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Turvallisuus
Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja
lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI
Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun
matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.
LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan
käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan
sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus
etusijalle.
HÄIRIÖT
Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille,
jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.
SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA
Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-
aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden,
polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden
lähellä.
VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata
tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT
Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä
yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.
VEDENKESTÄVYYS
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi
Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty
käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- ja UMTS 900-,
1900- ja 2100 -HSDPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat
palveluntarjoajaltasi.
Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen
tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle.
Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa
sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä
palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa
on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -
allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä
sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla
virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja
laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.
Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja
linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit
käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä
sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä
vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata
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turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden
sisältöön harkiten.

Varoitus:  Laitteen on oltava päällä, jotta sen
toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan
käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman
laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.
Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita
paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia
oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja
saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön
kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.
Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista
tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.
Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue
tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.
Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut
Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien
palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole

käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy
ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen
käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista
palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät
kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vierailet muissa
verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista
maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka
vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen
käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot
voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten
TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -
määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien
tukea.
Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi
toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida.
Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa.
Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia
valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Toimistosovellukset
Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint-
ja Excel-ohjelmien (Microsoft Office -ohjelmiston versioiden
2000, XP, 2003 ja 2007) tavallisimpia ominaisuuksia. Kaikki
tiedostomuodot eivät ole tuettuja.

Turvallisuus
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1. Ohjeiden etsiminen

Tuki
Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka
laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja tukisivuilta
osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-
sivustosta, osoitteesta www.nokia.mobi/support
(langattomalla laitteella), laitteen ohjesovelluksesta tai
käyttöoppaasta.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:
● Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota

akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin
kuluttua ja kytke laitteeseen virta.

● Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen
mukaan. Asiakirjat ja tiedostot häviävät tehdasasetusten
palauttamisen yhteydessä, joten tee tiedoista ensin
varmuuskopio.

● Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti, jotta laite toimii
parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitysten mukana voit
saada laitteeseen myös uusia ominaisuuksia. Lisätietoja
on käyttöoppaassa.

Jos ongelma ei poistu vieläkään, ota yhteys Nokiaan.
Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/repair.
Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät
laitteen huoltoon.

Over the air (OTA) -
ohjelmistopäivitykset
Valitse Valikko > Sovellukset > Asennus >
Ohjelm.päiv..
Ohjelmistopäivityksen (verkkopalvelu) avulla voit tarkistaa,
onko laiteohjelmistoon tai sovelluksiin saatavana
päivityksiä, ja ladata ne laitteeseen.
Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi
aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.
Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke
laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:  Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi
käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen
kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.
Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen
asennuksen.
Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai sovellukset
Ohjelmistopäivitys-sovelluksen avulla, käyttöoppaassa tai
ohjeissa esitetyt päivitettyjen sovellusten ohjeet eivät ehkä
ole enää ajantasaisia.
Valitse Valinnat ja valitse sitten jokin seuraavista:
● Käynnistä päivitys  — Voit ladata saatavana olevat

päivitykset laitteeseen. Voit poistaa valintamerkin niiden
päivitysten kohdalta, joita et halua ladata, valitsemalla
kyseiset päivitykset luettelosta.
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● Päivitä tietokoneella  — Voit päivittää laitteen
tietokoneen avulla. Tämä asetus korvaa Käynnistä päivitys
-asetuksen silloin, kun päivityksiä on saatavana vain Nokia
Software Updater -tietokonesovelluksen avulla.

● Näytä tiedot  — Voit tarkastella päivityksen tietoja.
● Näytä päivityshistoria  — Voit tarkastella aiemmin

tehtyjen päivitysten tilaa.
● Asetukset  — Voit muuttaa asetuksia, kuten päivitysten

lataamiseen käytettävää oletusyhteysosoitetta.
● Vastuunrajoitus  — Voit tarkastella Nokian

lisenssisopimusta.

Etämääritys
Valitse Valikko > Asetukset > Tiedonhall. >
Laitehallinta.
Laitehallinta-sovelluksen avulla voit hallita laitteen
asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja.
Voit muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen
kokoonpanoasetukset verkosta. Voit saada palvelinprofiilit ja
kokoonpanoasetukset palveluntarjoajilta tai yrityksen
tietohallinto-osastolta. Kokoonpanoasetukset voivat sisältää
yhteysasetukset ja muita laitteen eri sovellusten asetuksia.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.
Yleensä palvelin käynnistää etämääritysyhteyden, kun
laitteen asetukset on päivitettävä.
Jos haluat luoda palvelinprofiilin, valitse Valinnat >
Palvelinprofiilit > Valinnat > Uusi palvelinprofiili.
Voit saada nämä asetukset viestinä palveluntarjoajalta.
Muussa tapauksessa määritä seuraavat asetukset:

● Palvelimen nimi  — Kirjoita kokoonpanopalvelimen
nimi.

● Palvelintunnus  — Kirjoita kokoonpanopalvelimen
yksilöllinen tunnus.

● Palvelimen salasana  — Anna salasana, jonka avulla
palvelin tunnistaa laitteen.

● Yhteysosoite  — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää
yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit
myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun
aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on
käytettävissä vain, jos valittu siirtotien tyyppi on
Internet.

● Palvelimen osoite  — Kirjoita kokoonpanopalvelimen
Web-osoite.

● Portti  — Kirjoita palvelimen portin numero.
● Käyttäjänimi ja Salasana — Kirjoita

kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjänimi ja
salasana.

● Salli määritys  — Valitse Kyllä, jos haluat, että palvelin
voi aloittaa kokoonpanon määritysistunnon.

● Hyväksy kaikki pyynnöt  — Valitse Kyllä, jos et halua,
että palvelin kysyy vahvistusta kokoonpanon
määritysistuntoa aloittaessaan.

● Verkon todennus  — Voit valita, käytetäänkö http-
todennusta.

● Verkon käyttäjänimi ja Verkon salasana — Kirjoita
käyttäjänimesi ja salasanasi http-todennusta varten.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Verkon
todennus on käytössä.

Ohjeiden etsiminen
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Jos haluat muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen
kokoonpanoasetukset verkosta, valitse Valinnat > Aloita
määritys.
Jos haluat tarkastella valitun profiilin kokoonpanojen
määrityslokia, valitse Valinnat > Loki.
Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse
Valinnat > Tarkista päivitykset. Päivitys ei poista
tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen,
noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen,
kun asennus on päättynyt. Ohjelmistopäivitysten lataaminen
(verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien
siirtämisen. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi
virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Varoitus:  Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi
käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen
kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.
Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen
asennuksen.

Ohjelmistopäivitykset tietokoneen
avulla
Ohjelmistopäivitykset saattavat sisältää uusia tai
parannettuja toimintoja, joita ei ollut saatavilla, kun ostit
laitteen. Ohjelmiston päivittäminen saattaa myös parantaa
laitteen suorituskykyä.
Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit
päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää
laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-

tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-
datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.
Jos haluat lisätietoja aiheesta, lukea viimeisimpien
ohjelmistoversioiden julkaisutiedotteet tai hakea Nokia
Ohjelmistotarkistus -sovelluksen, siirry osoitteeseen
www.nokia.com/softwareupdate tai paikalliseen Nokia-
verkkosivustoon.
Päivitä laitteen ohjelmisto seuraavalla tavalla:
1. Hae ja asenna Nokia Ohjelmistotarkistus -sovellus PC-

tietokoneeseen.
2. Kytke laite tietokoneeseen USB-datakaapelilla ja aloita

Nokia Ohjelmistotarkistus. Nokia Ohjelmistotarkistuksen
avulla voit varmuuskopioida tiedostoja, päivittää
laiteohjelmiston tai palauttaa tiedostoja.

Laitteen omat ohjeet
Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä
helpottavia ohjeita.
Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla Valikko >
Ohjeet > Ohjeet ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat
lukea.
Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää
koskevan ohjeen valitsemalla Valinnat > Ohjeet.
Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla
Valinnat > Pienennä fonttikokoa tai Suurenna
fonttikokoa.
Ohjetekstin lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin
muihin aiheisiin. Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön
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tulee lyhyt selitys. Ohjeteksteissä käytetään seuraavia
symboleja:  Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.

 Linkki käsiteltävään sovellukseen.
Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetekstien ja taustalla avoinna
olevan sovelluksen välillä valitsemalla Valinnat > Näytä
avoimet sovell. ja haluamasi sovelluksen.

Asetukset
Laitteessa multimediaviesti-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-
asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi verkkopalvelun
tarjoajan tietojen perusteella. Palveluntarjoajien asetukset
on voitu määrittää laitteeseen valmiiksi, tai voit saada tai
pyytää asetukset erityisenä viestinä verkkopalvelujen
tarjoajilta.
Voit muokata laitteen yleisiä asetuksia, kuten kieli-,
valmiustila- ja näyttöasetuksia sekä näppäimistön lukituksen
asetuksia.

Muistin vapautus
Jos haluat nähdä, paljonko muistia erilaiset tiedot vievät,
valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.

Monet laitteen toiminnot käyttävät muistitilaa tiedon
tallentamiseen. Laite antaa ilmoituksen, jos muistitila on
käymässä vähiin.
Voit vapauttaa muistia siirtämällä tietoja toiseen muistiin
(jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan
tietokoneeseen.
Voit poistaa tiedot, joita et enää tarvitse, käyttämällä
tiedostonhallintaa tai siirtymällä vastaavaan sovellukseen.
Voit poistaa seuraavia tietoja:
● viestejä Viestit-sovelluksen kansioista ja haettuja

sähköpostiviestejä postilaatikosta
● tallennettuja Web-sivuja
● yhteystietoja
● kalenterimerkintöjä
● sovelluksenhallinnassa näkyviä sovelluksia, joita et enää

tarvitse
● sovellusten asennustiedostoja (tiedoston tarkennin .sis

tai .sisx). Tee asennustiedostoista varmuuskopio
yhteensopivaan tietokoneeseen.

● Valokuvat-sovelluksessa olevia kuvia ja videoleikkeitä

Ohjeiden etsiminen
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2. Alkuvalmistelut
Näppäimet ja osat

1 — Valoisuuden tunnistin
2 — Kuuloke
3 — Valintanäppäimet
4 — Valikkonäppäin
5 — Soittonäppäin
6 — Sano ja soita -näppäin
7 — Laturiliitäntä
8 — Navi™-näppäin eli selausnäppäin. Selausnäppäimellä
voit valita kohteen tai siirtyä näytössä vasemmalle, oikealle,

ylöspäin tai alaspäin. Voit nopeuttaa siirtymistä pitämällä
selausnäppäintä painettuna.
9 — Virta-/lopetusnäppäin. Katkaise laitteesta virta tai
käynnistä laite pitämällä näppäintä painettuna. Puhelun
aikana voit hylätä puhelun tai lopettaa käynnissä ja pidossa
olevat puhelut painamalla lopetusnäppäintä. Voit katkaista
datayhteydet pitämällä lopetusnäppäintä painettuna.
10 — Poistonäppäin
11 — Kakkoskamera
12 — Kuulokeliitäntä

1 — Salama
2 — Pääkamera

Huom!  Tämän laitteen pinnoitteissa ei ole nikkeliä.
Tämän laitteen pinta sisältää ruostumatonta terästä.

Alkuvalmistelut
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Näppäimet ja osat (sivustat)

1 — Micro-USB-liitäntä
2 — Muistikorttipaikka
3 — Äänenvoimakkuuden lisääminen / kuvan suurentaminen
näytössä
4 — Äänenvoimakkuuden vähentäminen / kuvan
pienentäminen näytössä
5 — Kuvausnäppäin

Musiikki- ja pelinäppäimet

1 — Eteenpäinkelausnäppäin
2 — Toisto/tauko-näppäin
3 — Taaksepäinkelausnäppäin
4 — Pelinäppäimet

SIM-kortin ja akun asettaminen
paikalleen
1. Avaa laitteen takakansi asettamalla laite ensin siten, että

sen takaosa on itseäsi kohti, ja nostamalla sitten kantta
ylös.

2. Jos akku on paikallaan, irrota se nostamalla sitä nuolen
osoittamaan suuntaan.

Alkuvalmistelut
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3. Aseta SIM-kortti paikalleen. Varmista, että kortin
kontaktipinta on laitteen liittimiä vasten ja että viistetty
kulma on kohti laitteen yläreunaa.

4. Kohdista akun kontaktipinta akkukotelossa oleviin
liittimiin ja aseta akku paikalleen nuolen suuntaisesti.

5. Sulje takakansi.

Akun lataaminen
Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Jos laite
ilmoittaa akun olevan lähes tyhjä, toimi seuraavasti:
1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen.

3. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin
laitteesta ja sitten pistorasiasta.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä
vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen
aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja,

Alkuvalmistelut
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ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen
kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Vihje: Voit käyttää vanhoja yhteensopivia Nokian
latureita Nokia 5730 -laitteen lataamiseen liittämällä
vanhaan laturiin CA-44-laturisovittimen. Sovitin on
saatavana erillisenä lisävarusteena.

USB-lataaminen
Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole
käytettävissä. Laitteen lataus USB-kaapelia käyttämällä
kestää kauemmin.
Kun käytät USB-latausta, voit myös siirtää tietoja USB-
kaapelilla latauksen aikana.
1. Kytke yhteensopiva USB-laite omaan laitteeseesi

yhteensopivalla USB-kaapelilla.
Latauksen alkaminen voi kestää jonkin aikaa. Aika
vaihtelee sen mukaan, millaista laitetta lataamiseen
käytetään.

2. Jos laiteeseen on kytketty virta, voit valita jonkin laitteen
näytössä näkyvistä, käytettävissä olevista USB-tiloista.

Ensimmäinen käynnistys
1. Pidä virtanäppäintä alhaalla, kunnes

tunnet laitteen värisevän.
2. Anna pyydettäessä PIN- tai suojakoodi

ja valitse OK.
3. Anna pyydettäessä kuluva päivämäärä ja kellonaika sekä

maa, jossa olet. Voit etsiä maan kirjoittamalla alun sen

nimestä. On tärkeää valita oikea maa, koska
kalenterimerkintöjen ajat voivat muuttua, jos vaihdat
maan myöhemmin ja valitsemasi uusi maa sijaitsee eri
aikavyöhykkeellä.

4. Asetustoiminto-sovellus avautuu. Valitse jokin
käytettävissä olevista vaihtoehdoista tai sulje sovellus
valitsemalla Ei. Jos haluat avata Asetustoiminto-
sovelluksen myöhemmin, valitse Valikko > Ohjeet >
Asetustoim..

Voit määrittää erilaisia laitteen asetuksia Ohjattu asetus -
sovelluksen ja aloitusnäytössä käytettävissä olevien
ohjattujen toimintojen avulla. Kun kytket laitteeseen virran,
laite voi tunnistaa SIM-kortin toimittajan ja määrittää
joitakin asetuksia automaattisesti. Voit myös pyytää oikeat
asetukset palveluntarjoajalta.
Voit kytkeä laitteeseen virran asettamatta SIM-korttia
paikalleen. Laite käynnistyy offline-tilassa, eikä verkon
puhelintoimintoja voi käyttää.
Voit katkaista laitteesta virran pitämällä virtanäppäintä
alhaalla.

Antennit
Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä
antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni
lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen
vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen,
että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä
voi lyhentää akun käyttöikää.

Alkuvalmistelut
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Muistikortin asettaminen paikalleen
Voit säästää laitteen muistin muistitilaa tallentamalla tietoja
muistikortille. Voit myös varmuuskopioida tietoja laitteesta
muistikortille.
Käytä vain Nokian tämän laitteen kanssa käytettäväksi
hyväksymiä ja yhteensopivia microSD-muistikortteja. Nokia
käyttää muistikorteissa hyväksyttyjä alan standardeja, mutta
jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin
yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman
kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja
vioittaa kortille tallennettuja tietoja.
Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten
ulottuvilta.
Voit tarkistaa muistikortin yhteensopivuuden sen
valmistajalta tai myyjältä.
Myyntipakkaukseen saattaa sisältyä yhteensopiva
muistikortti. Muistikortti on ehkä jo asetettu
laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

1. Avaa muistikorttipaikan kansi.

2. Aseta muistikortti korttipaikkaan kontaktipinta edellä.
Varmista, että kontaktipinta ja laitteen liittimet ovat
vastakkain.

3. Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Sulje muistikorttipaikan kansi.

Muistikortin poistaminen

Tärkeää:  Älä poista muistikorttia minkään korttia
käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi
vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille
tallennettuja tietoja.
1. Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse Poista

muistikortti.
2. Avaa muistikorttipaikan kansi.
3. Vapauta muistikortti muistikorttipaikasta painamalla

muistikortin päätä ja poista kortti.
4. Sulje muistikorttipaikan kansi.

Alkuvalmistelut
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Kuulokkeen kytkeminen
Varoitus:  Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa

kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita
silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.
Kytke yhteensopiva kuuloke laitteen kuulokeliitäntään.

Näppäimistön lukitseminen
Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen
ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla
mahdollisia.
Laitteen näppäimistö lukittuu automaattisesti
vahinkopainallusten estämiseksi. Voit muuttaa
näppäimistön lukitsemisen aikaviivettä valitsemalla
Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset >
Suojaus > Puhelin ja SIM-kortti > Aut. näppäinlukon
viive.

Voit avata näppäimistön lukituksen
painamalla ensin vasenta
valintanäppäintä ja sitten *-
näppäintä.

Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö on aloituspiste, johon voit kerätä kaikki tärkeät
yhteystiedot ja sovellusten pikavalinnat.
Kun olet kytkenyt laitteeseen virran ja se on kirjautunut
matkapuhelinverkkoon, laitteen näytössä näkyy
aloitusnäyttönäkymä.
Aloitusnäytössä on seuraavat alueet:

Alkuvalmistelut
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1 — Osoitekirjapalkki, johon voit lisätä ne henkilöt, joihin olet
yhteydessä useimmin. Osoitekirjapalkin avulla voit nopeasti
soittaa tai lähettää viestejä näille henkilöille sekä tarkastella
heidän yhteystietojaan ja asetuksiaan.
2 — Osasovellukset
3 — Sovellusten pikavalinnat
Jos haluat mukauttaa osasovelluksia tai pikavalintoja tai
vaihtaa aloitusnäytön teeman, valitse Valikko >
Asetukset > Asetukset ja Yleiset > Muokkaus >
Valmiustila ja haluamasi vaihtoehto. Et ehkä voi muokata
kaikkien pikavalintojen tietoja. Voit mukauttaa myös
vasemman ja oikean valintanäppäimen pikavalinnat.
Voit käynnistää soittimen nopeasti valitsemalla soittimen
pikavalintakuvakkeen sovelluspikavalintojen joukosta.
Voit käynnistää N-Gagen nopeasti valitsemalla N-Gagen
pikavalintakuvakkeen sovelluspikavalintojen joukosta.

Osoitekirjapalkki aloitusnäytössä
Osoitekirjapalkki
Voit lisätä useita henkilöitä suoraan aloitusnäyttöön, jolloin
voit nopeasti soittaa tai lähettää viestejä näille henkilöille
sekä tarkastella heidän Web-syötteitään, yhteystietojaan ja
asetuksiaan.

Osoitekirjapalkki
Voit lisätä uuden henkilön aloitusnäyttöön valitsemalla Lisää
nimi -kuvakkeen ja sitten haluamasi nimen luettelosta.
Voit lisätä uuden nimen osoitekirjaan valitsemalla
Valinnat > Uusi nimi, kirjoittamalla tiedot ja valitsemalla
sitten Valmis. Voit liittää nimeen myös kuvan.
Jos haluat liittää nimeen Web-syötteen, valitse Lisää syöte -
kuvake, haluamasi syöte luettelosta ja sitten Valmis.
Voit luoda uuden syötteen valitsemalla Valinnat > Uusi
syöte.
Voit päivittää syötteen valitsemalla Päivitä.
Voit poistaa henkilön aloitusnäytöstä valitsemalla
yhteystietonäkymässä Asetukset-kuvakkeen ja sitten
Poista.

3. Laitteesi

Laitteesi
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Asetustoiminto
Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran,
Asetustoiminto-sovellus avautuu.
Jos haluat käyttää Asetustoiminto-sovellusta myöhemmin,
valitse Valikko > Ohjeet > Asetustoim..
Voit määrittää laitteen yhteysasetukset valitsemalla Ohj.
asetustoim..
Voit siirtää tietoja yhteensopivasta Nokia-laitteesta omaan
laitteeseesi valitsemalla Puhel. vaihto.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Ohjattu asetus
Valitse Valikko > Asetukset > Ohj. asetus.
Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti-
ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden
saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin,
palveluntarjoajan ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan
mukaan.
Käynnistä ohjattu asetustoiminto valitsemalla Aloita.
Parhaan tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat,
kun SIM-kortti on asetettu laitteeseen. Jos SIM-kortti ei ole
laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Valitse jokin seuraavista:
● Operaattori  — Voit määrittää operaattorikohtaiset

asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja
suoratoistoasetukset.

● Sähköposti  — Voit määrittää POP-, IMAP- tai Mail for
Exchange -tilin.

● Pikayhteys  — Voit määrittää pikayhteysasetukset.
● Videon jako  — Voit määrittää videon jaon asetukset.
Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Näytön symbolit
 tai Laite on muodostanut yhteyden UMTS- tai GSM-

verkkoon.

Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä
enemmän akussa on virtaa jäljellä.

Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on
vähintään yksi lukematon viesti.

Olet saanut uuden sähköpostiviestin
etäpostilaatikkoon.

Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähetystä
odottavia viestejä.

Olet jättänyt vastaamatta vähintään yhteen
puheluun.

Laitteen näppäimet on lukittu.

Laitteesi
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Hälytys on asetettu.

Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite
hälytä, kun saat puhelun tai viestin.

Bluetooth-yhteys on käytössä.

Bluetooth-yhteys on muodostettu. Jos symboli
vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen
laitteeseen.

GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä
(verkkopalvelu). Jos symboli on , yhteys on
aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.

EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä
(verkkopalvelu). Jos symboli on , yhteys on
aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.

UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä
(verkkopalvelu). Jos symboli on , yhteys on
aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) -yhteys
on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli
voi vaihdella eri alueilla. Jos symboli on , yhteys on
aktiivinen. Jos symboli on , yhteys on pidossa.

Olet asettanut laitteen etsimään langattomia
lähiverkkoja (WLAN), ja langaton lähiverkko on
käytettävissä.

Langaton lähiverkkoyhteys on aktiivisena verkossa,
jossa ei ole salausta.

Langaton lähiverkkoyhteys on aktiivisena verkossa,
jossa on salaus.

Laite on liitetty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.

Toinen puhelinlinja on käytössä (verkkopalvelu).

Kaikki puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos
käytössä on kaksi puhelinlinjaa, tämä numero
ilmaisee käytössä olevan linjan.

Laitteeseen on kytketty kuuloke.

Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.

Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.

Laitteeseen on kytketty tekstipuhelin.

Laitteen tietoja synkronoidaan.

Laitteesi
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Pikayhteystoiminto on käytössä.

Pikayhteys on Ei saa häiritä -tilassa, koska laitteen
soittoääniasetuksena on Piippaus tai Äänetön tai
koska joku yrittää juuri soittaa sinulle tai puhut
puhelimessa. Tässä tilassa ei voi soittaa
pikayhteyspuheluja.

Näppäimistö
Laitteessa on täysi näppäimistö.
Tuo näppäimistö esiin
liu'uttamalla. Näyttö kääntyy
automaattisesti pystyasennosta
vaaka-asentoon, kun liu'utat
näppäimistön esiin.

1 — Toimintonäppäin. Jos haluat kirjoittaa näppäinten
yläreunaan merkittyjä numeroita tai merkkejä, pidä
toimintonäppäintä alhaalla ja paina asianomaista näppäintä
tai pidä pelkästään asianomaista näppäintä alhaalla. Jos
haluat kirjoittaa vain näppäinten yläreunaan merkittyjä

merkkejä, paina toimintonäppäintä kahdesti. Voit palata
normaaliin tilaan painamalla toimintonäppäintä uudelleen.
2 — Vaihtonäppäin. Jos haluat vaihtaa kirjainkoon, paina
vaihtonäppäintä. Jos haluat kirjoittaa vain suuria tai vain
pieniä kirjaimia, paina vaihtonäppäintä kahdesti nopeasti.
3 — Sym-näppäin. Voit lisätä merkkejä, joita ei ole
näppäimistössä.
4 — Välinäppäin
5 — Ctrl-näppäin. Voit käyttää Ctrl-näppäintä käyttäviä
pikavalintoja, kuten Ctrl + C -näppäinyhdistelmää.
6 — Askelpalautin

Tekstin kirjoittaminen
Käytettävissä olevat syöttötavat voivat vaihdella.

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä
Laitteessa on täysi näppäimistö.
Voit lisätä välimerkkejä painamalla vastaavaa näppäintä tai
näppäinyhdistelmää.
Jos haluat vaihtaa kirjainkoon, paina vaihtonäppäintä.
Jos haluat kirjoittaa näppäimiin merkittyjä numeroita tai
merkkejä, pidä asianomaista näppäintä alhaalla tai pidä
toimintonäppäintä alhaalla ja paina asianomaista
näppäintä.
Voit poistaa merkin painamalla askelpalautinta. Jos haluat
poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinta painettuna.

Laitteesi
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Jos haluat lisätä merkkejä tai symboleita, joita ei ole merkitty
näppäimiin, paina Sym-näppäintä.
Jos haluat kopioida tekstiä, pidä vaihtonäppäintä painettuna
ja korosta kopioitava sana, teksti tai rivi selaamalla. Paina Ctrl
+ C. Voit liittää tekstin siirtymällä paikkaan, johon haluat
tekstin liittää, ja painamalla sitten Ctrl + V.
Jos haluat vaihtaa kirjoituskieltä tai ottaa ennustavan
tekstinsyötön käyttöön, valitse Valinnat >
Tekstinsyöttövalinnat.

Ennustava tekstinsyöttö
Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön valitsemalla
Valinnat > Tekstinsyöttövalinnat > Ennust. syöttö
käytt.. Näyttöön tulee -symboli. Kun alat kirjoittaa
sanaa, laite ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun oikea sana
löytyy, vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoittaessasi tekstiä
voit myös tuoda näyttöön ehdotettujen sanojen luettelon
selaamalla alaspäin. Jos haluamasi sana on luettelossa,
valitse se. Jos sana, jota olet kirjoittamassa, ei ole laitteen
sanakirjassa, laite ehdottaa mahdollista sanaa. Tällöin sana,
jota olit kirjoittamassa, näkyy ehdotetun sanan yläpuolella.
Valitse sana selaamalla ylöspäin. Sana lisätään sanakirjaan,
kun alat kirjoittaa seuraavaa sanaa.
Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön pois käytöstä
valitsemalla Valinnat > Tekstinsyötön valinnat >
Ennustava syöttö pois.
Jos haluat määrittää tekstinsyötön asetukset, valitse
Valinnat > Tekstinsyöttövalinnat > Asetukset.

Jos haluat vaihtaa kirjoituskielen, valitse Valinnat >
Tekstinsyöttövalinnat > Kirjoituskieli.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Jos haluat säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun
aikana tai haluat säätää mediasovellusten
äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

My Nokia
My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää säännöllisesti
Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja tukitietoja tekstiviesteinä.
Jos My Nokia on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi
tukee sitä, laitteesi kutsuu sinut My Nokia -palvelun
käyttäjäksi, kun olet asettanut laitteen päivämäärän ja
kellonajan.
Voit rekisteröityä My Nokia -käyttäjäksi valitsemalla
Hyväksy ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Operaattori voi laskuttaa rekisteröitymis- tai
peruutusviesteistä.
Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa ja osoitteessa  www.nokia.com/mynokia.
Voit rekisteröityä My Nokia -palveluun myöhemmin
valitsemalla Valikko > Sovellukset > My Nokia. Sen
jälkeen, kun kutsu liittyä My Nokia -palveluun on tullut
näyttöön, Asetustoiminto-sovellus käynnistyy.
Jos haluat avata Asetustoiminto-sovelluksen myöhemmin,
valitse Valikko > Ohjeet > Asetustoim..

Laitteesi
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4. Muokkaaminen yksilölliseksi
Voit muokata laitetta yksilölliseksi esimerkiksi erilaisten
äänien, taustakuvien ja näytönsäästäjien avulla.

Profiilit 
Valitse Valikko > Asetukset > Profiilit.
Voit muuttaa ja mukauttaa soittoääniä, hälytysääniä ja muita
laitteen merkkiääniä eri tapahtumia, ympäristöjä ja
soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön
yläreunassa aloitusnäytössä. Jos käytössä on Yleinen-profiili,
sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.
Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse Valinnat > Luo
uusi ja määritä asetukset.
Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja Valinnat >
Muokkaa.
Jos haluat vaihtaa profiilin, valitse profiili ja Valinnat > Ota
käyttöön. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen
vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen,
langattoman lähiverkon, Bluetooth-yhteyden, GPS-
järjestelmän ja FM-radion käytön sekä sulkee Internet-
yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan.
Offline-profiili ei estä langattoman lähiverkkoyhteyden tai
Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai GPS-
järjestelmän tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten
noudata kaikkia turvaohjeita näitä toimintoja
käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiilin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24
tunnin aikana, selaa profiilin kohdalle, valitse Valinnat >
Ajastettu ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut,
käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun
profiili on ajastettu, aloitusnäytössä näkyy -symboli.
Offline-profiilia ei voi ajastaa.
Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse Valinnat >
Poista profiili. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä
profiileja.

Tärkeää:  Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa
tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka
edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen
ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti
olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin
ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos
laite on lukittu, anna suojakoodi.

Soittoäänten valitseminen
Jos haluat valita oman soittoäänen profiilille, valitse
Valinnat > Muokkaa > Soittoääni. Valitse soittoääni
luettelosta tai avaa kirjanmerkkikansio soittoäänien
selaimella hakemista varten valitsemalla Hae soittoääniä.
Haetut soittoäänet tallennetaan Galleriaan.
Jos haluat laitteen hälyttävän soittoäänellä vain, kun
valitsemaasi yhteysryhmään kuuluvasta numerosta
soitetaan, valitse ensin Valinnat > Muokkaa > Hälyttävät
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puhelut ja sitten haluamasi ryhmä. Muusta kuin tästä
ryhmästä tulevat puhelut hälyttävät äänettömästi.
Jos haluat muuttaa viestien merkkiäänen, valitse Valinnat >
Muokkaa > Viestin merkkiääni.

Näytön teeman muuttaminen
Valitse Valikko > Asetukset > Teemat.
Valitse jokin seuraavista:
● Yleiset teemat  — Voit vaihtaa kaikissa sovelluksissa

käytössä olevan teeman.

● Valikkonäk.  — Voit vaihtaa päävalikon teeman.
● Valm.t.  — Voit vaihtaa aloitusnäytön teeman.
● Taustakuva  — Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.
● Virransäästäjä  — Voit valita näytönsäästäjän

animaation.
● Puhelukuva  — Voit vaihtaa puhelujen aikana näkyvän

kuvan.
Voit ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
valitsemalla Yleiset teemat > Valinnat > Teeman
tehosteet.

5. Viestit-sovellus
Valitse Valikko > Viestit.
Viestit-sovelluksella (verkkopalvelu) voit lähettää ja
vastaanottaa teksti-, multimedia-, ääni- ja
sähköpostiviestejä. Voit myös vastaanottaa Web-
palveluviestejä, tiedotteita ja dataa sisältäviä erikoisviestejä
sekä lähettää palvelukäskyjä.
Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, voit joutua
toimimaan seuraavasti:
● Aseta voimassa oleva SIM-kortti laitteeseen ja varmista,

että olet matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.
● Varmista, että verkko tukee haluamiasi viestitoimintoja ja

että ne on otettu käyttöön SIM-kortilla.
● Määritä laitteeseen Internet-yhteysosoitteen asetukset.
● Määritä laitteeseen sähköpostitilin asetukset.

● Määritä laitteeseen tekstiviestiasetukset.
● Määritä laitteeseen multimediaviestiasetukset.
Laitteesi saattaa tunnistaa palveluntarjoajan ja määrittää
jotkin viestiasetukset automaattisesti. Muussa tapauksessa
voit joutua määrittämään ne manuaalisesti tai pyytää
palveluntarjoajaa määrittämään ne.

Postilaatikko
Valitse Valikko > Viestit ja postilaatikko.

Sähköpostiasetusten määrittäminen
Valitse Valikko > Viestit ja Uusi postilaat..
Jotta voit käyttää sähköpostia, laitteeseen on määritettävä
Internet-yhteysosoite (IAP) ja sähköpostiasetukset.

Viestit-sovellus
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Sinulla on oltava erillinen sähköpostitili. Noudata
etäpostilaatikko- ja Internet-palveluntarjoajan antamia
ohjeita.
Jos valitset Viestit > Uusi postilaat. etkä ole määrittänyt
sähköpostitiliäsi, saat kehotuksen tehdä se nyt. Voit aloittaa
sähköpostiasetusten opastetun määrityksen valitsemalla
Aloita.
Kun luot uuden postilaatikon, sille antamasi nimi korvaa
nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäkymässä.
Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Postilaatikon avaaminen
Valitse Valikko > Viestit ja sitten postilaatikko.
Kun avaat postilaatikon, laite kysyy, haluatko muodostaa
yhteyden postilaatikkoon.
Voit muodostaa yhteyden postilaatikkoon ja hakea uudet
sähköpostiviestien otsikot tai koko viestit valitsemalla
Kyllä. Kun tarkastelet viestejä online-tilassa, datayhteys
etäpostilaatikkoon on jatkuvasti käytössä.
Jos haluat tarkastella aiemmin haettuja sähköpostiviestejä
offline-tilassa, valitse Ei.
Jos haluat kirjoittaa uuden sähköpostiviestin, valitse
Valinnat > Luo viesti > Sähköpostiviesti.
Kun olet online-tilassa, voit katkaista yhteyden
etäpostilaatikkoon valitsemalla Valinnat > Katkaise
yhteys.

Sähköpostiviestien hakeminen
Valitse Valikko > Viestit ja sitten postilaatikko.
Jos olet offline-tilassa, avaa yhteys etäpostilaatikkoon
valitsemalla Valinnat > Muodosta yhteys.

Tärkeää:  Ole varovainen avatessasi viestejä.
Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla
muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
1. Kun yhteys etäpostilaatikkoon on muodostunut, valitse

Valinnat > Hae sähköposti > Uudet, jos haluat hakea
kaikki uudet viestit, Valitut, jos haluat hakea vain valitut
viestit, tai Kaikki, jos haluat hakea kaikki viestit
postilaatikosta.
Voit lopettaa viestien haun valitsemalla Peruuta.

2. Jos haluat sulkea yhteyden ja tarkastella
sähköpostiviestejä offline-tilassa, valitse Valinnat >
Katkaise yhteys.

3. Avaa sähköpostiviesti valitsemalla se. Jos viestiä ei ole
haettu ja olet offline-tilassa, laite kysyy, haluatko hakea
viestin postilaatikosta.

Jos haluat tarkastella sähköpostiviestin liitteitä, avaa viesti ja
valitse -symbolilla merkitty liitekenttä. Jos liite on vielä
hakematta laitteeseen, valitse Valinnat > Hae.
Jos haluat laitteen hakevan sähköpostiviestit
automaattisesti, valitse Valinnat >
Sähköpostiasetukset > Automaattinen haku.
Sovelluksen asettaminen hakemaan sähköpostiviestit
automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien
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siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja
tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Sähköpostiviestien poistaminen
Valitse Valikko > Viestit ja sitten postilaatikko.
Jos haluat poistaa sähköpostiviestin sisällön laitteesta, mutta
säilyttää sen etäpostilaatikossa, valitse Valinnat > Poista >
Vain puhelimesta.
Laite näyttää etäpostilaatikossa olevien sähköpostiviestien
otsikot. Sähköpostiviestin otsikko jää laitteeseen, vaikka
poistat viestin sisällön. Jos haluat poistaa myös otsikon,
yhteyden palvelimeen on oltava käytössä, kun poistat viestin
laitteesta ja etäpostilaatikosta. Jos yhteyttä palvelimeen ei
ole, otsikko poistuu, kun päivität tilan muodostamalla
yhteyden laitteesta etäpostilaatikkoon uudelleen.
Jos haluat poistaa sähköpostiviestin laitteesta ja
etäpostilaatikosta, valitse Valinnat > Poista >
Puhelimesta ja palvelim..
Jos et haluakaan poistaa sähköpostiviestiä, joka on valittu
poistettavaksi seuraavan yhteyden aikana laitteesta ja
palvelimesta ( ), valitse Valinnat > Palauta.

Mail for Exchange
Mail for Exchange -sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa
työosoitteeseesi saapuvia sähköpostiviestejä. Voit lukea
sähköpostiviestejä ja vastata niihin, tarkastella ja muokata
yhteensopivia liitteitä, tarkastella kalenterin tietoja,

vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, aikatauluttaa
kokouksia sekä tarkastella, lisätä ja muokata yhteystietoja.
ActiveSync
Mail for Exchange -ohjelman käyttö on rajoitettu Nokia-
laitteen ja valtuutetun Microsoft Exchange -palvelimen
väliseen PIM-tietojen over the air (OTA) -synkronointiin.
Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos
yritys käyttää Microsoft Exchange Server -palvelinta. Lisäksi
yrityksen IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Mail for
Exchange kyseiselle tilille.
Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määritystä,
että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:
● yrityksen sähköpostitunnus
● käyttäjänimesi toimistoverkossa
● salasanasi toimistoverkossa
● verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-

osastoon)
● Mail for Exchange -palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen

IT-osastoon).
Yrityksen Mail for Exchange -palvelimen kokoonpanon
mukaan on ehkä annettava myös muita tietoja. Jos et tiedä
oikeita tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.
Suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange
-sovelluksen yhteydessä. Laitteen suojakoodin oletusarvo on
12345, mutta yrityksen IT-järjestelmänvalvoja on voinut
vaihtaa sen tilalle toisen koodin.

Viestit-sovellus

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. 27



Voit tarkastella ja muokata Mail for Exchange -profiilia ja -
asetuksia viestiasetuksissa.

Viestien kirjoittaminen ja
lähettäminen
Valitse Valikko > Viestit.

Tärkeää:  Ole varovainen avatessasi viestejä.
Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla
muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin
vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.
Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta
verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua
suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta
multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.
Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta
palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin,
jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen,
viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika
ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja
toistuvat sähköpostin lähetysyritykset voivat lisätä
tiedonsiirtokustannuksia. Voit poistaa tällaisen viestin
Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.
1. Valitse Luo viesti > Viesti, jos haluat lähettää teksti- tai

multimediaviestin, valitse Ääniviesti, jos haluat lähettää
multimediaviestin, jossa on yksi äänite, tai valitse
Sähköpostiviesti, jos haluat lähettää sähköpostiviestin.

2. Paina Vast.ott.-kentässä selausnäppäintä ja valitse
vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita
vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;)
painamalla *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää
numeron tai osoitteen Leikepöydältä.

3. Kirjoita Aihe-kenttään viestin aihe. Jos haluat muuttaa
näkyvissä olevia kenttiä, valitse Valinnat > Viestin
otsikkokentät.

4. Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä
viestipohjan tai muistiinpanon, valitse Valinnat > Lisää
sisältöä > Lisää teksti > Viestipohja tai
Muistiinpano.

5. Jos haluat lisätä mediatiedoston multimediaviestiin,
valitse Valinnat > Lisää sisältöä, tiedoston tyyppi tai
lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä viestiin
käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun
tiedoston, valitse Valinnat > Lisää sisältöä > Lisää
muu tiedosto.

6. Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa
äänitteen multimediaviestiä varten, valitse Valinnat >
Lisää sisältöä > Lisää kuva > Uusi, Lisää
videoleike > Uusi tai Lisää äänite > Uusi.

7. Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse
Valinnat ja liitteen tyyppi. Sähköpostiliitteiden merkkinä
on -symboli.

8. Kun haluat lähettää viestin, valitse Valinnat > Lähetä
tai paina soittonäppäintä.
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Huom!  Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön
tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko
viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.
Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä
tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään
kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi
veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit,
joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin
kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä
voidaan lähettää vähemmän merkkejä.
Multimediaviestissä ei ehkä pysty lähettämään
videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa
tai joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun
kokorajoituksen.

Ovi Osoitekirja
Tietoja Ovi Osoitekirjasta
Ovi Osoitekirja -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi.
Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä
yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi
sekä seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he
ovat. Voit jopa keskustella Google Talk™ -sovellusta
käyttävien ystäviesi kanssa.
Voit synkronoida osoitekirjan, kalenterin tai muun sisällön
Nokia-laitteen ja Ovi.com-sivuston välillä. Näin tärkeät tiedot
on tallennettu sekä laitteeseen että verkkoon ja ne myös
pysyvät ajantasaisina molemmissa tallennuspaikoissa. Ovi
Osoitekirja -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen.

Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa
Ovi.com-sivustossa.
Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo
tili langattomassa laitteessa tai vieraile tietokoneen
selaimella osoitteessa www.ovi.com.
Ovi Osoitekirja -palvelun käyttäminen voi aiheuttaa suurten
tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta.
Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat verkkopalvelujen
tarjoajalta.

Ystävien kanssa keskustelu chat-viesteillä
Keskustelun aloittaminen ystävän kanssa —  Valitse
Valinnat > Chat.
Chat-viestin lähettäminen —  Kirjoita teksti viestikenttään
ja valitse Lähetä.
Valitse keskustelunäkymässä Valinnat ja sitten jokin
seuraavista:
● Lähetä  — Voit lähettää viestin.
● Lisää hymiö  — Voit lisätä hymiön.
● Lähetä oma sijainti  — Voit lähettää sijaintitietosi

keskustelun toiselle osapuolelle (mikäli molemmat
laitteet tukevat tätä toimintoa).

● Profiili  — Voit tarkastella ystävän tietoja.
● Oma profiili  — Voit valita olotilasi tai profiilikuvasi,

mukauttaa viestiäsi tai muokata henkilökohtaisia
tietojasi.

● Muokkaa tekstiä  — Voit kopioida tai liittää tekstiä.
● Lopeta keskustelu  — Voit lopettaa käynnissä olevan

keskustelun.
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● Poistu  — Voit lopettaa kaikki käynnissä olevat
keskustelut ja sulkea sovelluksen.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.
Jotta voit vastaanottaa sijaintitietoja ystävältäsi, sinulla
täytyy olla Kartat-sovellus. Jotta voit lähettää ja vastaanottaa
sijaintitietoja, laitteessa on oltava sekä Kartat- että
Paikannus-sovellus.
Ystävän sijainnin tarkasteleminen —  Valitse Näytä
kartalla.

Palaaminen Ovi Osoitekirjan päänäkymään
lopettamatta keskustelua —  Valitse Takaisin.
Chat-viestissä olevien puhelinnumeroiden lisääminen
tai kopioiminen tai soittaminen niihin —  Siirry chat-
viestissä olevan puhelinnumeron kohdalle, valitse Valinnat
ja sitten haluamasi vaihtoehto.

6. Osoitekirja
Valitse Valikko > Osoitekirja.
Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja päivittää
yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai
sähköpostiosoitteita. Voit liittää osoitekorttiin
henkilökohtaisen soittoäänen tai kuvan. Voit myös luoda
yhteysryhmiä, joita käyttämällä voit lähettää teksti- tai
sähköpostiviestejä usealle vastaanottajalle samanaikaisesti.

Nimien ja numeroiden tallentaminen
ja muokkaaminen
1. Jos haluat lisätä uuden nimen nimiluetteloon, valitse

Valinnat > Lisää uusi nimi.
2. Täytä haluamasi kentät ja valitse Valmis.
Jos haluat muokata yhteystietoja, selaa nimen kohdalle ja
valitse Valinnat > Muokkaa.

Nimiin liitetyt soittoäänet, kuvat ja
puhelutekstit
Voit määrittää soittoäänen nimelle tai yhteysryhmälle ja
kuvan sekä hälytystekstin nimelle. Kun saat puhelun
kyseiseltä henkilöltä, laite soittaa valitun soittoäänen ja
näyttää hälytystekstin tai kuvan (jos tieto soittajan
puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi
tunnistaa numeron).
Jos haluat liittää nimeen tai yhteysryhmään soittoäänen,
valitse haluamasi nimi tai yhteysryhmä, Valinnat >
Soittoääni ja sitten haluamasi soittoääni.
Jos haluat liittää nimeen puhelun aikana näkyvän tekstin,
valitse nimi ja sitten Valinnat > Lisää puhelun teksti.
Kirjoita puheluteksti ja valitse OK.

Osoitekirja
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Jos haluat liittää laitteen muistiin tallennettuun nimeen
kuvan, valitse nimi, Valinnat > Lisää kuva ja sitten kuva
Valokuvat-sovelluksesta.
Jos haluat poistaa soittoäänen, valitse Oletussoittoääni
soittoääniluettelosta.
Jos haluat tarkastella nimeen liitettyä kuvaa tai vaihtaa tai
poistaa kuvan, valitse nimi, Valinnat > Kuva ja haluamasi
vaihtoehto.

Yhteystietojen kopioiminen
Kun avaat nimiluettelon ensimmäisen kerran, laite kysyy,
haluatko kopioida nimet ja numerot SIM-kortilta laitteeseen.

Voit aloittaa kopioinnin valitsemalla OK.
Valitse Peruuta, jos et halua kopioida nimiä SIM-kortilta
laitteen muistiin. Laite kysyy, haluatko tarkastella SIM-kortin
yhteystietoja osoitekirjassa. Jos haluat tarkastella nimiä,
valitse OK. Nimiluettelo avautuu, ja SIM-kortille
tallennettujen nimien vieressä näkyy -symboli.

7. Media
Soitin

Varoitus:  Jatkuva altistuminen suurelle
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele
musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä
laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.
Digitaalinen oikeuksien hallinta
Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan,
kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien
hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä
laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia
DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää OMA DRM 1.0 ja
2.0-suojattua sisältöä. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu

suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että
kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua
sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää
laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden
uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen
edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla
suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön
käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.
Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights
Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee
käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.
Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä,
varmuuskopioi sekä käyttöavaimet että sisältö käyttämällä
Nokia Ovi Suiten varmuuskopiointitoimintoa.
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Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka
on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit
jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen
muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava
käyttöavaimet myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.
Jotkin käyttöavaimet voivat olla liitettyjä tiettyyn SIM-
korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun
laitteessa on kyseinen SIM-kortti.
Valitse Valikko > Musiikki > Soitin.
Soitin tukee tiedostomuotoja AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA.
Soitin ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon
ominaisuuksia tai kaikkia tiedostomuotojen muunnelmia.
Soittimella voi kuunnella myös podcast-jaksoja. Podcasting
on menetelmä, jonka avulla toimitetaan ääni- tai
videosisältöä Internetin kautta käyttämällä joko RSS- tai
Atom-tekniikkaa sisällön toistamiseksi langattomissa
laitteissa ja tietokoneissa.

Kappaleen tai podcast-jakson toistaminen
Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet ja
podcastit musiikkikirjastoon, valitse Valinnat > Päivitä
kirjasto.
Voit toistaa kappaleen tai podcast-jakson valitsemalla
haluamasi luokan ja sitten kappaleen tai podcast-jakson.
Voit keskeyttää toiston käyttämällä musiikkinäppäimiä.
Voit kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin käyttämällä
musiikkinäppäimiä.

Jos haluat muuttaa toistettavan musiikin sävyä, valitse
Valinnat > Taajuuskorjain.
Jos haluat säätää balanssia ja stereokuvaa tai vahvistaa
bassoa, valitse Valinnat > Ääniasetukset.
Jos haluat tarkastella visualisointia toiston aikana, valitse
Valinnat > Näytä visualisointi.
Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen
toistamaan musiikkia taustalle, paina lopetusnäppäintä.

Sano ja soita
Sano ja soita -sovelluksen avulla voit aloittaa musiikin toiston
sanomalla esimerkiksi esittäjän nimen.
Voit käynnistää Sano ja soita -sovelluksen pitämällä *-
näppäintä painettuna. Kun kuulet äänen, sano esittäjän,
esittäjän ja kappaleen, albumin tai soittolistan nimi. Pidä
laitetta noin 20 cm:n päässä itsestäsi ja puhu tavallisella
äänellä. Älä peitä laitteen mikrofonia kädellä.
Kun käytät Sano ja soita -sovellusta ensimmäistä kertaa tai
sen jälkeen, kun olet hakenut uusia kappaleita laitteeseen,
päivitä äänikomennot valitsemalla Valinnat > Päivitä.

Vihje: Voit käynnistää Sano ja soita -sovelluksen myös
valitsemalla Valikko > Musiikki > Musiikkihaku.

Äänikomennot perustuvat laitteeseen tallennettujen
kappaleiden metadataan (esittäjän ja kappaleen nimeen).
Sano ja soita tukee kahta puhuttua kieltä: englantia ja kieltä,
jonka olet valinnut laitteen kieleksi. Kappaleen metadatan
kirjoitetun kielen on oltava joko englanti tai laitteessa
käytössä oleva kieli.
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Vihje: Voit parantaa etsinnän tarkkuutta käyttämällä
äänivalintaa myös soittaessasi. Laite mukautuu
ääneesi ja käyttää näitä mukautustietoja hyväkseen
myös musiikin etsinnässä.

Nokia-musiikkikauppa
Valitse Valikko > Musiikki > Mus.kauppa.
Nokia-musiikkikaupassa (verkkopalvelu) voit etsiä, selata ja
ostaa musiikkia laitteeseen haettavaksi. Jos haluat ostaa
musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.
Nokia-musiikkikaupan käyttämistä varten laiteessa on oltava
kelvollinen Internet-yhteysosoite.
Nokia Musiikkikauppa -palvelu ei ole käytettävissä kaikissa
maissa tai kaikilla alueilla.
Nokia-musiikkikaupan asetukset
Nokia Musiikkikauppa -asetusten saatavuus ja ulkoasu voivat
vaihdella. Asetukset on myös saatettu määrittää valmiiksi,
eikä niitä voi muokata. Laite saattaa pyytää sinua
valitsemaan käytettävän yhteysosoitteen, kun muodostat
yhteyttä Nokia Musiikkikauppaan. Valitse
Oletusyhteysosoite.
Nokia Musiikkikaupassa voit ehkä muuttaa asetuksia
valitsemalla Valinnat > Asetukset.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta
Jos haluat siirtää musiikkia tietokoneesta, kytke laite
tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden tai yhteensopivan USB-
datakaapelin kautta. Jos käytät USB-kaapelia, valitse

yhteystilaksi Massamuisti. Varmista, että laitteessa on
yhteensopiva muistikortti.
Jos valitset yhteystilaksi PC Suite -vaihtoehdon, voit
synkronoida musiikkia laitteen ja tietokoneen välillä
käyttämällä Nokia Musiikki -sovellusta.

N-Gage™ 
Voit pelata korkealaatuisia, monen pelaajan N-Gage-pelejä
laitteellasi. N-Gage on mobiili pelialusta, joka on saatavissa
moniin yhteensopiviin Nokian mobiililaitteisiin. N-Gage-
pelit, -pelaajat ja -sisältö ovat ulottuvillasi, kun valitset N-
Gagen päävalikosta.
Jotta voisit käyttää N-Gage-laitteen kaikkia toimintoja,
tarvitset Internet-yhteyden, joko matkapuhelinverkon tai
langattoman verkon kautta. Saat lisätietoja datapalveluista
palveluntarjoajalta.

Huom!  Kaikki N-Gage-palvelut, jotka edellyttävät
yhteyttä N-Gage-palvelimeen, kuten pelitiedostojen
hakeminen, pelin ostaminen, online-pelit, monen pelaajan
pelit, pelaajanimen luominen, pikaviestikeskustelu ja viestit,
aiheuttavat suurten tietomäärien siirtämisen verkon kautta
(verkkopalvelu).
Lisätietoja on osoitteessa www.n-gage.com.

Kamera
Valitse Valikko > Sovellukset > Kamera.
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Kuvan ottaminen
Avaa Valikko > Sovellukset > Kamera. Näyttö kääntyy
automaattisesti vaaka-asentoon.
Laitteesi tukee kuvien ottamista enintään 2 048 x 1 536
pikselin tarkkuudella. Tässä oppaassa kuvien tarkkuus voi
olla erilainen.
Kun haluat ottaa kuvan, käytä näyttöä etsimenä ja paina
kameranäppäintä. Laite tallentaa kuvan Galleriaan.
Voit suurentaa tai pienentää kuvausaluetta ennen kuvan
ottamista käyttämällä zoomausnäppäimiä.
Voit tarkentaa kohteeseen ennen kuvan ottamista
painamalla kuvausnäppäimen ensin puoliväliin.
Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise
salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa
ottaessasi.
Työkalurivillä on eri toimintojen ja asetusten pikavalintoja,
joita voi käyttää ennen kuvan ottamista tai videoleikkeen
kuvaamista tai sen jälkeen. Valitse jokin seuraavista:

   Voit siirtyä kuvatilaan.
   Voit siirtyä videotilaan.

   Voit valita näkymän.
   Voit ottaa videovalon käyttöön (vain videotilassa).
   Voit valita salamatilan (vain kuvat).
   Voit ottaa käyttöön itselaukaisimen (vain kuvat).
   Voit ottaa sarjakuvaustilan käyttöön (vain kuvat).

   Voit valita värisävyn.
   Voit säätää valkotasapainoa.
   Voit siirtyä Galleriaan.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan ja
näkymän mukaan. Oletusasetukset palautuvat, kun kamera
suljetaan.
Voit mukauttaa kameran työkaluriviä valitsemalla
kuvatilassa Valinnat > Mukauta työkaluriviä.
Voit tuoda piilotetun työkalurivin näkyviin painamalla
selausnäppäintä.

Videoiden tallentaminen
Valitse Valikko > Sovellukset > Kamera.
1. Jos kamera on kuvatilassa, valitse videotila työkaluriviltä.
2. Kun haluat aloittaa tallentamisen, paina

kuvausnäppäintä.
3. Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla Tauko. Voit

jatkaa tallentamista valitsemalla Jatka.
4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse Lopeta.

Videoleike tallentuu automaattisesti galleriaan.
Videoleikkeiden enimmäispituus määräytyy vapaan
muistin määrän mukaan.

Galleria
Päänäkymä
Valitse Valikko > Galleria.
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Valitse jokin seuraavista:
● Kuvat   — Voit katsoa Valokuvat-sovelluksessa olevia

kuvia ja videoita.
● Videoleikkeet   — Voit katsoa videokeskuksessa olevia

videoita.
● Kappaleet   — Avaa Soitin.
● Äänitteet   — Voit kuunnella äänitteen.
● Suoratoistolink.   — Voit tarkastella ja avata

suoratoistolinkkejä.
● Esitykset   — Voit katsella esityksiä.
Voit selata ja avata kansioita ja kopioida sekä siirtää kohteita
kansioihin. Voit myös luoda albumeita ja kopioida sekä lisätä
kohteita albumeihin.
Voit avata tiedoston painamalla selausnäppäintä.
Videoleikkeet, RAM-tiedostot ja suoratoistolinkit avautuvat
videokeskuksessa ja musiikkikappaleet sekä äänitteet
soittimessa.

Valokuvat
Tietoja Valokuvat-sovelluksesta
Valitse Valikko > Galleria > Kuvat ja jokin seuraavista:
● Otetut kuvat  — Voit katsella kaikkia ottamiasi kuvia ja

kuvaamiasi videoita.
● Kuukaudet  — Voit katsella kuvia ja videoita

kuvauskuukauden mukaan.
● Albumit  — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse

luomiasi albumeita.

● Tunnisteet  — Voit tarkastella kuhunkin kohteeseen
luomiasi tunnisteita.

● Haut  — Voit tarkastella verkosta hakemiasi tai
multimedia- tai sähköpostiviestissä vastaanottamiasi
kohteita ja videoita.

● Kaikki  — Voit tarkastella kaikkia kohteita.
● Online-jako  — Voit lähettää valokuvia tai videoita

verkkoon.

Kuvan tulostus
Kuvan tulostus -sovelluksen avulla voit tulostaa kuvia
käyttämällä Bluetooth-yhteyttä tai yhteensopivaa USB-
datakaapelia. Voit tulostaa kuvia myös käyttämällä
langatonta lähiverkkoyhteyttä (WLAN-yhteyttä).
Vain JPEG-muodossa tallennettuja kuvia voi tulostaa. Laitteen
kameralla kuvatut kuvat tallentuvat automaattisesti JPEG-
tiedostomuodossa.

Tulostimen valitseminen
Jos haluat tulostaa kuvia Kuvan tulostus -toiminnon avulla,
valitse kuva ja tulostustoiminto.
Kun käytät Kuvan tulostus -sovellusta ensimmäisen kerran,
näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista
yhteensopivista tulostimista. Valitse tulostin. Tulostimesta
tulee oletustulostin.
Jos haluat tulostaa PictBridge-yhteensopivalla tulostimella,
kytke yhteensopiva datakaapeli ennen tulostustoiminnon
valitsemista ja tarkista, että datakaapelitilan asetuksena on
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Kuvan tulostus tai Kysy yhteyttä muod.. Tulostin näkyy
näytössä automaattisesti, kun valitset tulostustoiminnon.
Jos oletustulostin ei ole käytettävissä, luettelo käytettävissä
olevista tulostimista tulee näyttöön.
Jos haluat vaihtaa oletustulostimen, valitse Valinnat >
Asetukset > Oletustulostin.

Online-jako
Tietoja Online-jako-sovelluksesta
Valitse Valikko > Sovellukset > Online-jako.
Online-jako-sovelluksella (verkkopalvelu) voi lähettää kuvia,
videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-
jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös
tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää
niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan
Nokia-laitteeseen.
Tuetut sisältötyypit ja Online-jakopalvelun saatavuus voivat
vaihdella.

Palvelujen tilaaminen
Valitse Valikko > Sovellukset > Online-jako.
Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan
Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on
yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa
annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja
salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

1. Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-
jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla
sitten Valinnat > Ota käyttöön.

2. Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy
Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.

3. Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa
annettujen ohjeiden mukaan.

Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja
hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta
tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetyksen tekeminen
Valitse Valikko > Sovellukset > Online-jako.
Jos haluat lähettää mediatiedostoja palveluun, siirry
palveluun ja valitse Valinnat > Uusi lähetys. Jos online-
jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten,
valitse haluamasi kanava.
Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen
valitsemalla Valinnat > Lisää.
Kirjoita lähetyksen mahdollinen otsikko tai kuvaus.
Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse
Tunnisteet:.
Jos haluat ottaa käyttöön tiedostossa olevan sijaintitiedon
lähetyksen, valitse Sijainti:.
Voit käynnistää lähetyksen palveluun valitsemalla
Valinnat > Lähetä.
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Videokeskus
Videokeskus-palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja
suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta
Internetin videopalvelusta käyttämällä pakettidatayhteyttä
tai WLAN-yhteyttä. Voit myös siirtää videoleikkeitä
yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja tarkastella niitä
videokeskuksessa.
Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi
aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen
palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron
kuluista saat palveluntarjoajalta.
Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.
Palveluntarjoajat voivat tarjota ilmaista tai maksullista
sisältöä. Tarkista hinnoittelu palvelusta tai
palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku
Yhteyden muodostaminen videopalveluihin
1. Valitse Valikko > Galleria > Videoleikkeet.
2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa

videopalveluita, valitse Videohakemisto ja haluamasi
videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu
Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä,
valitse Videosyötteet.
Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos
haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse Videon
etsintä. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.
Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on
ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen
valitsemalla Valinnat > Hae. Haku jatkuu taustalla, jos
poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat
videot -kansioon.
Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen
valitsemalla Valinnat > Toista. Kun laite toistaa
videoleikettä, voit ohjata toistoa valintanäppäimillä,
selausnäppäimellä tai medianäppäimillä. Voit säätää
äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Varoitus:  Jatkuva altistuminen suurelle
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele
musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä
laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.
Valitse Valinnat ja jokin seuraavista:
● Jatka hakua  — Voit jatkaa keskeytettyä tai

epäonnistunutta hakua.
● Peruuta haku  — Voit peruuttaa haun.
● Esikatselu  — Voit esikatsella videoleikettä.
● Syötteen tiedot  — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.
● Päivitä luettelo  — Voit päivittää videoleikkeiden

luettelon.
● Avaa linkki selaimessa  — Voit avata linkin Web-

selaimessa.
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Hakujen ajoitus
Sovelluksen asettaminen hakemaan videoleikkeet
automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien
siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja
tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos haluat
määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden
automaattista hakua varten, valitse Valinnat > Hakujen
ajoitus. Videokeskus hakee uudet videoleikkeet
automaattisesti päivittäin määrittämänäsi aikana.
Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi
Manuaalinen haku.

Äänitys
Valitse Valikko > Musiikki > Äänitys.
Äänitys-sovelluksen avulla voit äänittää äänimuistioita ja
puhelinkeskusteluja.
Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-
yhteys on käytössä.
Voit aloittaa äänityksen valitsemalla .
Voit lopettaa äänityksen valitsemalla .
Voit kuunnella äänitteen valitsemalla .
Voit valita äänityksen laadun tai äänitteiden tallennuspaikan
valitsemalla Valinnat > Asetukset.
Äänitteet tallentuvat Gallerian Äänitteet-kansioon.
Voit äänittää puhelinkeskustelun avaamalla Äänitys-
sovelluksen puhelun aikana ja valitsemalla sitten .

Puhelinkeskustelua äänitettäessä molemmat osapuolet
kuulevat äänimerkin 5 sekunnin välein äänityksen aikana.

FM-radio
FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia.
Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai
lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.
Valitse Valikko > Musiikki > Radio > FM-radio.
Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen
peittoalueen mukaan.

Radion kuunteleminen
Valitse Valikko > Musiikki > Radio > FM-radio.
Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen
peittoalueen mukaan.
Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota
kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.
Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai .
Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä
seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan
valitsemalla  tai .
Valitse Valinnat ja valitse sitten jokin seuraavista:
● Kaiutin käyttöön  — Voit kuunnella radiota kaiuttimen

kautta.
● Haku käsin  — Voit muuttaa taajuuden itse.
● Kanavahakemisto  — Voit tarkastella sijainnin

perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).
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● Tallenna kanava  — Voit tallentaa parhaillaan
kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.

● Kanavat  — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.
● Toista taustalla  — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää

FM-radion soimaan taustalle.

Varoitus:  Jatkuva altistuminen suurelle
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele
musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä
laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Nokia Internet-radio
Valitse Valikko > Musiikki > Radio > Internet-radio.
Nokia Internet-radio -sovelluksella (verkkopalvelu) voit
kuunnella Internetissä käytettävissä olevia radiokanavia.
Radiokanavien kuuntelua varten laitteeseen on määritettävä
WLAN- tai pakettidatayhteysosoite. Kanavien kuuntelu voi
aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen
palveluntarjoajan verkon kautta. Suositeltava yhteystapa on
WLAN. Pyydä palveluntarjoajalta palvelun ehdot ja
tiedonsiirron hintatiedot, ennen kuin käytät muita yhteyksiä.
Esimerkiksi kiinteään kuukausihintaan perustuva
palvelupaketti voi sallia suurien tietomäärien siirtämisen.

Internet-radiokanavien kuuntelu
Valitse Valikko > Musiikki > Radio > Internet-radio.
Voit kuunnella radiokanavaa Internetin kautta toimimalla
seuraavasti:

1. Valitse kanava suosikeista tai kanavahakemistosta tai etsi
kanavia niiden nimen mukaan Nokia Internet Radio
-palvelusta.
Voit lisätä kanavan manuaalisesti valitsemalla
Valinnat > Lisää kanava itse. Voit myös etsiä
kanavalinkkejä Web-selaimen avulla. Yhteensopivat linkit
aukeavat automaattisesti Internet Radio -sovelluksessa.

2. Valitse Kuuntele.
Toistonäkymä tulee näyttöön, ja siinä näkyvät
parhaillaan toistettavan kanavan ja kappaleen tiedot.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Voit
jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä uudelleen.
Jos haluat tarkastella kanavan tietoja, valitse Valinnat >
Kanavan tiedot (ei käytettävissä, jos olet tallentanut
kanavan manuaalisesti).
Jos kuuntelet suosikkeihin tallennettua kanavaa, selaa
vasemmalle tai oikealle, jos haluat kuunnella edellistä tai
seuraavaa tallennettua kanavaa.

Tietoja kotiverkosta
Laite on UPnP (Universal Plug and Play) -yhteensopiva ja sillä
on DLNA (Digital Living Network Alliance) -hyväksyntä.. Voit
luoda kotiverkon langattoman lähiverkon tukiasemaa tai
WLAN-reititintä käyttämällä. Voit sitten liittää verkkoon
WLAN-verkkoa tukevia, yhteensopivia UPnP-laitteita.
Yhteensopiva laite voi olla langaton laite, yhteensopiva
tietokone, äänijärjestelmä tai televisio tai äänijärjestelmään
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tai televisioon liitetty yhteensopiva langaton
multimediavastaanotin.
Voit jakaa ja synkronoida langattomaan laitteeseen
tallennettuja mediatiedostoja muihin yhteensopiviin UPnP-
ja DLNA-laitteisiin kotiverkon kautta. Jos haluat ottaa
kotiverkkotoiminnot käyttöön ja hallita asetuksia, valitse
Valikko > Sovellukset > Kotimedia. Laitteesi
kotimediasovelluksella voit myös tarkastella ja toistaa
kotiverkon laitteissa tai muissa yhteensopivissa laitteissa,
kuten tietokoneessa, olevia mediatiedostoja.
Jos haluat katsella mediatiedostoja jonkin toisen
kotiverkkoon liitetyn laitteen kautta, valitse esimerkiksi
Valokuvat-sovelluksessa tiedosto, Valinnat > Näytä
kotiverkossa ja laite.
Jos laitteen WLAN-toimintoa halutaan käyttää kotiverkossa,
käytössä on oltava toimiva WLAN-kotiverkko ja muita UPnP-
laitteita liitettynä samaan kotiverkkoon.
Kun olet muodostanut kotiverkon, voit jakaa valokuvia,
videoleikkeitä ja musiikkia ystäviesi ja perheesi kanssa
kotona. Voit myös tallentaa mediatiedostoja
mediapalvelimelle tai hakea mediatiedostoja
yhteensopivasta kotipalvelimesta. Voit toistaa laitteeseen
tallennettua musiikkia DLNA-yhteensopivalla
kotistereojärjestelmällä ja ohjata soittolistoja sekä
äänenvoimakkuutta suoraan laitteella. Voit myös katsella
laitteen kameralla otettuja kuvia yhteensopivasta
televisiosta ja ohjata kaikkia toimintoja laitteella WLAN-
verkon kautta.

Kotiverkko käyttää WLAN-verkkoyhteyden suojausasetuksia.
Käytä kotiverkko-ominaisuutta WLAN-verkossa WLAN-
tukiaseman kanssa siten, että salaus on käytössä.
Laite muodostaa yhteyden kotiverkkoon vain, jos hyväksyt
toisen yhteensopivan laitteen yhteyspyynnön tai valitset
laitteesi mediatiedostojen katselu-, toisto-, tulostus- tai
kopiointitoiminnon tai etsit muita laitteita.

Avaa Ovi Nokia 5730 XpressMusic -
puhelimella
Ovi on portti erilaisiin Nokian palveluihin.
Esittely ja lisätietoja on osoitteessa www.ovi.com.

Ovi Kauppa
Ovi Kaupasta voit hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia,
videoita, kuvia ja soittoääniä. Osa kohteista on maksuttomia.
Maksullisia kohteita voit ostaa puhelinlaskuveloituksella tai
käyttämällä luottokorttia. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi
yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi
mukaan. Voit jakaa suosituksia ystäviesi kanssa, katsoa,
millaista sisältöä he ovat hakeneet ja kertoa heille, mistä
kohteista itse olet kiinnostunut.
Ovi Kaupan sisältö on järjestetty seuraaviin luokkiin:
● Suositukset
● Pelit
● Sovellukset
● Ääni ja video
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● Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi
Ennen kuin aloitat käytettävissä olevan sisällön selaamisen,
valitse laitteesi luettelosta, jotta näkyviin tulee vain oman
laitteesi kanssa yhteensopiva sisältö.

Ovi: Tiedostot
Ovi: Tiedostot -sovelluksen avulla voit käyttää tietokoneesi
sisältöä Nokia 5730 XpressMusic -laitteen kautta, mikäli
tietokone on käynnissä ja siitä on muodostettu Internet-
yhteys. Ovi: Tiedostot -sovellus on asennettava kaikkiin
tietokoneisiin, joiden tietoja haluat käyttää Ovi: Tiedostot -
sovelluksen kautta.
Ovi: Tiedostot -sovelluksen avulla voit esimerkiksi
● selata, etsiä ja katsella kuvia. Sinun ei tarvitse lähettää

kuvia verkkosivustoon, vaan voit käyttää tietokoneen
sisältöä langattoman laitteen kautta.

● selata, etsiä ja katsella tiedostoja ja asiakirjoja. Laitteessa
ei tarvitse olla asennettuna erityisiä sovelluksia.

● hakea musiikkikappaleita tietokoneesta laitteeseen.
Myöhemmin voit kuunnella kappaleita laitteen soittimella
tavalliseen tapaan.

● lähettää tiedostoja ja kansioita tietokoneesta ilman, että
sinun tarvitsee siirtää niitä ensin laitteeseen tai laitteesta.

● käyttää tietokoneen tiedostoja myös silloin, kun
tietokoneesta on katkaistu virta. Valitse vain kansiot ja
tiedostot, joiden haluat olevan käytettävissä, ja Ovi:
Tiedostot säilyttää niiden ajantasaisia kopioita suojatussa
verkkosäilössä.

Ovi: Tiedostot -sovelluksen asentaminen:
1. Valitse Valikko > Internet ja valitse Ovi: Tiedostot.
2. Lue tiedot ja valitse Jatka.
3. Valitse sähköpostikenttä ja kirjoita sähköpostiosoitteesi.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Lähetä. Ovi: Tiedostot -palvelu lähettää sinulle

sähköpostiviestin, joka sisältää käytön aloittamista
koskevia tietoja.

Käyttäjätukea saat osoitteesta files.ovi.com/support.

8. Puhelin
Jotta voit soittaa ja vastaanottaa puheluja, laitteessa täytyy
olla virta kytkettynä, laitteessa täytyy olla voimassa oleva
SIM-kortti ja sinun täytyy olla matkapuhelinverkon
kuuluvuusalueella.

Internet-puhelun soittaminen tai vastaanottaminen
edellyttää, että laite on yhteydessä Internet-
puhelupalveluun. Jos haluat muodostaa yhteyden Internet-
puhelupalveluun, laitteen on oltava yhteysverkon

Puhelin

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. 41

http://files.ovi.com/support


(esimerkiksi langattoman lähiverkon eli WLAN-verkon
tukiaseman) alueella.

Äänipuhelut
Huom!  Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista

veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen,
laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puheluun vastaaminen
Jos haluat vastata puheluun, paina soittonäppäintä.
Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.
Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänen
valitsemalla Hiljennä.
Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputuspalvelun
(verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun
painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy
pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla
lopetusnäppäintä.

Puhelun soittaminen
Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero
suuntanumeroineen ja painamalla soittonäppäintä.

Vihje:  Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää
ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja
näppäile maatunnus, suuntanumero (poista
tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen,
paina lopetusnäppäintä.
Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä,
avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry
nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.
Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina
soittonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin
olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi
numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.
Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun
äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.
Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse
Valinnat > Vaihda videopuheluun. Laite lopettaa
äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Vastaaja 
Valitse Valikko > Asetukset > Vastaaja.
Kun avaat Vastaaja-sovelluksen (verkkopalvelu) ensimmäistä
kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.
Voit soittaa vastaajaan selaamalla Vastaaja-kohtaan ja
valitsemalla Valinnat > Soita vastaajaan.
Jos olet määrittänyt laitteen Internet-puheluasetukset ja
sinulla on Internet-puhelujen vastaaja, voit soittaa tähän
vastaajaan selaamalla sen kohdalle ja valitsemalla sitten
Valinnat > Soita internet-vastaaj..
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Jos haluat soittaa vastaajapalveluun aloitusnäytöstä, pidä 1-
näppäintä painettuna tai paina ensin 1-näppäintä ja sitten
soittonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.
Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja
sitten Valinnat > Vaihda numero.

Videopuhelut
Videopuhelut
Jotta voit soittaa videopuheluja, sinun täytyy olla UMTS-
verkon peittoalueella. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja
videopuhelupalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta. Voit
katsella puhelun aikana tosiaikaista, itsesi ja puhelun toisen
osapuolen välistä kaksisuuntaista videokuvaa, jos toisella
osapuolella on yhteensopiva laite. Videopuhelun toiselle
osapuolelle näkyy oman laitteesi kameran kuvaama
videokuva. Videopuhelussa voi olla vain kaksi osapuolta.

Videopuhelun soittaminen
Jos haluat soittaa videopuhelun, kirjoita puhelinnumero tai
valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse
Valinnat > Soita > Videopuhelu. Kun videopuhelu alkaa,
laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä,
videokuvaa ei voi lähettää. Jos puhelun vastaanottaja ei
halua lähettää sinulle videokuvaa, sen sijasta näkyy
valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi
lähettää videokuvan sijaan, valitse Valikko > Asetukset >
Asetukset ja sitten Puhelin > Puhelu > Kuva
videopuhelussa.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon
lähetyksen pois käytöstä valitsemalla Valinnat > Poista
käytöstä > Äänen lähetys, Videon lähetys tai
Äänen&videon läh..
Voit säätää käynnissä olevan videopuhelun
äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.
Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse Valinnat >
Kaiutin käyttöön. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää
laitteen kuuloketta, valitse Valinnat > Puhelin käyttöön.
Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse Valinnat > Muuta
kuvajärjestystä.
Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla Valinnat >
Zoomaa ja selaamalla ylös- tai alaspäin.
Voit lopettaa videopuhelun ja soittaa äänipuhelun samalle
vastaanottajalle valitsemalla Valinnat > Vaihda
äänipuheluun.

Videon jako
Videon jakotoiminnon (verkkopalvelu) avulla voit lähettää
toiseen yhteensopivaan langattomaan laitteeseen suoraa
videokuvaa tai laitteessa olevan videoleikkeen puhelun
aikana.
Kaiutin on käytössä, kun otat videon jaon käyttöön. Jos et
halua käyttää kaiutinta äänipuhelussa videon jaon aikana,
voit käyttää myös yhteensopivaa kuuloketta.

Varoitus:  Jatkuva altistuminen suurelle
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele
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musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä
laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Edellytykset videon jakamiselle
Videon jako edellyttää UMTS-yhteyttä. Lisätietoja palvelusta,
UMTS-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön
liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.
Videon jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia
toimia:
● Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön

kahdenkeskiset yhteydet.
● Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja olet

UMTS-verkon peittoalueella. Jos siirryt UMTS-verkon
peittoalueen ulkopuolelle videon jakoistunnon aikana,
jako loppuu, mutta äänipuhelu jatkuu.

● Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat
rekisteröityneet UMTS-verkkoon. Jos kutsut jonkun
jakamisistuntoon ja vastaanottaja ei ole UMTS-verkon
peittoalueella, hänen puhelimeensa ei ole asennettu
videon jakamista tai henkilökohtaisten puhelujen
asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa kutsua.
Näet virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei
voi vastaanottaa kutsua.

Videon jaon asetukset
Jos haluat muokata videon jaon asetuksia, valitse Valikko >
Asetukset > Asetukset ja sitten Yhteys > Videon jako.

Videon jaon käyttöönottamista varten tarvitaan
kahdenkeskisen yhteyden asetukset ja UMTS-
yhteysasetukset.
Kahdenkeskisen yhteyden asetukset
Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP (Session
Initiation Protocol) -yhteys. Laitteeseen on määritettävä SIP-
profiilin asetukset, ennen kuin videon jakoa voi käyttää.
Pyydä SIP-profiilin asetukset palveluntarjoajalta ja tallenna
asetukset laitteeseen. Palveluntarjoaja voi lähettää
asetukset tai antaa sinulle luettelon tarvittavista
parametreista.
Voit liittää SIP-osoitteen nimeen seuraavasti:
1. Valitse Valikko > Osoitekirja.
2. Valitse haluamasi nimi tai lisää uusi nimi.
3. Valitse Valinnat > Muokkaa.
4. Valitse Valinnat > Lisää tietoja > Jaa video.
5. Kirjoita SIP-osoite muodossa

käyttäjänimi@toimialuenimi (voit käyttää IP-osoitetta
toimialuenimen sijasta).
Jos et tiedä vastaanottajan SIP-osoitetta, voit käyttää
myös vastaanottajan puhelinnumeroa ja maatunnusta
(esimerkiksi tunnusta +358) videon jakamiseen (jos
verkkopalvelun tarjoaja tukee puhelinnumeron käyttöä).

UMTS-yhteysasetukset
Voit määrittää UMTS-yhteysasetukset seuraavasti:
● Ota yhteys palveluntarjoajaan ja tee UMTS-verkon käyttöä

koskeva sopimus.
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● Varmista, että laitteen UMTS-yhteysosoitteen
yhteysasetukset on määritetty oikein. Lisätietoja
asetuksista saat palveluntarjoajaltasi.

Suoran videon tai videoleikkeiden jako
Valitse äänipuhelun aikana Valinnat > Jaa video.
1. Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa puhelun aikana,

valitse Suora videokuva.
Jos haluat jakaa videoleikkeen, valitse Videoleike ja
jaettava leike.
Sinun on ehkä muunnettava videoleike sopivaan
muotoon, ennen kuin voit jakaa sen. Jos laite ilmoittaa,
että videoleike on muunnettava, valitse OK. Muuntoa
varten laitteessa on oltava videon muokkausohjelma.

2. Jos vastaanottajalle on tallennettu useita SIP-osoitteita
tai maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita,
valitse haluamasi osoite tai numero. Jos osoitekirjassa ei
ole vastaanottajan SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa,
jossa on maatunnus, kirjoita vastaanottajan osoite tai
puhelinnumero maatunnuksen kera ja lähetä kutsu
valitsemalla OK. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.
Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja
hyväksyy kutsun.
Videon jaon aikana käytettävissä olevat
valinnat

   Voit suurentaa tai pienentää videokuvaa (vain
lähettäjän käytettävissä).

   Voit säätää kirkkautta (vain lähettäjän käytettävissä).

 tai   Voit mykistää mikrofonin tai poistaa
mykistyksen.

 tai   Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois
käytöstä.

 tai   Voit keskeyttää videon jaon ja taas jatkaa sitä.
   Voit vaihtaa koko näytön tilaan (vain vastaanottajan

käytettävissä).
3. Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla Lopeta. Voit

lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun
lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Jos haluat tallentaa jakamasi videon, valitse Kyllä, kun laite
näyttää kehotteen. Laite ilmoittaa sinulle videon
tallennuspaikan. Jos haluat määrittää tallennusmuistin itse,
valitse Valikko > Asetukset > Asetukset ja sitten
Yhteys > Videon jako > Ensisij. tallennusmuisti.
Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkeen jaon
aikana, jako keskeytetään. Voit palata videon jaon näkymään
ja jatkaa jakamista valitsemalla aloitusnäytössä Valinnat >
Jatka.

Internet-puhelut
Tietoja Internet-puheluista
Internet-puhelupalvelun (verkkopalvelu) avulla voit soittaa
ja vastaanottaa puheluja Internetin kautta. Internet-
puheluja voidaan soittaa tietokoneiden, matkapuhelinten
sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.
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Jotta voisit käyttää palvelua, sinun on tilattava palvelu ja
luotava käyttäjätili.
Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen
edellyttää, että olet langattoman lähiverkon peittoalueella ja
että yhteys Internet-puhelupalveluun on muodostunut.

Internet-puhelujen ottaminen käyttöön
Valitse Valikko > Osoitekirja ja Internet-puhelupalvelu.
Jos haluat soittaa tai vastaanottaa Internet-puheluja, ota
yhteys palveluntarjoajaan ja pyydä Internet-puhelujen
yhteysasetukset. Jotta laite voisi muodostaa yhteyden
Internet-puhelupalveluun, laitteen on oltava verkon
kuuluvuusalueella.
Jos haluat ottaa Internet-puhelupalvelun käyttöön, valitse
Valinnat > Ota palvelu käyttöön.
Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja
(WLAN), valitse Valinnat > Etsi WLAN.

Internet-puhelujen soittaminen
Kun olet ottanut Internet-puhelutoiminnon käyttöön, voit
soittaa Internet-puheluja kaikista sellaisista sovelluksista,
joista voi soittaa tavallisia äänipuheluja, kuten
nimiluettelosta tai puhelutiedoista. Selaa esimerkiksi
haluamasi nimen kohdalle nimiluettelossa ja valitse sitten
Valinnat > Soita > Internet-puhelu.
Jos haluat soittaa Internet-puhelun aloitusnäytöstä, kirjoita
puhelinnumero tai Internet-osoite ja valitse sitten Int.-
puhelu.
1. Jos haluat soittaa Internet-puhelun sellaiseen Internet-

osoitteeseen, jonka ensimmäinen merkki ei ole numero,
paina jotakin numeronäppäintä aloitusnäytössä ja paina
sitten #-näppäintä muutaman sekunnin ajan, jolloin
näyttö tyhjenee ja kirjoitustapa vaihtuu numerotilasta
kirjaintilaan.

2. Näppäile Internet-osoite ja paina soittonäppäintä.

9. Internet
Selain
Selain-sovelluksen avulla voit tarkastella Internetin Web-
sivuja. Voit selata myös sellaisia Web-sivuja, jotka on
suunniteltu erityisesti langattomille laitteille.
Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty
Internet-pakettidatayhteysosoite.

Webin selaus
Valitse Valikko > Internet > Web.

Oikovalinta: Voit käynnistää selaimen pitämällä 0-
näppäintä painettuna aloitusnäytössä.
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Tärkeää:  Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa
on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia
vastaan.

Tärkeää:  Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä
peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian
Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen
läpäisseitä sovelluksia.
Aloitussivu avautuu. Jos haluat vaihtaa aloitussivun, valitse
Valinnat > Asetukset.
Kun haluat selata Web-sivua, valitse kirjanmerkki
kirjanmerkkinäkymässä tai kirjoita osoite kenttään ( ) ja
paina selausnäppäintä.
Jotkin Web-sivut saattavat sisältää materiaalia, kuten kuvia
ja ääniä, joiden tarkastelu tai kuuntelu vaatii paljon
muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun
lataamiseen, sivulla olevia kuvia ei näytetä.
Muistin säästämiseksi voit selata Web-sivuja niin, etteivät
kuvat tule näkyviin, valitsemalla Valinnat > Asetukset >
Sivu > Hae sisältö > Vain teksti.
Jos haluat kirjoittaa uuden Web-sivun osoitteen, johon
haluat siirtyä, valitse Valinnat > Siirry Web-
osoitteeseen.

Vihje: Voit siirtyä selailun aikana sellaiselle Web-
sivulle, jonka kirjanmerkki on tallennettu
kirjanmerkkinäkymään, painamalla 1-näppäintä ja
valitsemalla kirjanmerkin.

Voit päivittää Web-sivun sisällön valitsemalla Valinnat >
Siirtymisvalinnat > Hae uudelleen.
Voit tallentaa avoinna olevan sivun kirjanmerkiksi
valitsemalla Valinnat > Tallenna kirjanmerkiksi.
Voit tarkastella meneillään olevan selailuistunnon aikana
selaamiesi Web-sivujen tilannekuvia valitsemalla Takaisin
(käytettävissä, jos Aiemmat-luettelo-asetus on otettu
käyttöön selainasetuksissa ja avoinna oleva Web-sivu ei ole
ensimmäinen Web-sivu, jota selaat). Valitse Web-sivu, jolle
haluat palata.
Voit tallentaa Web-sivun selaamisen aikana valitsemalla
Valinnat > Työkalut > Tallenna sivu.
Voit tallentaa Web-sivuja ja selata niitä myöhemmin offline-
tilassa. Voit myös ryhmitellä Web-sivuja kansioihin. Voit
avata tallentamiasi Web-sivuja valitsemalla
kirjanmerkkinäkymässä Tallennetut sivut.
Voit avata avoinna olevalla Web-sivulla käytettävissä olevien
komentojen tai toimintojen aliluettelon valitsemalla
Valinnat > Valinnat (jos Web-sivu tukee tätä toimintoa).
Voit estää tai sallia ponnahdusikkunoiden automaattisen
avautumisen valitsemalla Valinnat > Ikkuna > Estä
ponnahdusikkunat tai Salli ponn.ikkunat.

Vihje: Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää selaimen
auki taustalle painamalla -näppäintä kahdesti tai
lopetusnäppäintä kerran. Voit palata selaimeen
pitämällä -näppäintä painettuna ja valitsemalla
selaimen.
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Web-syötteet ja blogit
Valitse Valikko > Internet > Web.
Web-syötteet ovat Web-sivuilla olevia XML-tiedostoja, joita
käytetään esimerkiksi uusimpien uutisotsikoiden ja blogien
jakamiseen. Web-syötteitä on monilla Web-, blogi- ja wiki-
sivustoilla.
Selain havaitsee automaattisesti, jos Web-sivulla on Web-
syötteitä.
Jos Web-syötteitä on käytettävissä, voit tilata Web-syötteen
valitsemalla Valinnat > Tilaa Web-syötteitä.
Voit päivittää Web-syötteen valitsemalla Web-syötteiden
näkymässä haluamasi syötteen ja sitten Valinnat > Web-
syötevalinnat > Päivitä.
Jos haluat määrittää, päivittääkö laite Web-syötteet
automaattisesti, valitse Web-syötteiden näkymässä
Valinnat > Muokkaa > Muokkaa. Tämä vaihtoehto ei ole
käytettävissä, jos olet valinnut yhden tai useamman
syötteen.

Widgetit
Laite tukee widgetejä. Widgetit ovat pieniä, haettavia Web-
sovelluksia, jotka välittävät laitteeseen multimediaa,
uutissyötteitä ja muita tietoja, kuten sääennusteita.
Asennetut widgetit näkyvät erillisinä sovelluksina
Sovellukset-kansiossa.
Voit hakea widgetejä Lataa-sovelluksella tai Webistä.

Widgetien oletusyhteysosoite on sama kuin Web-selaimen
oletusyhteysosoite. Jotkin widgetit, kun ne ovat aktiivisena
taustalla, voivat päivittää laiteen tietoja automaattisesti.
Widgetien käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien
siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja
siirtokuluista saat palveluntarjoajalta.

Välimuistin tyhjentäminen
Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen
välimuistiin.
Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan
tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää
salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä
välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.
Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla Valinnat > Poista
yksityiset tiedot > Välimuisti.

Yhteyden katkaiseminen
Voit katkaista yhteyden ja sulkea selaimen valitsemalla
Valinnat > Poistu.
Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt
vierailuistasi Web-sivuilla, valitsemalla Valinnat > Poista
yksityiset tiedot > Evästeet.

Yhteyden suojaus
Jos suojaussymboli ( ) on näytössä yhteyden aikana,
tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskäytävän tai
-palvelimen välillä on salattu.
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Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että
yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto
on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen.
Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen
välisen tiedonsiirron.
Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää
varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai
laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat
palveluntarjoajaltasi.

Tärkeää:  Vaikka varmenteiden käyttö pienentää
etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä
huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne
parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei
sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden
hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja
varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet
ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on
merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei
vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että
laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.
Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että
todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne
todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Lataa
Valitse Valikko > Lataa.

Lataa-palvelun (verkkopalvelu) avulla voit selata, hakea ja
asentaa laitteeseen Webistä kohteita, kuten uusimpia
sovelluksia ja niihin liittyviä asiakirjoja.
Kohteet on luokiteltu Nokian tai itsenäisten
palveluntarjoajien katalogeihin ja kansioihin. Joidenkin
kohteiden käytöstä voidaan periä maksu, mutta esikatselu
on tavallisesti ilmaista.
Lataa-palvelu hakee uusimpia sisältötietoja käytettävissä
olevien verkkoyhteyksien kautta. Tietoa muista Lataa-
palvelussa saatavilla olevista kohteista saat
palveluntarjoajalta tai tuotteen toimittajalta tai
valmistajalta.

Kohteiden hallinta
Valitse Valikko > Lataa.
Voit avata kohteen tai tarkastella kansion tai luettelon
sisältöä valitsemalla kohteen, kansion tai luettelon.
Jos haluat ostaa valitun kohteen, valitse Valinnat > Osta.
Jos haluat hakea ilmaisen kohteen puhelimeen, valitse
Valinnat > Hae.
Jos haluat etsiä kohdetta, valitse Valinnat > Etsi.
Jos haluat muuttaa asetuksia, valitse Valinnat >
Sovellukset > Asetukset.
Jos haluat tarkastella haettujen kohteiden luetteloa, valitse
Valinnat > Omat kohteet.
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Internet-yhteyden muodostaminen
tietokoneella
Laitteen avulla voit muodostaa Web-yhteyden tietokoneesta.
1. Kytke datakaapeli laitteen ja tietokoneen USB-liittimiin.
2. Valitse Internet-yht. PC:llä. Tarvittava ohjelmisto

asentuu automaattisesti laitteesta PC-tietokoneeseen.
3. Hyväksy asennus tietokoneessa. Hyväksy yhteyden

muodostus, jos laite kysyy sitä. Kun Web-yhteys on
muodostunut, PC-tietokoneen Web-selain avautuu.

Sinulla on oltava tietokoneen järjestelmänvalvojan
käyttöoikeudet, ja automaattisen käynnistyksen on oltava
käytössä tietokoneessa.
Jos käytät Mac OS -käyttöjärjestelmää, valitse yhteystavaksi
PC Suite. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/
support.

10. Matkustaminen
Paikannus (GPS)
Voit määrittää sijaintisi tai mitata etäisyyksiä sekä
koordinaatteja esimerkiksi GPS-sovellusta käyttämällä.
Nämä sovellukset edellyttävät GPS-yhteyttä.

Tietoja GPS-järjestelmästä
GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan
kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän
mukaisesti. Koordinaattien käytettävyys voi vaihdella
alueittain.
Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa
Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja
ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin
tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen
tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain

puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan
ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal
Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa
myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi,
rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa
GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja
ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan
alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden
vastaanottoa.
GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin
määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä
koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja
solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.
Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä
pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat
myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Matkustaminen

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.50

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.com/support


Erilaisia paikannusmenetelmiä voi ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä paikannusasetuksissa.

A-GPS (Assisted GPS)
Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.
A-GPS edellyttää verkon tukea.
Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa
pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään
apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun
laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.
Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa
hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta
matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla
laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.
Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun
asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä.
Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-
palvelusta vain tarvittaessa.
Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla Valikko >
Sovellukset > Paikka > GPS-tiedot ja valitsemalla sitten
Valinnat > Paikannusasetukset >
Paikannusmenetelmät > Avustettu GPS > Poista
käytöstä.
Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite,
ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-
GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun
yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Tätä
palvelua ei voi käyttää langattoman lähiverkon (WLAN)
yhteysosoitteella. Voit käyttää vain pakettidatayhteyttä

käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan
Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään
ensimmäisen kerran.

Pidä laitetta oikein
GPS-vastaanotin on laitteen takaosassa. Kun käytät
vastaanotinta, varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta
sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden
muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.
GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua
virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö
saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.

GPS-yhteyden muodostamista koskevia
vihjeitä
Jos laite ei löydä satelliittisignaalia, kokeile seuraavia
apukeinoja:
● Jos olet sisällä, siirry ulos, jolloin signaali on parempi.
● Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle.
● Tarkista, ettei kätesi peitä laitteen GPS-antennia.
● Jos sääolot ovat huonot, ne voivat vaikuttaa signaalin

voimakkuuteen.
● Joissakin ajoneuvoissa on värilliset (lämpö)ikkunat, jotka

voivat estää satelliittisignaalit.
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Satelliittisignaalien tilan tarkistaminen
Jos haluat tarkistaa, kuinka monta satelliittia laite on
löytänyt ja vastaanottaako laite satelliittisignaaleja, valitse
Valikko > Sovellukset > Paikka > GPS-tiedot ja
Valinnat > Satelliittitila.
Jos laite on löytänyt satelliitteja,
satelliittitietonäkymässä näkyy
palkki kutakin löydettyä satelliittia
kohti. Mitä pidempi palkki on, sitä
voimakkaampi on satelliitin
signaali. Kun laite on
vastaanottanut tarpeeksi tietoja
satelliitilta sijaintikoordinaattien
laskemista varten, palkin väri muuttuu.
Aluksi laitteen on vastaanotettava signaaleja vähintään
neljästä satelliitista, jotta sijaintikoordinaatit voidaan
laskea. Kun alustava laskenta on tehty, sijaintikoordinaattien
laskemista voidaan ehkä jatkaa kolmella satelliitilla. Yleensä
laskentatarkkuus on kuitenkin sitä parempi, mitä enemmän
satelliitteja on löytynyt.

Kartat-sovellus
Kartat
Valitse Valikko > Kartat.
Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi kartalla, selata
eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä osoitteita ja
mielenkiintoisia kohteita, suunnitella reittejä paikasta
toiseen sekä tallentaa paikkoja ja lähettää niitä
yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös ostaa lisenssin

lisäpalveluihin, kuten matkaoppaisiin, liikennetietoihin ja
puheopastuksella varustettuun navigointipalveluun. Nämä
palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla
alueilla.
Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäisen kerran, laite
ehkä kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen
karttatietojen hakua varten.
Jos selaat alueelle, jota laitteeseen haetuissa kartoissa ei ole,
laite hakee alueen kartan automaattisesti Internetin kautta.
Joitakin karttoja voi olla käytettävissä laitteessa tai
muistikortilla. Voit hakea karttoja myös Nokia Map Loader -
tietokonesovelluksella. Lisätietoja Nokia Map Loader -
sovelluksen asentamisesta tietokoneeseen on osoitteessa
www.nokia.com/maps.

Vihje: Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä
aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit käyttää sovellusta
ilman Internet-yhteyttä ja selata laitteen muistiin tai
muistikortille tallennettuja karttoja.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin
epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään
tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.
Karttojen ja lisäpalvelujen hakeminen ja käyttäminen voi
aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen
palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja siirtoon
liittyvistä kuluista saat palveluntarjoajalta.

Kartalla liikkuminen
Valitse Valikko > Kartat.
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Jos haluat nähdä GPS-sijaintisi tai viimeisen tiedossa olleen
olinpaikkasi kartalla, valitse Valinnat > Oma sij..
Kun GPS-yhteys on käytössä,  näyttää sijaintisi kartalla.
Kun haluat liikkua kartalla, selaa ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle selausnäppäimellä. Oletusarvon
mukaan kartta osoittaa pohjoiseen.
Jos Internet-yhteys on muodostettu ja selaat karttaa, laite
hakee uuden kartan automaattisesti, jos selaat alueelle, jota

laitteeseen jo haetuissa kartoissa ei ole. Kartat tallentuvat
automaattisesti laitteen muistiin tai yhteensopivalle
muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen).
Jos haluat suurentaa tai pienentää karttaa näppäimistöä
käyttämällä, paina *- tai #-näppäintä. Jos haluat suurentaa
tai pienentää karttaa näppäimistöä käyttämällä, paina
vaihtonäppäintä ja askelpalautinta.

11. Nokia Office -työkalut
Aktiiviset muistiinpanot 
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. > Akt.
muist.p..
Aktiiviset muistiinpanot -sovelluksella voit luoda, muokata ja
tarkastella erityyppisiä muistiinpanoja, kuten
kokousmuistioita, harrastuksiin liittyviä muistiinpanoja tai
ostoslistoja. Voit lisätä muistiinpanoihin kuvia, videoita ja
äänitteitä. Voit linkittää muistiinpanoja muihin sovelluksiin,
kuten osoitekirjaan, tai lähettää muistiinpanoja muille.

Laskin 
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. > Laskin.
Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu
yksinkertaisiin laskutoimituksiin.
Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin
laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi

laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku)
toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja
valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä
järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää
näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen
ensimmäisenä lukuna.
Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen
muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen virran
katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi
tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-
sovelluksen, valitsemalla Valinnat > Edellinen tulos.
Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen,
valitse Valinnat > Muisti > Tallenna.
Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää
sitä laskutoimituksessa valitsemalla Valinnat > Muisti >
Palauta.
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Tiedostonhallinta
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.

Tietoja tiedostonhallinnasta
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.
Tiedostonhallinnan avulla voit selata, hallita ja avata
tiedostoja.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.
Jos haluat liittää tai poistaa asemia, määrittää laitteeseen
liitetyn yhteensopivan etäaseman asetukset, valitse
Valinnat > Etälevyasemat.

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.
Jos haluat etsiä tiedoston, valitse Valinnat > Etsi. Kirjoita
tiedoston nimeä vastaava hakusana.
Jos haluat siirtää ja kopioida tiedostoja ja kansioita tai luoda
uusia kansioita, valitse Valinnat > Järjestele.

Oikovalinta: Jos haluat, että toiminto kohdistuu
useisiin kohteisiin kerralla, valitse kohteet. Voit valita
kohteita tai poistaa valintoja kohteista painamalla #-
näppäintä.

Muistikortin hallinta
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.
Nämä valinnat ovat käytettävissä vain, jos laitteessa on
yhteensopiva muistikortti.
Valitse Valinnat ja jokin seuraavista:
● Muistikortin valinnat  — Voit nimetä muistikortin

uudelleen tai alustaa sen.
● Muistikortin salasana  — Voit suojata muistikortin

salasanalla.
● Avaa muistikortti  — Voit poistaa muistikortin

lukituksen.

Tiedostojen varmuuskopiointi muistikortille
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.
Voit varmuuskopioida tiedostoja muistikortille valitsemalla
ne tiedostotyypit, jotka haluat kopioida, ja valitsemalla sitten
Valinnat > Kopioi puhelimen muisti. Varmista, että
muistikortilla on riittävästi vapaata muistia
varmuuskopioitavaksi valitsemiasi tiedostoja varten.

Quickoffice
Quickoffice
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Quickoffice.
Quickoffice-ohjelmistopakettiin kuuluu Quickword, jolla voit
tarkastella Microsoft Word -dokumentteja, Quicksheet, jolla
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voit tarkastella Excel-laskentataulukoita, Quickpoint, jolla
voit tarkastella PowerPoint-esityksiä, ja Quickmanager,
jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja. Quickoffice-ohjelmien
avulla voit tarkastella .doc-, .xls- ja .ppt-muotoisia
dokumentteja, jotka luotu Microsoft Officen versiolla 2000,
XP, 2003 tai 2007. Jos sinulla on Quickofficen
muokkausversio, voit myös muokata tiedostoja.
Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden
ominaisuuksia.

Tiedostojen käsitteleminen
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Quickoffice.
Voit avata tiedoston valitsemalla sen luettelosta.
Voit järjestää tiedostot tiedostotyypin mukaan valitsemalla
Valinnat > Järjestä.
Jos haluat tarkastella tiedoston tietoja, valitse Valinnat >
Tiedot. Tiedoissa näkyvät tiedoston nimi, koko ja sijainti
sekä aika ja päivämäärä, jolloin tiedostoa on viimeksi
muokattu.
Jos haluat lähettää tiedostot yhteensopivaan laitteeseen,
valitse Valinnat > Lähetä ja valitse sitten lähetystapa.

Zip-tiedostojen hallinta 
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. > Zip.
Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja
pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä
yhden tai useampia tiedostoja tai hakemistoja arkistoon,

määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai
muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten pakkaustasoa ja
nimen koodausta.
Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai
muistikortille.

PDF-lukuohjelma 
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. > Adobe
PDF.
PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen
näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia,
kuten suurennusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-
tiedostoja sähköpostitse.

Sanakirja
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Sanakirja.
Jos haluat kääntää sanoja kielestä toiseen, kirjoita teksti
hakukenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee
käännösehdotuksia. Jos haluat kääntää sanan, valitse sana
luettelosta. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.
Valitse Valinnat ja jokin seuraavista:
● Kuuntele  — Voit kuunnella valitun sanan.
● Aiemmat  — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana

käännettyjä sanoja.
● Kielet  — Vaihda lähde- tai kohdekieli, hae kieliä

Internetistä tai poista kieli sanakirjasta. Englannin kieltä
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ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna
voi olla kaksi muuta kieltä.

● Puhe  — Voit muokata puhetoiminnon asetuksia. Voit
muokata puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta.

12. Ajanhallinta
Kalenteri
Valitse Valikko > Kalenteri.

Kalenterimerkinnän luominen
1. Voit lisätä uuden kalenterimerkinnän selaamalla

haluamasi päivän kohdalle, valitsemalla Valinnat > Uusi
merkintä ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
● Kokous  — Voit asettaa laitteen muistuttamaan

kokouksesta.
● Kokouspyyntö  — Voit luoda ja lähettää uuden

kokouspyynnön. Kokouspyyntöjen lähettäminen
edellyttää, että olet määrittänyt postilaatikon.

● Muistiinpano  — Voit kirjoittaa päivää koskevan
yleisen muistiinpanon.

● Merkkipäivä  — Voit asettaa muistutuksen
syntymäpäivistä tai muista erityisistä päivistä
(merkinnät toistuvat joka vuosi).

● Tehtävä  — Voit asettaa muistutuksen tehtävästä,
joka on tehtävä tiettyyn päivämäärään mennessä.

2. Jos haluat lisätä merkintään kuvauksen, valitse
Valinnat > Lisää kuvaus.

3. Tallenna merkintä valitsemalla Valmis.

Vihje: Paina mitä tahansa näppäintä (0–9) kalenterin
päivä-, viikko- tai kuukausinäkymässä.
Tapaamismerkintä avautuu, ja kirjoittamasi merkit
tulevat näkyviin aihekenttään. Tehtävänäkymässä
avautuu tehtävämerkintä.

Kun kalenterihälytys kuuluu, voit mykistää äänen
valitsemalla Hiljennä.
Voit lopettaa kalenterihälytyksen valitsemalla Lopeta.
Voit asettaa hälytyksen torkkutilaan valitsemalla Torkku
Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen kalenterin
hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen
torkkutilaan, valitse Valinnat > Asetukset >
Torkkuajastimen viive.

Kalenterinäkymät
Voit siirtyä kuukausi-, viikko-, päivä- ja tehtävänäkymän
välillä valitsemalla Valinnat > Kuukausinäkymä,
Viikkonäkymä tai Tehtävänäkymä.
Jos haluat muuttaa viikon alkamispäivää, näkymää, joka
tulee esiin kalenteria avattaessa, tai kalenterin
hälytysasetuksia, valitse Valinnat > Asetukset.
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Voit siirtyä haluamasi päivämäärän kohdalle valitsemalla
Valinnat > Etsi päivä. Voit siirtyä kuluvan päivän kohdalle
painamalla #-näppäintä.

Kello
Valitse Valikko > Sovellukset > Kello.

Herätyskello
Valitse Valikko > Sovellukset > Kello.
Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja
hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa
uuden hälytyksen valitsemalla Valinnat > Uusi hälytys.
Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä
näkyy -symboli.
Voit vaientaa hälytyksen valitsemalla Lopeta. Voit pysäyttää
hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla Torkku. Jos
laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee,
laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.

Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen
hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen
torkkutilaan, valitse Valinnat > Asetukset >
Torkkuajastimen viive.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla Valinnat > Poista
hälytys.
Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyypin
asetuksia, valitse Valinnat > Asetukset.
Jos haluat kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketietojen
päivittyvän laitteeseen automaattisesti (verkkopalvelu),
valitse Valinnat > Asetukset > Automaatt. ajan
päivitys > Kyllä.

Kellon asetukset
Valitse Valinnat > Asetukset.
Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse
Kellonaika tai Päivämäärä.
Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon,
valitse Kellon tyyppi > Analoginen tai Digitaalinen.
Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja
aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon
tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse Automaatt.
ajan päivitys > Kyllä.
Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse Kellon
hälytysääni.
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13. Yhteydet
Sisällön siirtäminen toisesta
laitteesta
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Vaihto.
Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten
osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen
välillä.
Siirrettävä sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta
haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia,
voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman
laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi
ilmoittaa siitä.
Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia,
voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi
kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee
automaattisesti käyttöön.
Sisällön siirtäminen
Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:
1. Valitse tietojen siirrossa käytettävä yhteystyyppi.

Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
2. Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa

antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse
OK. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse OK.
Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos.
Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin
toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli

on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen
avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

3. Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää
toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista vastaavaan paikkaan
tämän laitteen muistissa.
Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan.
Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.
Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen
molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan
jommastakummasta laitteesta, se poistuu myös toisesta
laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei
voi palauttaa synkronoinnin avulla.
Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse
pikavalinta päänäkymässä ja valitse sitten Valinnat >
Loki.

Tietokoneyhteydet
Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien
tietokoneyhteys- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä.
Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää
tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen
välillä.
Jos haluat käyttää Ovi Suite -ohjelmistoa USB-yhteystilassa,
valitse PC Suite.
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Lisätietoja Ovi Suite -ohjelmistosta on www.ovi.com-
sivuston tukisivuilla.

Nopea hakeminen
HSDPA (High-speed Downlink Packet Access, joka tunnetaan
myös nimellä 3,5 G ja jonka symboli on ) on UMTS-
verkoissa toimiva verkkopalvelu, joka nopeuttaa tiedon
hakemista laitteeseen. Kun laitteen HSDPA-tuki on otettu
käyttöön laitteessa ja laite on muodostanut yhteyden
HSDPA:ta tukevaan UMTS-verkkoon, tiedon, kuten viestien,
sähköpostien ja selaimen sivujen, hakeminen
matkapuhelinverkon kautta saattaa nopeutua. Aktiivista
HSDPA-yhteyttä ilmaisee -symboli. Symboli voi vaihdella eri
alueilla.
Voit ottaa HSDPA-yhteyden käyttöön tai pois käytöstä
valitsemalla Valikko > Asetukset > Asetukset ja sitten
Yhteys > Pakettidata > Nopea pakettidatayhteys.
Joissakin matkapuhelinverkoissa äänipuheluja ei voi
vastaanottaa silloin, kun HSDPA-yhteys on käytössä. Tällöin
HSDPA-yhteys on poistettava käytöstä, ennen kuin puheluja
voi vastaanottaa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Lisätietoja datayhteyspalvelujen saatavuudesta ja
tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.
HSDPA vaikuttaa vain haun nopeuteen. Tiedon, kuten viestien
tai sähköpostien, lähettäminen verkkoon ei nopeudu.

Datakaapeli
Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta
tiedostot eivät vioitu.
Tiedonsiirto laitteen ja tietokoneen välillä
1. Aseta laitteeseen muistikortti ja kytke laite

yhteensopivaan tietokoneeseen datakaapelin avulla.
2. Kun laite kysyy, mitä yhteystapaa käytetään, valitse

Massamuisti. Tätä tapaa käytettäessä laitteesi näkyy
tietokoneessa irrotettavana kiintolevynä.

3. Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä
Microsoft Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta
muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat käyttää Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa laitteen
kanssa, asenna Nokia Ovi Suite -ohjelmisto tietokoneeseen,
kytke datakaapeli ja valitse PC Suite.
Jos haluat synkronoida laitteeseen tallennetun musiikin
Nokia Music Player -sovelluksen kanssa, asenna Nokia Music
Player -sovellus tietokoneeseen, kytke datakaapeli ja valitse
Median siirto.
Jos haluat vaihtaa datakaapelin yhteydessä normaalisti
käytettävän USB-tilan, valitse Valikko > Asetukset >
Yhteydet > USB, sitten USB-yhteystila ja sen jälkeen
haluamasi vaihtoehto.
Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa
aina, kun kytket laitteeseen datakaapelin, valitse Valikko >
Asetukset > Yhteydet > USB ja sitten Kysy yhteyttä
muod. > Kyllä.
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Bluetooth
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

Tietoja Bluetooth-tekniikasta
Laitteen Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin
päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille
voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-
yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä,
tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa
langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.
Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja,
joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden
muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen
etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että
seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat
aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.
Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena
useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-
yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen
yhteensopivaan laitteeseen.
Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 + EDR mukainen.
Määritys tukee seuraavia profiileja: A2DP (Advanced Audio
Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote
Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic
Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-
up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen
äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution),
yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto
(Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID

(Human Interface Device), kuuloke (Headset), push-
objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book
Access), sarjaportti (Serial Port) ja SIM-kortin käyttö (SIM
Access).. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä
lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-
tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden.
Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden
yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.
Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät
akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Bluetooth-yhteyden kautta
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.
1. Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen

kerran, näyttöön tulee kehotus nimetä laitteesi. Anna
laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti,
kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.

2. Valitse Bluetooth > Kyllä.
3. Valitse Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille tai

Määritä aika. Jos valitset Määritä aika -vaihtoehdon,
sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi.
Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät
näkevät nyt antamasi laitteen nimen.

4. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
5. Valitse kohde ja Valinnat > Lähetä > Bluetooth. Laite

etsii muita toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-
yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.
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Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-
yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo
aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää
Bluetooth-laitteita valitsemalla Lisää laitteita.

6. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos
valittu laite edellyttää pariksi liittämistä ennen
tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy Tietoja
lähetetään.
Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu
Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.
Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta
valitsemalla Bluetooth > Kyllä ja valitsemalla sitten
Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille, jos haluat
vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu
pariliitosta, tai valitsemalla Piilotettu, jos haluat
vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu
pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja,
laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin
asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä
viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu
Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia
tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP
Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla
tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on
lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin

lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä
myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.
Avaa laiteparien välilehti.
Ennen kuin muodostat laiteparin, valitse oma salasanasi (1–
16 merkkiä) ja sovi sen käyttämisestä toisen laitteen
käyttäjän kanssa. Laitteilla, joilla ei ole käyttöliittymää, on
kiinteä salasana. Tarvitset salasanan vain ensimmäisellä
yhteydenmuodostuskerralla. Kun laitepari on muodostettu,
yhteyden voi määrittää luotetuksi. Laiteparin muodostus ja
luotetuksi määritys nopeuttavat ja helpottavat yhteyden
muodostamista, koska laiteparin muodostusta ei tarvitse
hyväksyä erikseen aina yhteyttä muodostettaessa.
SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen.
SIM-kortin etäkäyttötilassa voit käyttää laitteen SIM-korttia
yhteensopivilla lisälaitteilla.
Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja
voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen
kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.
Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin
kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.
Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin
etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin
antamalla suojakoodi.
1. Valitse Valinnat > Uusi laitepari. Laite alkaa etsiä

Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt
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tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön
tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea
lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla Lisää laitteita.

2. Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariksi, ja
anna salasana. Sama salasana kirjoitetaan myös toiseen
laitteeseen.

3. Jos haluat, että yhteys oman laitteesi ja toisen laitteen
välille muodostuu automaattisesti, valitse Kyllä. Jos
haluat vahvistaa yhteyden itse aina, kun laite yrittää
muodostaa yhteyden, valitse Ei. Pariliitoksen luomisen
jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa lempinimen laiteparin toiselle osapuolelle,
valitse Valinnat > Anna lempinimi. Lempinimi näkyy
omassa laitteessasi.
Voit poistaa laiteparin valitsemalla laitteen, jonka kanssa
muodostetun laiteparin haluat poistaa, ja valitsemalla sitten
Valinnat > Poista. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit,
valitse Valinnat > Poista kaikki. Jos laiteparin yhteys on
käytössä, kun poistat laiteparin, laiteparimääritys poistetaan
ja yhteys katkaistaan heti.
Jos haluat sallia sen, että pariksi liitetty laite voi muodostaa
yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse Aseta
luotetuksi. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-
yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai
lupaa ei tarvita. Käytä tätä määritystä vain sellaisille laitteille,
jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai
tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon
luotat. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat
yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse Aseta ei-
luotetuksi.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää
äänilisälaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on
muodostettava pariliitos laitteen ja lisälaitteen välille.
Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa.
Kytke äänilisälaitteeseen virta yhteyden muodostamista
varten. Jotkin äänilisälaitteet muodostavat yhteyden
laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa
laiteparien välilehti, valitse lisälaite ja valitse sitten
Valinnat > Muod. yhteys äänilaitt..

Langaton lähiverkko
Huom!  Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää

vain sisätiloissa.
Laitteella voi etsiä käytettävissä olevia langattomia
lähiverkkoja (WLAN) ja muodostaa yhteyden niihin. WLAN-
yhteyden käyttäminen edellyttää, että langaton lähiverkko
on käytettävissä ja että laitteen ja WLAN-verkon välille on
muodostettu yhteys.

Langattomat lähiverkkoyhteydet

Tärkeää:  Pidä aina jokin käytettävissä olevista
salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman
lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen
pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.
Jotta voit käyttää langatonta lähiverkkoa, sinun on luotava
langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoite (IAP). Käytä
yhteysosoitetta sellaisissa sovelluksissa, joiden on
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muodostettava yhteys Internetiin. Langaton
lähiverkkoyhteys muodostuu, kun luot datayhteyden
langattoman lähiverkon yhteysosoitteen avulla. Aktiivinen
langaton lähiverkkoyhteys katkeaa, kun katkaiset
datayhteyden. Voit myös katkaista yhteyden manuaalisesti.
Voit käyttää langatonta lähiverkkoa äänipuhelun aikana tai
silloin, kun pakettidatayhteys on käytössä. Voit olla
yhteydessä vain yhteen langattoman lähiverkon
tukiasemaan kerrallaan, mutta useat sovellukset voivat
käyttää samaa Internet-yhteysosoitetta.
Kun otat Offline-profiilin käyttöön, voit silti käyttää
langatonta lähiverkkoa, jos sellainen on käytettävissä. Muista
noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvavaatimuksia
muodostaessasi ja käyttäessäsi langatonta
lähiverkkoyhteyttä.
Jos siirrät laitteen WLAN-verkon tukiaseman kantaman
ulkopuolelle, roaming-toiminto voi asettaa laitteen
käyttämään automaattisesti toista samassa verkossa olevaa
tukiasemaa. Laite pysyy verkossa niin kauan, kuin olet sen
WLAN-tukiaseman kantaman alueella.

Vihje: Jos tarvitset laitteen ainutkertaisen MAC (Media
Access Control) -osoitteen esimerkiksi WLAN-
reitittimen asetuksia varten, kirjoita aloitusnäytössä
*#62209526#. MAC-osoite tulee näyttöön.

Langattoman lähiverkon näyttäminen
Jos haluat, että laite näyttää langattomien lähiverkkojen
(WLAN) käytettävyyden, valitse Valikko > Asetukset >
Asetukset ja sitten Yhteys > Langaton lähiv. > Näytä
WLAN-käytettäv..

Jos WLAN-verkko on käytettävissä, näytössä näkyy .

WLAN-toiminto
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > WLAN-toim..
WLAN-toiminto auttaa sinua löytämään langattoman
lähiverkon (WLAN-verkon) ja muodostamaan yhteyden
siihen. Kun avaat sovelluksen, laite alkaa etsiä käytettävissä
olevia WLAN-verkkoja ja luetteloi ne.
Valitse Valinnat ja jokin seuraavista:
● Päivitä  — Voit päivittää käytettävissä olevien WLAN-

verkkojen luettelon.
● Suodata WLAN-verkot  — Voit suodattaa WLAN-verkot

pois löydettyjen verkkojen luettelosta. Laite suodattaa
valitut verkot pois luettelosta, kun sovellus etsii WLAN-
verkkoja seuraavan kerran.

● Aloita Web-selailu  — Voit aloittaa Webin selailun
käyttämällä WLAN-verkon yhteysosoitetta.

● Jatka Web-selailua  — Voit jatkaa Webin selailua
käyttämällä parhaillaan käytössä olevaa WLAN-yhteyttä.

● Katkaise WLAN-yht.  — Voit katkaista käytössä olevan
WLAN-yhteyden.

● Tiedot  — Voit tarkastella WLAN-verkon tietoja.

Tärkeää:  Pidä aina jokin käytettävissä olevista
salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman
lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen
pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Yhteydet
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Ohjatun WLAN-verkon määritystoiminnon käyttö
aloitusnäytössä
Aloitusnäytössä ohjattu WLAN-verkon määritystoiminto
näyttää WLAN-verkkoyhteyksien ja verkkohakujen tilan. Jos
ohjattu WLAN-verkon määritystoiminto ei käynnisty
oletusarvoisesti aloitusnäytössä, voit ottaa sen käyttöön
aloitusnäytön asetuksissa. Voit tarkastella käytettävissä
olevia valintoja valitsemalla tilarivin. Tilan mukaan voit
käynnistää Web-selaimen langattoman lähiverkkoyhteyden
kautta, muodostaa yhteyden Internet-puhelupalveluun,
katkaista langattoman lähiverkkoyhteyden, etsiä
langattomia lähiverkkoja tai ottaa verkkojen etsinnän
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Jos langattomien lähiverkkojen etsintä on poissa käytöstä
etkä ole yhteydessä mihinkään langattomaan lähiverkkoon,
teksti WLAN-haku ei käytössä näkyy aloitusnäytössä. Voit
ottaa langattomien lähiverkkojen etsinnän käyttöön ja etsiä
käytettävissä olevia WLAN-verkkoja valitsemalla kyseisen
tilarivin.
Voit aloittaa käytettävissä olevien WLAN-verkkojen etsinnän
valitsemalla kyseisen tilarivin ja Etsi langaton lähiv..
Voit ottaa WLAN-verkkojen etsinnän pois käytöstä
valitsemalla kyseisen tilarivin ja sitten WLAN-haku pois
käyt..
Kun Aloita Web-selailu tai Käytä on valittu, WLAN-toiminto
luo automaattisesti yhteysosoitteen valittua langatonta
lähiverkkoa varten. Yhteysosoitetta voi käyttää myös muiden
langatonta lähiverkkoyhteyttä edellyttävien sovellusten
kanssa.

Jos valitset suojatun langattoman lähiverkon, sinua
pyydetään antamaan tarvittavat salasanat. Jos muodostat
yhteyden piilotettuun verkkoon, anna oikea verkon SSID-
tunnus.
Jos haluat muodostaa Internet-puheluyhteyden käyttämällä
löytämääsi WLAN-verkkoa, valitse kyseinen tilarivi, Käytä,
haluamasi Internet-puhelupalvelu ja WLAN-verkko, jota
haluat käyttää.

Yhteydenhallinta
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Yht.hallinta.

Käynnissä olevien yhteyksien
tarkasteleminen ja katkaiseminen
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet > Yht.hallinta.
Jos haluat nähdä avoimet datayhteydet, valitse Avoimet
datayhteydet.
Jos haluat tarkastella verkkoyhteyksiä koskevia tietoja,
valitse yhteys luettelosta ja valitse Valinnat > Tiedot.
Näytettävät tiedot määräytyvät yhteyden tyypin mukaan.
Jos haluat katkaista valitun verkkoyhteyden, valitse
Valinnat > Katkaise yhteys.
Jos haluat katkaista kaikki käynnissä olevat verkkoyhteydet
yhtä aikaa, valitse Valinnat > Katkaise kaikki.
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Langattoman lähiverkon etsiminen
Kun haluat etsiä alueella käytettävissä olevia langattomia
lähiverkkoja, valitse Käytett. olevat WLAN-verkot.
Näkyvissä on luettelo alueella käytettävissä olevista
langattomista lähiverkoista. Lisäksi näkyy verkon tila
(infrastruktuuri- tai tilapäinen toimintatila), signaalin
voimakkuuden ja verkon salauksen symbolit sekä tieto siitä,
onko laitteesta avoin yhteys verkkoon.

Jos haluat tarkastella verkon tietoja, siirry sen kohdalle ja
paina selausnäppäintä.
Kun haluat luoda verkon Internet-yhteysosoitteen, valitse
Valinnat > Määritä yhteysosoite.

14. Turvallisuus ja tiedonhallinta
Voit hallita laitteen tietoja ja ohjelmistoja ja huolehtia
laitteen ja sen sisällön suojauksesta.

Tärkeää:  Laite voi tukea vain yhtä
virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi
virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa
laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen
toiminnan.

Laitteen lukitseminen
Suojakoodi estää laitteen luvattoman käytön. Koodin
tehdasasetus on 12345.
Jos haluat lukita laitteen, paina aloitusnäytössä vasenta
virtanäppäintä ja valitse Lukitse puhelin.
Voit avata laitteen lukituksen valitsemalla Avaa,
kirjoittamalla suojakoodin ja valitsemalla OK.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse Valikko >
Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Suojaus >
Puhelin ja SIM-kortti. Anna vanha koodi ja sitten uusi koodi
kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Se
voi sisältää kirjaimia ja numeroita, ja siinä voidaan käyttää
isoja ja pieniä kirjaimia.
Kirjoita uusi koodi muistiin ja säilytä sitä varmassa tallessa
erillään laitteesta. Jos unohdat suojakoodin ja laitteesi
lukittuu, joudut viemään laitteen Nokian valtuuttamaan
huoltoon ja ehkä maksamaan siitä. Laite voidaan avata vain
lataamalla ohjelmisto uudelleen, ja laitteeseen tallentamasi
tiedot voivat hävitä.
Voit lukita laitteen myös etäyhteyden kautta lähettämällä
tekstiviestin laitteeseen. Jos haluat ottaa etälukituksen
käyttöön ja määrittää viestin tekstin, valitse Valikko >
Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Suojaus >
Puhelin ja SIM-kortti > Puhelimen etälukitus >
Käytössä. Kirjoita etälukituksen viesti ja vahvista se.
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Viestissä täytyy olla vähintään viisi merkkiä. Kirjoita teksti
muistiin, koska voit tarvita sitä myöhemmin.

Muistikortin suojaaminen
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.
Voit suojata muistikortin luvattomalta käytöltä
määrittämällä sille salasanan. Jos haluat määrittää
salasanan, valitse Valinnat > Muistikortin salasana >
Aseta. Salasanassa voi olla enintään 8 merkkiä, ja sen isot ja
pienet kirjaimet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia.
Salasana tallentuu laitteeseen. Sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä
uudelleen, kun käytät muistikorttia samassa laitteessa. Jos
haluat käyttää muistikorttia toisessa laitteessa, sinun on
annettava salasana. Kaikki muistikortit eivät tue
salasanasuojausta.
Voit poistaa muistikortin salasanan valitsemalla Valinnat >
Muistikortin salasana > Poista. Kun poistat salasanan,
muistikortin sisältöä ei ole enää suojattu luvattomalta
käytöltä.
Voit avata lukitun muistikortin valitsemalla Valinnat >
Avaa muistikortti. Anna salasana.
Jollet muista salasanaa, jolla muistikortin lukituksen voi
avata, voit alustaa kortin uudelleen, jolloin kortin lukitus
avautuu ja salasana poistuu. Kun muistikortti alustetaan,
kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Varmenteiden hallinta
Valitse Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset
asetukset > Suojaus > Varmenteiden hallinta.
Digitaalisten varmenteiden avulla tarkistetaan ohjelmien
alkuperä, mutta ne eivät takaa turvallisuutta. Varmenteita on
neljänlaisia: myöntäjän varmenteita, omia varmenteita,
luotettujen sivujen varmenteita ja laitteen varmenteita.
Suojatussa yhteydessä palvelin voi lähettää
palvelinvarmenteen laitteeseesi. Vastaanotettu varmenne
tarkistetaan laitteeseen tallennetun myöntäjän varmenteen
avulla. Saat ilmoituksen, jos palvelimen tunnustieto ei ole
aito tai jos laitteessa ei ole oikeaa varmennetta.
Voit hakea varmenteen Web-sivustosta tai vastaanottaa sen
viestinä. Varmenteita kannattaa käyttää, kun muodostat
yhteyden verkkopankkiin tai etäpalvelimeen
luottamuksellisten tietojen siirtoa varten. Varmenteita
kannattaa käyttää myös, jos haluat vähentää virusten ja
muiden vahingollisten ohjelmien vaaraa ja varmistaa
ohjelmien aitouden niitä haettaessa ja laitteeseen
asennettaessa.

Vihje: Kun lisäät uuden varmenteen, tarkista sen
aitous.

Varmenteen tietojen tarkasteleminen
Voit olla varma palvelimen aitoudesta vain, kun palvelimen
varmenteen allekirjoitus ja voimassaoloaika on tarkistettu.
Jos haluat tarkastella varmenteen tietoja, avaa jokin
varmennekansio, valitse varmenne ja valitse sitten
Valinnat > Varmennetiedot.
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Näyttöön voi tulla jokin seuraavista merkinnöistä:
● Varmenne ei ole luotettu  — Et ole määrittänyt mitään

sovellusta käyttämään varmennetta. Voit joutua
muuttamaan luotettavuusasetuksia.

● Varmenne ei ole enää voimassa  — Valitun varmenteen
voimassaoloaika on päättynyt.

● Varmenne ei vielä voimassa  — Valitun varmenteen
voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.

● Varmenne vioittunut  — Varmennetta ei voi käyttää. Ota
yhteys varmenteen myöntäjään.

Varmuuskopiointi
Valitse Valikko > Sovellukset > Tiedonhall. >
Tied.hallinta.
On suositeltavaa varmuuskopioida laitteen muisti
säännöllisesti muistikortille tai yhteensopivaan
tietokoneeseen.
Jos haluat varmuuskopioida tietoja laitteen muistista
muistikortille, valitse Valinnat > Kopioi puhelimen
muisti.
Voit palauttaa tiedot muistikortilta laitteen muistiin
valitsemalla Valinnat > Palauta muistikortilta.
Voit myös muodostaa yhteyden laitteen ja yhteensopivan
tietokoneen välille ja varmuuskopioida tiedot käyttämällä
Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa.

Sovellusten hallinta
Sovellusten hallinnassa voit tarkastella laitteeseen
asennettuja ohjelmistopaketteja. Voit tarkastella
asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja
määrittää sovellusten asetuksia.
Laitteeseen voi asentaa kahdentyyppisiä sovelluksia ja
ohjelmistoja. Tyypit ovat seuraavat:
● Java™-tekniikkaan perustuvat JME-sovellukset, joiden

tiedostotunniste on .jad tai .jar.
● Muut Symbian-käyttöjärjestelmään sopivat sovellukset ja

ohjelmistot, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx.
Asenna vain sellaisia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia
laitteesi kanssa.

Sovellusten ja ohjelmiston asentaminen 
Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta
tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaa
multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla
yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit
asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston
Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.
Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:

   .sis. tai .sisx-sovellus
   Java-sovellus
   sovellusta ei ole asennettu kokonaan
   sovellus on asennettu massamuistiin
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   sovellus on asennettu muistikortille

Tärkeää:  Asenna ja käytä sovelluksia ja muita
ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed
-allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä
sovelluksia.
Huomioi seuraava ennen asennusta:
● Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten

sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai
valmistajaa, valitse Valinnat > Näytä tiedot.
Saat sovelluksen varmenteen tiedot näkyviin valitsemalla
Tiedot: > Varmenteet: > Näytä tiedot.

● Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai
korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit
palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on
alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen
varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat
palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja
asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä
asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.
Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos
se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta
varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa
valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet .jar-tiedostoa,
sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava
käyttäjätunnus ja salasana. Saat ne sovelluksen
toimittajalta tai valmistajalta.

Voit asentaa sovelluksen tai ohjelmiston seuraavasti:

1. Valitse  > Asennus > Sovell. hall. ja etsi
asennustiedosto. Voit vaihtoehtoisesti etsiä
asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai
valita Viestit > Saapuneet ja avata viestin, joka sisältää
asennustiedoston.

2. Valitse Sovellusten hallinnassa Valinnat > Asenna. Voit
käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla
asennustiedoston.
Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä
koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole
digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa
näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma
sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen valitsemalla sen. Jos
sovellukselle ei ole määritetty oletuskansiota, se asentuu
päävalikon Asennus-kansioon.
Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai
poistettu ja milloin, valitse Valinnat > Näytä loki.

Tärkeää:  Laite voi tukea vain yhtä
virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi
virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa
laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen
toiminnan.
Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia,
asennustiedostot (.sis, .sisx) jäävät laitteen muistiin.
Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden
tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän
varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot
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yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston
avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista
tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite,
poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-
kansiosta.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen
Valitse Valikko > Asetukset > Tiedonhall. > Sovell.
hall..
Selaa ohjelmistopaketin kohdalle ja valitse Valinnat >
Poista. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä.
Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos
sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen
varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat
ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja
ei ehkä voi enää avata.
Ohjelmistopaketin poistaminen voi vaikuttaa sellaisten
ohjelmistopakettien toimintaan, jotka tarvitsevat poistettua
ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun
ohjelmistopaketin ohjeista.

Synkronointi
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteydet >
Synkronointi.

Synkronointi-sovelluksen avulla voit synkronoida laitteesi
muistiinpanot, kalenterimerkinnät, teksti- ja
multimediaviestit, selaimen kirjanmerkit ja yhteystiedot
yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevien
yhteensopivien sovellusten kanssa.
Voit saada synkronointiasetuksia erityisessä tekstiviestissä
palveluntarjoajalta.
Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat
asetukset.
Kun avaat Synkronointi-sovelluksen, oletusprofiili tai
aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin. Jos
haluat muokata profiilia, selaa synkronoitavan kohteen
kohdalle ja sisällytä se profiiliin valitsemalla Valitse tai
poista se profiilista valitsemalla Poista val..
Voit hallita synkronointiprofiileja valitsemalla Valinnat ja
sitten haluamasi vaihtoehdon.
Voit synkronoida tiedot valitsemalla Valinnat >
Synkronoi. Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen
päättymistä, valitse Peruuta.

15. Asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Asetukset.
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Voit määrittää ja muuttaa erilaisia laitteen asetuksia.
Asetusten muuttaminen vaikuttaa laitteen toimintaan
useissa sovelluksissa.
Osa asetuksista voi olla määritetty laitteeseen valmiiksi.
Lisäksi palveluntarjoaja voi lähettää asetuksia
erikoisviesteinä. Tällaisia asetuksia ei voi ehkä muuttaa.
Valitse asetus, jota haluat muokata, ja muokkaa arvoja
jollakin seuraavista tavoista:
● Vaihda kaksiarvoisen (esimerkiksi käytössä tai ei

käytössä) asetuksen arvo.
● Valitse arvo luettelosta.
● Avaa tekstieditori ja kirjoita arvo.
● Muuta arvoa selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Yleiset asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yleiset
asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
● Muokkaus  — Voit muuttaa näytön asetuksia ja muokata

laitteen yksilölliseksi.
● Päivä ja aika  — Voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan.
● Lisälaitteet  — Voit määrittää lisälaitteiden asetukset.
● Tunnist. asetuks.  — Voit muuttaa tunnistimen

asetuksia.
● Suojaus  — Voit määrittää suojausasetukset.
● Alkup. asetukset  — Voit palauttaa laitteen alkuperäiset

asetukset.

● Paikannus  — Voit määrittää GPS-sovellusten
paikannusmenetelmän ja palvelimen.

● Kannen toim.  — Voit muuttaa liukukannen asetuksia.
● Hae asetukset  — Voit avata Plug and Play -

mobiilipalveluiden Web-sivun ja hakea asetuksia
laitteeseen.

Puhelimen asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Asetukset ja Puhelin.
Valitse jokin seuraavista:
● Puhelu  — Voit määrittää yleiset puheluasetukset.
● Soitonsiirto  — Voit määrittää soitonsiirron asetukset.
● Puhelunesto  — Voit määrittää puheluneston asetukset.
● Verkko  — Voit muokata verkkoasetuksia.

Yhteysasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Asetukset ja Yhteys.
Valitse jokin seuraavista:
● Bluetooth  — Voit muokata Bluetooth-asetuksia.
● USB  — Voit muokata datakaapelin asetuksia.
● Verkkokohteet  — Voit määrittää uusia tai muokata

aiemmin määritettyjä yhteysosoitteita. Palveluntarjoaja
on saattanut määrittää osan yhteysosoitteista tai kaikki
yhteysosoitteet valmiiksi, eikä niitä silloin ehkä voi luoda,
muokata tai poistaa.

● Pakettidata  — Voit määrittää, milloin pakettidataverkko
liitetään, ja kirjoittaa pakettidatayhteyden
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oletusyhteysosoitteen nimen, jos käytät laitetta
tietokoneen modeemina.

● Langaton lähiv.  — Voit määrittää, että laitteen näytössä
näkyy ilmaisin, kun langattomia lähiverkkoja (WLAN) on
käytettävissä. Voit määrittää myös sen, kuinka usein laite
etsii verkkoja.

● Videon jako  — Voit ottaa videon jaon käyttöön, valita
SIP-profiilin videon jakoa varten ja määrittää videon
tallennusasetukset.

● SIP-asetukset  — Voit tarkastella SIP (Session Initiation
Protocol) -profiilia tai luoda sellaisen.

● XDM-asetukset  — Voit luoda XDM-profiilin. Monet
yhteyssovellukset, kuten Olotila-palvelu, edellyttävät
XDM-profiilia.

● Olotila  — Voit muokata Olotila-palvelun (verkkopalvelu)
asetuksia. Jos haluat rekisteröityä palvelun käyttäjäksi,
ota yhteys palveluntarjoajaan.

● Etälevyasemat  — Voit liittää laitteen etälevyasemaan.
● Kokoonpanot  — Voit tarkastella tai poistaa luotettuja

palvelimia, joista laite voi vastaanottaa palveluasetuksia.
● Yht.os. hallinta  — Voit rajoittaa pakettidatayhteyksiä.

Sovelluksen asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Asetukset ja Sovellukset.
Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

16. Pikavalinnat
Tässä esitellään joitakin laitteessa käytettävissä olevia
näppäimistön pikavalintoja. Käyttämällä pikavalintoja voi
tehostaa sovellusten käyttöä.

Pikavalinnat
Yleiset pikavalinnat

Virtanäppäin Voit kytkeä laitteeseen virran ja
katkaista virran pitämällä näppäintä
alhaalla.
Voit siirtyä profiilista toiseen
painamalla näppäintä kerran.

# Pitämällä #-näppäintä painettuna voit
ottaa Äänetön-profiilin käyttöön tai
pois käytöstä.

* Pitämällä *-näppäintä painettuna voit
ottaa Sano ja soita -sovelluksen
käyttöön.

Ctrl + C Painamalla Ctrl + C voit kopioida tekstiä.
Ctrl + V Painamalla Ctrl + V voit liittää tekstiä.
Ctrl + X Painamalla Ctrl + X voit leikata tekstiä.
Ctrl + A Painamalla Ctrl + A voit valita kaiken.

Pikavalinnat
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Ctrl + U Painamalla Ctrl + U voit alleviivata
tekstiä.

Ctrl + I Painamalla Ctrl + I voit kursivoida
tekstiä.

Ctrl + B Painamalla Ctrl + B voit lihavoida
tekstiä.

Aloitusnäyttö

Vasen
valintanäppäin + *

Voit lukita näppäimistön ja avata
lukituksen.

Soittonäppäin Voit avata puhelulokin.
0 Voit avata aloitussivusi Web-selaimessa

pitämällä tätä näppäintä painettuna.
1 Voit soittaa vastaajaan pitämällä tätä

näppäintä alhaalla.
Numeronäppäime
t (2–9)

Voit soittaa puhelinnumeroon
pikavalinnan avulla. Voit ottaa
pikavalintatoiminnon käyttöön
valitsemalla Valikko > Asetukset >
Asetukset ja Puhelin > Puhelu >
Pikavalinta.

Näppäimistön Web-pikavalinnat

* Voit suurentaa sivulla olevaa kohdetta.
# Voit pienentää sivulla olevaa kohdetta.

0 Voit siirtyä aloitussivulle.
1 Voit avata Kirjanmerkit-kansion.
2 Voit avata hakuikkunan.
3 Voit palata edelliselle sivulle.
5 Voit tarkastella aktiivisia sivuja.
8 Voit tarkastella sivunäkymää.
9 Voit avata valintaikkunan, johon voit

kirjoittaa uuden Web-osoitteen.

Näppäimistön Web-pikavalinnat

+ Voit suurentaa sivulla olevaa kohdetta.
- Voit pienentää sivulla olevaa kohdetta.
h Voit siirtyä aloitussivulle.
b Voit avata Kirjanmerkit-kansion.
f Voit avata hakuikkunan.
p Voit palata edelliselle sivulle.
w Voit tarkastella aktiivisia sivuja.
o Voit tarkastella sivunäkymää.
g Voit avata valintaikkunan, johon voit

kirjoittaa uuden Web-osoitteen.

Pikavalinnat
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17. Ympäristönsuojeluvihjeitä
Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella
ympäristöä.

Säästä energiaa
Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta,
irrota laturi pistorasiasta.
Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:
● Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet,

kun et tarvitse niitä.
● Vähennä näytön kirkkautta.
● Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua

tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on
käytettävissä laitteessa.

● Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja
soittoäänet.

Kierrätä
Useimmat Nokia-puhelimessa käytetyt materiaalit ovat
kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden
kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/
werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta
www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen
kierrätyspisteeseen.

Säästä paperia
Tämä opas helpottaa laitteen käyttöön ottamista. Tarkempia
tietoja on laitteen omassa ohjeessa (valitse useimmissa
sovelluksissa Valinnat > Ohjeet). Lisätietoja on osoitteessa
www.nokia.com/support.

Lue lisää
Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa
www.nokia.com/ecodeclaration.

Ympäristönsuojeluvihjeitä
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Lisälaitteet
Varoitus:  Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja

lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän
mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä
laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan
takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti

hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa
tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.
Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat
laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota
kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku
Akku- ja laturitiedot
Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä
laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4U-akun kanssa. Nokia
voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän
laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero
voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien
tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.
Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta
se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat
huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain
Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian
hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta
varten.
Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava
kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se
sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi
kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli

tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa
puheluja.
Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja
irrota laturi aina ennen akun poistamista.
Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun
laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi
laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos
täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään
ajan myötä.
Vältä äärilämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25
°C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun
tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku,
ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen
alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.
Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua
jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai
kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja
negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat
metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua
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esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa.
Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa
akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos
mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen
sekaan.
Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai
revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä
akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli
näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai
hakeudu lääkäriin.
Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai
asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen
tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille
nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.
Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun
käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa
tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai
akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja
epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen
tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan
käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa
pienten lasten ulottuvilta.

Tärkeää:  Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain
arvioita. Todelliseen suorituskykyyn vaikuttaa moni tekijä,
kuten verkko-olosuhteet, valitut laiteasetukset, käytetyt (tai
taustalla suoritettavat) toiminnot, akun kunto ja ympäristön
lämpötila. Laitteella soittaminen vaikuttaa sen

valmiusaikaan, ja laitteen pitäminen valmiustilassa
vaikuttaa sen puheaikaan.

Ohjeet Nokian akun aitouden
tunnistamista varten
Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi.
Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta
se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta
jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen
1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun

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

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

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei
anna täydellistä varmuutta akun
aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan
aitoutta tai jos sinulla on vähänkään
syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on
hologrammitarra, ei ole aito Nokian
akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita

Akku
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se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai
lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

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

Laitteen ylläpito ja huolto
Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu
laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat
ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.
● Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset

nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka
syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista
akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat
akun takaisin paikalleen.

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

● Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat
lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä
muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

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

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

● Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista

laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla
kankaalla.

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

● Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä
vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset
tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla
radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

● Käytä latureita sisällä.
● Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää

(esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnät).
● Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi

se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida)
säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia
lisälaitteita.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja
pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja
edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen
ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet

Laitteen ylläpito ja huolto
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osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/
werecycle.

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai
pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti,
tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja

akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote
on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan
unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää
ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-
Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja
Pienet lapset
Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat
sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö
Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat
suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa
korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2
senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa
sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla
etäisyydellä kehosta.
Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista
yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta,
kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä
koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.
Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai
muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska
niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet
Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat
haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen
toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen
valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on
riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa
vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan
säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka
ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että
langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä
kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten
sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta
vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti
aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee
toimia seuraavasti:
● Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä

lääketieteellisestä laitteesta.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja
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● Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
● Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen

laitteeseen nähden.
● Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että

se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
● Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan

ohjeita on noudatettava.
Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä
kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys
terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet
Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin
asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin
järjestelmiin, kuten elektronisiin
polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin
jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin.
Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.
Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa
sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla
vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti,
että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla
paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä
nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa

tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista,
että turvatyynyt täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai
lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.
Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista.
Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi
vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet
Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella.
Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät
voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa
ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta
virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä.
Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen
jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja
räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten,
mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla
ajoneuvon moottori kehotetaan sammuttamaan, veneiden
kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja
varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai
hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi
tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa
käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania),
voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Tärkeää:  Tämä laite käyttää radiosignaaleja,
langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä
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käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin
välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota
käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon
puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä
matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta,
jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata
kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan
langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä,
kuten hätätilanteissa.
Näin soitat hätäpuhelun:
1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että

signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään
myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
● Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
● Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi

puhelurajoitukset.
● Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.

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

3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

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

Hyväksyntätietoja (SAR)
Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat
altistumista radioaalloille.
Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on
suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa
annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.
Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut
nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien
tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus
iästä ja terveydentilasta riippumatta.
Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista
koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka
tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-
suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma
(W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa
kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään
normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä
lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen
todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle
enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain
verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan
tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä
käyttäjä on verkon tukiasemaa.
ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä
tätä laitetta korvalla on 1,01 W/kg.
Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-
arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten
raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen
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mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa
osoitteessa www.nokia.com.
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