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Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla 
koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI
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 RÄJÄYTYSTYÖMAALLA
Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.

KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI
Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
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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.

HÄTÄPUHELUT
Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta 
kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Kirjoita hätänumero ja paina sitten 
soittonäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Tietoja laitteesta
Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM900- ja GSM1900-verkossa. 
Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita 
oikeuksia. 

Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. 
Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.
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■ 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 niihin liittyvistä 
maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot 
eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei 
aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää eritysasetuksia, kuten 
valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkut 
laitteen toiminnot, kuten tekstiviestit, multimediaviestit ja sisällön sekä sovellusten lataaminen, edellyttävät, 
että verkko tukee näitä tekniikoita.



9Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Yleisiä tietoja

■ Tunnusluvut
Puhelimen mukana toimitettu suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.

SIM-kortin mukana toimitettu suojakoodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien 
mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyihin toimintoihin. Jos syötät väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme 
kertaa peräkkäin, puhelin pyytää sinua syöttämään PUK- tai PUK2-koodin. Jos sinulla ei ole PUK- tai PUK2-
koodia, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. 
Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Puheluneston salasanaa 
tarvitaan Puhelunestopalvelu-toiminnon käyttämiseen.

Valitsemalla Valikko > Asetukset > Suojaukset voit määrittää puhelimen tunnusluku- ja suojausasetukset.
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1. Alkuvalmistelut

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

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, 
verkko-operaattori tai muu myyjä.

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

Huomautus: Katkaise aina virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien poistamista. 
Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat 
paikallaan.

1. Irrota takakuori painamalla ja työntämällä sitä puhelimen alaosaa kohti (1).

2. Irrota akku nostamalla sitä kuvassa näkyvällä tavalla (2). 

3. Nosta SIM-kortin pidikettä varovasti puhelimen sormiaukon puoleisesta päästä ja avaa kansi (3).

4. Aseta SIM-kortti siten, että viisto kulma osoittaa oikealle ylös ja kullanvärinen kontaktipinta on 
alaspäin (4). Sulje SIM-kortin pidike ja lukitse se paikalleen painamalla sitä (5). 

5. Laita akku akkupaikkaan (6).



11Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Aseta takakansi puhelimen takana oleviin uriin ja liu'uta sitä ylöspäin. Lukitse takakansi painamalla se ylös 
asti (7). 

■ Akun lataaminen
Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän 
mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta 
koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi 
vain latureiden ACP-7, ACP-12 ja AC-2 kanssa. Tässä laitteessa voidaan käyttää vain BL-5C-akkua. Tietoja 
hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

1. Kytke laturi pistorasiaan. 

2. Kytke laturi puhelimeen.
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■ Normaali käyttöasento
Laitteessa on sisäinen antenni.

Huomautus: 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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2. Puhelimen esittely

■ Näppäimet ja osat
• Kuuloke (1)

• Kaiutin (2)

• Valintanäppäimet (3)

• Nelisuuntainen siirtymisnäppäin (4)

• Soittonäppäin (5) avaa viimeksi soitettujen puhelujen luettelon, kun näppäintä 
painetaan kerran 

• Lopetusnäppäin ja virtanäppäin (6) kytkee tai katkaisee puhelimen virran, 
kun näppäintä painetaan pitkään, lopettaa käynnissä olevan puhelun tai poistuu 
toiminnosta, kun näppäintä painetaan nopeasti

• Laturin liitäntä (7)

• Kuulokkeen liitäntä (8)

Huomautus: Älä kosketa tätä liitäntää, koska se on tarkoitettu vain valtuutetun 
huoltohenkilöstön käyttöön. 

Varoitus: Tämän laitteen siirtymisnäppäimessä voi olla nikkeliä. Sen ei ole tarkoitus koskettaa ihoa 
pitkiä aikoja. Ihon jatkuva altistuminen nikkelille voi aiheuttaa nikkeliallergiaa.
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■ Valmiustila
Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis, etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia: 

Verkon nimi tai operaattorin tunnus (1)

Verkon signaalin voimakkuus (2)

Akun varaustaso (3)

Valitsemalla Siirry (4) näet omassa linkkiluettelossasi olevat toiminnot. Valitsemalla 
Valinn. > Tee valinnat voit avata luettelon toiminnoista, jotka voit lisätä valintojen 
luetteloon. Valitsemalla toiminnon Järjestä > Siirrä ja sijainnin voit muuttaa omassa 
linkkiluettelossasi olevien toimintojen järjestystä. 

Valikko (5) ja Ääniv. (6)

■ Esittelytila
 Voit käynnistää puhelimen ilman SIM-korttia hyväksymällä valinnan Käynnistätkö puhelimen ilman SIM-
korttia?. Voit käyttää sellaisia puhelimen toimintoja, joissa ei tarvita SIM-korttia. 

■ Näppäimistön lukitseminen 
Painamalla Valikko > *-painiketta nopeasti voit lukita näppäimistön ja estää näin tahattomat 
näppäinpainallukset. Kun näppäinlukko on päällä, voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä. 
Näppäimistö jää lukituksi, kun lopetat tai hylkäät puhelun.

Valitse Valikko > Asetukset > Yleiset käyttöasetukset > Automaattinen näppäinlukko > Käytössä, jos haluat 
asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä 
tietyn ajan kuluessa. 

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla 
mahdollisia. 
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3. Puhelutoiminnot

■ Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen
Voit soittaa puhelun kirjoittamalla puhelinnumeron ja tarvittaessa myös suuntanumeron. Lisää numeroon 
tarvittaessa kansainvälinen suuntanumero. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä. Voit lisätä 
kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta 
selaamalla vasemmalle.

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Voit hylätä puhelun vastaamatta siihen 
painamalla lopetusnäppäintä.

■ Kaiutin
Jos kaiutin on käytettävissä, valitsemalla Kaiutin tai Puhelin voit käyttää kaiutinta tai puhelimen kuuloketta 
puhelun aikana.

Varoitus: Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla 
erittäin suuri. 
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4. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä ennakoivaa  tai perinteistä tekstinsyöttöä . Kun haluat käyttää 
perinteistä tekstinsyöttöä, paina näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.Kun haluat 
käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. 
Voit siirtyä ennakoivaan tekstinsyöttöön käyttöön kirjoituksen aikana valitsemalla Valinn. > Ennakoiva syöttö. 
Voit ottaa sen pois käytöstä valitsemalla Valinn. > Ei ennak. syöttöä. 

Kun ennakoiva tekstinsyöttö on käytössä, kirjoita haluamasi sana painamalla kutakin sanan kirjainta vastaavaa 
näppäintä kerran. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina näppäintä 0 ja kirjoita seuraava sana. Voit vaihtaa 
sanaa painamalla näppäintä * toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön. Jos sanan jälkeen näkyy 
kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla Sana, kirjoittamalla 
sanan (perinteistä syöttöä käyttämällä) ja valitsemalla Tall.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten: Kun haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä. Voit vaihtaa 
tekstinsyöttötapaa nopeasti painamalla näppäintä # toistuvasti, kunnes haluamasi syöttötavan kuvake näkyy 
näytön yläreunassa. Voit lisätä numeron painamalla haluamaasi numeronäppäintä pitkään. Kun käytät 
perinteistä tekstinsyöttöä, voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla näppäintä *, ja kun käytät 
ennakoivaa tekstinsyöttöä, painamalla pitkään näppäintä *.



17Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Valikkotoiminnot

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty eri valikoihin. Tässä kohdassa ei esitellä kaikkia valikkotoimintoja tai 
valintoja.

Valitse valmiustilassa Valikko ja haluamasi valikko ja alavalikko. Voit poistua nykyiseltä valikkotasolta 
valitsemalla Poistu tai Edell. ja palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Voit vaihtaa 
valikkonäkymää valitsemalla Valinn. > Päävalikkonäkymä > Luettelo tai Ruudukko.

■ Viestit
Viestipalveluja voi käyttää vain, jos verkkosi tai palveluntarjoajasi tukee niitä.

Teksti- ja multimediaviestien asetukset
Valitse Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Tekstiviestit > Viestikeskukset. SIM-korttisi tukee useita 
tekstiviestikeskuksia. Valitse tekstiviestikeskus, jota haluat käyttää. Pyydä tarvittaessa tekstiviestikeskuksen 
numero palveluntarjoajaltasi. 

Valitse Valikko > Viestit > Viestiasetukset > Multimediaviestit, ja määritä sitten seuraavat asetukset:

Voit määrittää multimediaviestiin lisättävien kuvien koon kohdassa Kuvan koko (multimedia).

Voit valita multimediapalvelun käyttöasetukseksi Ei, Kyllä tai Kotiverkossa kohdassa Multimedian vastaanotto. 

Valitse Palveluasetukset, jos haluat valita multimediaviestien hakemisessa oletusarvoisesti käytettävän 
palveluntarjoajan. Kun haluat katsella palveluntarjoajan tarjoamia tilejä ja valita tilin, jota haluat käyttää, 
siirry kohtaan Tili. Voit ehkä saada asetukset kokoonpanoviestinä palveluntarjoajalta. 

Valitse Mainosten vastaanotto, jos haluat sallia mainosviestien vastaanottamisen. Tämä asetus ei tule 
näkyviin, jos Multimedian vastaanotto -kohtaan on määritetty asetukseksi Ei.
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Tekstiviestit (verkkopalvelu)
Valitse Valikko > Viestit > Uusi viesti >Tekstiviesti.

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestipalvelun (SMS) kautta moniosaisia viestejä, jotka 
koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä. Laskutus voi perustua moniosaisen viestin sisältämään 
tavallisten viestien määrään. 

Huomaa, että erikoismerkit (Unicode-merkit) vievät enemmän tilaa.

Vilkkuva -symboli ilmaisee, että viestimuisti on täynnä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä, sinun 
pitää poistaa vanhoja viestejä.

Multimediaviestit (MMS) (verkkopalvelu)
Valitse Valikko > Viestit > Uusi viesti > Multimedia

Huomautus: Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat 
ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Matkapuhelinverkko voi asettaa rajoituksia multimediaviestien koolle. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua 
kokoa suurempi, laite saattaa pienentää kuvan, jotta se voidaan lähettää multimediapalvelun kautta.

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan. 

Multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun aikana eikä pelin tai muun Java-sovelluksen käytön aikana. 
Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, tärkeiden tietojen lähettämistä ei saa jättää 
yksin niiden varaan.

Kopiosuojaus voi estää joidenkin kuvien, musiikin, soittoäänien ja muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen, 
siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Puhelin tukee useita sivuja (dioja) sisältävien multimediaviestien lähetystä ja vastaanottoa. Kun haluat lisätä 
dian viestiin, valitse Valinn. > Lisää > Dia. Voit määrittää ajan, jonka kukin dia on näkyvissä, valitsemalla Dian 
ajoitus.
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Jos sinulle on tulossa uusi multimediaviesti ja viestimuisti on täynnä, näytössä on vilkkuva  ja ilmoitus 
Muisti täynnä. Viestejä ei voi vastaanottaa. Voit vastaanottaa viestin ja poistaa vanhoja viestejä valitsemalla 
OK > Kyllä. 

Flash-viestit (verkkopalvelu)
Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka näytetään heti.

Valitse Valikko > Viestit > Uusi viesti > Flash-viesti. 
Huomautus: Näytössä vilkkuvia flash-viestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on 
yhteensopivat flash-viestiominaisuudet. 

Ääniviesti
Voit luoda ja lähettää ääniviestin multimediaviestipalvelun avulla. Multimediaviestipalvelun on oltava 
käytössä, jotta voit käyttää ääniviestitoimintoja.

Valitse Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti. Äänitys-sovellus avautuu. Kun olet äänittänyt ääniviestin, 
kirjoita vastaanottajan puhelinnumero Vastaanottaja: -kenttään viestin lähettämistä varten. Voit katsella 
käytettävissä olevia valintoja valitsemalla Valinn. Voit etsiä puhelinnumeron kohdasta Osoitekirja valitsemalla 
Lisää > Nimi. 

Kun puhelimeesi on tullut ääniviestejä, näytössä näkyy viesti 1 ääniviesti vastaanotettu tai viestien lukumäärä 
ja teksti viestiä vastaanotettu. Voit avata viestin valitsemalla Toista tai, jos viestejä on tullut enemmän kuin 
yksi, valitsemalla Näytä > Toista. Voit kuunnella viestin myöhemmin valitsemalla Poistu. Saat käytettävissä 
olevat asetukset näkyviin valitsemalla Valinn. Ääniviesti toistetaan oletusarvoisesti kuulokkeen kautta. 
Jos haluat kuunnella toistoa kaiuttimen kautta, valitse Valinn. > Kaiutin.



20Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ääniviestit
Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Vastaajapalvelun numeron ja lisätietoja saat 
palveluntarjoajaltasi.

Valitse Valikko > Viestit > Ääniviestit.

Sähköpostisovellus
Sähköpostisovelluksen (verkkopalvelu) avulla voit käyttää yhteensopivaa sähköpostitiliäsi puhelimella. 
Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun pitää ehkä hankkia sähköpostitili ja määrittää 
tarvittavat asetukset. Voit ehkä saada sähköpostin kokoonpanoasetukset määritysviestinä.

Voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin valitsemalla Valikko > Viestit > Sähköposti > Uusi sähköp.viesti. 
Jos määritettynä on useita sähköpostitilejä, valitse tili, jota haluat käyttää sähköpostiviestin lähettämiseen. 
Voit liittää sähköpostiviestiin liitteen valitsemalla Valinnat > Liitä tiedosto ja valitsemalla sitten tiedoston 
kohdasta Galleria. Kun olet kirjoittanut sähköpostiviestin, valitse Lähetä > Lähetä nyt.

Voit hakea sinulle lähetetyt sähköpostiviestit valitsemalla Valikko > Viestit > Sähköposti > Tark. uudet viestit 
ja valitsemalla sitten haluamasi tilin. Sovellus hakee ensin vain sähköpostiviestien otsikot. Voit hakea koko 
viestin valitsemalla Edell. > Saapuvat-kansiot ja haluamasi tilin. Valitse sitten uusi viesti ja Hae.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla 
muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Puhelin tallentaa sähköpostitililtä hakemasi sähköpostiviestit Saapuvat-kansiot-kansioon. Muita kansioita 
ovat: Luonnokset lähettämättömien sähköpostiviestien tallentamiseen ja Arkisto sähköpostiviestien 
järjestämiseen ja tallentamiseen, Lähtevät lähettämättömien sähköpostiviestien  tallentamiseen ja Lähetetyt 
lähetettyjen sähköpostiviestien tallentamiseen. Jos haluat käsitellä kansioita ja niissä olevia viestejä, valitse 
Valinnat, jolloin voit tarkastella kansiokohtaisia käytettävissä olevia valintoja.
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■ Luettelo
Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen ja SIM-kortin muistiin. Puhelimen 
muistiin on mahdollista tallentaa yhteystietojen numerot ja tekstitietoja. SIM-kortin 
muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee -symboli.

Kun haluat poistaa nimen, etsi haluamasi nimi ja valitse Valikko > Osoitekirja > Nimet > Valinn. > Etsi. 
Etsi nimi selaamalla luetteloa tai kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain. Voit lisätä uuden yhteystiedon 
valitsemalla Valikko > Osoitekirja > Nimet > Valinn. > Lisää uusi nimi. Jos haluat lisätä yhteystietoihin muita 
tietoja, varmista, että käytössä oleva muisti on joko Puhelin tai Puhelin ja SIM. Siirry sen nimen kohdalle, johon 
haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetekstin, ja valitse Tiedot > Valinn. > Lisää tietoja. 
Voit kopioida yhteystiedon valitsemalla Valinn. > Kopioi nimi. Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita 
puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista 
kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. Kun haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, 
valitse Valikko > Osoitekirja > Pikavalinnat. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan 
laitteeseen tai vastaanottaa niitä siitä. Kun lähetät käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää ja 
valitse Valinn. > Lähetä käyntik. > Multimedia tai Tekstiviesti. Kun saat käyntikortin, valitse Näytä > Tall., 
jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse Poistu > Kyllä.

Valitsemalla Valikko > Osoitekirja > Asetukset voit määrittää seuraavat yhteystietojen asetukset: Käytettävä 
muisti -toiminnolla voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin yhteystietoja varten. Kun haluat hakea nimiä 
ja puhelinnumeroita molemmista muisteista, valitse 
Puhelin ja SIM. Osoitekirjanäkymä -toiminnolla voit valita, miten yhteystietoluettelossa olevat nimet ja 
numerot näytetään. Kun haluat tarkastella vapaata ja käytettyä muistia, valitse Muistin tila.
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■ Puhelutiedot
Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. 
Myös puhelujen likimääräiset kestot tallennetaan (verkkopalvelu). Näitä toimintoja voi 
käyttää, jos verkko tukee niitä ja jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.

Kun haluat nähdä likimääräisiä tietoja viimeaikaisista yhteyksistä, valitse Valikko > Loki > Puhelujen kestot, 
Pakettidata-laskuri tai Pakettidata-yhteyslaskuri.

Huomautus: Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, 
laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Valitse Valikko > Loki ja haluamasi luettelo: Vastaamatta jääneet puhelut näyttää puhelinnumerot, joista 
sinulle on yritetty soittaa, sekä jokaisesta numerosta soitettujen puhelujen määrän, Vastatut puhelut näyttää 
luettelon viimeksi hyväksytyistä tai hylätyistä puheluista, Soitetut puhelut näyttää viimeksi soitettujen 
puhelujen luettelon.

Poista lokitiedot poistaa viime puhelujen luettelon. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

Voit tarkastella puhelun päivämäärää ja kellonaikaa, poistaa puhelinnumeron luettelosta, muokata numeroa, 
tallentaa numeron tai lähettää numeroon viestin Osoitekirja-sovelluksessa. 

■ Asetukset
Tässä valikossa voit määrittää puhelimen eri asetuksia. Kun haluat palauttaa joidenkin 
valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse Valikko > Asetukset > Alkuperäiset 
asetukset.

Ääniasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Äänet ja muuta jotain seuraavista asetuksista: Puhelimesi tukee MP3-muotoisia 
soittoääniä. Voit myös asettaa jonkin nauhoituksistasi soittoääneksi.
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Valitsemalla Hälyttävät puhelut voit määrittää puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valitulta 
soittajaryhmältä. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai valitse Kaikki puhelut > Valitse.

Omat pikavalinnat
Omien linkkien avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelintoimintoihin. 

Voit valita luettelosta jonkin puhelimen toiminnon ja määrittää sen oikean valintanäppäimen toiminnoksi 
valitsemalla Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat > Oikea valintanäppäin.

Voit valita oikovalintoja siirtymisnäppäimelle valitsemalla Valikko > Asetukset > Omat pikavalinnat > 
Ohjausnäppäin. Siirry haluamasi siirtymisnäppäimen kohdalle, valitse Muuta ja haluamasi toiminto 
luettelosta. Jos haluat poistaa toiminnon näppäimestä, valitse (tyhjä). Jos haluat määrittää toiminnon 
uudelleen näppäimeen, valitse Valitse.

Puhelu- ja puhelinasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Puhelut ja jokin seuraavista asetuksista:

Soitonsiirto (verkkopalvelu), jos haluat siirtää saapuvat puhelut. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Automaattinen soitontoisto > Käytössä, jos haluat, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 
10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Koputuspalvelu > Ota käyttöön, jos haluat, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana 
(verkkopalvelu). 

Oman numeron lähetys (verkkopalvelu) > Sopim. mukaan, Kyllä tai Ei.

Valitse Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Puhelimen kieli, jos haluat muuttaa puhelimen 
näyttötekstien kieltä. Jos valitset Automaattinen -vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien 
tietojen perusteella.
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Näyttö-, aika- ja päivämääräasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Näyttö > Virransäästö > Käytössä, jos haluat säästää akkuvirtaa. Puhelimen 
näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Valitse Valikko > Asetukset > Aika ja päivämäärä. Siirry kohtaan Kello, jossa voit asettaa kellonajan näkymään 
valmiustilassa, muuttaa kellonaikaa tai valita aikavyöhykkeen tai ajan esitystavan. Valitse Päivämäärä, jos 
haluat asettaa päivämäärän näkymään valmiustilassa, asettaa päivämäärän tai valita sen esitystavan tai 
erottimen. Valitse Päivän ja ajan automaattinen päivitys (verkkopalvelu), jos haluat asettaa kellonajan ja 
päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet.

Yhteydet - GPRS-yhteys
GPRS (General Packet Radio Service, verkkopalvelu) on tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa tietoverkkojen 
(kuten Internetin) langattoman käytön. GPRS:ää voi käyttää MMS- ja Web-selainsovelluksissa sekä Java-
sovellusten lataamisessa.

Ennen kuin voit käyttää GPRS-tekniikkaa, pyydä tietoja GPRS-palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta verkko-
operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tallenna kaikkien GPRS-yhteyden kautta käytettävien sovellusten GPRS-
asetukset. Tietoa palvelun hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys. Valitse Jatkuva, jos haluat 
puhelimen rekisteröityvän automaattisesti GPRS-verkkoon, kun kytket puhelimeen virran. Valitse Tarvittaessa, 
ja puhelin rekisteröityy GPRS-verkkoon ja GPRS-yhteys muodostetaan vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee 
sitä. Yhteys suljetaan, kun suljet sovelluksen.
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Lisälaiteasetukset
Yhteensopiva lisälaite näkyy valikossa vain, jos sellainen on tai on ollut kytkettynä puhelimeen.

Valitse Valikko > Asetukset > Lisälaitteet ja valitse sitten käytettävissä oleva lisälaite. Jos haluamasi laite on 
käytettävissä, voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti liittämällä kuulokkeen 
puhelimeen ja valitsemalla Automaattinen vastaus. Jos Soittotapa-kohtaan on määritetty asetukseksi Piippaus 
tai Äänetön, automaattinen vastaus ei toimi.

Kokoonpanoasetukset
Joitakin verkkopalveluja varten puhelimeen pitää määrittää oikeat kokoonpanoasetukset. Asetukset voivat olla 
SIM-kortilla, voit hankkia ne palveluntarjoajalta kokoonpanoviestinä tai voit näppäillä ne. 

Valitse Valikko > Asetukset > Palveluasetukset ja sitten jokin seuraavista: Oletuspalveluasetukset, jos haluat 
nähdä palveluntarjoajat, joiden tiedot on tallennettu puhelimeen (oletusarvoinen palveluntarjoaja on 
korostettu), ja vaihtaa oletusarvoisen palveluntarjoajan. Jos haluat nähdä palveluntarjoajan tukemat 
sovellukset, siirry palveluntarjoajan kohdalle ja valitse Tiedot. Valitse Oletus käyttöön kaikissa sovelluksissa, 
jos haluat asettaa sovellukset käyttämään oletusarvoisen palveluntarjoajan asetuksia, Ensisijainen 
yhteysosoite, jos haluat valita toisen yhteysosoitteen - tavallisesti käytetään ensisijaisen verkko-operaattorin 
yhteysosoitetta, Yhdistä palveluntarjoajan tukeen, jos haluat ladata asetusmääritykset palveluntarjoajalta.

Voit määrittää, tarkastella ja muokata asetuksia manuaalisesti valitsemalla Valikko > Asetukset > 
Palveluasetukset > Omat palveluasetukset.

■ Operaattorikohtainen valikko
Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Tämä valikko on operaattorikohtainen. 
Valikon nimi ja symboli riippuvat operaattorista. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisältöä 
palveluviestillä. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.
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■ Galleria
Tässä valikossa voit hallita teemoja, kuvia, tallenteita ja ääniä. Nämä tiedostot on järjestelty 
kansioihin.

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista DRM (Digital Rights Management) 
-järjestelmän avulla. Lue toimitusehdot, ennen kuin hankit sisältöä tai sisällön käyttöavaimen, koska niistä 
voidaan veloittaa.

Valitse Valikko > Galleria, Teemat, Grafiikka, Äänet, Musiikki, Äänitteet. Vast.ot. tied. ovat alkuperäiset kansiot. 

■ Media

Äänitys
Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevan puhelun. Voit käyttää tätä toimintoa 
esimerkiksi nimen ja puhelinnumeron tallentamiseen, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin. 
Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisena.

Voit aloittaa äänittämisen valitsemalla Valikko > Media > Äänitys > Äänitys. Jos haluat käynnistää 
äänityksen puhelun aikana, valitse Valinn. > Äänitä. Kun äänität puhelun, pidä puhelinta normaalissa 
asennossa korvan lähellä. Tallenne tallennetaan valikkoon Galleria > Äänitteet. Voit kuunnella viimeisimmän 
tallenteen valitsemalla Valinn. > Toista viime nauh. Voit lähettää viimeisimmän tallenteen 
multimediaviestinä valitsemalla Valinn. > Lähetä viim. nauh.
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■ Ajanhallinta

Herätyskello ja kalenteri
Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Aseta herätys valitsemalla Valikko > Ajanhallinta > 
Herätyskello ja siirtymällä kohtaan Herätysaika. Kohdassa Toista hälytys voit asettaa puhelimen hälyttämään 
tiettyinä viikonpäivinä ja kohdassa Hälytysääni voit valita tai mukauttaa hälytysäänen. Jos haluat asettaa 
torkkuhälytyksen aikavälin, valitse Torkkuajastimen aika ja määritä aika.

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti Herätys!  ja kellonaika, vaikka puhelin olisi pois 
päältä. Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla Lopeta. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai valitset 
Torkku, hälytys keskeytyy noin 10 minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen 
soittamisen. Jos valitset Lopeta, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen 
valitsemalla Ei tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla Kyllä. Älä valitse Kyllä, kun matkapuhelimen 
käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitsemalla Valikko > Ajanhallinta > Kalenteri näyttöön tulee kalenteri, jossa nykyinen päivä on kehystetty. 
Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse Näytä. Jos haluat 
poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi ja valitse Valinn. > Poista merkinnät. Muilla toiminnoilla 
voit lisätä, poistaa tai siirtää merkinnän, muokata sitä tai kopioida sen toiseen päivään. Voit myös lähettää 
merkinnän suoraan yhteensopivan puhelimen kalenteriin teksti- tai multimediaviestinä.

Laskin
Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja, laskea neliöitä ja neliöjuuria sekä 
tehdä valuuttamuunnoksia.

Huomautus: Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse Valikko > Ajanhallinta > Laskin. Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen 
luku. Voit lisätä desimaalierottimen #-näppäimellä. Valitse Valinn. > Plus, Miinus, Kertaa, Jaettuna, Neliö, 
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Neliöjuuri tai Vaihda etumerkki. Anna toinen luku. Näet tuloksen valitsemalla Tulos. Jos haluat suorittaa uuden 
laskutoimituksen, valitse Pyyhi ja pidä sitä alhaalla.

Jos haluat muuntaa valuutan, valitse Valikko > Ajanhallinta > Laskin. Kun haluat tallentaa valuuttakurssin, 
valitse Valinn. > Aseta kurssi. Valitse toinen näyttöön tulevista vaihtoehdoista. Näppäile vaihtokurssi (saat 
desimaalipisteen painamalla painiketta #) ja valitse OK. Kun haluat muuntaa valuutan, anna muunnettava 
summa ja valitse Valinn. > Kotimaan rahaksi tai Ulkomaan rahaksi.

Huomautus: Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet valuuttakurssit, koska kaikki aiemmin asetetut 
kurssit nollautuvat. 

■ Sovellukset
Puhelimessa voi olla pelejä ja Java-sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-
puhelinta varten.

Jos haluat nähdä, paljonko muistia on käytettävissä pelien ja sovellusten asentamista varten, valitse Valikko > 
Sovellukset > Valinn. > Muistin tila. Voit käynnistää pelin tai sovelluksen valitsemalla Valikko > Sovellukset > 
Pelit tai Kokoelma. Siirry pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse Avaa. Voit noutaa pelin tai sovelluksen 
valitsemalla Valikko > Sovellukset > Valinn. >Lataaminen > Pelin lataus tai Sovelluksen lataus. Puhelin tukee 
J2METM Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.

Tärkeää: Asenna sovelluksia vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia 
vastaan.

Kun lataat sovelluksen, se voi tallentua Pelit-valikkoon Sovellukset-valikon sijasta.

■ Web
Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja. Tietoa näiden 
palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. 

Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.
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Yhteyden muodostaminen palveluun ja palvelusivujen selaaminen
Tarkista, että palveluasetukset on tallennettu ja että ne ovat käytössä. 

Muodosta yhteys palveluun ja avaa aloitussivu, kuten palveluntarjoajan kotisivu, valitsemalla Valikko > Web > 
Aloitussivulle. Vaihtoehtoisesti voit myös pitää 0-näppäintä painettuna valmiustilassa. Voit valita kirjanmerkin 
valitsemalla Valikko > Web > Kirjanmerkit. Jos kirjanmerkki ei toimi nykyisillä palveluasetuksilla, ota käyttöön 
jokin muu palveluasetusryhmä ja yritä uudelleen. Voit myös valita viimeksi käytetyn URL-osoitteen 
valitsemalla Valikko > Web > Viime Web-osoite tai kirjoittaa palvelun osoitteen valitsemalla Valikko > Web > 
Siirry ja valitsemalla OK.

Jos haluat lopettaa selaamisen ja katkaista yhteyden, valitse Valinn. > Lopeta. Voit vaihtoehtoisesti painaa 
lopetusnäppäintä kahdesti tai pitää sen painettuna.

Kun olet luonut yhteyden palveluun, voit selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri 
toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. 

Jos siirtotieksi on valittu GPRS, -symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa selaamisen aikana. 
Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun GPRS-yhteyden aikana, näytön vasempaan 
yläkulmaan tulee -symboli merkiksi siitä, että GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa). Puhelun jälkeen 
puhelin yrittää muodostaa GPRS-yhteyden uudestaan.

Selauksen aikana jotkin valinnat, kuten Aloitussivulle ja Kirjanmerkit voivat olla käytettävissä. Palveluntarjoaja 
voi tarjota lisävalintoja.

Laitteeseen voi olla ladattu 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 
Internet-sivustojen kanssa. 
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Selaimen ulkoasuasetukset
Valitse valmiustilassa Valikko > Web > Asetukset > Ulkoasuasetukset. Valitse Tekstin rivitys > Käytössä, 
jos haluat, että teksti jatkuu seuraavalla rivillä. Jos valitset Ei käytössä, teksti näkyy lyhennettynä. Jos valitset 
Näytä kuvat > Ei, sivuilla olevia kuvia ei näytetä. Valitse Hälytykset > Suojaamattoman yhteyden hälytys > 
Kyllä, jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään, kun suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen 
aikana. Valitse Suojaamattomien kohteiden hälytys > Kyllä jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään, kun 
suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä hälytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Valitse 
Merkistön koodaus, kun haluat valita merkistön, jota puhelin käyttää sellaisilla selainsivuilla, joilla merkistöä 
ei ole määritetty. Voit myös valita, käytetäänkö UTF-8-koodausta aina kun Web-osoite lähetetään 
yhteensopivaan puhelimeen.

Evästeet ja välimuisti
Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen selaimen välimuistiin. Tietopaketti voi sisältää 
käyttäjän tiedot tai selaimen asetukset. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Valitse 
valmiustilassa Valikko > Web > Asetukset > Suojausasetukset > Evästeet. Valitse Sallittuja, jos haluat sallia 
evästeiden vastaanoton, tai Eivät sallittuja, jos haluat estää sen.

Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti 
jokaisen käyttökerran jälkeen. Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla valmiustilassa Valikko > Web > 
Tyhjennä välimuisti.

Palveluviestit (verkkopalvelu)
Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (Push-viestejä). Voit lukea tämän 
palveluviestin valitsemalla Näytä. Jos valitset Poistu, viesti tallentuu Palveluviestit-valikkoon. Valitse 
Valikko > Web > Asetukset > Palveluviestien asetukset > Palveluviestit > Käytössä, jos haluat sallia 
palveluviestien vastaanoton (tai Ei käytössä, jos haluat estää sen). 



31Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Selaimen tietoturva
Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa ja verkkokaupoissa. 
Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla 
saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

■ SIM-palvelut
Käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja. Lisätietoja saat 
palveluntarjoajalta.
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6. Tietoja 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, vaihda akku. Käytä vain 
Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta 
varten.

Jos vaihtoakkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen 
kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi 
laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus 
purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun varauksen symboli tulee näyttöön tai 
ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

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. 
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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.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut 
paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten
Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja oman turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat 
alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original 
Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on 
syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään 
valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai 
jälleenmyyjä voi tarkistaa, onko akku aito. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan. 

Hologrammin aitouden varmistaminen
1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian 

symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original 
Enhancements -logo.



34Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 
2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 
12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 
20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.

4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa 
www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

Aitouden tarkistaminen tekstiviestillä:

• Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): kirjoita 
20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 
+61 427151515.

• Intia: kirjoita sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja 
lähetä se numeroon 5555.
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Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä, jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä 
ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle 
jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää 
laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan 
hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery. 



36Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Lisälaitteet

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:
• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

• Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

• Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

• Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.
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Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua 
ylläpitämään takuusuojasi.
• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia 

piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin 
paikalleen.

• 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.
• Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset 

tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Käytä latureita sisätiloissa.
• Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista tai kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen 

kuin lähetät laitteen huoltoon.
Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie 
se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisävarusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ 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. Tämä 
laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa 
korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkua, 
vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä 
mainitulla etäisyydellä kehosta. 
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.
Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä 
luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, 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 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.
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Sydämentahdistimet
Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 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 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta.
• ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
• tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi 

mahdollisimman pieni.
Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

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

■ 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 lisälaitteiden 
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.

■ 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 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.

■ 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 viestinnässä, 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. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on 

valmis puheluja varten. 
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3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soittonäppäintä.
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.
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 langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille. 
Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä 
suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio 
ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa 
kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. 
Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, 
joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 
2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään 
siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla 
testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, 
koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon 
vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien 
mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä laitetta korvalla on 0,56 W/kg. 
Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella 
maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla 
saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.
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