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Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. M
detaljerad information finns i den här handboken.

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där d
vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.

STÖRNINGAR
Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess pres

STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS
Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i nä
av medicinsk utrustning.

STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN
Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.

STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER
Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära brän
kemikalier.

STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING
Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner oc
alla föreskrifter och regler.
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ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT
Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.

Slå 
uta ett 

ryck på 
 en 
. Ange 
et.
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KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av 
kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER
Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla 
produkter.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa 
säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte 
inkompatibla produkter.

SÄKERHETSKOPIOR
Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.

VATTENTÄTHET
Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.

RINGA
Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. 
telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsl
samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.

NÖDSAMTAL
Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. T

 så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga
meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på 
var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra d
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När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga 
integritet och lagstadgade rättigheter.
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■ Nättjänster
Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EG
900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät.
Triband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta o
är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.
Denna trådlåsa telefon är en terminal av typen 3GPP GSM version 99 som kan hanter
(E)GPRS och som är utformad att även hantera version 97 GPRS-nät. Det finns emelle
ingen garanti för att alla version 97 GPRS-nätfunktioner fungerar. Mer information f
hos din tjänsteleverantör eller närmaste Nokia-återförsäljare.
Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhanda
din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på
hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.

Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör
Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna e
avsedd att användas med ström från ACP7, ACP-12 och ACP-12.

Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av 
telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om an
tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga
dessutom kan det innebära en fara.
Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns 
tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig
sladden.
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■ Nokia PC Suite
Med Nokia PC Suite kan du t.ex. hantera foton som du tagit med telefonens
kamera samt skapa nya ringsignaler och bakgrundsbilder. Du kan också skap
utsansade skal från dina foton. Nokia PC Suite är tillgängligt på Nokias web
på www.nokia.com.

■ Koder
• Säkerhetskod: Denna kod medföljer telefonen. Säkerhetskoden skyddar 

telefonen mot användning av obehöriga. Den förinställda koden är 1234

Ändra koden och ställ in att den ska anges när telefonen slås på genom a
använda Lösenord och Säkerhetsnivå på menyn Säkerhetsinställningar. 
den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. 

• PIN-kod: PIN-koden (Personal Identification Number) kan medfölja 
SIM-kortet. Den förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. Om du 
aktiverar funktionen PIN-kodsbegäran på menyn Säkerhetsinställningar
du ange koden varje gång du slår på telefonen. 

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa i
PUK-koden och tryck på OK. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på OK. S
den nya PIN-koden igen och tryck på OK.
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• PIN2-kod: Denna kod som kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgång 
till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

 inte 
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• PUK- och PUK2-koder: Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om
kontaktar du din operatör och ber om koden.

• Spärrlösenord: Denna kod krävs vid användning av funktionen Samtalss
på menyn Säkerhetsinställningar.

■ Delat minne
Följande funktioner kan dela på telefonens minne: Kontakter, text-och 
multimediameddelanden, bilder och ringsignaler på menyn Galleri, röstinspe
kalendernoteringar samt JavaTM-program och Java-spel. När du använder så
funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra 
funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använ
någon av funktionerna mycket intensivt. 

Om du t.ex. sparar många bilder kan de uppta det mesta av det delade minn
telefonen kanske visar ett meddelande om att minnet är fullt. I detta fall ska
bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du forts

Du kan kontrollera hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket so
använts med funktionen Minnesstatus på menyn Telefoninställningar, se 
sidan 72.

■ Ladda ner innehåll och program
Du kan ladda ner nytt innehåll (t.ex. bilder och ringsignaler) och Java-progr
från Internet till telefonen (nättjänst).



14

1. Välj nedladdningsfunktionen på menyn Program eller Galleri. När du vill 
använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar.
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En lista med bokmärken visas. Välj Fler bokmärken om du vill visa de 
bokmärken som är tillgängliga på menyn Tjänster.

2. Välj bokmärket för den webbsida som du vill gå till. Om anslutningen 
misslyckas, ändrar du aktiv uppsättning med anslutningsinställningar på
menyn Tjänster och försöker igen. Följ de anvisningar som du får för aktu
tjänst.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga
vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/elle
tjänsteleverantör.

Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser so
tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa sa
försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

■ (E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobiltelefo
kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet 
Protocol) nät. Via en GPRS-anslutning kan du t.ex. skicka och ta emot 
multimediameddelanden (nättjänst).

EGPRS (Enhanced GPRS) liknar GPRS men ger snabbare anslutningar.

Om du vill använda (E)GPRS-tjänsten ska du abonnera på den hos din nätop
eller tjänsteleverantör och spara GPRS-inställningarna för de funktioner som
vill använda över (E)GPRS-nätet. Kontakta tjänsteleverantören eller 
nätoperatören för mer information om priser och dataöverföringshastighet
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Observera att när du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i 
stället för GPRS om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS 

sidor, 
ta).

ns på 
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och GPRS men för vissa tillämpningar, t.ex. när du läser WAP- eller xHTML-
kanske du kan välja mellan GPRS eller GSM-data (CSD, Circuit Switched Da

Mer information om de symboler som visas under en (E)GPRS-anslutning fin
sidan 69.
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1. Din telefon
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Knappar
1. Strömbrytare 

Slår på och stänger av telefonen.

2. Bläddringsknapp i 4 riktningar ( , ,  och 
)

3. Väljarknappar

Varje knapp utför den funktion som visas 
ovanför den.

4.  ringer upp ett telefonnummer och 
besvarar ett samtal. Tryck på den här knappen i 
passningsläge för att visa en lista över de 
senast uppringda telefonnumren.

5.  avslutar ett aktivt samtal eller avvisar ett 
samtal. Avslutar funktioner.

6.  -  används för att knappa in siffror och 
tecken.

 och  används för olika ändamål i olika funktioner.
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■ Kontakter, ficklampa och kamera
1. Kontakt för laddare

fonen

cken, 
krivs 
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2. Ficklampa
3. Pop-PortTM-kontakt för att ansluta en kompatibel tilläggsprodukt till tele
4. Infraröd port (IR) för trådlös anslutning till en kompatibel enhet
5. Kameralins.

■ Displaysymboler i passningsläge
När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några te
är telefonen i passningsläge. Symbolerna för de olika telefonfunktionerna bes
längre fram i den här handboken.
1. Visar namnet på det nät som används på telefonen 

eller en operatörslogotyp.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella 

platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto 

mer ström är det i batteriet.
4. Den vänstra väljarknappen är Meny.
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5. Den högra väljarknappen kan vara Kont. eller den funktion (t.ex. Gå till) som 
du har valt med inställningen Höger väljarknapp på menyn Egna genvägar (se 

ll på 

n (när 
r du 
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sidan 68), eller så har den ett namn eller en logotyp som är specifik för 
nätoperatören.

• Kont. öppnar menyn Kontakter.

• Gå till visar de funktioner som definieras med Välj alternativ för Gå ti
menyn Egna genvägar.

• Operatörsspecifik knapp som öppnar nätoperatörens startsida.

■ Ficklampa
Det finns en ficklampa på telefonens undersida. När du vill tända ficklampa
knapparna inte är låsta) trycker du på och håller ner  i passningsläge, nä
inte har skrivit några tecken.
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2. Komma igång

var 

, att 
.

a den 
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■ Sätta i SIM-kortet och batteriet
• Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så 
försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.

Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd
den inte är ansluten till någon tilläggsprodukt och att batteriet är borttaget

1. Ta bort bakstycket:

Tryck bakstyckets spärr (1) mot telefonens 
ovansida och lyft av bakstycket från 
telefonen (2).

2. Ta ur batteriet genom att lyfta det i 
fingergreppet (3).

3. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakå (4) och öppn
genom att lyfta den (5). 
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Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (6) så att kortets avfasade hörn är riktat 
mot kameralinsen. Se till att kortets guldfärgade kontakter är riktade nedåt 

 (8).
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och att kortet sitter ordentligt på plats. 

4. Stäng SIM-korthållaren (7) och skjut den framåt för att låsa den på plats

5. Sätt i batteriet (9).
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6. Så här sätter du tillbaka bakstycket:

Placera den övre delen av bakstycket över 

en eller 
a alltid 

 av 
 också 

rivare 
 som 
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telefonens överdel (10). Tryck den nedre delen 
av bakstycket mot telefonen tills bakstycket 
låses på plats (11).

■ Byta skal
Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddar
andra enheter. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvar
telefonen med frontpanelen och bakstycket på.

Telefonen levereras med några utstansade skal som tillverkats och godkänts
Nokia som du kan använda för att snabbt ändra telefonens utseende. Du kan
göra egna skal.

Obs: Du ska bara använda vanligt papper som används i standardsk
(vikt 60-135 g/m2) som inte är tjockare än 0,3 mm. Färg eller bläck
används i papperet får inte innehålla några metallpartiklar.

1. Ta bort bakstycket enligt anvisningarna på sidan 19.

2. Du tar bort frontpanelen genom att skjuta den 
försiktigt från telefonen (1) och lyfta av den.

3. Ta bort det gamla utstansade skalet från bakstycket 
och det gamla utstansade skalet samt knappmallen 
från frontpanelen.
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4. Placera det nya utstansade skalet på 
frontpanelen (2).

till att 
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5. Lägg knappmallen på det utstansade skalet (3). Se 
till att knappmallen är ordentligt på plats.

6. När du vill sätta tillbaka skalet, riktar du 
telefonens nedre del mot skalets nedre del (4) 
och trycker telefonens övre del mot skalet tills 
skalet klickar på plats (5).

7. Placera det utstansade skalet i 
bakstycket genom att skjuta in det 
under de två ledarna i mitten och 
vid bakstyckets undersida (6).

8. Sätt tillbaka bakstycket enligt 
anvisningarna i steg 6 i Sätta i SIM-kortet och batteriet på sidan 19. Se 
bakstycket är ordentligt på plats.
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■ Ladda batteriet
1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på 

 

pla ur 

ler där 
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telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Laddningsstapeln bläddras i displayen. Om 
batteriet är helt urladdat kan det dröja några 
minuter innan laddningsindikatorn visas i 
displayen. Du kan använda telefonen medan den laddas.
• Det tar ca två timmar och 40 minuter att ladda det BLD3-batteri som

medföljer telefonen med ACP-7-laddaren.
3. Batteriet är helt fulladdat när laddningsindikatorn slutat att bläddra. Kop

laddaren från nätuttaget och från telefonen.

■ Slå på och stänga av telefonen
Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den el
den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren .
• Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod 

knappar du in din koden och trycker på OK.
• Om Sätt i SIM-kort visas även om SIM-kortet är ordentligt 

isatt, eller om SIM-kortet stöds inte visas, ska du kontakta 
din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte 
hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.
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TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. 
Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt 
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med antennen (blå färg på bilden)när telefonen är påslagen. 
Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra 
att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen 
under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och 
hur länge du kan prata i telefonen.
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3. Grundfunktioner

ker du 
ll 

knet 
m 

net 

mer 
er och 
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■ Ringa ett samtal
1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du skriver fler nummer tryc

på  eller  för att flytta markören och på Radera för att radera tecknet ti
vänster om markören.
Så här ringer du ett utlandssamtal: Tryck två gånger på  för plustec
(+) och knappa sedan in landsnummer, riktnummer (hoppa över nollan o
tillämpligt) och telefonnummer. 

2. Tryck på  för att ringa upp.
Justera ljudstyrkan: Använd  för att höja volymen eller  för att sänka 
volymen.
Använda telefonen handsfree: Se Använda högtalaren på sidan 29.

3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.
Se även Funktioner som är tillgängliga under ett samtal på sidan 27.

Ringa ett samtal med kontaktlistan
Tryck på  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första 
bokstäverna i namnet som har sparats med telefonnumret. Bläddra till nam
med  eller . Tryck på  för att ringa upp.

Ringa upp ett av de senast uppringda numren
Tryck på  i passningsläge för att visa en lista över upp till tio telefonnum
som du senast har ringt eller försökt ringa. Bläddra till ett namn eller numm
tryck på  för att ringa upp.
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Om du vill ringa upp det senast uppringda numret trycker du två gånger på  i 
passningsläge.

t hålla 

parna 
mret 

LLER:

å och 

ök 
rkeras. 

 vill 
jer 
luta 
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Ringa upp röstbrevlådan
Du kan snabbt ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) i passningsläge genom at
ner  eller trycka på  och . Se även Röstmeddelanden på sidan 52.

När du har fått ett röstmeddelande kan  visas högst upp i displayen 
(nättjänst). Tryck på Lyssna för att ringa upp din röstbrevlåda. 

Snabbuppringning
Om du har tilldelat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknap

 till  (se Snabbuppringn. på sidan 62) kan du ringa upp det telefonnu
på följande sätt:

• I passningsläge trycker du på önskad nummerknapp och sedan på . E

• Om funktionen Snabbuppringning (se sidan 71) är aktiverad trycker du p
håller ner nummerknappen i passningsläge tills samtalet initieras.

Ringa ett annat samtal under ett pågående samtal (nättjänst)
Tryck på Val under ett samtal och välj Nytt samtal. Knappa in numret eller s
efter det i dina kontakter och tryck på Ring eller . Det första samtalet pa

• Om du vill pendla mellan samtalen trycker du på Pendla eller . När du
avsluta aktivt samtal trycker du på , eller så trycker du på Val och väl
Avbryt. Om du vill avsluta båda samtalen trycker du på Val och väljer Avs
alla.
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• Om du vill koppla de två samtalen och upprätta ett konferenssamtal (nättjänst) 
trycker du på Val och väljer Konferens. Om du vill ha en privat konversation 

 du vill 
. När 

ker du 

vara 
r 

har 

ller 

:

a eller 
ra, 

ats, 
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med någon av deltagarna väljer du Privat och väljer sedan den deltagare
tala med. Tryck på Konferens när du vill gå med i konferenssamtalet igen
du vill avsluta samtalet trycker du på .

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal
Tryck på  för att svara på samtalet. Om du vill stänga av ringsignalen tryc
på Ljud av.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på , eller trycker på Val och väljer S
ej. Det avvisade samtalet vidarekopplas om du har aktiverat ett alternativ fö
vidarekoppling, t.ex. Vidarekoppla vid upptaget.

Samtal väntar
Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du 
aktiverat funktionen Val för samtal väntar på menyn Samtalsinställningar 
(nättjänst). När du vill svara på det väntande samtalet trycker du på Svara e

 . Det första samtalet parkeras.

■ Funktioner som är tillgängliga under ett samtal
Du kan trycka på Val under ett samtal för att få några av följande alternativ

Mikrofon av eller Mikrofon på, Avbryt, Avsluta alla, Kontakter, Meny, Parker
Återta, Nytt samtal (nättjänst), Konferens (nättjänst), Privat (nättjänst), Sva
Svara ej, Pendla (nättjänst), Sänd DTMF, Högtalare eller Telefon, Lås knapps
Koppla (nättjänst), Headset, Handsfree, Spela in, AVK på eller AVK av.
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Välj

• AVK på / AVK av för att aktivera eller inaktivera automatisk volymkontroll Se 

 bort 

lt 

u har 

a 
ill låsa 

 Under 
lutar 

 

er som 
t 
 har 
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Samtalsinställningar på sidan 70.

• Koppla för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla
dig själv från samtalen.

• Headset eller Handsfree för att flytta ett aktivt samtal till ett kompatibe
tillbehör när det ansluts till telefonen.

■ Knapplås
Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när d
telefonen i en väska.

Tryck på Meny i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund för att lås
knapparna. När knapparna är låsta visas  längst upp i displayen. När du v
upp knapparna trycker du på Lås upp och sedan på  inom 1,5 sekund.

När knapparna är låsta kan du svara på ett samtal genom att trycka på .
samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avs
eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Du kan också ställa in knapplåset så att knapparna låses efter en viss tid. Se
Automatiskt knapplås på sidan 72.

Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnumm
finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiell
nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du
slagit den sista siffran.
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■ Använda högtalaren
Telefonen har en högtalare så att du kan använda telefonen handsfree under ett 

 tryck 
 i 

m det 

 

n 
om är 

n med 
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samtal. Håll inte telefonen mot örat när du använder högtalaren eftersom 
volymen kan bli mycket hög.

Aktivera högtalaren: Tryck på Val under ett samtal och välj Högtalare eller
på Högt. om det alternativet är tillgängligt. När högtalaren är aktiv visas 
passningsläge.

Stänga av högtalaren: Tryck på Val och välj Telefon eller tryck på Telefon o
alternativet är tillgängligt.

■ Skriva text
Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande eller en kalenderanteckning, med
normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

Automatisk textigenkänning
Med automatisk textigenkänning kan du skriva in tecken genom att trycka e
gång på varje knapp för ett tecken. Med denna metod används en ordlista s
inbyggd i telefonen.

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning
Tryck på Val när du skriver in text och välj Ordlista.

• När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i lista
ordlistor.

• När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du Ordlista av.
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Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning 
medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på 

rje 
er 

ade 
n som 

 det 

steg 

et ord 
ger 

 som 
k på 
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och hålla ner Val.

Använda automatisk textigenkänning
Kontrollera att  visas högst upp i displayen.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på va
knapp för en bokstav. Ordet kanske ändras efter varje knapptryckning. M
information om hur du skriver text finns på sidan 32.

• Om du vill infoga ett skiljetecken trycker du på  och sedan upprep
gånger på . ELLER: Tryck på och håll ner , bläddra till det tecke
du vill ha och tryck på Använd eller .

• Infoga ett specialtecken så här: Tryck på och håll ner , bläddra till
tecken du vill ha och tryck på Använd eller .

2. Om ordet som visas är rätt bekräftar du det genom att lägga till ett blank
med  och skriver nästa ord.

• Om ordet som visas är fel trycker du på Val, väljer Ordförslag, väljer d
du vill ha och trycker på Använd. ELLER: Tryck på  upprepade gån
tills det korrekta ordet visas.

• Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte några fler ord i ordlistan
motsvarar knapptryckningarna. Lägga till ett nytt ord i ordlistan: Tryc
Stava, skriv in ordet och tryck på Spara.
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3. När du använder automatisk textigenkänning och trycker på Val kan du 
använda följande funktioner:

 
rkerat 

epa 

ra 
a på 

tav 

 och 
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• Infoga ord / Ändra ord: Du kan lägga till ett ord i ordlistan med vanlig
textinmatning. Infoga ord visas om inget ord är understruket (dvs. ma
för redigering). Ändra ord visas när ett ord är understruket.

• Infoga symbol: Du kan välja ett specialtecken i en lista.

Skriva sammansatta ord
Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Uppr
med den återstående delen av ordet.

Använda normal textinmatning
Kontrollera att  visas högst upp i displayen. Tryck på en knapp en eller fle
gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tillgängliga tecken är inte utsatt
knapparna. De tecken som är tillgängliga beror på vad som är valt under 
Telefonspråk på menyn Telefoninställningar, se sidan 72.

• Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående boks
väntar du tills markören visas och skriver sedan nästa bokstav.

• Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  
upprepade gånger. ELLER: Tryck på , bläddra till det tecken du vill ha
tryck på Använd.
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Allmänna instruktioner när du skriver text
• Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.

och 

ånger 

 flera 
er  
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• Flytta markören genom att trycka på en bläddringsknapp.

• Tryck på Radera för att radera tecken till vänster om markören. Tryck på 
håll ner Radera om du vill radera flera tecken.

• Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  upprepade g
och kontrollera symbolen, t.ex. Abc, överst i displayen.

• Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Du kan skriva in
siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck på och håll n
för att fortsätta att skriva text.
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4. Använda menyn

lptext 

å Välj 

för att 

ta 
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Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. 

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten 
bläddrar du till önskad funktion och väntar i ca. 15 sekunder.

Hjälptexten kan aktiveras eller inaktiveras med funktionen Aktivering av hjä
på menyn Telefoninställningar, se sidan 72.

■ Använda en menyfunktion
Bläddra
1. Tryck på Meny i passningsläge.

2. Bläddra med  eller  till en huvudmeny, t.ex. Inställningar, och tryck p
för att öppna den.

När menyvyn är inställd på Ikoner kan du använda bläddringsknapparna 
gå igenom huvudmenyerna. Om du vill ändra menyvy, se Menyvy i 
Displayinställningar på sidan 66.

3. Bläddra till en undermeny, t.ex. Samtalsinställningar, och tryck på Välj.
Om undermenyn innehåller flera undermenyer, t.ex. Snabbuppringning, 
upprepar du detta steg.

4. Bläddra till en inställning, t.ex. Av, och tryck på Välj. 
Tryck på Tillbaka för att återgå till föregående menynivå eller tryck på Avslu
eller  för att stänga menyn och återgå till passningsläge.
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Genväg
Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa genvägsnummer 

mret 
ch 
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visas i displayens övre högra hörn.

Tryck på Meny i passningsläge. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnu
till den meny som du vill öppna. Upprepa detta för att öppna undermenyer o
inställningar. När du vill öppna meny 1 trycker du på Meny och knappar in 
och .
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■ Menyfunktioner
1. Meddelanden
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1. Textmeddelanden
1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Skapa e-post
4. Sända poster
5. Arkiv
6. Mallar
7. Mina mappar
8. Radera medd.

2. Multimediamedd.
1. Skapa medd.
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Sända poster
5. Sparade poster
6. Radera medd.

3. Röstmeddelanden
1. Lyssna på röstmeddelanden
2. Nummer till röstbrevlåda

4. Infomeddelanden
1. Infotjänst
2. Ämnen
3. Språk
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4. Infoämnen på SIM-kort1

5. Läs2
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5. Meddelandeinst.
1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. Övriga inställn.

6. Servicekomm.
2. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor

1. Alla
2. Missade
3. Mottagna
4. Uppringda

5. Samtalslängd
1. Längd på senaste samtal
2. Inkommande samtal
3. Utgående samtal
4. Längd på alla samtal
5. Nollställ timers

1. Visas bara om rubriker på infomeddelanden kan sparas på SIM-kortet.
2. Visas bara om infomeddelanden har tagits emot.
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6. Datamätare för GPRS
1. Data skickad under sessionen

r 
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2. Data mottagen under sessionen
3. All skickad data
4. All mottagen data
5. Nollställ mätare

7. Anslutningstimer för GPRS
1. Längd, senaste sessionen
2. Längd, alla sessioner
3. Nollställ timers

3. Kontakter
1. Sök
2. Lägg till kontakt
3. Radera
4. Kopiera
5. Inställningar

1. Använt minne
2. Visning av Kontakter
3. Minnesstatus

6. Snabbuppringn.
7. Infonummer1

8. Servicenummer1

9. Mina nummer

1. Visas om det finns stöd på SIM-kortet. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören fö
mer information.
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10. Samtalsgrupper
4. Inställningar
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1. Profiler
2. Toninställningar

1. Ringsignalfunktion
2. Rington
3. Ringvolym
4. Vibrationssignal
5. Ton för textmeddelande
6. Volym för knapptoner
7. Varningstoner
8. Ringer för

3. Displayinställningar
1. Bakgrund
2. Färgtema
3. Operatörslogo
4. Skärmsläckare efter
5. Displayens ljusstyrka
6. Menyvy

4. Tids- och datuminställningar
1. Klocka
2. Datum
3. Autom. uppdat. av datum & tid

5. Egna genvägar
1. Höger väljarknapp
2. Välj alternativ för Gå till
3. Sortera alternativ för Gå till
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6. Anslutbarhet
1. Infraröd
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2. GPRS
7. Samtalsinställningar

1. Vidarekoppla
2. Automatisk volymkontroll
3. Svarsknapp
4. Återuppringning
5. Snabbuppringning
6. Val för samtal väntar
7. Samtalsinfo
8. Sänd eget nummer
9. Telefonlinje som används1

8. Telefoninställningar
1. Telefonspråk
2. Minnesstatus
3. Automatiskt knapplås
4. Visning av cellinfo
5. Välkomsthälsning
6. Val av operatör
7. Bekräfta SIM-kortstjänster
8. Aktivering av hjälptext
9. Påslagningston

9. Tillbehörsinställningar2

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.
2. Visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt.
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10. Säkerhetsinställningar
1. PIN-kodsbegäran
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2. Samtalsspärrar
3. Nummerbegränsning
4. Begränsad användargrupp
5. Säkerhetsnivå
6. Lösenord

11. Återställ fabriksinställningar
5. Galleri

1. Visa mappar
2. Lägg till mapp
3. Ta bort mapp
4. Ändra mappnamn
5. Aktiveringskoder
6. Nerl. av Galleri

6. Multimedia
1. Kamera

1. Standardfoto
2. Porträtt
3. Nattläge
4. Självutlösare
5. Inställningar

2. Radio
3. Röstinspelning
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7. Planerare
1. Alarm
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2. Kalender
3. Kalkylator

8. Program
1. Spel
2. Samling

9. Tjänster
1. Till Startsida
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Nerl.länkar
5. Inställningar
6. Gå till adress
7. Töm cache

10. Gå till

11. SIM-tjänster1

1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.
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5. Menyfunktioner

 
 än ett 

 

 som 

 och 
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■ Meddelanden (meny 1)
Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia-och 
e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.

Text- och bildmeddelanden (SMS)
Med SMS-tjänsten (Short Message Service) kan du skicka och ta emot 
sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden 
(nättjänst). Detta kan påverka faktureringen för meddelanden.

Textmeddelanden kan innehålla bilder. Varje bildmeddelande består av flera
textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande
textmeddelande.

Innan du kan skicka text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till
meddelandecentralen, se Meddelandeinställningar på sidan 53.

Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om denstöds av 
nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden
kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka ett meddelande
1. Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden, Textmeddelanden

Skapa medd.. ELLER: Tryck på  i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Se Skriva text på sidan 29.



M
en

yf
un

kt
io

ne
r

43

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas högst upp till 
höger på displayen, t.ex. 120/2. Specialtecken (Unicode), t.ex. á, kan uppta mer 

ifoga 

det 

 mall 

 Val 

r 

kt 

 som 
ara 

d. 
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utrymme i meddelandet än andra tecken.

• Om du vill infoga en bild i meddelandet trycker du på Val och väljer B
bild. Bläddra till önskat bild och tryck på Visa och Bifoga.

• För att visa text och bild tillsammans trycker du på Val och väljer 
Förhandsvisa. Om du vill ändra bilden eller ta bort den från meddelan
trycker du på Val och väljer önskad funktion.

• Om du vill använda en fördefinierad text som grund för det nya 
meddelandet trycker du på Val och väljer Använd mall och sedan den
du vill använda.

• Om du vill infoga ett telefonnummer från kontaktlistan trycker du på
och väljer Infoga nummer. Tryck på Sök eller  och välj numret från 
kontaktlistan.

• När du vill infoga ett namn från kontaktlistan trycker du på Val, välje
Infoga kontakt, bläddrar till ett namn och trycker på Val. Välj Infoga 
kontakt eller välj Visa info om du vill infoga ett nummer eller textobje
som sparats med namnet.

• För att spara meddelandet i mappen Arkiv eller Mallar eller i en mapp
du har skapat i mappen Mina mappar, trycker du på Val och väljer Sp
meddelande.

3. När du vill skicka meddelandet trycker du på  eller Val och väljer Sän
Sedan knappar du in mottagarens telefonnummer eller söker efter det i 
kontaktlistan och trycker på OK.
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Alternativt: Tryck på Val och välj Sändalternativ. Välj 

• Sänd till många för att skicka meddelandet till flera mottagare. Bläddra till 
t till 

 du 

 i din 
din 

ingar 

 den 
rar en 
amn 

st.

h 
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önskad mottagare och tryck på Sänd. När du har skickat meddelande
alla mottagare trycker du på Klar.

• Sändningsprofil för att skicka meddelandet med de inställningar som
har definierat tidigare. Se Meddelandeinställningar på sidan 53.

Det skickade meddelandet sparas i mappen Sända poster.
Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nättjänsten kan meddelandet 
Meddelande sänt visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt 
meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats
telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta 
nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Skriva och skicka ett e-postmeddelande
Innan du kan skicka e-postmeddelanden via SMS måste du spara de inställn
som krävs, t.ex. Meddelande sänds som och E-postserver. Se 
Meddelandeinställningar på sidan 53 för mer information. 

Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på
finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du spa
e-postadress i telefonboken finns i Spara flera nummer och textobjekt per n
på sidan 59.

1. Tryck på Meny och välj Meddelanden, Textmeddelanden och Skapa e-po

2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från kontaktlistasn oc
tryck på OK.
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3. Om du vill kan du ange ett ämne för meddelandet och trycka på OK.

4. Skriv e-postmeddelandet.

t och 

det 
st till 
en. 

t följt 

llt. Du 
en. Se 

l visa 

l läsa 

r 
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5. När du vill skicka meddelandet trycker du på Val, väljer Sänd SMS-e-pos
trycker på OK.

Obs: När du skickar e-postmeddelanden via SMS-nättjänsten kan meddelan
Meddelande sänt visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-po
e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagar
Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

Läsa och svara på ett text-, bild- eller e-postmeddelande
När du får ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelande
av meddelanden mottagna.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för textmeddelanden är fu
måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddeland
sidan 51. Textmeddelanden använder delat minne, se sidan 13.

1. Tryck på Visa för att visa det nya meddelandet eller på Avsluta om du vil
det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på Meny i passningsläge och välj 
Meddelanden, Textmeddelanden och Inkorg.

2. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vil
och bläddrar igenom det. Ett oläst meddelande anges med .

3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på Val och välje
Svara. Välj 

• Tom skärm om du vill skriva ett meddelande i en tom skärm.
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• Originaltext om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar.

• Mall eller ett standardsvar, t.ex. Tack, om du vill använda en förinställd text 
s i 

 

de 
n) / 
., 

 en 

s 

llar.

lar 
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som grund för det nya meddelandet. Mer information om mallar finn
Mappar för text- och bildmeddelanden på sidan 46.

När du svarar på ett e-postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra 
e-postadress och ämne och sedan skriva ditt svar.

4. När du vill skicka ditt svarsmeddelande trycker du på Val, väljer Sänd och
trycker på OK. ELLER: Tryck två gånger på .

Andra funktioner som du kan använda via knappen Val
Om du trycker på Val medan du läser ett meddelande kan du använda följan
funktioner: Radera, Använd info, Sänd vidare, Redigera (för textmeddelande
Redigera text (för bildmeddelanden), Flytta, Ändra namn, Kopiera till kalend
Spara bild (för bildmeddelanden), Meddelandeinfo.

Välj

• Använd info om du vill ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller
webbadress från meddelandet.

• Kopiera till kalend. om du vill kopiera texten i meddelandet till telefonen
kalender som en påminnelse.

• Spara bild om du vill spara en bild som finns i meddelandet i mappen Ma

Mappar för text- och bildmeddelanden
När du vill öppna en mapp trycker du på Meny i passningsläge och väljer 
Meddelanden, Textmeddelanden och sedan Inkorg, Sända poster, Arkiv, Mal
eller Mina mappar.
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• I Mallar kan du spara textmeddelanden som du vill använda som mall för nya 
meddelanden. Textmallar anges med  och bildmallar med .

an 

m) 
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. Det är 
m kan 

kan din 
u tar 

edan 
ben 
n 92). 
äl ska 
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Om du vill redigera en mall väljer du mallen, trycker på Val och väljer sed
önskad funktion.

• I Mina mappar kan du skapa nya mappar för dina meddelanden.
Om du vill lägga till en mapp trycker du på Lägg till (om mapplistan är to
eller trycker på Val och väljer Lägga till mapp. Om du vill ta bort eller byt
namn på en mapp trycker du på Val och väljer önskad funktion.

Multimediameddelanden (MMS)
Ett multimediameddelande kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp. Du 
skicka och ta emot multimediameddelanden på upp till 100 kB.

Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören
enbart telefoner med kompatibla funktioner för multimediameddelanden so
ta emot och visa multimediameddelanden.
Om Tillåt mottagning av multimedia är inställt på Ja eller End. hemoperatör 
nätoperatör eller tjänsteleverantör debiteradig för varje meddelande som d
emot.

Observera att multimediameddelanden inte kan tas emot under ett samtal, m
du spelar ett spel eller använder ett Java-program eller när du surfar på web
med GSM-databäraren (se Skriva in serviceinställningarna manuellt på sida
Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika sk
du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.
Skickade och mottagna multimediameddelanden använder delat minne, se 
sidan 13.
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Skriva och skicka ett multimediameddelande
Innan du kan använda tjänsten för multimediameddelanden måste du definiera 

het 

 och 

r 

app, 
a 
e och 

en 
 
hålla 

a 
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dess inställningar, se sidan 54. Mer information om inställningar, tillgänglig
och abonnemang på denna tjänst finns hos din nätoperatör eller 
tjänsteleverantör.

Innan du skickar ett multimediameddelande ska du läsa informationen på 
sidan 50.

1. Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden, Multimediamedd.
Skapa medd..

2. Skriv ett meddelande. Se Skriva text på sidan 29.

• När du vill infoga en bild eller ett ljudklipp trycker du på Val och välje
Bifoga och sedan önskat alternativ.

En lista över mapparna i telefonens Galleri visas. Öppna en specifik m
bläddra till en bild eller ett ljudklipp, tryck på Val och välj Bifoga. Viss
bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddad
kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

• Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddeland
som innehåller flera sidor. När du vill lägga till en sida i meddelandet
trycker du på Val och väljer Bifoga och Diabild. Varje diabild kan inne
text, en bild och ett ljudklipp.

Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna den du vill h
genom att trycka på Val och välja Föreg. diabild, Nästa diabild eller 
Diabildslista.
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Du kan definiera hur länge varje diabild ska visas genom att trycka på Val 
och välja Tid för diabilder.

 på 

 till en 

äljer 

 väljer 

ker du 

 Val 

er Fler 

å Val 

h 

mer 
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Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du
Val och väljer Text längst upp eller Text längst ned.

• Om du vill infoga ett visitkort eller en kalendernotering för att skicka
kompatibel enhet trycker du på Val och väljer Bifoga och sedan ett 
alternativ. 

• Om du vill infoga ett namn från kontaktlistan trycker du på Val och v
Fler alternativ, och Infoga kontakt och det namn som du vill ha. 

Om du vill infoga ett nummer från kontaktlistan trycker du på Val och
Fler alternativ och Infoga nummer.

• Om du vill ändra en bild, en sida eller ett ljudklipp i meddelandet tryc
på Val och väljer Ta bort och sedan önskad funktion.

• Du sparar meddelandet i mappen Sparade poster genom att trycka på
och välja Spara meddelande.

• För att lägga till ett ämne för meddelandet trycker du på Val och välj
alternativ och Ändra ämne.

• Du kan visa meddelandets storlek eller mottagare genom att trycka p
och välja Fler alternativ och Meddelandeinfo.

• Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på Val oc
väljer Förhandsvisa.

3. När du vill skicka meddelandet trycker du på Val och väljer Sänd till num
(eller Sänd till e-post eller Sänd till många).
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Tips: Du kan också skicka meddelandet till ett telefonnummer genom att 
trycka på .

rån 
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xten 
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4. Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta det f
kontaktlistan. Tryck på OK för att skicka meddelandet.

Om du väljer Sänd till många i steg 3 trycker du på Val, väljer Sök numme
Sök e-post, och väljer mottagarna en i taget från kontaktlistan. När du v
skicka meddelandet trycker du på , eller trycker på Klar och Val och v
Sänd.

Det skickade meddelandet sparas i mappen Utkorg tills det har sänts. När 
meddelandet har skickats sparas det i mappen Sända poster om Spara sända
meddelanden är inställt på Ja. Se Inställningar för multimediameddelanden
sidan 54.

Skicka multimediameddelanden
• Det kan ta längre tid att skicka ett multimediameddelande än ett 

textmeddelande. När meddelandet skickas visas den animerade symbole
och du kan använda telefonens övriga funktioner.

Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka om några gånger. Om 
misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen Utkorg och du kan försöka
skicka det vid ett senare tillfälle.

Läsa och svara på ett multimediameddelande
Medan telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade
symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och te
Multimediemeddelande mottaget visas.
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Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är 
fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya 
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meddelanden, se sidan 51.

1. Tryck på Visa för att visa det mottagna meddelandet, eller tryck på Avslu
du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på Meny i passningsläge och välj 
Meddelanden, Multimediamedd. och Inkorg. Välj meddelande i listan. Et
meddelande anges med .

2. Bläddra igenom meddelandet. Om meddelandet innehåller en presentati
spelas den upp automatiskt.

Du kan trycka på Val för att t.ex. få följande funktioner: Radera medd., S
Svara alla, Till nummer / Till e-post / Till många, Meddelandeinfo, Spela u
pres., Fortsätt pres., Visa endast text, Öppna bild, Öppna ljudklipp. Välj

• Visa endast text för att visa meddelandets textdel.

• Öppna bild för att visa bilden i meddelandet. Tryck på Val om du vill z
bilden, spara den på menyn Galleri, ställa in ljusstyrkan eller visa deta

• Öppna ljudklipp och tryck på Val för att spela upp ljudklippet, spara d
menyn Galleri eller visa dess detaljer.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade
kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Ta bort meddelanden
Om du vill ta bort ett text- eller multimediameddelande som du läser eller s
visas trycker du på Val och väljer sedan en funktion.
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Ta bort alla meddelanden från en mapp eller från alla mappar:

1. Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden, Textmeddelanden, 

h 

ljer du 

. Välj 
na på 

 

. Din 
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Multimediamedd. och Radera medd..

2. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen oc
trycker på OK. 

Om du vill radera alla meddelanden från alla textmeddelandemappar vä
Alla meddelanden och trycker på OK .

Röstmeddelanden
Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten.

Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden och Röstmeddelanden
Nummer till röstbrevlåda för att spara numret till din röstbrevlåda eller Lyss
röstmeddelanden om du vill ringa upp den.

Tips: Du kan öppna röstbrevlådan snabbt genom att trycka och hålla
ner .

Infomeddelanden
Med denna nättjänst kan du emot meddelanden om olika ämnen från din 
tjänsteleverantör.

Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden och Infomeddelanden
nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och 
meddelandenummer.
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Meddelandeinställningar

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

 att 
tör. 

sökn. 

nden 
g 

så in 
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Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden, Meddelandeinst., 
Textmeddelanden och Sändningsprofil. Välj den inställningsgrupp 
(sändningsprofil) vars inställningar du vill ändra. Välj sedan

• Nummer till medd.central för att spara det telefonnummer som krävs för
skicka text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätopera

• Meddelande sänds som för att välja meddelandetyp, Text, E-post, Person
eller Fax (nättjänst).

• Meddelande sparas i för att välja hur länge nätet ska försöka leverera 
meddelanden till dess mottagare (nättjänst).

• Standardmottagarnummer för att spara ett telefonnummer dit meddela
sänds som standard när denna sändningsprofil används. Denna inställnin
visas när alternativet Meddelande sänds som är inställt på Text.

Om alternativet Meddelande sänds som är inställt på E-post, är denna 
inställning E-postserver vilket gör att du kan spara telefonnumret till 
e-postservern.

• Leveransrapporter för att begära att få leveransrapporter om dina 
textmeddelanden (nättjänst).

• Använd GPRS och Ja för att ställa in telefonen så att den skickar 
textmeddelanden över (E)GPRS-anslutning om detta är möjligt. Ställ ock
GPRS-anslutning på Alltid online, se GPRS på sidan 69.
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• Svara via samma central för att tillåta mottagaren att sända ett svar via din 
meddelandecentral (nättjänst).
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• Ändra namn på sändningsprofil för att ändra namnet på sändningsprofile
går inte att ändra namnet på standardprofilen.

Inställningar för överskrivning
Du kan ställa in telefonen så att gamla meddelanden skrivs över automatisk
nya meddelanden. Tryck på Meny i passningsläge och välj Meddelanden, 
Meddelandeinst., Textmeddelanden och Skriva över i sända poster eller Skriv
över i inkorg. Välj Tillåtet för att ställa in telefonen så att gamla textmeddel
ersätts med nya meddelanden i mappen Sända poster respektive Inkorg.

Inställningar för multimediameddelanden
Tryck på Meny och välj Meddelanden, Meddelandeinst. och Multimediamed
Välj

• Spara sända meddelanden och Ja för att ställa in telefonen så att skicka
multimediameddelanden sparas i mappen Sända poster. Om du väljer Ne
sparas inte de meddelanden som skickats.

• Leveransrapporter för att begära att få leveransrapporter om dina 
textmeddelanden (nättjänst).

• Standardtid för diabilder för att ange hur länge varje diabild ska visas so
standard i dina presentationer.

• Tillåt mottagning av multimedia för att tillåta (Ja) eller avvisa (Nej) 
mottagning av multimediameddelanden eller endast tillåta dem inom 
hemnätet (End. hemoperatör).
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• Inkommande multimediamedd. för att ställa in telefonen så att nya mottagna 
multimediameddelanden hämtas automatiskt (Hämta), eller välj Hämta ej om 
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att 
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ll 
anden 
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du inte vill ta emot några multimediameddelanden.

Den här inställningen visas inte om Tillåt mottagning av multimedia är in
på Nej.

• Inställningar för anslutning för att definiera webbläsarinställningarna fö
hämtning av nya multimediameddelanden. Aktivera den anslutning där 
spara inställningarna och ändra dem sedan. Se även Skriva in 
serviceinställningarna manuellt på sidan 92.

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller 
tjänsteleverantören. 

• Tillåt reklam för att tillåta eller avvisa reklam. Denna inställning visas int
Tillåt mottagning av multimedia är inställt på Nej eller om Inkommande
multimediamedd. är inställt på Hämta ej.

Inställningar för teckenstorlek
Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom 
trycka på Meny och välja Meddelanden, Meddelandeinst., Övriga inställn. o
Teckenstorlek.

Servicekommandon
Du kan sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst). När du vi
öppna den här menyn trycker du på Meny i passningsläge och väljer Meddel
och Servicekomm.. Knappa in alla tecken och tryck på Sänd.
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■ Samtalslistor (meny 2)
På den här menyn kan du visa telefonnummer för missade samtal, 
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mottagna samtal och uppringda nummer samt dina samtals 
ungefärliga varaktighet.

Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer
När du vill visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och 
uppringda nummer trycker du på Meny i passningsläge och väljer Samtalsre
Välj 

• Missade samtal för att visa upp till tio av de senaste telefonnummer från
personer har ringt dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).

• Mottagna samtal för att visa upp till tio av de senaste telefonnummer so
har svarat på (nättjänst).

• Uppringda nummer för att visa en lista över de 20 telefonnummer som d
senast har ringt eller försökt ringa. Se även Ringa upp ett av de senast 
uppringda numren på sidan 25.

• Radera samtalslistor för att tömma listorna över missade samtal, mottag
samtal och uppringda nummer. 

Information om missade samtal, mottagna samtal och uppringda numme
• Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan

hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom
nätets mottagningsområde.
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• När du trycker på Val på menyn Missade samtal, Mottagna samtal eller 
Uppringda nummer kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra 

skicka 

e på 

its 

.

mn 

.
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eller radera telefonnumret från listan, spara numret i kontaktlistan eller 
ett meddelande till telefonnumret. 

Samtalsmätare och tidmätare
Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroend
nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på Meny i passningsläge och välj Samtalsreg.. Välj

• Samtalslängd för att visa den ungefärliga tiden för dina utgående och 
inkommande samtal.

• Datamätare för GPRS för att visa hur mycket data som har sänts och tag
emot under (E)GPRS-anslutningar.

• Anslutningstimer för GPRS för att visa längden på (E)GPRS-anslutningar

■ Kontakter (meny 3)
Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne 
(kontakter) och i SIM-kortets minne.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter.

Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och 
textobjekten. Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 na
och telefonnummer.

Kontakter som sparas i telefonens minne använder delat minne, se sidan 13
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Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn
Du kan också använda funktionerna genom att trycka på Kont. i passningsläge 

ll till 

er.

 vill 
SIM. 

 i 
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(eller genom att trycka på Gå till och välja Kontakter).

Några av funktionerna kan även aktiveras på följande sätt: Tryck på  i 
passningsläge, bläddra till det namn som du vill ha, tryck på Info, bläddra ti
ett nummer eller textobjekt, tryck på Val och välj sedan önskad funktion.

Om att visa kontakter under ett samtal trycker du på Val och väljer Kontakt

Välja inställningar för kontakter
Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter och Inställningar. Välj

• Använt minne för att välja det kontaktminne som du vill använda. Om du
söka efter namn och telefonnummer i båda minnena väljer du Telefon & 
Då sparas namn och nummer i telefonens minne.

• Visning av Kontakter för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas
kontaktlistan. Du kan t.ex. välja Namn och bild om du vill visa namn med
bifogade bilder.

• Minnesstatus för att visa hur mycket ledigt minne det finns i varje 
kontaktminne.

Spara namn och telefonnummer
1. Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter och Lägg till kontakt.

2. Knappa in namnet och tryck på OK för att spara det.
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3. Skriv in telefonnumret, inklusive riktnumret, och tryck på OK för att spara det.

• Om du vill använda numret även när du är utomlands trycker du på  två 
teslut 

nappa 

mmer. 
är du 

l och 

yp, 
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gånger (för tecknet +) och skriver sedan in landsnumret, riktnumret (u
eventuell inledande nolla) och telefonnumret.

4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på Klar.
Tips: Du kan snabbt spara ett namn och telefonnummer genom att k
in telefonnumret i passningsläge, trycka på Val och välja Spara.

Spara flera nummer och textobjekt per namn
Du kan spara olika typer av nummer och textobjekt per namn i telefonens 
kontaktminne.

Det första telefonnumret som du sparar med ett namn blir dess standardnu
Standardnummer anges med en ruta runt nummertypssymbolen, t.ex.. . N
väljer ett namn i kontaktlistan, t.ex. för att ringa ett samtal, används 
standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att du har valt Telefon eller Telefon & SIM som minne.

2. Tryck på  i passningsläge.

3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt til
tryck på Info.

4. Tryck på Val och välj Lägg till nr, Lägg till info eller Ändra typ.

• När du vill lägga till ett telefonnummer väljer du Lägg till nr och en 
nummertyp. Knappa in numret och tryck på OK för att spara det.

• När du vill lägga till ett textobjekt väljer du Lägg till info och en textt
t.ex. E-postadress. Infoga ett specialtecken:
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• Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du Ändra typ och väljer 
sedan önskad typ.

ge.

dra till 
 

inne: 

bifoga 

al och 

å  i 

öker 

kortet 

mnet.
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5. Tryck på Tillbaka och sedan på Avsluta när du vill återgå till passningslä

Ändra standardnummer
Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på Info. Bläd
det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på Val och välj Som
standard.

Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer
Du kan bifoga en bild till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens m
Bilden visas när du tar emot ett samtal från angivet telefonnummer.

Tryck på  i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill 
bilden till och tryck på Info. Tryck på Val och välj Lägg till bild. En lista över 
mapparna i telefonens Galleri visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på V
välj Spara i Kontakter.

Söka efter ett namn i kontakterna
1. Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter och Sök. ELLER: Tryck p

passningsläge.

2. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn du s
efter.

3. Bläddra till önskat namn och tryck på Info. Om namnet är sparat på SIM-
visas  högst upp i displayen.

4. Bläddra igenom telefonnumren och textobjekten som har bifogats till na
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Radera kontakter
Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter och Radera. Välj En i taget eller 

 bilder 
t tas 

k på 
å Val, 

dra till 
 och 

till 
n 

mer 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Radera alla.
När du raderar ett namn och nummer, raderas även nummer, textobjekt och
som bifogats till namnet eller numret. När du raderar en bild från en kontak
den inte bort från menyn Galleri.

Radera nummer, textobjekt eller den bild som bifogats till ett namn
Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn (och nummer) och tryc
Info. Bläddra till det nummer, textobjekt eller bild som du vill radera, tryck p
välj funktion och tryck på OK.

Ändra namn, nummer eller textobjekt
Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på Info. Bläd
det namn, nummer eller textobjekt du vill ha eller den bild som du vill ändra
tryck på Val. Välj önskad funktion, t.ex. Ändra info om du vill redigera ett 
textobjekt.

Kopiera kontakter
Du kan kopiera namn och kopiera namn och telefonnummer från telefonen 
SIM-kortet och vice versa. Textobjekt eller bilder som är sparade på telefone
kopieras inte till SIM-kortet.
Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter och Kopiera. Välj 
kopieringsriktning. Välj En i taget, Alla eller Standardnummer (visas när du 
kopierar från telefonen). Välj om du vill behålla ursprungliga namn och num
(Behåll original) eller ta bort dem (Flytta original).
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Andra funktioner relaterade till kontaktlistan
När du vill använda följande funktioner trycker du på Meny i passningsläge och 

r om 

 de 

tta 

i dina 
eciell 
 ett 

n, 

al och 
dera 

 du vill 
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väljer Kontakter. Välj

• Infonummer för att ringa upp tjänsteleverantörens informationsnumme
de finns på SIM-kortet (nättjänst).

• Servicenummer för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om
finns på SIM-kortet (nättjänst).

• Mina nummer för att visa de telefonnummer som tilldelats kortet, om de
stöds av kortet.

• Samtalsgrupper för att ordna namn och telefonnummer som är sparade 
Kontakter i samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in en sp
ringsignal och en logotyp som visas i displayen när du får ett samtal från
telefonnummer i gruppen.

Du kan välja mellan följande funktioner: Gruppnamn, Rington för gruppe
Grupplogo, Gruppmedlemmar. 

Om du väljer Gruppmedlemmar, trycker du på Lägg till (eller trycker på V
väljer Lägg till kontakt) för att lägga till ett namn i gruppen. Om du vill ra
ett namn från gruppen trycker du på Val och väljer Ta bort kontakt. 

Se även Ringer för i Toninställningar på sidan 64.

Snabbuppringn.
Du kan ställa in knapparna  till  som snabbuppringningsknappar. Om
ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se sidan 26.
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Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp
Tryck på Meny i passningsläge och välj Kontakter och Snabbuppringn.. Bläddra till 

mer 

umret 
v.

 tryck 

 i 
dan 

h 
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önskad knapp och tryck på Tilldela. Tryck på Sök och välj det namn och num
som du vill tilldela till vald knapp.

Om knappen redan har ett tilldelat telefonnummer kan du visa eller ändra n
eller ta bort tilldelningen genom att trycka på Val och välja önskat alternati

Visitkort
Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort.

Sända ett visitkort till en kompatibel telefon eller annan enhet som stöder 
vCard-standarden: Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn och
på Info. Tryck på Val och välj Sänd visitkort. Välj Via infraröd eller Via SMS 
(nättjänst).

När du får ett visitkort trycker du på Visa och Spara för att spara visitkortet
telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på Avsluta och se
OK.

■ Inställningar (meny 4)
På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen. Du 
kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar.

Profiler
Telefonen innehåller flera inställningsgrupper (profiler) och du kan ändra oc
anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.
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Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och Profiler.

1. Välj den profil som du vill aktivera eller vars inställningar du vill ändra.

 och 
de 

. Med 
 på 

filen 
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2. Välj Aktivera, Anpassa eller Begränsad.

• Aktivera den valda profilen genom att välja Aktivera.

• Om du vill aktivera profilen under viss tidsperiod väljer du Begränsad
ställer in en sluttid. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsa
profil.

• Om du vill ändra profilinställningarna väljer du Anpassa. Välj de 
inställningar du vill ändra och utför ändringarna.

Information om profilinställningar finns i Toninställningar på sidan 64
Profilnamn kan du byta namn på vald profil. Du kan inte ändra namn
profilen Normal.

Namnet på aktiv profil, utom profilen Normal, visas i passningsläge. Om pro
är tidsbegränsad visas  framför dess namn.

Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på 
strömbrytaren  och väljer den profil som du vill aktivera.

Toninställningar
Du kan ändra ton- och vibrationsinställningarna för den valda profilen. 
Inställningarna kan också ändras på menyn Profiler, se sidan 63.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och 
Toninställningar. Välj
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• Ringsignalfunktion för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. 
Du kan välja mellan följande alternativ: Ringning, Stegrande, En ringning, Ett 

en 

ner.

tt 
nen är 

nden. 
ad 

 när 

n 
grupp 
 

r 
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pip och Ringer ej.

• Rington för att välja ringsignal för inkommande samtal. Om du vill välja 
ringsignal från menyn Galleri väljer du Öppna Galleri.

Du kan också ställa in ett ljudklipp som ringsignal med funktionen 
Röstinspelning (se sidan 82).

• Ringvolym för att ställa in volymnivå för ringsignaler och meddelandeto

• Vibrationssignal för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får e
samtal eller ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefo
ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.

• Ton för textmeddelande för att välja ringsignal för inkommande meddela
Om du vill välja ringsignal från en lista väljer du Rington och sedan önsk
ringsignal.

• Volym för knapptoner för att ställa in ljudstyrkan på knapptoner.

• Varningstoner för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex.
batteriet är nästan slut.

• Ringer för för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal frå
telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtals
du vill ha eller välj Alla samtal och sedan Markera. Se även inställningen
Samtalsgrupper på menyn Kontakter.

När Ringsignalfunktion är inställt på Ringer ej och Ton för textmeddelande ä
inställt på Ljudlös, visas  i passningsläge.
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Lägga till nya ringsignaler i telefonen
Om du vill ha mer information om hur du får ringsignaler via textmeddelanden 

eri.
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rerna 

typer 
fonen 
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(SMS), multimediameddelanden (MMS) eller webbtjänster, kontaktar du 
nätoperatören eller tjänsteleverantören. Alla signaler sparas på menyn Gall

Displayinställningar 
Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och 
Displayinställningar. Välj

• Bakgrund för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när den
passningsläge.

Bakgrundsbilder finns på menyn Galleri. Du kan spara nya bilder, t.ex. frå
multimediameddelande. Du kan också använda foton som du har tagit m
telefonen som bakgrund.

Ställa in en bild som bakgrund: 

• Om du väljer bakgrund för första gången eller om du ska byta bild väl
Välj bakgrundsbild. Bläddra till den mapp som du vill ha, tryck på Öpp
och bläddra till önskad bild. Tryck på Val och välj Som bakgr..

• Om du har använd bakgrunder tidigare men sedan har valt Av väljer d

• Färgtema för att välja färger för olika displaykomponenter, t.ex. indikato
för signalstyrka och batterinivå.

• Operatörslogo för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogo
som sparats i telefonen. Om det inte finns några operatörslogotyper i tele
är funktionen nedtonad.
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Mer information om operatörslogotyper finns hos din nätoperatör eller 
tjänsteleverantör.

ren 

a eller 

äljer 
 

s- och 

lja 
onen 
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fonen 
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• Skärmsläckare efter för att ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläcka
aktiveras. Skärmsläckaren är en energisparfunktion som aktiveras när 
telefonen inte har använts under en förbestämd tid.

Du inaktiverar skärmsläckaren genom att trycka på valfri knapp.

• Displayens ljusstyrka för att displayens ljusstyrka. Tryck på  för att minsk
 för att öka ljusstyrkan och tryck sedan på OK för att bekräfta.

• Menyvy för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Om du v
Lista, visas menyerna i en lista. Om du väljer Ikoner, visas menyerna som
ikoner. I ikonvyn visas menyernas namn högst upp i displayen.

Tids- och datuminställningar
Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och Tid
datuminställningar. Välj

• Klocka för att ställa klockan, visa (eller dölja) klockan i passningsläge, vä
12-eller 24-timmarsformat eller tidszon. Om batteriet tas bort från telef
under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Klockinställningarna gäller för fler / a funktioner, t.ex. Meddelanden, 
Samtalsreg., Alarm och Kalender.

• Datum för att visa (eller dölja) datumet i passningsläge, ställa in datum e
välja datumformat eller datumavgränsare. Om batteriet tas bort från tele
under en längre tid måste du ställa in datumet igen.
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• Autom. uppdat. av datum & tid för att ställa in telefonen att automatiskt ställa 
in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nättjänst).
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Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid s
har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser.

Egna genvägar
Du kan välja den funktion som den högra väljarknappen ska ha i passningslä
funktionerna (egna genvägar) som kan användas genom att trycka på Gå til
passningsläge eller genom att öppna menyn Gå till.

Se även Displaysymboler i passningsläge på sidan 17 och Gå till (meny 10) p
sidan 99.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och Eg
genvägar. Välj

• Höger väljarknapp för att välja vilken funktion den högra väljarknappen 

• Välj alternativ för Gå till för att välja funktioner för din genvägslista. Blä
till en funktion och tryck på Markera för att lägga till den i genvägslistan
du vill ta bort en funktion från listan trycker du på Avmark.. Spara ändrin
genom att trycka på Klar och Ja.

• Sortera alternativ för Gå till för att ordningen på funktionerna i listan. Bl
till önskad funktion, tryck på Flytta och välj vart du vill flytta funktionen

Anslutbarhet
På den här menyn kan du ansluta telefonen via IR-anslutning och definiera 
telefonen ska anslutas till (E)GPRS-nätet.
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Infraröd
Telefonen har en IR-port som används för att ansluta till andra IrDA-kompatibla 

ra 
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ätet 
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enheter, t.ex. för att sända visitkort eller kalendernoteringar.
Aktivera IR-porten: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar, 
Anslutbarhet och Infraröd.
Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör and
infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Sända och ta emot data via IR
• Kontrollera att IR-portarna på telefonen och den mottagande enheten ä

riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheter
Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en m

• När du vill ta emot data aktiverar du IR-porten genom att öppna denna m
Om dataöverföringen inte startas inom två minuter, avbryts anslutninge
den måste startas igen.

• När du vill sända data från din telefon väljer du den funktion från vilken 
sända data över IR-anslutningen. 

Kontrollera status på en IR-anslutning
• När  visas oavbrutet är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är k

sända eller ta emot data via IR-porten.
• När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra

enheten, eller så har anslutningen avbrutits.

GPRS
På den här menyn kan du definiera när telefonen ska anslutas till (E)GPRS-n
(nättjänst). Det finns allmän information om (E)GPRS-tjänsten på sidan 14.
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Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar, Anslutbarhet 
och GPRS. 

är du 

tet 
 fall 
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n till 
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 eller 
ling 
t inte.
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Välj GPRS-anslutning och Alltid online eller Vid behov. 

• Om du väljer Alltid online registreras telefonen automatiskt till ett 
(E)GPRS-nät när du slår på telefonen, om (E)GPRS-nätet är tillgängligt d
befinner dig.

Om du väljer Vid behov registreras telefonen och ansluts till (E)GPRS-nä
endast om du använder en funktion som kräver (E)GPRS-tjänsten. I detta
kan det ta lite längre att upprätta anslutningen än när du väljer Alltid on

GPRS-symboler
När (E)GPRS-anslutningen är i läget Alltid online och (E)GPRS-tjänsten är 
tillgänglig visas symbolen  i displayen.

När du startar en funktion som använder (E)GPRS-tjänsten, ansluts telefone
(E)GPRS-nätet,  visas och dataöverföring är möjlig.

Om du får ett samtal eller ett textmeddelande, eller om du ringer ett samtal,
en (E)GPRS-anslutning visas  för att ange att anslutningen har avbrutits 
tillfälligt. Telefonen försöker återupprätta anslutningen efter samtalet.

Samtalsinställningar
Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och 
Samtalsinställningar. Välj

• Vidarekoppla för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan
till något annat telefonnummer (nättjänst). De alternativ för vidarekopp
som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuell
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Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. Vidarekoppla 
vid upptaget om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget 
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tal. 
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 slå 

ill  
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eller när du avvisar ett inkommande samtal. Aktivera (Aktivera) eller inak
(Avbryt) vidarekopplingsalternativet eller kontrollera vilket alternativ so
aktivt (Hämta status).

• Om du väljer Aktivera anger du till vilket telefonnummer samtalen sk
vidarekopplas till. För vissa vidarekopplingsalternativ kan du också st
en tid efter vilken samtalet vidarekopplas.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När all
samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

• Automatisk volymkontroll och På för att ställa in telefonen så att volyme
hörsnäckan bevaras på den nivå som du väljer med  eller  under ett sam
Volymen kanske höjs om du t.ex. befinner dig i en bullrig miljö.

• Svarsknapp och Alla knappar om du vill kunna svara på ett inkommande
samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom strömbrytaren
väljarknapparna och .

• Återuppringning för att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att
numret efter ett misslyckat försök.

• Snabbuppringning och På om du vill kunna ringa upp namn och 
telefonnummer som är tilldelade till snabbuppringningsknapparna  t
genom att trycka och hålla ner motsvarande knapp.

• Val för samtal väntar och Aktivera för att begära att få en underrättelse 
nätet när du får ett nytt samtal under ett aktivt samtal (nättjänst).
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• Samtalsinfo och På för att ställa in telefonen att snabbt visa längden på det 
senaste samtalet.

 som 
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• Sänd eget nummer och Ja för att visa ditt telefonnummer för den person
du ringer, eller Nej om du inte vill visa numret. Om du väljer Anges av ope
används nätoperatörens standardinställning. Detta är en nättjänst.

• Telefonlinje som används för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer 
(nättjänst). Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett v
linje som är vald.

Om du väljer Linje 2 utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går de
att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i passningsläge.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att vä
alternativet Lås.

Telefoninställningar
Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och 
Telefoninställningar. Välj

• Telefonspråk för att välja språk för texten i displayen. Om du väljer 
Automatiskt styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

• Minnesstatus för att visa hur mycket delat minne som är ledigt och hur m
som används av olika funktioner.

• Automatiskt knapplås för att ställa in telefonen så att knapparna låses 
automatiskt efter en viss tidsperiod när telefonen är i passningsläge. Se 
Knapplås på sidan 28.
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Välj På för att aktivera knapplåset och välj en tidsperiod efter vilken knapparna 
ska låsas automatiskt. Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja 

mer 

e 
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Av. 
Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnum
som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat 
officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas int
förrän du har slagit den sista siffran.

• Visning av cellinfo för att ställa in telefonen så att den indikerar när den
används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network

• Välkomsthälsning för att skapa ett meddelande som visas när du slår på 
telefonen. Spara texten genom att trycka på Val och välja Spara.

• Val av operatör för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer et
mobilnät som är tillgängligt i området (Automatiskt) eller så kan du välja
nät från en lista (Manuellt).
Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanli
telefonnät. Om Ingen tillgång visas måste du välja ett annat nät.

Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sä
ett annat SIM-kort.

• Bekräfta SIM-kortstjänster och Ja för att ställa in telefonen så att ett 
meddelande visas när du använder SIM-kortstjänster.

• Aktivering av hjälptext för att ställa in telefonen att visa hjälptexter för 
menyfunktioner.

• Påslagningston för att ställa in telefonen så att en ton spelas upp när 
telefonen slås på.
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Tillbehörsinställningar
Du kan definiera inställningar som ska användas som standard när telefonen 
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ansluts till en kompatibel tilläggsprodukt.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och 
Tillbehörsinställningar.

Välj önskad tilläggsprodukt, t.ex. Headset eller Handsfree. Du kan välja någo
följande beroende på tilläggsprodukt:

• Standardprofil för att välja den profil som ska aktiveras automatiskt när
ansluter tilläggsprodukten till telefonen.

• Automatiskt svar för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på 
inkommande samtal inom fem sekunder. Om Ringsignalfunktion är instä
Ett pip eller Ringer ej går det inte att använda funktionen för automatisk

• Belysning för att ställa in belysningen så att den alltid är på (På) eller så a
är på i 15 sekunder efter en knapptryckning (Automatisk).

• Tändningsdetektor och På för att ställa in telefonen så att den stängs av
20 sekunder efter att bilens tändning har stängts av. Denna funktion vis
telefonen är ansluten eller har varit ansluten till den kompletta 
bilmonteringssatsen.

• Använd texttelefon och Ja för att använda inställningarna för texttelefo
stället för inställningarna för headset eller slinga med en texttelefon.

Symboler för tilläggsprodukter i passningsläge
När en kompatibel tilläggsprodukt är ansluten till telefonen visas motsvaran
symbol (t.ex.  eller ) i displayen i passningsläge.
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Säkerhetsinställningar
Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och 
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Säkerhetsinställningar.
Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalssp
begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att rin
vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt 
nödnummer).

Välj

• PIN-kodsbegäran om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begära
gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att den här inställnin
ändras.

• Samtalsspärrar för att begränsa de samtal som kan göras med telefonen
(nättjänst).

• Nummerbegränsning för att begränsa utgående samtal och textmeddela
till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta (nättjänst)

När nummerbegränsningsfunktionen är aktiverad kan (E)GPRS-anslutnin
endast användas för att skicka textmeddelanden. Mottagarens telefonnu
och numret till meddelandecentralen måste vara inkluderade i nummerl

• Begränsad användargrupp för att ange en grupp människor som du kan 
eller som kan ringa dig (nättjänst). När du använder en begränsad 
användargrupp visas gruppnumret och  i passningsläge.

• Säkerhetsnivå för att definiera när telefonen ska begära säkerhetskoden
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Om du väljer Telefon måste du ange säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts 
in i telefonen.
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Om du väljer Minne begärs säkerhetskoden när minnet på SIM-kortet an
och du vill byta till Telefon eller Telefon & SIM eller kopiera namn och nu
från en kontaktlista till en annan.

När du ändrar den här inställningen tas numren på menyerna Missade sa
Mottagna samtal och Uppringda nummer bort.

• Lösenord för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärrlöseno
Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Återställ fabriksinställningar
Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.

Tryck på Meny i passningsläge och välj Inställningar och Återställ 
fabriksinställningar. Knappa in säkerhetskoden och tryck på OK. Observera a
denna funktion inte tar bort information som du har sparat eller laddat ner 
telefonen.

■ Galleri (meny 5)
På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar och 
signaler som du har sparat, t.ex. från olika multimediameddelanden. 
Dessa filer är ordnade i mappar.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktione
inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den ka
störningar eller fara.
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Telefonen har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan 
användas för att skydda visst innehåll som du har skaffat till telefonen. En 
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ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att d
användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod. Reglerna defin
en aktiveringskod som kan medfölja innehållet eller levereras separat, beroe
på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du
alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella aktiveringskoder i
du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgifter.
Galleriet använder delat minne, se sidan 13.
1. Tryck på Meny och välj Galleri. En lista med alternativ visas.
2. Välj Visa mappar för att öppna mapplistan.

Andra alternativ:
• Lägg till mapp, Ta bort mapp, Ändra mappnamn: Du kan lägga till nya

mappar eller ta bort eller ändra namn på en mapp som du väljer. Det 
inte att ta bort eller ändra namn på telefonens förinställda mappar.

• Aktiveringskoder: Du kan visa listan över tillgängliga aktiveringskode
Bläddra till önskad fil och tryck på Val. Välj Info för att visa aktivering

• Nerl. av Galleri: Du kan ladda ner bilder och signaler (nättjänst). Se La
ner innehåll och program på sidan 13. 

3. När du vill öppna en mapp bläddrar du till mappen och trycker på Öppna
Filerna i mappen visas. 
När du trycker på Val kan du använda några av de funktioner som beskri
Alternativ för filer i galleriet på sidan 78.

4. När du vill visa en bild eller lyssna på ett ljud bläddrar du till bilden eller 
ljudfilen, trycker på Val och väljer Öppna. 
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Alternativ för filer i galleriet
När du har valt eller öppnat en fil kan du trycka på Val för att få följande 
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funktioner: Öppna, Radera, Sänd, Redigera bild, Flytta, Ändra namn, Som ba
Anv. som rington, Info, Sortera, Aktiveringskoder. Välj

• Sänd för att skicka filen som ett multimediameddelande eller via 
IR-anslutning.

• Redigera bild för att lägga till text, ramar och clipart-bilder till den valda
bilden eller för att beskära bilden. Tryck på Val och välj önskad funktion.

Om du väljer Infoga text, skriver du in den text som du vill ha, trycker på
och flyttar texten med bläddringsknapparna. Om du trycker på Val kan d
stil, storlek och färg på texten samt rotera texten. Bekräfta ändringarna g
att trycka på Val och välja OK.

Om du väljer Infoga ram eller Infoga clipart, bläddrar du till den bild du v
trycker på Val och väljer Bifoga. Flytta den infogade bilden med hjälp av
bläddringsknapparna och tryck på OK. 

När du vill spara den ändrade bilden i GIF-format trycker du på Val, välje
Spara, ändrar bildens namn, trycker på OK och väljer den mapp som du v

• Info för att visa t.ex. filens storlek.

• Sortera för att sortera filer och mappar efter namn, datum, format eller s

• Aktiveringskoder för att uppdatera aktiveringskoden för markerad fil. De
alternativ visas bara om filens aktiveringskod kan uppdateras.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade
kanske inte får kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.
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■ Multimedia (meny 6)
På den här menyn kan du använda telefonen inbyggda kamera, 
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radio och inspelningsfunktion.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Multimedia.
Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktione
menyn Multimedia. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att anvä
den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kamera
Du kan ta foton med telefonens inbyggda kamera. Kameralinsen finns på 
telefonens baksida. Foton sparas i JPEG-format i det delade minnet, se sidan

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Multimedia och Kam
Obs: Följ alla lokala lagar och regler avseende fotografering. Använd inte de
egenskap olagligt.

Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frig
minne genom att radera gamla foton eller andra filer på menyn Galleri.

Ta ett foto
1. På menyn Kamera, välj kameraläget Standardfoto, Porträtt eller Nattläg

• Porträtt om du vill bifoga fotot till ett namn eller telefonnummer i 
kontaktlistan.

• Nattläge om ljusförhållandet är dåligt för foton.

Tips: Du kan snabbt aktivera kameran i passningsläge genom att 
på .
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2. Använd displayen som sökare.

Tips: Du kan snabbt ändra kameraläge genom att trycka och hålla ner  
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eller  när den levande bilden visas i displayen.

3. När du vill ta ett foto trycker du på Ta foto. Fotot sparas i mappen Foton
menyn Galleri.

4. Välj Tillbaka om du vill ta fler foton eller tryck på Val om du t.ex. vill zoo
radera eller ändra namn på det sparade fotot, sända det som ett 
multimediameddelande eller bifoga det till ett namn eller telefonnumme
kontaktlistan.

Tips: Du kan ställa in kameran så att den tar en bild automatiskt efte
10 sekunder. På menyn Kamera, välj Självutlösare och sedan det 
kameraläge som du vill använda. Tryck på Börja. Telefonen piper med
självutlösaren är igång.

Justera kamerainställningarna
På menyn Kamera väljer du Inställningar och

• Bildkvalitet för att välja hur mycket ett foto ska komprimeras när det spa
telefonen. Välj Hög, Normal eller Standard. Hög ger bästa bildkvalitet m
kräver mer minne.

• Kameraljud för att slå på eller stänga av ljudet för slutaren och självutlö

• Standardnamn för att definiera ett standardnamn för foton. Om du vill 
använda ett förinställt namn väljer du Automatiskt. Om du vill definiera 
egen titel väljer du Mitt namn.
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Radio
Du kan lyssna på telefonens radio via den inbyggda högtalaren, musikstället DT1 
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Radio 
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eller ett kompatibelt headset. När du använder högtalaren ska headsetet va
kopplat till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt de
hänga fritt.

Du kan ringa samtal eller svara på samtal medan du lyssnar på radion. Sänd
eller mottagning av data över (E)GPRS eller HSCSD kan störa radion.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Multimedia och Rad

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täck
ditt område.

1. Slå på radion genom att trycka på Meny i passningsläge och välja Multim
och Radio.

2. Om du har förinställda radiokanaler bläddrar du till den kanal som du vil
lyssna på, eller väljer minnesplatsen för kanalen genom att trycka på 
motsvarande knapp (  till  ).

Om det kompatibla headset som du använder har en headsetknapp kan d
bläddra i dina sparade kanaler genom att trycka på den knappen.

3. När du vill stänga av radion trycker du på Val och väljer Stäng av på men
Radio. ELLER: Tryck på och håll ner  i någon funktion eller i passning

Ställa in och spara en radiokanal
När radion är på kan du söka efter en radiokanal på följande sätt på menyn 
och sedan spara kanalen:
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• Automatisk sökning: Tryck på och håll ner  eller  för att starta sökningen. 
Sökningen avslutas när en kanal påträffas. ELLER: Tryck på Val, välj 

. 
på och 
nal.

. 
.

er: 
. 

enare 

 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Autosökning och tryck på  eller  för att starta sökningen.

• Manuell sökning: Tryck på Val och välj Manuell sökning eller tryck på 
Tryck på  eller  för att bläddra igenom radiofrekvenserna eller tryck 
håll ner någon av dessa knappar för att göra en snabbsökning efter en ka

• Knappa in en frekvens: Tryck på Val och välj Välj frekvens eller tryck på 
Knappa in frekvensen för den kanal som du vill lyssna på och tryck på OK

Spara kanalen: Tryck på Val och välj Spara kanal. 

Andra alternativ för radion
Genom att trycka på Val på menyn Radio kan du använda följande funktion
Radera kanal, Ändra namn, Högtalare / Headset eller Monoljud / Stereoljud

Välj Ändra namn om du vill ändra namnet på en kanal. Välj Högtalare (eller 
Headset) när du vill lyssna på radion genom högtalaren (eller headsetet).

Röstinspelning
Du kan spela in t.ex. namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett s
tillfälle.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Multimedia och 
Röstinspelning.

Obs: Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd inte denna
egenskap olagligt.
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• När du vill starta inspelningen väljer du Spela in (eller trycker på Val och väljer 
Spela in under ett samtal). Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in. 
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Du avslutar inspelningen genom att trycka på Stopp. Inspelningen spara
mappen Inspeln. under menyn Galleri

• När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du Repetera sista.

• När du vill lyssna eller hantera dina inspelningar väljer du Inspelningslist
lista över mapparna i telefonens Galleri visas. Öppna Inspeln., tryck på V
välj den funktion som du vill använda.

• Om du vill sända de senaste inspelningarna som ett multimediameddela
eller via IR-anslutning till en kompatibel telefon väljer du Sänd.

■ Planerare (meny 7)
På den här menyn kan du använda telefonen inbyggda alarmklocka, 
kalender och kalkylator.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Planerare.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktione
menyn Planerare. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använd
eller där den kan vålla störningar eller fara.

Alarm
Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Planerare och Alarm
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När du vill ställa in ett alarm väljer du Alarmtid och På, anger alarmtiden och 
trycker på OK. Du kan ändra alarmtiden genom att välja På.
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Om du vill ställa in en signal för alarmet väljer du Alarmsignal och sedan de
signal som du vill ha. Du kan också välja radion som alarm.

När alarmklockan är på visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller
En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten Alarm! och aktuell tid v
Tryck på Stopp för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en min
eller trycker på Snooze stoppas alarmet i ca. tio minuter och ljuder sedan ig
Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsig
avges. Om du trycker på Stopp kan du välja att aktivera telefonen för samtal, Aktiver
telefonen för samtal?. Tryck på Nej för att stänga av telefonen eller Ja för att ringa oc
emot samtal.

Obs: Tryck inte på Ja där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller d
kan vålla störningar eller fara.

Kalender
Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser som t.ex. samtal, m
och födelsedagar. Kalendern använder delat minne, se sidan 13.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Planerare och Kalend
Månadsvyn visas. Du kan bläddra igenom dagarna, veckorna och månadern
hjälp av bläddringsknapparna.

Tips: Du kan snabbt öppna kalendern i passningsläge genom att tryc
.
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Använda olika kalendervyer
• Månadsvy: I den här vyn visas alla veckor i en månad. Aktuell dag markeras 
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med en ram. Om det finns några noteringar för dagen, visas dagen i fetst
du vill visa anteckningarna för en dag (dagsvy), bläddrar du till den dage
trycker på Val och väljer Dagens not..

Genom att trycka på Val kan du använda följande funktioner: Veckovy, G
notering, Välj datum, Inställningar. Välj

• Inställningar för att ställa in datum och tid eller välja format, avgrän
(t.ex. - ) eller första dagen i veckan (Vecka börjar). Med Autoradering 
ställa in telefonen så att gamla anteckningar raderas automatiskt eft
viss tidsperiod.

• Dagsvyn: I den här vyn visas anteckningar som gjorts för den valda dage
kan bläddra genom anteckningarna genom att trycka på  eller  och g
dagarna genom att trycka på  eller . Tryck på Val och välj Visa för att öp
vald notering (noteringsvy).

Genom att trycka på Val kan du använda följande funktioner: Gör en not
Radera, Redigera, Flytta, Upprepa, Välj datum, Sänd notering, Kopiera, 
Inställningar. Välj

• Upprepa för att välja hur ofta noteringen ska upprepas.

• Noteringsvyn: På den här vyn visas den notering som du öppnat i dagsvy

Du kan trycka på Val för att få följande funktioner: Redigera, Radera, Fly
Upprepa, Sänd notering, Kopiera, Inställningar.
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Göra en kalendernotering
Du kan skapa en ny notering i månads-eller veckovyn.
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Bläddra till önskad dag i månads-eller veckovyn, tryck på Val och välj Gör en
notering. I dagsvyn, tryck på Val och välj Gör en notering.

Välj en av nedanstående noteringstyper:   Möte,   Ring,   Födelseda
Memo,   Påminnelse.

Skriv en notering och spara den. Du kan t.ex. spara en notering för ett möte
ett alarm enligt följande:

Ange mötets ärende, tryck på Val och välj Spara. Ange platsen för mötet, try
Val och välj Spara. Knappa in mötets starttid och tryck på OK. Ange en slutt
tryck på OK. Ställ in ett alarm för noteringen genom att välja Med ton eller L
(ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering
Telefonen avger en signal och noteringen visas. När en samtalsnotering, 
kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på . 

När du vill stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på Visa. Om du try
på Snooze när noteringen visas stoppas alarmet i ca tio minuter och ringer 
igen.

Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på Avsluta.

Kalkylator
Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla 
valutakonverteringar.
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Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Planerare och Kalkylator.
Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan 
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förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Knappa in det första talet i beräkningen. Tryck på  för decimalkomma

2. Tryck på Val och välj Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat
Kvadratrot eller Ändra tecken. ELLER: Tryck på  en gång för att adder
gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånge
att dividera.

3. Knappa in det andra talet om den behövs i beräkningen.

4. För att visa resultatet trycker du på Val och väljer?.

5. Tryck på och håll ner Radera om du vill göra en ny beräkning.

Konvertera valuta
1. När du vill spara valutakursen trycker du på Val och väljer Valutakurs. Vä

något av alternativen som visas. Knappa sedan in valutakursen (tryck på
för decimalkomma) och tryck på OK.

2. När du vill utföra konverteringen knappar du in det belopp du vill beräkn
trycker på Val och väljer I nationell eller I utländsk.

Tips: Du kan göra en konvertering i passningsläge genom att knappa 
beloppet, trycka på Val och välja I nationell eller I utländsk.

■ Program (meny 8)
På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som 
är installerade i telefonen.
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Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Program.
Telefonen stöder Java 2 Micro Edition (J2METM) vilket är en version av Java-teknik 
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som är särskilt utformad för små elektroniska produkter.
Innan du kan använda ett Java-program måste du överföra det till telefonen
Java-program använder delat minne, se sidan 13.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktione
menyn Program. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda
eller där den kan vålla störningar eller fara.

Spel
På den här menyn kan du spela Java-spel som är installerade i telefonen.
Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Program och Spel.
Spelinställningar: Välj Inställningar för att ställa in ljud, belysning och vibra
(Skakningar) för spelen. När funktionen Vibrationssignal på menyn 
Toninställningar är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om du aktivera
Skakningar.
När du vill starta ett spel väljer du Välj spel, bläddrar till det spel du vill spel
trycker på , eller så trycker du på Val och väljer Öppna. Du kan trycka på 
att få samma funktioner som på menyn Samling. Observera att vissa spel ka
förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefone
laddaren).
Visa hur mycket minne som är tillgängligt för spel genom att välja Minne:
När du vill ladda ner ett spel till telefonen väljer du Nerladdn. av spel och se
Ladda ner innehåll och program på sidan 13. När du hämtar ett spel kanske
sparas på menyn Samling i stället för på menyn Spel.
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Samling
På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i 
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telefonen.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Program och Samlin

Du startar ett program genom att välja Välj program. Bläddra till det progra
du vill använda. Tryck på Val och välj Öppna, eller tryck på , för att starta
programmet eller öppna programsamlingen.

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och d
kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ för program eller programsamling
Du kan använda funktionerna nedan genom att trycka på Val i programlista

• Radera för att ta bort det valda programmet eller programsamlingen frå
telefonen.

• Internetuppkoppl. för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj 
först om du vill att telefonen ska fråga efter nätåtkomst, Tillåten för att 
nätåtkomst, eller Ej tillåten för att inte tillåta nätåtkomst.

• Uppdatera version för att söka efter en ny version av programmet från en
webbtjänst (nättjänst).

• Internetsida för att komma till en webbplats som är relaterad till program
Alternativet visas bara om programmet innehåller en IP-adress till 
webbplatsen.
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• Anslut via för att ställa in telefonen att använda särskilda serviceinställningar 
om det krävs av tillämpningen. Som standard används webbläsarens 
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serviceinställningar.

• Info för att visa ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett Java-program
Du kan ladda ner nya Java-program på följande sätt:

• På menyn Samling väljer du Nerl. av progr.. Mer information finns i Ladd
innehåll och program på sidan 13.

• Tryck på Meny i passningsläge och välj Tjänster för att gå till en webbsid
vilken du kan ladda ner det Java-program som du vill ha.

• Använd funktionen Nerladdn. av spel på menyn Spel.

• Använd Nokia Application Installer som finns med i programpaketet Nok
Suite för att överföra nya program från en kompatibel dator till telefone

Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser so
tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa sa
försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas på
menyn Spel i stället för på menyn Samling.

Kontrollera minnesstatus
Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för Java-program välje
Minne på menyn Samling.
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■ Tjänster (meny 9)
Denna meny innehåller en webbläsare som du kan använda för olika 
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tjänster. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter eller 
flygtider.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Tjänster.
Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktione
inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den ka
störningar eller fara.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga oc
priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör, och/eller 
tjänsteleverantör. De kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda
tjänsterna.

Med telefonens multiwebbläsare kan du visa tjänster som använder WML 
(Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup 
Language) på sina sidor.

Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster
1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella 

webbtjänsten. Se sidan 92.

2. Anslut till tjänsten. Se sidan 94.

3. Börja läsa tjänstens sidor. Se sidan 94.

4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se sidan 96.
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Ställa in telefonen för en webbtjänst
Du kan få serviceinställningar som ett OTA-meddelande (Over The Air) från den 
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nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder den tjänst som du vill ha. D
också skriva in inställningarna manuellt eller definiera och ändra dem med 
PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller 
tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Inställningarna kan också vara 
tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande
• För att spara inställningarna trycker du på Val och väljer Spara.

• Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på Val och vä
Visa eller Förkasta.

Skriva in serviceinställningarna manuellt
1. På menyn Tjänster väljer du Inställningar, Inställningar för anslutning oc

Aktiva serviceinställningar.

2. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på
Aktivera. En anslutningsuppsättning är en grupp med inställningar som 
för att ansluta till en tjänst.

3. Välj Ändra aktiva serviceinst..

4. Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du ha
från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
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Inställningar för utseende
1. Medan du surfar, tryck på Val och välj Övriga alternativ och Utseendeinst.. Du 
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kan också öppna menyn Tjänster och välja Inställningar och Inställninga
utseende.

2. Välj

• Textbrytning om du vill att texten ska fortsätta på nästa rad om den in
plats på en rad.

• Visa bilder för att visa eller dölja bilder på webbsidor.

• Teckenstorlek för att välja storleken på text som visas på webbsidor.

• Teckenkodning för att välja vilken teckenuppsättning som ska använd
webbsidor som inte inkluderar denna information eller för att ange a
telefonen alltid ska använda UTF-8-kodning när en webbadress sänds
kompatibel telefon.

Inställningar för cookies
Du kan ställa in om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie består av data, t.ex. din användarinformation, som tjänsten spara
telefonens cacheminne. Cookies raderas när du tömmer cacheminnet, se sid

1. Medan du surfar, tryck på Val och välj Övriga alternativ, Säkerhet och Co
Du kan också öppna menyn Tjänster och välja Inställningar, 
Säkerhetsinställningar och Cookies.

2. Välj Tillåt eller Avvisa.
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Ansluta till en webbtjänst
1. Aktivera inställningarna för den webbtjänst som du vill använda.
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På menyn Tjänster, välj Inställningar och Inställningar för anslutning. Vä
Aktiva serviceinställningar, bläddra till den anslutning som du vill ha och
på Aktivera.

2. Upprätta en anslutning på något av följande sätt:

• Öppna startsidan, t.ex. tjänsteleverantörens startsida: På menyn Tjän
väljer du Till Startsida. ELLER: Tryck på och håll ner  i passningslä

• Välj tjänstens bokmärke: På menyn Tjänster väljer du Bokmärken och
det bokmärke som du vill ha.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för 
närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning 
serviceinställningar och försöker igen.

• Skriv in adressen till tjänsten: På menyn Tjänster väljer du Gå till adre
skriver in adressen (tryck på  för specialtecken) och trycker på OK

Läsa sidor på en tjänst
När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens
knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visa
displayen.

Om GPRS är valt som databärare, se GPRS på sidan 69 för (E)GPRS-symbole
kan visas under anslutningen.
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Använda telefonens knappar medan du läser
• Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.
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• Välj ett framhävt objekt genom att trycka på .
• Använd knapparna  -  för att skriva in bokstäver och tecken. Infog

specialtecken genom att trycka på .

Alternativ medan du surfar
Några av följande alternativ kan vara tillgängliga medan du läser webbsidor
på Val och välj önskat alternativ. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare
alternativ att erbjuda.
Du kan välja mellan följande: Öppna, Till Startsida, Genvägar, Lägg till bokm
Bokmärken (se sidan 96), Nerl.länkar, Spara i mapp, Spara bild, Övriga altern
Ladda om, Avsluta (för att avsluta anslutningen, se sidan 96).
Välj
• Till Startsida för att gå tillbaka till tjänsteleverantörens startsida.
• Genvägar för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är

specifika för sidan.
• Lägg till bokmärke för att spara ett bokmärke för aktuell sida.
• Nerl.länkar för att visa en lista över bokmärken för nedladdning. Mer 

information finns i Ladda ner innehåll och program på sidan 13.
• Spara bild för att spara en vald bild på menyn Galleri.
• Övriga alternativ för att visa en lista över tillgängliga alternativ. Dessa ka

vara Använd info (för att kopiera, t.ex. ett telefonnummer, från sidan), G
adress, Tjänsteinkorg (se sidan 97), Utseendeinst. (se sidan 93), Säkerhet
säkerhetsinformation och cookie-inställning), Töm cache (se sidan 98).
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• Ladda om för att uppdatera den aktuella sidan.
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Koppla ner från en webbtjänst
När du vill sluta att läsa webbsidorna och avsluta anslutningen trycker du p
väljer Avsluta och, när Avsluta surfning? visas, trycker du på Ja. ELLER: Tryc
och håll ner .

Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache
Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfällig
telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig 
information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Mer information om hur du tömmer cacheminnet finns i Tömma cachemin
sidan 98.

Bokmärken
Använda och hantera adresser till webbsidor som du har sparat som bokmär
telefonens minne:

1. Medan du surfar, tryck på Val och välj Bokmärken, eller välj Bokmärken p
menyn Tjänster.

2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på Val.

3. Gå till för att ansluta till sidan som är kopplad till bokmärket. Du kan ocks
redigera eller radera bokmärket, sända det till en annan telefon, spara de
mapp eller skapa ett nytt bokmärke.
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Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser 
som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda 
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rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser s
vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör m
alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke
När du tar emot ett bokmärke som ett OTA-meddelande, trycker du på Val o
väljer Visa för att visa bokmärket, Spara för att spara det eller Förkasta för a
radera det.

Tjänsteinkorg
Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätt

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden: På menyn Tjänster, 
Inställningar, Inställningar för tjänsteinkorg, Servicemeddelanden och På.

Ställ in telefonen så att den automatiskt hämtar innehållet som anges i 
servicemeddelandet: På menyn Tjänster, välj Inställningar, Inställningar för
tjänsteinkorg, Automatisk anslutning och På.

Visa ett servicemeddelande:

1. Tryck på Visa om du vill visa det mottagna meddelandet omedelbart elle
på Avsluta om du vill visa det senare på menyn Tjänsteinkorg i Tjänster. 
Medan du surfar, tryck på Val och välj Övriga alternativ och Tjänsteinkor

2. Bläddra till det meddelande som du vill ha och tryck på Val. Välj Hämta f
hämta innehållet som anges i meddelandet, Info för att visa detaljer om 
servicemeddelandet eller Radera om du vill radera meddelandet.
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Tömma cacheminnet
På menyn Tjänster väljer du Töm cache. ELLER: Medan du surfar, tryck på Val och 
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välj Övriga alternativ och Töm cache.

Säkerhet vid webbläsning
För vissa webbtjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster. För
sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en 
säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information 
hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul
Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nyckl
Säkerhetsmodulen förbättrar säkerheten för tillämpningar som kräver 
webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten
sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

På menyn Tjänster väljer du Inställningar, Säkerhetsinställningar och Inställ
för säkerhetsmodul. Välj

• Info om säkerhetsmodul för att visa säkerhetsmodulens namn, status, 
tillverkare och serienummer.

• Begäran om modul-PIN och På för att ställa in telefonen så att den begä
modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen.

• Ändra modul-PIN för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av 
säkerhetsmodulen.
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Certifikat
Telefonen kan hantera tre olika typer av certifikat: servercertifikat, 
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attesterarcertifikat och användarcertifikat. Du kan få certifikaten från en 
tjänsteleverantör. Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också spa
säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören. Din tjänsteleverantör kan ge mer
information.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en 
anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och aktuell gateway 
(identifieras av IP-adress i Ändra aktiva serviceinst.) är krypterad. 
Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gat
och innehållsserver (platsen där den efterfrågande källan finns) är säker. De
upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gatew
innehållsservern är säker.

■ Gå till (meny 10)
På den här menyn kan du aktivera de funktioner som du använder 
genom att trycka på Gå till i passningsläge.

Öppna menyn: Tryck på Meny i passningsläge och välj Gå till.

Om du vill ta bort funktioner från listan eller lägga till funktioner, se Egna 
genvägar på sidan 68.
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■ SIM-tjänster (meny 11)
Förutom de funktioner som är tillgängliga på telefonen kan 
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SIM-kortet innehålla ytterligare tjänster som du kan använda via 
denna meny. Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Menyns n
och innehåll kan variera beroende vilka tjänster som är tillgängliga.

Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om
tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänstern

Du kan ställa in telefonen så att den bekräftar meddelanden som sänds mel
telefonen och nätet när du använder en SIM-tjänst. Välj alternativet Ja und
Bekräfta SIM-kortstjänster, se sidan 73.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett
avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.
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6. Batteriinformation
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■ Ladda och ladda ur
Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt t
tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjä
När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags a
ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast 
batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från 
strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än 
vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri so
används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i ficka
en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som 
samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som f
batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som 
kortsluter polerna.
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Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, 
minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 
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25°C (59°F och 77°F). En telefon med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt up
att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i tempe
långt under -0°.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta inte i 
hushållsavfallet.
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Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och
behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna
uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

• Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små ba

• Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehåll
ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörlig
kan ta skada.

• Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livsläng
elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.

• Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala 
temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektronisk
kretsarna.

• Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.

• Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sön

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsme
att rengöra telefonen.

• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal
användning.
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• Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända 
antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta 
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mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om nå
dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Pers
där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.
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■ Trafiksäkerhet
Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen orde
hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den
slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö
Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där sådana förekomm
Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa and
apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och per
med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra allti
telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara 
kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lag
dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter
De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan 
emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från
mobiltelefon.
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Pacemaker
Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) 
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mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar
pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning oc
rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

• bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.

• bör inte bära telefonen i en bröstficka.

• bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störnin

• Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det
uppstår störningar.

Hörapparater
Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om så
störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning
Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa
otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillv
för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du ha
frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar di
stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och 
sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa 
radiosignaler.
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Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk 
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bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för 
krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med
tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta 
tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag
Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion
Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för expl
och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka exp
eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsn
för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar 
säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller äv
under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder fl
bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller part
som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan
förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon
Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En fel
installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti u
att gälla.
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Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och 
fungerar felfritt.
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Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsamman
telefonen eller dess tillbehör.
För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avse
kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i om
ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är
felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.
Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du g
ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt 
flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.
Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs frå
förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller bå
delar.

■ Nödsamtal
Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radios
mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade 
funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garan
Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samta
vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att 
nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner 
används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:
1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräc

Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
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2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en 
meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal. 
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3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112, 911 eller annat officiel
nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.

4. Tryck på knappen .
Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan
nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.
Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett 
nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med 
olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)
DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU: S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGO
Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och
tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som up
av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etab
tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av
oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärd
av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal fö
garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.
Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Abso
Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.
har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierad
effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifier
effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under de
maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika 
effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I 
allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lä
den utstrålade effekten från telefonen.
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Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska 
R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller 
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annan persons hälsa och säkerhet. Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon nä
testades mot örat är 0,56 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena fö
telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU: S krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala
mot örat eller när du håller den minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklä
eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon 
Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som användsav allmänheten är 2,0 watt/kilogram (
genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för 
extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värden
variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-infor
om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.
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