta 
välittömästi.

Kuulolaitteet
Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä 
esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Räjähdysalttiit alueet
Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä 
ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti 
kehotetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai 
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tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta 
esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä 
koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa 
tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei 
aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden 
siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai 
butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai 
metallijauhoa.

■ Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin 
tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin 
polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, 
vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen 
laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen 
asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan 
takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla 
paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai 
räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa. 
Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään 
esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä 
olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon 
asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi 
olla vakavia vammoja.
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Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen 
nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen 
toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Hätäpuhelut
Tärkeää:
Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, 
matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia 
toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan 
tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä 
kommunikoinnissa, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun
1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. 

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu voimassa 
oleva SIM-kortti.

2. Valitse Lopeta niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että 
laite on valmis puheluja varten. 

3. Näppäile sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat 
alueittain.

4. Valitse Soita.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos 
laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön 
vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai 
palveluntarjoajaltasi.
70Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton 
laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, 
ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA 
RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, 
ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista 
koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut 
radiosignaalitasot keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat 
kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määräajoin ja 
perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on 
varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka 
tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu 
SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja 
käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla 
taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen 
todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, 
että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla siten, että se käyttää vain verkkoon 
pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä 
tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,67 W/kg.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään 
normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 
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1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää 
metallia ja sen tulee asettaa tuote siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. 
Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on 
käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, 
kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) 
laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudosmassaa kohti. Suosituksiin sisältyy 
huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset 
mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja 
verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista 
osoitteesta www.nokia.com.
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