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riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra dett
dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

EXPORTREGLERING
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■ Åtgärder
Tryck på

Tryck snabbt på en knapp och släpp den.

Tryck på och håll ner
Tryck på en knapp och håll ner den i två till tre sekunder och släpp den se

Ringa ett samtal
Knappa in ett telefonnummer och tryck på Ring (den vänstra telefonkna

Svara på ett samtal
Tryck på Ring eller välj Alt. > Svara.

Svara under ett samtal 
Tryck på Ring.

Avsluta ett samtal
Tryck på Avsluta (den högra telefonknappen) eller välj Alt. > Avsluta sam

Avvisa ett samtal
Tryck på Avsluta för att vidarekoppla samtalet till röstbrevlådan.

Stänga av ljudet
Välj Alt. > Tyst under ett samtal.
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Återuppringning
Tryck två gånger på Ring.
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Justera samtalsvolymen
Tryck bläddringsknappen åt vänster eller höger under ett samtal.

Använda menyn under ett samtal
Välj Alt. under ett samtal.

Spara namn och nummer
Knappa in ett nummer. Välj Spara. Skriv ett namn. Välj OK.

Använda snabbuppringningsknappar
Tryck på och håll ner en knapp (2–8). Du måste tilldela en knapp till ett 
nummer i telefonboken.

Söka efter ett namn
Välj Kont. > Sök.

Kontrollera röstmeddelanden
Tryck på och håll ner knappen 1    (Mer information finns hos din 
tjänsteleverantör).

Skriva textmeddelanden
Välj Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Skapa medd. eller tryck
bläddringsknappen åt vänster. Skriv meddelandet.
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Skicka textmeddelanden
Välj Sänd i meddelandefönstret. Skriv in mottagarens telefonnummer eller sök 

nde av 

an det 
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efter det i dina kontakter och tryck på OK. Meddelandetjänsten är beroe
tjänsteleverantören.

Läsa nya meddelanden
Om meddelanden mottagna visas i displayen väljer du Visa och väljer sed
meddelande som du vill läsa.

Svara på ett meddelande
Välj Svara. Skriv ditt svarsmeddelande. Välj Sänd.
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Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. L
användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT
Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där d
vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla 
händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand

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

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

STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN
Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar i
flygplan.

STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER
Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle 
kemikalier.

STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING
Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.
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ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT
Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. 
Vidrör inte antennen i onödan.

d 
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erna i 

ryck på 
ill 
er dig. 
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KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificera
personal.

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

VATTENBESTÄNDIGHET
Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

SÄKERHETSKOPIOR
Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all vikti
information som du lagrat i telefonen.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktion
dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

NÖDSAMTAL
Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. T
Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå t
startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du befinn
Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



11

■ Om enheten
Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-
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, GSM 1800- och GSM 1900-nätet. Se ”Telefoninformation” på sidan 14 om du vill 
identifiera din enhetsmodell. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras perso
integritet och lagstadgade rättigheter.

Varning: Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklocka
måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar e
fara.

■ Nättjänster
Innan du kan använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör. Många av enh
funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgäng
alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med opera
innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instru
för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsn
som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte al
språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska urkopplas eller inte aktiveras för en
så fall visas de inte på enhetens meny. Kontakta operatören om du vill ha mer inform

Denna trådlösa enhet är en 3GPP GSM Release 99-terminal som hanterar GPRS-tjäns
Den är dessutom utformad för att hantera Release 4 GPRS-nät. Det kan emellertid up
vissa kompatibilitetsproblem i vissa Release 97 GPRS-nät. Kontakta operatören om d
veta mer. 

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vi
funktioner i enheten kräver att nätet hanterar denna teknik.
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■ Delat minne
Enheten har tre olika minnen. Namn, textmeddelanden, SMS-e-post, röstmärken, kalender 

r. Det 
m. När 
en 

 många 
r 
 som 

er.
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och anteckningar delar på det första minnet. Det andra delade minnet används för 
multimediameddelanden, filer som lagras i ditt Galleri och konfigurationsinställninga
tredje delade minnet används av e-postprogrammet samt Java-spel och Java-progra
du använder en eller flera av dessa funktioner, kan det minska den tillgängliga mängd
minne som används av andra funktioner som delar samma minne. Om du t.ex. sparar
objekt i Galleri kan det ta upp allt tillgängligt minne i det andra minnet. Enheten visa
eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion
delar minne. I så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätt
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Gratulerar till inköpet av mobilenheten Nokia 6822. Enheten har många pra
funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. kalender, klocka, alarm och e
inbyggd kamera. Du kan använda kameran för att spela in videoklipp och ta 
Bilderna kan du t.ex. använda som bakgrunder i passningsläge eller som 
miniatyrer i Kont.. Mer information finns i ”Kamera” på sidan 93. 

Enheten har även följande funktioner:

• Multimediameddelanden, se ”Multimediameddelanden (nättjänst)” på 
sidan 50.

• Chatt, se ”Chatt” på sidan 62.

• Kontakter med tillgänglighetsbevakning, se ”Min tillgänglighet” på sidan

• E-postprogram, se ”E-post (nättjänst)” på sidan 54.

• EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), se ”GPRS” på sidan 125.

• J2ME™ Java 2 Micro Edition, se ”Program” på sidan 103.

• XHTML-webbläsare, se ”Webb” på sidan 109.

• Bluetooth-anslutning, se ”Konfigurera en Bluetooth-anslutning” på sida

■ Upphovsrättsskydd
Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kopiera
ändras, överförs eller vidarebefordras.
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■ Kontakta Nokia
Om du behöver ringa Nokia Customer Care, nätoperatören eller 

ller en 
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tjänsteleverantören måste du ange specifik information om enheten (se 
”Telefoninformation” på sidan 14). 

Ha utrustningen till hands när du ringer för att få information om enheten e
tilläggsprodukt. Om en Nokia-representant frågar en specifik fråga om 
tilläggsprodukten måste du ha den tillgänglig. 

Nokia-support på webben
Gå till www.nokia.com/support eller lokal Nokia-webbplats för den senaste
versionen av den här handboken samt mer information, nedladdningar och 
tjänster för din Nokia-produkt.

Telefoninformation
Information om enheten finns på etiketten på 
enhetens baksida under batteriet (se ”Ta av 
telefonens bakstycke” på sidan 17). På 
etiketten hittar du modell- och serienummer 
samt följande: 

• Typ (RM-69)

• Modell (t.ex. Nokia 6822)

• IMEI (International Mobile Equipment 
Identity)
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1. Översikt av telefonen
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Ström-brytare (1)

Höger väljarknapp 
(2)

Avsluta (3)

Knappsats (4)

Mikrofon (5)

Pop-Port-kontakt 
(6)

Kontakt för laddare 
(7)

Ring (8)

Vänster väljarknapp 
(9)

Bläddrings-knapp i 
5 riktningar (10)

Display (11)

Högtalare (12)
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Vänster väljarknapp (tangentbordet öppet) (13)

Hörsnäcka (14)
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

IR-port (15)

Kameralins (16)
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2. SIM-kort och batteri
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Var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut SIM-kortet eftersom det ka
skadas om det repas eller böjs.

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhål
småbarn. 

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortet
tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören, nätoper
eller en annan försäljare.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

■ Ta av telefonens bakstycke
Tryck knappen på bakstycket mot enhetens 
nederdel (1) och lyft samtidigt av bakstycket från 
enheten (2).

■ Sätta i SIM-kort och batteri
Viktigt: Sätt i batteriet exakt som på bilden. Batteriets kontakter måste va
riktade mot kontakterna på enheten för att enheten ska fungera.
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a den 

kortet 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren till höger (4) och öppn
genom att lyfta den (5).

Sätt i SIM-kortet i SIM-korthållaren (6).

Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på 
är vänt nedåt. Stäng SIM-korthållaren (7) och skjut den på plats (8).
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cket 
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Rikta bakstycket mot låsspärrarna på telefonens skal (9) och skjut in baksty
tills det låses på plats (10).
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■ Ladda batteri
Varning:  Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för 

onens 
.

gar i 
 
uter 

a. När 
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användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telef
typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. 
Så här laddar du batteriet:

1. Sätt i laddaren i ett vanligt vägguttag.

2. Sätt i laddarens kontakt i det runda 
uttaget på enhetens undersida.

Efter några sekunder börjar batteristapeln 
på displayen att rulla uppåt och nedåt. 
Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan 
laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan enheten kan användas.

Du kan använda enheten medan laddaren är ansluten.

Batteriet BL-5C ger upp till 3,5 timmars samtalstid och varar i upp till 14 da
passningsläge. Driftstiderna är uppskattningar och kan variera beroende på
nätverksförhållanden och användning. Det tar ungefär 1 timme och 30 min
att ladda batteriet med laddaren ACP-12 när enheten är i passningsläge.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgänglig
du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden
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3. Om telefonen

ayen. 
under. 
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■ Hjälp på telefonen
Många funktioner har en kort beskrivning (hjälptext) som kan visas på displ
Om du vill se hjälptexten bläddrar du till en funktion och väntar i ca. 15 sek
Välj Merför att visa hela beskrivningen (vid behov) eller välj Tillbaka för att 
avsluta. 
För information om hur du aktiverar/inaktiverar hjälptexten, se 
”Telefoninställningar” på sidan 86.

■ Startskärm (passningsläge)
Startskärmen är grundskärm och anger att enheten är i passningsläge.

[1] Namnet på tjänsteleverantören kan visas här.
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[2] Ton för signalstatus - Ju högre stapeln är, desto bättre är signalstyrkan.

[3] Signal för batteristatus – Ju högre stapeln är, desto mer kraft finns det kvar i 

n Gå 

s 
e 

e 
er en 
an 83.

påt.
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batteriet.

[4] Vänster väljarknapp – Vänster väljarknapp i passningsläge öppnar meny
till. Mer information finns i ”Alternativ för Gå till” på sidan 84.

[5] Meny – Tryck på bläddringsknappen för att välja den funktion som visa
längst ner i mitten i (det mellersta väljarområdet) i displayen. I passningsläg
trycker du på bläddringsknappen för att öppna Meny. 

[6]  Höger väljarknapp – Om du trycker på Höger väljarknapp i passningsläg
öppnas antingen menyn Kont. (standard), en tjänsteleverantörs hemsida ell
användaranpassad funktion. Mer information finns i ”Egna genvägar” på sid

■ Antenn
Enheten har en inbyggd antenn. Håll enheten som på bilden med antennen riktad up

Obs: Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig 
kroppskontakt med antennen när enheten är påslagen. Kontakt 
med antennen påverkar samtalets kvalitet, och kan göra att 
enheten förbrukar mer ström än annars. Genom att undvika 
kroppskontakt med antennen när du använder enheten 
optimerar du antennens prestanda och batteriets livslängd.
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■ Grundläggande information om telefonen
Enheten kan antingen användas med tangentbordet öppet eller stängt. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Håll i enheten med båda händerna och öppna tangentbordet enligt 
anvisningarna på bilden.
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2. Dra ut tangentbordet tills det klickar på plats.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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3. Placera enheten vågrätt och håll den som bilden visar.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



26

■ Huvudfunktioner (tangentbordet stängt)
Strömbrytare (1) slår på och stänger av 

änds 

ktion 

er 
ner 
å 

s i fyra 
ppen 
tivet. 

.

 

nast 

ler går 
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enheten. När knappsatsen låses t
enhetens display i ungefär 15 
sekunder.

Väljarknappen (2) har ingen fun
när tangentbordet är stängt.

Vänster väljarknapp (3) och hög
väljarknapp (3) har olika funktio
beroende på den text som visas p
displayen ovanför knapparna.

Bläddringsknappen (4) kan flytta
riktningar. Om du trycker på kna
väljs det markerade menyalterna
Mer information finns i 
”Bläddringsknappen” på sidan 28

Ring(5) används för att ringa upp
nummer och svara på samtal. I 
passningsläge visas listan över se
uppringda nummer. 

Avsluta (6) avslutar ett samtal el
ur en vald funktion. 
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Knappsatsen (7) används för att skriva in siffror och tecken.

Obs: Symbolen för mobilt Internet på knappen 0 finns inte på alla enheter.

er och 
app 
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■ Huvudfunktioner (tangentbordet öppet)
När tangentbordet öppnas roterar tecknen på displayen 90 grader och vänst
höger  väljarknapp byter plats. Hjälptexten vid vänster och höger  väljarkn
ändras inte.

Belysningsknappen (1) slår på och stänger av ljuset på tangentbordet.

Strömbrytaren (2) slår på och stänger av enheten.
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Bläddringsknappen (3) kan flyttas i fem riktningar. 
Om du trycker på knappen väljs det markerade 

er 

läge 

iv som 

nder 
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menyalternativet.

Backsteg (4) raderar tecken.

Specialtecken (5) öppnar en uppsättning med 
tecken och symboler när du skriver.

Skift (6) används för att skriva stora bokstäver och 
symboler. Du kan antingen trycka på Skift först och sedan på en tangent ell
trycka på båda tangenterna samtidigt.

Mellanslagstangenterna (7) infogar ett mellanslag.

Ring (8) används för att ringa upp nummer och svara på samtal. I passnings
visas listan över senast uppringda nummer.

Vänster väljarknapp (9) och Höger väljarknapp (9) väljer det menyalternat
visas ovanför knappen.

Avsluta (10) avslutar ett samtal eller går ur en funktion.

Retur (11) påbörjar en ny rad när du skriver. 

■ Bläddringsknappen
   Bläddringsknappen (fem riktningar) har ett antal olika funktioner:

• Bläddrar i listor

• Flyttar markören uppåt, nedåt, till vänster och höger när du skriver, anvä
kalendern och i vissa spelprogram.
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• Väljer ett aktivt menyalternativ (eller bekräftar ett val) om du trycker på den

• Justerar volymen, tryck åt vänster (för att sänka volymen) och åt höger (för att 

 

jänst)” 

 

s är 

st)” på 

å 
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höja volymen) under ett samtal

• Aktiverar kameran när du trycker uppåt i passningsläge

• Öppnar textredigeringsskärmen för att skriva ett textmeddelande när du
trycker åt vänster i passningsläge

• Öppnar kalendern när du trycker åt höger i passningsläge

• Öppnar kontaktlistan när du trycker nedåt i passningsläge

■ Symboler och ikoner
Följande ikoner kan visas i passningsläge:

 – Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se ”SMS (nätt
på sidan 45.

 – Enheten har registrerat ett missat samtal. Se ”Samtalsregister” på
sidan 69.

 eller – Enheten är ansluten till chattjänsten och tillgänglighetsstatu
online respektive offline. Se ”Chatt” på sidan 62.

 - Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till 
chattjänsten. Se ”Chatt” på sidan 62.

 – Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se ”SMS (nättjän
sidan 45.

 – Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se ”Röstmeddelanden” p
sidan 57.
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 - Enhetens knappsats är låst. Se ”Låsa knapparna (knapplås)” på sidan 36.

 – Enheten är inställd på profilen Ljudlös. Se ”Profiler” på sidan 82.
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 – Alarmet är inställt på På. Se ”Alarm” på sidan 95.

 – GPRS-anslutningsläget Alltid online är valt och GPRS-tjänsterna är 
tillgängliga.

 – Du tar emot eller ringer ett samtal när du är ansluten till GPRS. GPRS
pausas.

 – Det finns en aktiv GPRS-anslutning.

 – Vidarekoppla alla samtal. Alla samtal vidarekopplas till ett annat num
Om du har två telefonlinjer anges linje 1 med symbolen  och linje 2 med
symbolen .

 – Om du har två telefonlinjer anger denna symbol att du använder linje 2
”Samtalsinställningar” på sidan 86.

 – Samtal är begränsade till en sluten grupp. Se ”Säkerhetsinställningar”
sidan 89.

 – Den tidsinställda profilen är vald. Se ”Profiler” på sidan 82.

 – Den inbyggda handsfree-funktionen är aktiv. Se ”Högtalare” på sidan

,  eller  – En tilläggsprodukt är ansluten till enheten, t.ex. headse
handsfree eller Nokia-slinga.

 – Symbol för Bluetooth-anslutning. Se ”Konfigurera en Bluetooth-
anslutning” på sidan 121.
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4. Grundläggande åtgärder
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■ Slå på och stänga av enheten
1. Du slår på och stänger av enheten genom att trycka på och 

hålla ner strömbrytaren som på bilden.

Om Sätt i SIM-kort eller SIM-kortet kan inte användas 
visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt ska du 
kontakta tjänsteleverantören.

2. Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din 
PIN-kod (visas som ****) och trycker på OK.

3. Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetsk
trycker på OK.

Mer information finns i ”Koder” på sidan 37.

■ Ställa in tid
Välj Meny> Inställningar >Tids- och datuminställningar > Klocka >Ställ in t
Skriv in tiden (i formatet hh:mm) och tryck påOK >am eller pm.

■ Ringa och ta emot samtal
Med knappsatsen – Knappa in telefonnumret (inklusive riktnummer) och tr
Ring. Tryck på Radera om du vill radera tecken till vänster om markören. Om
avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på Avsluta.
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Med kontaktlistan – Från startskärmen trycker du bläddringsknappen nedåt för 
att visa dina kontakter. Bläddra till den kontakt du vill ringa till och tryck på Ring 

Ring 
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för att ringa samtalet.

Ring upp senast slagna telefonnummer – Från startskärmen trycker du på 
två gånger.

Ringa ett  utlandssamtal – Tryck på *  två gånger för att mata in det 
internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet). Knappa sedan in 
landsnumret, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och 
telefonnumret.

Svara på eller avvisa ett samtal – Tryck på Ring för att besvara samtalet oc
Avsluta för att avvisa det. Om Vidarekoppla vid upptaget är inställt på 
vidarekoppling till röstbrevlådan, vidarekopplas det avvisade samtalet dit. O
denna funktion inte är aktiverad, avvisas samtalet.

Om du väljer Ljud av stängs bara ringsignalen av. Du kan antingen besvara e
avvisa ett inkommande samtal.

Besvara ett samtal när knappsatsen är låst – Se ”Låsa knapparna (knapplås
sidan 36.

Snabbuppringningsknappar – Se ”Snabbuppringning” på sidan 79.

Samtal väntar – Se ”Samtalsinställningar” på sidan 86. 
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■ Justera volymen i hörsnäckan
Om du vill höja volymen under ett samtal trycker du bläddringsknappen åt höger. 
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Om du vill sänka volymen under ett samtal trycker du bläddringsknappen å
vänster. 

När du justerar volymen visas en volymnivåstapel i displayen. Mer informati
volymkontroll finns i ”Samtalsinställningar” på sidan 86.

Du kan bara justera volymen i hörsnäckan under ett samtal.

■ Högtalare
Varning:  Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eft
volymen kan vara extremt hög.

Du kan använda enheten som en högtalare under ett samtal. 

För att slå på högtalaren under ett samtal väljer du Högtalare. 

För att koppla från högtalaren under ett samtal väljer du Telefon.
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5. Telefonmeny
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Du kan visa enhetens olika funktioner via huvudmenyn. Använd menyerna o
undermenyerna för att välja eller visa objekt och anpassa enhetens funktion

Obs: En del nätoperatörer beställer enheter som är särskilt programmerade fö
nät. Alla funktioner kanske inte visas på menyn.

I passningsläge trycker du på bläddringsknappen för att öppna Meny. Det fö
menyobjektet visas. 

Du kan visa menyn som en lista eller som ikoner:

Listvy – Listvyn visas som standard för huvudmenyn. 
Bläddra uppåt och nedåt för att visa de olika funktionerna i 
huvudmenyn.

Ikoner – Information om hur du växlar mellan vyerna Lista 
och Ikoner finns i ”Displayinställningar” på sidan 84. I vyn 
Ikoner bläddrar du uppåt, nedåt, till höger och till vänster 
för att gå igenom ikonerna i huvudmenyn.

I vyn Ikoner är ikonen för den valda menyn markerad och 
menyns namn visas längst upp på displayen.

När du bläddrar igenom menyerna visas det aktuella 
menynumret längst upp till höger på displayen. Nedanför 
menynumret visas en rullningslist med en rullningsruta. 
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Fliken flyttas upp eller ner när du bläddrar igenom menyerna och visar var du 
befinner dig i menystrukturen.

ående 
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Öppna ett menyobjekt – Bläddra till objektet och välj det.

Öppna en undermeny – Om en meny innehåller undermenyer använder du 
bläddringsknapparna för att markera en meny och väljer sedan menyn.

Gå tillbaka till föregående meny – Välj Tillbaka för att gå tillbaka till föreg
meny eller undermeny.

Gå tillbaka till startskärmen – Tryck på Avsluta från valfri meny.
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6. Telefonsäkerhet
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■ Låsa knapparna (knapplås)
Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag. Om du vil
på ett samtal när knapplåset är på trycker du på Ring. Under samtalet funge
alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses 
knapparna automatiskt.

• Lås knapparna genom att trycka på Meny > #.

• Lås upp knapparna genom att trycka på Lås upp > #.

När knapparna är låsta kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer 
finns inprogrammerat i enheten. Knappa in nödnumret och tryck på Ring.

■ Automatiskt knapplås
Du kan ställa in enheten så att knapparna låses automatiskt efter en viss tid
Se ”Telefoninställningar” på sidan 86 för information om hur du aktiverar d
funktion.

■ Knapplås med säkerhetskod
Med detta knapplås låses enhetens knappar med en säkerhetskod. Knapplås
förblir aktivt om du öppnar luckan. Välj Meny > Inställningar > Telefoninstä
Säkerhetsknapplås.

Ange säkerhetskoden. Du aktiverar knapplåset genom att välja På.
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För att aktivera knapplåset när luckan är stängd väljer du Meny > # inom 
1,5 sekunder. 
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Om du vill att inaktivera knapplåset när luckan är öppen väljer duLås upp > O
skriver in säkerhetskoden. Om enheten är stängd väljer du Lås upp > # inom
sekunder och matar in säkerhetskoden. Om du får en förfrågan om anslutni
Bluetooth från en annan enhet medan knapplåset är aktiverat måste du inak
knapplåset innan du kan acceptera anslutningen.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer so
finns inprogrammerat i enheten. Knappa in nödnumret och tryck på Ring.

■ Koder
Med hjälp av följande koder kan du förhindra obehörig användning av enhe
Information om hur du ändrar koder finns i ”Säkerhetsinställningar” på sida
Spara de nya koderna på en säker plats, inte tillsammans med enheten.

Säkerhetskod – Denna kod medföljer enheten och skyddar mot obehörig 
användning. Den förinställda koden är 12345.

PIN-kod—Denna kod (medföljer enheten) skyddar mot obehörig användning
Aktivera PIN-kodsbegäran så att du uppmanas att ange koden varje gång en
slås på. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. För 
avblockera SIM-kortet måste du mata in PUK-koden och ställa in en ny PIN

PIN2-kod—Denna kod som kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgå
vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånge
följd visas PIN2-kod blockerad i displayen och du uppmanas att mata in PUK
koden.
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PUK-kod och PUK2-kod – Dessa avblockeringskoder kan medfölja SIM-kortet. Om 
du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

oden 
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Spärrkod: – Du behöver denna kod för att kunna använda Samtalsspärrar. K
kan fås av nätoperatören.
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7. Skriva text
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Du kan skriva in text och siffror både när tangentbordet är öppet och stängt

■ Skriva med tangentbordet öppet
När tangentbordet är öppet kan du börja skriva ett meddelande på flera olik

• Välj Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Skapa medd..

• Tryck bläddringsknappen åt vänster i passningsläge.

• Tryck på valfri bokstavstangent i passningsläge för att öppna Anteckning

Tillgängliga funktioner
Följande funktioner är tillgängliga när du skriver text med tangentbordet öp

• Skriv in en siffra genom att trycka på en siffertangent. (Om du trycker på
siffertangent i passningsläge påbörjas en normal uppringning.)

• För att växla mellan versaler och gemener (anges med ,  eller 
högst upp till vänster i displayen) eller om du vill infoga symboler trycker
skift på tangentbordet. Du kan antingen trycka på skift och sedan på ett
tecken eller trycka på och hålla ner skift och ett tecken på samma gång.

• Om du bara vill skriva versaler trycker du på skift två gånger.
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• Om du vill radera tecken från displayen trycker du på Backsteg eller väljer 
Radera. Tryck på Backsteg för att radera ett tecken åt gången. Om du vill 
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radera tecken snabbare håller du ner tangenten längre.

• För att lägga till ett mellanslag trycker du på Blanksteg längst ner på 
tangentbordet.

• Om du vill göra en radbrytning trycker du på Retur.

Skriva specialtecken
De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn 
Telefonspråk. Om du vill skriva ett specialtecken som inte är tryckt på 
tangentbordet gör du något av följande:

• För att öppna en uppsättning med skiljetecken, specialtecken och symbo
trycker du på knappen Specialtecken. Bläddra igenom teckenuppsättnin
med hjälp av bläddringsknappen och tryck sedan på Använd för att välja
tecken.

• Om du vill skriva ett tecken som inte finns med i listan över specialtecke
under knappen Specialtecken trycker du på och håller ner knappen 
Specialtecken och trycker samtidigt på A upprepade gånger tills ett A m
accent visas i displayen.

■ Skriva med tangentbordet stängt
När tangentbordet är stängt kan du skriva text och siffror på två olika sätt:
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• Standardläge ( ) är det enda sättet att skriva in namn i Kont. och byta 
namn på samtalsgrupper.
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• Automatiskt textigenkänning ( ) är ett snabbt och enkelt sätt att sk
meddelanden.

Tryck på #  för att slå på och stänga av automatisk igenkänning i olika lägen

■ Standardläge
Tryck på en knapp en gång för att skriva in den första bokstaven på knappen
gånger för att skriva in den andra bokstaven, osv. Om du gör ett kort uppehå
visas den sista bokstaven i displayen och enheten väntar på att du ska skriva
nästa tecken. 

Välj Radera för att gå bakåt med markören och radera ett tecken.

Tryck på och håll ner Radera för att gå bakåt och radera tecken utan uppehå

Tryck på 0 för att lägga till ett mellanslag och acceptera ett fullständigt ord

Tryck på 1 för att lägga till en punkt (.).

Tryck på* för att visa specialtecken. Se ”Skriva skiljetecken och specialtecke
sidan 44.

Tryck på och håll ner =  för att växla mellan text och siffror. Ikonen  vis
högst upp på skärmen när enheten är i sifferläge. 

Beroende på vilket bokstavsläge du har valt visas en av ikonerna , 
 när enheten är i bokstavsläge.
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■ Automatisk textigenkänning
Med automatisk textigenkänning kan du skriva meddelanden snabbt med hjälp av 
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knappsatsen och den inbyggda ordlistan. Det är mycket snabbare än att anv
den vanliga inskrivningsmetoden som kräver flera knapptryckningar. Du kan
använda automatisk textigenkänning för att skriva ett meddelande eller ska
kalendernotering.

För att aktivera automatisk textigenkänning från valfri skärm väljer du Alt. >
Ordlista. Välj ett språk.

Använda automatisk textigenkänning
• För varje bokstav i det ord som du vill skriva trycker du på motsvarande k

på knappsatsen endast en gång, även om den bokstav du vill ha inte är d
första bokstaven på knappen. Enheten identifierar vilket ord du försöker

• Om det ord som visas på displayen är fel trycker du på* för att se andra 
alternativ. 
Du kan flytta framåt i listan över alternativa ord genom att trycka på * 
upprepade gånger. 
Om du vill gå tillbaka till föregående ord i listan väljer du Föreg..

• Tryck på 0 för att acceptera ordet, lägg till ett mellanslag och börja seda
skriva nästa ord.

• Om ? visas efter ett ord väljer du Stava om du vill lägga till ordet till ordl
Se ”Lägga till nya ord i ordlistan” på sidan 43.

• Tryck på 1 om du vill sätta in en punkt i meddelandet.
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• Tryck på och håll ner * för att visa specialtecken. Se ”Skriva skiljetecken och 
specialtecken” på sidan 44.
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Sammansatta ord
Skriv in första delen av ordet och godkänn det genom att trycka 
bläddringsknappen åt höger. 
Skriv in resten av ordet och godkänn det genom att trycka bläddringsknapp
höger.

Lägga till nya ord i ordlistan
Om du skriver in ett ord som enheten inte känner igen visas ett frågetecken
efter ordet och Stava visas längst ner till vänster i displayen.

Välj Stava, skriv in det nya ordet med hjälp av knappsatsen och välj Spara. O
läggs in i ordlistan och i det meddelande som du håller på att skriva.

Tänk på följande när du lägger till ord:

• Nya ord som du accepterar genom att välja Spara, 0 eller genom att rade
mellanslag mellan två ord sparas i ordlistan.

• Beroende på språk och ordlängd kanske du kan lägga in hundratals ord i 
ordlistan.

• När ordlistan är full ersätter det senast inlagda ordet det första.
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■ Skriva skiljetecken och specialtecken
På meddelandeskärmen trycker du på * för att visa specialtecken (tryck på och håll 

 När 
net i 
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ner * om automatisk textigenkänning är på).

Tryck på * två gånger för att visa menyn Grafiska smiley-gubbar. 

Bläddra igenom listan med specialtecken med hjälp av bläddringsknappen.
ett tecken är markerat trycker du på bläddringsknappen för att infoga teck
meddelandet.
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8. Meddelanden
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Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av 
nätoperatören eller tjänsteleverantören. 

Om du vill ställa in teckenstorleken för att läsa och skriva 
meddelanden väljer du Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Övriga 
inställn. > Fontstorlek.

Obs: När du skickar meddelanden kan orden Meddelande sänt visa
displayen. Detta visar att enheten har sänt meddelandet till det nu
till meddelandecentralen som programmerats i enheten. Detta bet
inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperat
att få mer information om meddelandetjänster.

■ SMS (nättjänst)
Med SMS (short message service) kan enheten skicka och ta emot meddelan
som består av flera vanliga textmeddelanden. Faktureringen kan baseras på
många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Innan du kan skicka ett meddelande måste du göra en del inställningar. Se 
”Inställningar för text- och e-postmeddelanden” på sidan 58.

Du kan också skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Et
bildmeddelande kan bestå av flera delar.
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Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören 
hanterar den. Det är enbart enheter med funktioner för bildmeddelanden 
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som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka meddelanden
Enheten kan skicka textmeddelanden som innehåller mer än 160 tecken (va
textmeddelanden begränsas normalt till detta antal tecken). Om meddeland
överstiger 160 tecken skickas det i en serie på två eller flera meddelanden. A
tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger
displayen, t.ex. 120/2. Specialtecken (Unicode) t.ex. ë, â, á, ì, tar upp mer utr

1. Välj Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Skapa medd..

2. Skriv in ett meddelande. Se ”Skriva text” på sidan 39. Information om hu
infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i ”Mallar” på sidan 4

3. Välj Sänd eller Ring för att skicka meddelandet.

Skickade meddelanden sparas i mappen Sända poster om Spara sända 
meddelanden är inställt på Ja. Se ”Inställningar för text- och e-
postmeddelanden” på sidan 58. Textmeddelanden anges med .

4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i Kont.. 

5. Välj OK för att skicka meddelandet.

Alternativ för att skicka ett meddelande
När du har skrivit ett meddelandet väljer du Alt. > Sändalternativ och något
följande:
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Sänd till många – Skicka meddelandet till flera mottagare.

Sänd till lista – Skicka meddelandet till medlemmarna i en distributionslista. 
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Sändningsprofil – Använd en fördefinierad meddelandeprofil för att skicka 
meddelandet. Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i
”Inställningar för text- och e-postmeddelanden” på sidan 58.

Läsa och svara på meddelanden och e-post
När du har tagit emot ett meddelande eller SMS-e-post visas symbolen 
antalet nya meddelanden följt av texten meddelanden mottagna. Den blink
symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta
nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelanden i mappe
Inkorg. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelande som 
läsa. Olästa textmeddelanden eller SMS-e-post anges med .

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

Om du väljer Alt. när du läser ett meddelande kan några av följande alte
bli tillgängliga: Radera, Vidarebefordra eller Redigera meddelandet som
textmeddelande eller SMS-e-post, Ändra namn på meddelandet som du
eller flytta det till en annan mapp, Kopiera till kalend. för att kopiera tex
början av meddelandet till enhetens kalender som en påminnelse för akt
dag, Meddelandeinfo för att visa avsändarens namn och telefonnummer
tillgängliga), den meddelandecentral som används och datum och tid fö
mottagning, Använd info för att hämta nummer, e-postadresser eller 
webbadresser från aktuellt meddelande.
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När du läser ett bildmeddelande väljer du Spara bild för att spara bilden i 
mappen Mallar.
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2. Välj Svara och en meddelandetyp för att svara på ett meddelande.

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

3. För att skicka svarsmeddelandet till numret eller e-postadressen som vis
trycker du på Sänd >OK.

Mapparna Inkorg och Sända poster
Inkommande text- och multimediameddelanden sparas i mappen Inkorg. Sk
textmeddelanden sparas i mappen Sända poster.

Mallar
Enheten innehåller textmallar (anges med symbolen ) och bildmallar (a
med symbolen ). Du öppnar listan med mappar genom att välja Meny > 
Meddelanden > Textmeddelanden > Mallar.

Mappen Sparade medd. och Mina mappar
Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen
Sparade medd. eller skapa egna mappar. När du läser ett meddelande väljer
Alt. > Flytta, bläddrar till den nya mappen och trycker på Välj.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på Meny > Meddelande
Textmeddelanden > Mina mappar. 
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Om du vill lägga till en mapp och du inte har sparat någon mapp förut, trycker du 
på Lägg till. 
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Om du vill lägga till en mapp och du redan har lagt till och sparat en mapp, t
du på Alt. > Lägga till mapp. 

Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till en mapp och trycker på Alt. > Ta 
mapp.

Om du vill byta namn på en mapp bläddrar du till en mapp och trycker på Al
Ändra namn.

Distributionslistor
Skapa, redigera och spara egna distributionslistor med flera mottagare. 
Meddelandet skickas separat till var och en av mottagarna på listan, vilket in
att det kan bli dyrare att skicka ett meddelande via en distributionslista än a
skicka ett meddelande till en enda mottagare. 

De kontakter som du vill lägga in i en distributionslista måste redan finns i 
telefonboken.

1. Välj Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Distributionslistor.

2. Du skapar den första distributionslistan genom att välja Lägg till. För att
en distributionslista när du redan har lagt till och sparat en distributions
väljer du Alt. > Tilläggslista.

3. Ange ett namn för listan och tryck på OK.

4. Du lägger till namn i listan genom att markera listan och sedan välja Vis
Lägg till för att öppna Kont.. Välj en kontakt.
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Meddelandemätare
Meddelandemätaren visar antalet skickade och mottagna textmeddelanden och 

sa 

n > 

 kan ta 
nden. 

 dator.

klipp. 
 

n.

. Se 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

information om varje meddelande. Om du väljer Nollställ mätare kan du ren
loggen över skickade och mottagna meddelanden.

När du vill visa information om meddelanden väljer du Meny > Meddelande
Textmeddelanden > Medd.mätare > Sända meddelanden eller Mottagna 
meddelanden. 

För att rensa meddelandemätaren väljer du Meny >Meddelanden > 
Textmeddelanden > Medd.mätare > Nollställ mätare.

■ Multimediameddelanden (nättjänst)
Obs: Det är enbart enheter med funktioner för multimediameddelanden som
emot och visa multimediameddelanden. Var försiktig när du öppnar meddela
Meddelanden kan innehålla virus eller på annat sätt skada enheten eller din

Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud och en bild eller ett video
Enheten stöder multimediameddelanden som är upp till 100 KB i storlek. Om
meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displaye

Standardinställningen för mottagning av multimediameddelanden (Tillåt 
mottagning av multimedia) är normalt inställd på Ja eller End. hemoperatör
”Inställningar för multimediameddelanden” på sidan 59.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

• Bild: JPEG, GIF, WBMP, BMP och PNG.
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• Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-ljud och monofoniska 
ringsignaler.
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• Videoklipp: 3GP-format med SubQCIF och QCIF-upplösning och AMR-lju

• Bakgrundsteman för enhetens skärm.

Enheten kanske inte stöder alla varianter av de nämnda filformaten. Om ett
mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de e
med filnamnet och texten Objektformatet stöds ej.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett pågående samtal el
spel eller andra Java-program är igång.

Skriva och skicka ett multimediameddelande
Information om hur du kan ändra inställningarna för multimediameddeland
finns i ”Inställningar för multimediameddelanden” på sidan 59. Mer inform
om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan 
abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

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

1. Välj Meny > Meddelanden > Multimediamedd. > Skapa medd..

2. Skriv in ett meddelande. Se ”Skriva text” på sidan 39.

• Om du vill infoga en fil i meddelandet trycker du på Alt.> Bifoga och 
ett alternativ från ditt galleri eller väljer Kalendernotering eller Visitk

Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du
Alt. > Text längst upp eller Text längst ned.
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• Enheten stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som 
innehåller flera sidor (diabilder). Om du vill bifoga en diabild till 
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meddelandet väljer du Alt. >Bifoga >Diabild. Varje diabild kan innehå
text, en bild och ett ljudklipp.

Om meddelandet innehåller flera diabilder kan du öppna den du vill h
genom att trycka på Alt. > Föreg. diabild, Nästa diabild eller Diabildsl
Du kan ställa in tidsintervall mellan diabilderna genom att välja Tid fö
diabilder. 

• Följande alternativ kan också vara tillgängliga: Radera för att radera 
bild, en diabild eller ett ljudklipp från meddelandet, Förhandsgranska
Spara meddelande. I Fler alternativ kan några av följande alternativ v
tillgängliga. Infoga kontakt, Infoga nummer, Meddelandeinfo och Än
ämne.

3. När du vill skicka meddelandet väljer du Sänd, eller så väljer du Alt. för a
övriga sändningsalternativ.

4. Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller välj Sök för
visa kontakterna sparade i Kont.. 

Medan multimediameddelandet skickas visas  och du kan använda a
funktioner på enheten. Om sändningen avbryts försöker enheten skicka 
meddelandet på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelan
kvar i mappen Utkorg och du kan försöka att skicka det vid ett senare till

Skickade meddelanden sparas i mappen Sända poster om Spara sända 
meddelanden är inställt på Ja. Multimediameddelanden anges med 
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Mer information finns i ”Inställningar för multimediameddelanden” på 
sidan 59. 
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Läsa och svara på ett multimediameddelande
När enheten tar emot ett multimediameddelande visas symbolen  och te
Multimediemeddelande mottaget i displayen. Ett multimediemeddelande k
visas på olika sätt beroende på den mottagande enheten.

1. Välj Visa för att visa det nya meddelandet eller Avsluta om du vill visa de
senare.

Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelande som du vi
Ett oläst multimediameddelande anges med .

2. Bläddra för att visa meddelandet.

Information om alternativen finns i ”Galleri” på sidan 91.

Radera multimediameddelanden
Om du vill radera multimediameddelanden trycker du på Meny > Meddelan
Multimediamedd. > Radera medd.. Markera den mapp som du vill radera 
meddelandena från och tryck på OK för att bekräfta.

Multimediamappar
Multimediameddelanden sparas i mappen Inkorg. Multimediameddelanden
ännu inte har skickats flyttas till mappen Utkorg. Multimediameddelanden s
vill skicka senare kan sparas i mappen Sparade poster. 
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Multimediameddelanden som redan har skickats sparas i mappen Sända poster på 
undermenyn Multimediamedd. om Spara sända meddelanden är inställt på Ja. 
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Mer information finns i ”Inställningar för multimediameddelanden” på sida

Meddelandeminnet är fullt
Om du får ett nytt multimediameddelande och minnet är fullt blinkar symbo

 och Minne för multimediameddelande fullt, visa vänt. medd.? visas. Om
visa det väntande meddelandet trycker du på Visa.

Om du vill spara meddelandet väljer du Alt. >Spara meddelande. 

Du raderar gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de
gamla meddelande som du vill radera. Om du vill ignorera det väntande 
meddelandet väljer du Avsluta >Ja. Om du väljer Nej kan du visa meddeland

■ E-post (nättjänst) 
Du kan skriva, skicka och läsa e-post med enheten. Enheten kan hantera e-
postservrar av typen POP3 och IMAP4. Innan du kan skicka och ta emot e-p
måste du kanske göra följande: 

• Skaffa ett nytt e-postkonto eller använda ett befintligt konto. Vänd dig t
tjänsteleverantören för information om kompabilitet med olika e-
postleverantörer.

• Kontakta din tjänsteleverantör för att få de e-postinställningar som kräv

• Ställ in e-postinställningarna på enheten. Välj Meny > Meddelanden > 
Meddelandeinst.  > E-postmedd.. Se ”Inställningar för e-post” på sidan 6
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Skriva och skicka e-post
1. Välj Meny > Meddelanden > E-post > Skapa e-post.
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2. Skriv mottagarens e-postadress, ett ämne och själva e-postmeddelandet

3. Välj Sänd.

Obs: När du skickar e-post kan meddelandet E-postmed- delandet s
visas på enheten. Detta visar att e-post har skickats från enheten til
postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått 
mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om
posttjänster.

Hämta e-postmeddelanden
1. När du vill hämta e-post som har skickats till ditt e-postkonto väljer du M

Meddelanden > E-post > Hämta.

Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka e-post som har spa
mappen Utkorg väljer du Meny> Meddelanden > E-post. Välj Alt. > Häm
post.

Enheten ansluter till e-posttjänsten och hämtar meddelanden till mappe
Inkorg.

2. Välj Välj för att visa det nya meddelandet eller Tillbaka om du vill läsa de
senare.
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Läsa meddelandet senare
Från menyerna väljer du Meddelanden >E-post> Inkorg och det meddelande som 
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du vill läsa. Ett oläst e-postmeddelande anges med .

Svara på ett e-postmeddelande
Varning: Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan inneh
virus eller på annat sätt skada enheten eller din dator.

1. Medan du visar ett meddelande väljer du Svara, eller så väljer du Alt. för
visa andra svarsalternativ.

2. Välj Originaltext om du vill inkludera originalmeddelandet i svaret eller T
skärm om du vill skicka ett svar utan originaltexten.

3. Bekräfta eller redigera e-postadressen och skriv sedan ditt svar.

4. Välj Sänd för att skicka meddelandet.

E-postmappar
E-post som du har laddat ner från ditt e-postkonto sparas i mappen Inkorg. 
mapp innehåller Utkast för att spara e-postmeddelanden som inte är 
färdigskrivna, Arkiv för att ordna och spara e-postmeddelanden, Utkorg för 
spara e-postmeddelanden som inte har skickats och Sända poster för att sp
skickade e-postmeddelanden.
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Radera e-postmeddelanden
Om du vill radera e-postmeddelanden väljer du Meny > Meddelanden > E-post > 
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Alt. > Radera medd.. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar
mappen och trycker på Ja. Om du vill radera alla meddelanden från alla map
väljer du Alla meddelanden>Ja. När du raderar e-post från enheten tas 
meddelandena inte bort från e-postservern.

■ Röstmeddelanden
Du kan ange ett telefonnummer till en röstbrevlåda och en DTMF-ton som d
använda tillsammans med röstbrevlådan (nättjänst). Kontakta nätoperatöre
du vill ha mer information och för att ta reda på numret till röstbrevlådan.

Välj Meny > Meddelanden > Röstmeddelanden och något av följande: 

Lyssna på röstmeddelanden - Ring upp din röstbrevlåda.

Nummer till röstkonto – Skriv in, sök efter eller ändra röstbrevlådenumret. 

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för
röstmeddelanden. Välj Lyssna för att ringa upp din röstbrevlåda.

Tryck på och håll ner 1 för att ringa upp aktiv röstbrevlåda om det numret ä
inställt på enheten.

■ Infomeddelanden
Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen. Din 
tjänsteleverantör kan ge mer information.
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■ Servicekommandon
Välj Meny > Meddelanden > Servicekomm.. Skriv in och skicka önskemål om 
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tjänster (s k USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänste
din operatör.

■ Radera alla meddelanden från en mapp
Om du vill radera alla meddelanden från en mapp väljer du Meny > Meddela
Välj meddelandetyp och sedan Radera medd.. Markera den mapp som du vil
radera meddelandena från och tryck på OK för att bekräfta.

Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ra
dem också.

■ Meddelandeinställningar
Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden skickas, tas emot och vis

Inställningar för text- och e-postmeddelanden
1. Välj Meny >Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden > 

Sändningsprofil. 

2. Markera den meddelandeprofil som du vill ändra och uppdatera följande
inställningar enligt önskemål: Nummer till medd.central (levereras av 
tjänsteleverantören), Meddelande sänds som, Meddelande sparas i, 
Standardmottagarnummer (textmeddelanden) eller E-postserver (e-pos
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Leveransrapp., Använd GPRS, Svara via samma central (nättjänst) och Ändra 
namn på sändningsprofil.
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3. Välj Tillbaka.

4. Välj Skriva över i Sända objekt eller Skriva över i Inkorg för att ange hur n
meddelanden ska hanteras på enheten.

Inställningar för multimediameddelanden
Tryck på Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Multimediamedd. och 
något av följande:

Spara sända meddelanden – Välj Ja om du vill ställa in enheten så att skicka
multimediameddelanden sparas i mappen Sända poster. Om du väljer Nej sp
inte skickade meddelanden.

Leveransrapp. – Välj På om du vill få leveransrapporter för dina meddelande
nätet (nättjänst).

Förminska bilden – Välj Ja för att ändra bildstorleken när du bifogar en bild 
multimediameddelande.

Standardtid för diabilder – Ställ in standardtid för diabilder i 
multimediameddelanden.

Tillåt mottagning av multimedia – Välj Nej, Ja eller End. hemoperatör för att
använda multimediatjänsten. Om Tillåt mottagning av multimedia är inställ
eller End. hemoperatör kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera 
varje meddelande som du tar emot. Standardinställningen för att ta emot 
multimediameddelanden är vanligtvis att tjänsten är aktiverad.
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Inkommande multimediamedd. – Välj Hämta för att ställa in enheten så att nya 
mottagna multimediameddelanden hämtas, eller välj Avvisa om du inte vill ta 

illåt 

to för 
isas 
 ett 
 

j.

n 
ellt 

ör att 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

emot några multimediameddelanden. Den här inställningen visas inte om T
mottagning av multimedia är inställt på Nej.

Konfigurationsinställningar – Välj Konfigurationer och välj 
standardtjänsteleverantör för att hämta multimediameddelanden. Välj Kon
att visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. Om fler än ett konto v
väljer du det konto som du vill använda. Du kan kanske få inställningar som
konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Information om hur du
skriver in inställningarna manuellt finns i ”Konfigurationsinställningar” på 
sidan 88.

Tillåt reklam – Välj om du vill att enheten ska ta emot reklam. Den här 
inställningen visas inte om Tillåt mottagning av multimedia är inställt på Ne

Inställningar för e-post
Du kan kanske få e-postinställningar som ett konfigurationsmeddelande frå
tjänsteleverantören. Information om hur du skriver in inställningarna manu
finns i ”Konfigurationsinställningar” på sidan 88.

Markera och gör inställningarna en i taget. Kontakta din tjänsteleverantör f
få inställningarna.

Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmedd. och något av 
följande:

Konfiguration – Välj den inställning som du vill aktivera.
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Konto – Visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. Om mer än ett konto 
visas väljer du det konto som du vill använda.

 dina 

uellt.

e på 
AP4.

 
amn, 

om du 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mitt namn – Skriv in ditt namn eller smeknamn.

E-postadress - Skriv in din e-postadress.

Inkludera sign. – Definiera en  signatur som automatiskt läggs till i slutet av
e-postmeddelanden.

Svarsadress – Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in ditt användarnamn för utgående e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in ditt lösenord för utgående e-post.

Visa terminalfönster – Välj Ja om du vill verifiera intranätanslutningar man

Servertyp för inkommande e-post – Välj antingen POP3 eller IMAP4 beroend
vilket e-postsystem du använder. Om båda typerna kan hanteras väljer du IM

Inställningar för inkommande post – Om du har valt POP3 som servertyp för
inkommande post visas följande alternativ: Hämta e-post, POP3-användarn
POP3-lösenord och Visa terminalfönster.

Om du har valt IMAP4 som servertyp för inkommande post visas följande 
alternativ: Hämta e-post, Hämtningsmet., IMAP4-användarnamn:, IMAP4-
lösenord och Visa terminalfönster.

Övriga inställningar
Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Övriga inställningar > Font 
vill ändra teckenstorleken för att läsa och skriva meddelanden.
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Chatt (direktmeddelanden) är ett sätt att skicka korta, enkla textmeddeland
över TCP/IP-protokoll till användare som är online (nättjänst). Du kan se i di
kontaktlista när en kontakt är online och tillgänglig för att delta i en konver
med direktmeddelanden. 

Innan du kan använda chattjänsten måste du abonnera på den. För att kont
tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten 
kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. De kan också ge dig e
unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar för chattmeddelande
Information om hur du gör de inställningar som krävs för 
direktmeddelandetjänsten finns i ”Inställningar för chattmeddelanden” på 
sidan 67. Ikoner och texter på displayen kan variera beroende på chattjänst

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du har en aktiv chattse
bakgrunden.

Chattmeddelanden använder delat minne, se ”Delat minne” på sidan 12.

■ Öppna menyn Chatt
Om du vill öppna menyn Chatt när du är offline väljer du Chatt. Aktivera en 
och välj sedan Logga in för att ansluta till tjänsten, Sparade konv. för att vis
radera eller ändra namn på konversationer som du har sparat eller 
Anslutn.inställn. för att redigera anslutningsinställningar.
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■ Ansluta till och koppla från chattjänsten
När du vill ansluta till tjänsten öppnar du menyn Chatt, aktiverar en tjänst och 
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väljer Logga in. Välj en tillgänglig tjänst. Ange ditt Användar-ID: och Löseno
så krävs. Inloggad visas när telefonen är ansluten.

Obs: Om du vill ställa in telefonen att ansluta automatiskt till chattjä
när du öppnar menyn Chatt väljer du Mina inställningar, Automatisk
inloggning och Vid Chatt-start.

När du vill koppla ner från tjänsten väljer du Logga ut.

■ Starta en chattkonversation
Öppna menyn Chatt och anslut till en tjänst. Du kan välja

• Konversationer för att visa listan över nya och lästa konversationer eller
inbjudningar under en aktiv session. Bläddra till det meddelande eller de
inbjudan som du vill ha och tryck på Öppna för att läsa meddelandet.

 anger nya och  lästa chattmeddelanden.

 anger nya och  lästa gruppmeddelanden.

 anger inbjudningar.

• Chattkontakter innehåller kontakter som du har lagt till. Bläddra till den
kontakt som du vill skicka chattmeddelanden till och välj Chatta eller try
Öppna om ett nytt meddelande visas i listan. 

Om du har tagit emot ett nytt meddelande från en kontakt anges det me
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 anger onlinekontakter och  anger offlinekontakter i telefonens minne 
för kontakter.  anger en blockerad kontakt. Mer information finns i 
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”Blockera och avblockera meddelanden” på sidan 66.

• Grupper och Offentliga grupper. Listan med bokmärken till offentliga gru
som fås av tjänsteleverantören visas. När du vill inleda en konversation 
bläddrar du till en grupp och väljer Gå med. Ange det smeknamn som du
använda i konversationen. När du har gått med i gruppdiskussionen visa
med i grupp: och gruppnamnet. Om du vill skapa en privat grupp, se ”Gru
på sidan 67.

• Sök och välj Användare eller Grupper för att söka efter andra användare
offentliga grupper i nätet. När du har hittat den användare eller grupp so
vill ha kan du starta konversationen genom att trycka på Alt. och välja C
eller Gå med i grupp.

• När du vill starta en session från dina Kontakter, se ”Visa bevakade namn
sidan 78.

■ Godkänna eller avvisa en inbjudan
När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas Ny inbjudan
mottagen. Tryck på Läs för att läsa. Om du får mer än en inbjudan visas anta
meddelanden följt av nya inbjudningar mottagna. Tryck på Läs, bläddra till e
inbjudan och tryck på Öppna. Tryck på Godkänn för att gå med i den privata
gruppkonversationen, eller tryck på Alt. och välj Avvisa eller Radera om du v
avvisa eller radera inbjudan.
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■ Läsa ett chattmeddelande
När du har anslutit till tjänsten och du får ett nytt meddelande från en person som 
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inte deltar i konversationen, visas Nytt chattmeddelande. Tryck på Läs för at
Om du får fler än ett meddelande visas antalet meddelanden följt av nya 
chattmeddelanden. Tryck på Läs, bläddra till ett meddelande och tryck på Ö

Nya meddelanden som du får under en aktiv session finns i mappen 
Konversationer på menyn Chatt. Om meddelandet kommer från en person v
kontaktinformation saknas i kontaktlistan i Chattkontakter visas avsändare
Om det finns information om kontakten i telefonens minne och telefonen k
identifiera kontakten visas namnet på personen. När du vill spara en ny kon
telefonens minne för kontakter trycker du på Alt. och väljer Spara i Kontakt
skriver in personens namn eller Lägg till i kontakt.

■ Delta i en konversation
Gå med i eller starta en session genom att trycka på Skriv. Skriv ett meddela
När du vill skicka meddelandet väljer du Sänd eller trycker på Ring. Om du t
på Alt. blir några av följande alternativ tillgängliga. Visa konversation, Spar
Kontakter, Lägg till i kontakt, Gruppmedlemmar, Stäng konvers., Ordlista.

■ Ändra egna inställningar
Öppna menyn Chatt och anslut till en tjänst. Välj Mina inställningar för att 
och ändra information om din tillgänglighet eller ditt skärmnamn. Välj Stat
Tillgänglig för alla eller Tillgängl. för kont. (eller Visas som offline) för att stä
telefonen så att alla övriga användare eller endast kontakterna i din kontak
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ser dig som online när du ansluter till tjänsten. När du är ansluten till tjänsten 
anger  att du är online och  att du inte visas för övriga användare.
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■ Chattkontakter
När du vill lägga till kontakter i chattkontaktlistan, ansluter du till tjänsten 
väljer Chattkontakter. Om kontaktlistan är tom visas Listan över kontakter ä
Kopiera kontakter från servern? i telefonens display och du kan välja att häm
kontakter från servern. Annars trycker du på Alt. och väljer Lägg till kontakt
du inte har lagt till några kontakter trycker du på Lägg till. Välj Ange ID man
Sök på server, Från Kontakter eller Kopiera från serv. för att lägga till en ny ko
När du har lagt till kontakten visas Tillagd till Chatt-kontakter:  och kontakt
namn i telefonens display.

Bläddra till en kontakt och tryck på Chatta för att starta en session eller try
Alt. och välj Kontaktinfo, Ändra namn, Blockera kontakt (eller Avblockera), 
till kontakt, Ta bort kontakt, Kopiera till server eller Medd. om status.

■ Blockera och avblockera meddelanden
Anslut till tjänsten och välj Konversationer eller Chattkontakter. I kontaktlis
markerar du den kontakt vars meddelanden du vill blockera. Välj Alt. och Bl
kontakt och tryck sedan på OK. 

Om du vill avblockera meddelanden ansluter du till tjänsten och väljer Block
Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera och välj Ej blo
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■ Grupper
Du kan skapa egna, privata grupper för en session eller använda offentliga grupper 
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om det erbjuds av din tjänsteleverantör. Privata grupper finns bara under en
session. Du kan endast lägga till kontakter som finns i din kontaktlista i en p
grupp. Dessa kontakter finns i telefonens minne för kontakter. Om den serve
du är inloggad på inte har stöd för grupptjänster är alla grupprelaterade me
nedtonade.

Offentliga grupper

Du kan spara bokmärken till offentliga grupper som administreras av 
tjänsteleverantören. Anslut till tjänsten och välj Grupper och Offentliga gru
Bläddra till den grupp som du vill chatta med och tryck på Gå med. Om du in
medlem i gruppen knappar du in ditt skärmnamn som smeknamn för gruppe
du trycker på Alt. kan du välja Radera grupp för att radera en grupp från 
grupplistan.

Skapa en privat grupp

Anslut till tjänsten och välj Grupper och Skapa grupp. Ange ett namn för gru
och sedan det skärmnamn som du vill använda i gruppen. Du kan använda e
annat skärmnamn i en annan grupp. Markera i kontaktlistan dina privata 
gruppmedlemmar och skriv en inbjudan till nya medlemmar.

■ Inställningar för chattmeddelanden
Du kan kanske få inställningar som ett konfigurationsmeddelande från 
tjänsteleverantören. Information om hur du kan få inställningarna som ett 
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konfigurationsmeddelande eller hur du kan skriva in inställningarna manuellt 
finns i ”Konfigurationsinställningar” på sidan 88. Kontakta tjänsteleverantören 
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om du vill ha mer information om chatt- och tillgänglighetsinställningar.

Om du vill öppna menyn Chatt när du är offline väljer du Meny > Meddelan
Chatt. Aktivera en tjänst och välj Anslutn.inställn.. Välj Konfiguration och vä
inställning som du vill aktivera. Välj Konto och aktivera det konto som du vi
använda. Välj Användar-ID för att visa eller ändra ditt användar-ID. Välj Lös
för att ange lösenordet.
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10. Samtalsregister
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Enheten registrerar telefonnummer för missade, mottagna och 
utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden för varje 
samtal. Enheten registrerar samtal om den är påslagen, inom 
nätets täckningsområde och om funktionerna stöds i nätet.

Om du vill visa registrerade samtal väljer du Meny >Samtalsreg. > Missade 
samtal, Mottagna samtal eller Uppringda nummer. 

När du visar en lista kan du välja Alt. för att visa datum och klockslag för sam
ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i Kont. eller skick
meddelande till telefonnumret. 

■ Radera samtalsregister
Om du vill radera registrerade samtal väljer du Meny >Samtalsreg. > Radera
samtalslistor > Alla, Missade, Mottagna eller Uppringda.

■ Räknare och timers
Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende
nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Välj Meny > Samtalsreg. > Samtalslängd, Datamätare för GPRS eller 
Anslutningstimer för GPRS för ungefärlig information om dina senaste samt
meddelanden.
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11. Namn
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Du kan spara namn och telefonnummer (kontakter) både i 
enhetens och SIM-kortets minne.

• I enhetens minne kan du spara namn med nummer och 
textobjekt för varje namn. Du kan också spara bilder och 
bifoga dem till ett visst antal namn.

• Namn och nummer som är sparade i SIM-kortets minne anges med 

Om du abonnerar på tillgänglighetstjänster kan du ställa in din kontaktlista
den publicerar din tillgänglighetsstatus (nättjänst). Din statusinformation s
till alla som har tillgång till tillgänglighetstjänsten och begär att visa denna
information. Se ”Min tillgänglighet” på sidan 74 och ”Bevakade namn” på 
sidan 77.

■ Kontaktinställningar
Välj Meny > Kontakter > Inställningar > Använt minne, Visning av Kontakte
Minnesstatus.

■ Lägg till kontakt
Välj Meny > Kontakter >Lägg till ny kont.. Skriv in namn och telefonnumme
namnet och telefonnumret har sparats trycker du på Klar.
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■ Spara nummer, textobjekt eller en bild
Du kan spara olika typer av telefonnummer, korta textobjekt eller en bild per namn 
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i enhetens interna minne för kontakter.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och
med en ram runt nummersymbolen, t.ex. . När du väljer ett namn i Kont
för att ringa ett samtal används standardnumret såvida du inte väljer ett an
nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen Telefon eller Telefon & S
”Kontaktinställningar” på sidan 70.

2. Öppna kontaktlistan och bläddra till den kontakt som du vill ändra.

3. Tryck på Info > Alt. och välj något av följande:

Lägg till nr – Välj en nummertyp, skriv in numret och tryck på OK för att s
det. Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du Som
standard.

Lägg till info – Välj en texttyp, skriv in texten (se”Skriva text” på sidan 39
välj OK för att spara den. Om du väljer Användar-ID trycker du på Sök fö
hitta ett ID-nummer vid ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress o
är ansluten till tillgänglighetstjänsten. Se ”Min tillgänglighet” på sidan 7
bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara ett ID-num
genom att välja Alt. > Spara. För att skriva in ID-numret väljer du Ange I
manuellt. Skriv in ID-numret och tryck på OK för att spara det.
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Lägg till bild – När du väljer detta alternativ öppnas ditt Galleri automatiskt så 
att du kan välja bild. Öppna den bild som du vill infoga och välj Alt. > Spara i 
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Kontakter.

4. Välj Tillbaka > Avsluta när du vill återgå till passningsläge.

Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du Ändra typ i listan över 
alternativ. Det går inte att ändra typen av ID när det finns i listan Chattkont
eller Bevakade namn.

■ Söka efter en kontakt
Välj Meny > Kontakter > Sök eller om du vill hitta en kontakt snabbt kan du
bläddra nedåt i passningsläge. Du kan knappa in de första tecknen i det nam
du söker efter i fönstret som visas.

■ Kontaktalternativ
Följande alternativ kan också vara tillgängliga på menyn Kontakter:

Lägg till ny kont. och Radera. 

Kopiera – Kopiera namn och telefonnummer mellan telefonens och SIM-ko
minne.

Inställningar – Välj hur du vill att namn och nummer ska visas och se hur m
minne som används och hur mycket minne som är ledigt. Se 
”Kontaktinställningar” på sidan 70.
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Tilldelade – Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp. 
Information om hur du aktiverar en snabbuppringningsknapp finns i 
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”Snabbuppringning” på sidan 79.

Infonummer – Ring upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de fi
SIM-kortet (nättjänst).

Servicenummer – Ring upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finn
SIM-kortet (nättjänst).

Mina nummer – Visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet. Visas e
om numren är sparade på SIM-kortet.

Samtalsgrupper – Ordna de namn och telefonnummer som är sparade i min
samtalsgrupper med olika ringsignaler.

Min tillgängl. – Visa din tillgänglighetsstatus för andra användare som har 
kompatibla enheter och tillgång till tjänsten. 

Bevakade namn – Håll dig informerad om dina kontakters tillgänglighetssta
genom att skapa en lista över bevakade kontakter. 

■ Redigera eller radera information
1. Sök efter den kontakt som du vill ändra eller radera och välj Info.

2. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt eller den bild som du vill 
eller radera och tryck på Alt..

3. Välj Ändra namn, Ändra nummer, Ändra info, Ändra bild, Radera numme
Radera info eller Radera bild. 
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Det går inte att ändra eller radera ett ID när det finns i listan Chattkontakter 
eller Bevakade namn.
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När du raderar en bild from kontaktlistan tas den inte bort från ditt Galleri.

■ Min tillgänglighet
Med tillgänglighetstjänsten (nättjänst) kan du visa din tillgänglighetsstatus
andra användare som har kompatibla enheter och tillgång till tjänsten. 
Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din tillgänglighet, 
statusmeddelanden och en egen logotyp.

Andra användare som har tjänsten och som begär att visa din information k
din status. Den begärda informationen visas i Bevakade namn på menyn Ko
kan anpassa den information som ska visas för andra användare och bestäm
vem som får visa den.

Innan du kan använda tjänsten måste du abonnera på den. Mer information
tjänstens tillgänglighet och prisinformation och hur du abonnerar på tjänst
får ett unikt ID-nummer och lösenord finns hos din tjänsteleverantör. 

Du kan använda enhetens övriga funktioner medan du är ansluten till 
tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden.

Logga in till och logga ut från tillgänglighetstjänsten
Välj Meny > Kontakter > Min tillgängl. > Anslut till tjänsten "Min tillgänglig
eller Logga ut.
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Uppdatera din tillgänglighetsstatus
Tryck på Meny > Kontakter > Min tillgängl. > Aktuell tillgänglighet och välj något 
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av följande:

Visa aktuell tillgänglighet – Välj Privat status eller Allmän status.

Min status – Ställ in din tillgänglighetsstatus på Tillgänglig ( ), 
Upptagen ( ) eller Ej tillgänglig ( ).

Mitt tillgänglighetsmeddelande – Skriv in den text som ska visas för andra 
personer eller tryck på Alt. > Föreg. medd. och välj ett gammalt meddelande
statusmeddelande.

Min tillgänglighetslogo – Välj en logotyp från mappen Grafik i ditt galleri. O
väljer Standard, publiceras inte logotypen.

Visa för – Välj vilka grupper som ska kunna se din tillgänglighetsstatus eller
att inte visa den alls. Välj från följande alternativ:

• Privata och allm. – Kontakter i din privata lista kan visa all din 
tillgänglighetsinformation (tillgänglighet, statusmeddelande och logoty
Övriga kontakter kan bara se din tillgänglighet.

• Privata kontakter – Kontakter i din privata lista kan visa all din 
tillgänglighetsinformation (tillgänglighet, statusmeddelande och logoty
övriga användare visas inte någon information.

• Ingen – Ingen kan se din tillgänglighetsinformation.
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Användarlistor
Om du vill se vilka personer som är tillåtna att visa din tillgänglighetsinformation 
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väljer du Meny >Kontakter > Min tillgängl. > Användare och något av följan

Aktuella anv. – Visa alla personer som bevakar din tillgänglighet.

Privat lista – Visa listan med personer som är tillåtna att visa all din 
tillgänglighetsinformation, inklusive tillgänglighet, statusmeddelande och 
logotyp. Du kan göra ändringar i din privata lista. Personer som inte finns m
den privata listan kan bara se din tillgänglighet.

Blockerade – Visa en lista över de personer som du har blockerat från att vis
tillgänglighetsinformation.

Tillgänglighetsinställningar
Tryck på Meny > Kontakter > Min tillgängl. > Inställningar och välj något av
följande:

Visa tillgänglighet i inaktivt läge – Välj Alla knappar för att visa en symbol fö
aktuell status i passningsläge.

Synkronisera med profiler – Välj Alla knappar för att uppdatera Mitt 
tillgänglighetsmeddelande och Min status manuellt eller automatiskt geno
länka dem till den profil som är aktiv. Se ”Profiler” på sidan 82. Du kan inte l
en anpassad statuslogotyp till en profil.

Anslutningstyp – Välj om du vill ansluta till tjänsten automatiskt när enhete
på.
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Chatt- och tillgänglighetsinst. – Visa och  ändra kontoinställningar för chatt och 
tillgänglighet.
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■ Bevakade namn
Du kan hålla dig informerad om dina kontakters tillgänglighetsstatus genom
skapa en lista med bevakade kontakter. Du kan visa kontakternas 
tillgänglighetsstatus såvida inte kontakten eller nätverket förhindrar det. 

För att kunna använda denna funktion måste både du och dina kontakter 
abonnera på tillgänglighetstjänsten (se ”Min tillgänglighet” på sidan 74). M
som används måste vara antingen Telefon eller Telefon & SIM för att denna
funktion ska fungera (se ”Kontaktinställningar” på sidan 70).

Du ansluter till tillgänglighetstjänsten genom att välja Meny > Kontakter >
tillgängl. > Anslut till tjänsten "Min tillgängligh.".

Lägga till kontakter som ska bevakas
1. Välj Meny > Kontakter > Bevakade namn. Om du inte har anslutit till 

tillgänglighetstjänsten ombeds du att ansluta.

2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du Lägg till. Annars välje
Alt. > Bevaka. En lista med dina kontakter visas.

3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i 
med bevakade kontakter. Om det finns flera ID-nummer markerar du ett
dem.

När du bevakar kontakten visas Bevakning aktiverad.
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Visa bevakade namn
Du kan visa bevakade namn genom att bläddra igenom kontakterna eller via 
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menyn Bevakade namn.

Välj Meny > Kontakter > Bevakade namn. Den första kontakten i listan över
bevakande namn visas tillsammans med följande statusinformation:

• Text som beskriver kontaktens tillgänglighet (om personen väljer att visa

• Ikoner som visar kontaktens tillgänglighetsstatus
Ikonen  anger att personens tillgänglighetsstatus inte är tillgänglig.

Välj Info för att visa information om vald kontakt, eller välj Alt. och något av
följande:

Bevaka – Lägg till en ny kontakt i listan över bevakade namn.

Chat – Starta en konversation.

Sänd meddelande – Skicka ett textmeddelande till vald kontakt.

Sänd SMS-e-post – Skicka ett e-postmeddelande till vald kontakt.

Sänd visitkort – Skicka ett visitkort till vald kontakt.

Sluta bevaka – Ta bort vald kontakt från listan över bevakade namn.

Sluta bevaka en kontakt
När du vill sluta bevaka en kontakt i listan Kontakter bläddrar du nedåt i 
passningsläge till den kontakt som du vill sluta bevaka. Välj Info, välj ID-num
och tryck sedan på Alt.. För att sluta bevaka kontakten trycker du på Sluta 
bevaka > Ja.
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Information om hur du kan sluta bevaka en kontakt via menyn Bevakade namn 
finns i ”Visa bevakade namn” på sidan 78.
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■ Sända och ta emot ett visitkort
Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort om du anvä
en kompatibel enhet. När du har fått ett visitkort trycker du på Visa > Spara 
spara visitkortet i enhetens minne. För att ignorera visitkortet trycker du på
Avsluta > Ja. 

Så här skickar du ett visitkort:

1. Sök efter det namn och telefonnummer som du vill sända i Kontakter.

2. Välj Info > Alt. > Sänd visitkort.

3. Välj Som SMS (nättjänst), Via multimedia (nättjänst), Via IR eller Via Blue

4. Välj Standardnummer eller All information.

■ Snabbuppringning
Så här tilldelar du ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp:

1. Välj Meny > Kontakter > Alt. > Tilldelade och bläddra till ett knappnumm

2. Tryck på Tilldela, eller om ett nummer redan har tilldelats till knappen, tr
Alt. > Ändra. 

3. Tryck på Sök och välj först namnet och sedan det nummer som du vill till

Om funktionen Tilldelade är inaktiverad frågar enheten om du vill aktiver
Se även Tilldelade i ”Samtalsinställningar” på sidan 86.
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Du använder snabbuppringningsknapparna genom att hålla ner en 
snabbuppringningsknapp i passningsläge.
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■ Röststyrd uppringning
Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats ti
telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilket ord som helst, t.ex. namnet på
person. Du kan lägga till upp till 10 röstmärken.

Viktig information om röstmärken:

• Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.

• Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det

• Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmär
en plats där det inte är så mycket ljud.

• Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik likna
namn för olika nummer.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer
en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken
Spara eller kopiera i enhetens minne de kontakter som du vill lägga ett röstm
till. Du kan också lägga till röstmärken för namnen på SIM-kortet, men om d
byter ut SIM-kortet måste du först ta bort gamla röstmärken innan du kan l
till nya.

1. Bläddra nedåt i passningsläge för att öppna kontaktlistan.
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2. Bläddra till den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på 
Info. 
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3. Bläddra till ett telefonnummer och välj Alt. > Lägg till röstmärke.

4. Tryck på Starta och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som
röstmärke.

När du har spelat in namnet spelas det inspelade röstmärket upp. Symbo
 visas efter telefonnummer med röstmärken.

Du kan kontrollera röstmärkena genom att välja Meny > Kontakter > Röstm
Bläddra till kontakten med det röstmärke du vill ha och välj om du vill lyssna
bort eller ändra inspelade röstmärken.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke 
I passningsläge trycker du på och håller ner Höger väljarknapp. En kort ton h
och Tala nu visas i displayen. Uttala röstmärket tydligt. Röstmärket spelas up
numret rings upp efter 1,5 sekunder.
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12. Inställningar
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Du kan ändra ett antal olika inställningar i enheten, bland annat inställning
samtal, telefon, säkerhet osv.

■ Profiler
Använd Profiler för att justera och anpassa ringsignaler och andra ljud och t
till olika händelser och miljöer. Du kan anpassa profilerna som du vill och ak
den profil som du vill använda. Följande profiler är tillgängliga Normal, Ljud
Möte, Utomhus, Min profil 1 och Min profil 2.

Välj Meny > Inställningar >Profiler. Välj en profil och ett av följande alterna

Aktivera – Aktivera den valda profilen.

Anpassa – Anpassa profilen. Välj den inställning som du vill ändra och utför
önskade ändringar. 

Begränsad – Ställer in profilen så att den är aktiv fram till en bestämd tid up
24 timmar. Ställ in vilken tid du vill att profilinställningen ska inaktiveras. N
tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast anvä

■ Teman
Ett tema är ett paket som kan innehålla en skärmsläckare, en bakgrundsbild
ringsignal och ett färgtema så att du kan anpassa telefonen för olika hände
och miljöer. Teman lagras i ditt Galleri. Så här aktiverar du ett tema: 
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1. Välj Meny > Inställningar > Teman > Välj tema.

Galleriet öppnas automatiskt så att du kan välja ett tema.
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2. Öppna mappen Teman, bläddra till ett tema och tryck på Alt. >Ange tem

Se ”Galleri” på sidan 91. 

Om du vill ladda ner nya teman väljer du Meny >Inställningar >Teman > Ne
teman. Se ”Nedladdning” på sidan 114.

■ Signalinställningar
Om du vill ändra signalinställningarna för den aktiva profilen väljer du Men
>Inställningar >Signalinställningar. Välj och ändra Ringsignalfunktion, 
Ringsignal, Ringvolym, Vibrationssignal, Signal för meddelande, Chattsigna
Knappljud och Varningssignaler. Inställningarna kan också ändras på menyn
Profiler, se ”Profiler” på sidan 82.

Välj Ringer för om du vill ställa in enheten så att den bara ringer vid samtal 
telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgru
vill ha eller välj Alla samtal >Markera.

■ Egna genvägar
Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder o
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Höger väljarknapp
Välj Meny > Inställningar > Egna genvägar > Höger väljarknapp och den funktion 
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i listan som du vill tilldela till knappen. Se ”Startskärm (passningsläge)” på 
sidan 21. Denna meny är inte tillgänglig i alla konfigurationer.

Alternativ för Gå till
Om du vill tilldela funktioner från en fördefinierad lista till genvägslistan Gå
väljer du Gå till > Alt. > Välj alternativ för "Gå till". 

Välj Gå till > Alt. > Sortera alternativ för "Gå till" om du vill sortera om 
funktionerna i listan med egna genvägar. Se ”Startskärm (passningsläge)” p
sidan 21.

Röstkommandon
Du kan aktivera vissa funktioner genom att uttala ett röstkommando. Du ka
upp till fem funktioner för röstkommandon.

Välj Meny > Inställningar > Egna genvägar > Röstkommandon. Välj en 
funktionsmapp, bläddra till den funktion som du vill bifoga röstkommandot
och tryck på Lägg till. Ett röstkommando anges med .

När du använder röstkommandon gäller samma riktlinjer som i ”Ringa ett sa
med hjälp av ett röstmärke” på sidan 81.

■ Displayinställningar
Välj Meny > Inställningar >Displayinställningar och något av följande:
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Bakgrund—Ställ in enheten så att en bakgrundsbild visas när enheten är i 
passningsläge.
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Oberoende av skärmsläckarinställningarna kommer en digital klocka att visa
skärmsläckare i strömbesparingssyfte när inga funktioner har använts unde
viss tid.

Färgtema – Byt färg på vissa displaykomponenter, t.ex. indikatorer eller sign
och batteristaplar, och den bakgrundsbild som visas när du använder en 
menyfunktion.

Menyvy – Ställ in hur du vill att huvudmenyn ska visas.

Operatörslogo – Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas.

Skärmsläckare—Välj Välj sk.släckare för att välja en animering eller en stillb
som skärmsläckare från ditt Galleri. Under Timeout kan du ange hur lång tid
ska dröja innan skärmsläckaren aktiveras. Välj På för att aktivera skärmsläck
Välj Lurknapp för att inaktivera skärmsläckaren.

■ Tids- och datuminställningar
Välj Meny > Inställningar >Tids- och datuminställningar och något av följan

Klocka – Ställ in enheten så att klockan visas eller döljs i passningsläge, stäl
klockan eller välj tidszon och tidsformat.

Datum – Ställ in enheten så att datum visas eller döljs i passningsläge, ställ
datum eller välj datumets format och avgränsare.

Autom. uppdat. av datum & tid (nättjänst) – Ställ in enheten så att tid och d
uppdateras automatiskt om tidszonen ändras.



86

■ Samtalsinställningar
Välj Meny > Inställningar > Samtalsinställningar och något av följande:
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Vidarekoppla (nättjänst) – Vidarekoppla inkommande samtal. Din 
tjänsteleverantör kan ge mer information. 

Svarsknapp – Välj Alla knappar så kan du svara på ett inkommande samtal g
att trycka snabbt på valfri knapp, utom strömbrytaren och Avsluta.

Återuppringning – Välj Alla knappar så kan du ställa in enheten så att den g
till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.

Tilldelade – Välj Alla knappar. Om du vill ringa upp namn och telefonnumme
är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från 2 till 9, trycker
och håller ner motsvarande nummerknapp.

Val för samtal väntar – Välj Aktivera så får du ett meddelande från nätet om
ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst). 

Samtalsinfo – Välj Alla knappar så visas kort den ungefärliga samtalslängde
kostnaden efter varje samtal (nättjänst).

Sänd eget nummer (nättjänst) – Välj Anges av operat., Ja eller Nej.

Telefonlinje som används (nättjänst) – Välj telefonlinje 1 eller 2 när du ringe
Detta alternativ visas endast om SIM-kortet stöder det.

■ Telefoninställningar
Välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar och något av följande:



87

Telefonspråk – Välj språk för enheten. Om du väljer Automatiskt styrs 
språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.
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Minnesstatus – Visa hur mycket minne som är ledigt, hur mycket som använ
den totala mängden minne för varje funktion. Det finns även information om
minne på menyerna för vissa funktioner. Mer information om delat minne f
”Delat minne” på sidan 12.

Automatiskt knapplås – Ställ in enhetens knappsats så att den låses automa
efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funk
har använts. Om du väljer På kan du ställa in en tidsfördröjning mellan 5 sek
och 60 minuter.

Du kanske kan ringa upp nödnumret även när knapplåset är på. Slå nödnumr
tryck sedan på Ring.

Säkerhetsknapplås – Se ”Knapplås med säkerhetskod” på sidan 36.

Visning av cellinfo – Välj På för att få information från nätoperatören beroen
vilken nätcell som används (nättjänst).

Välkomsthälsning – Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på 
telefonen. Spara meddelandet genom att trycka på Spara.

Val av operatör – Välj Automatiskt om du vill att ett av de tillgängliga 
mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer Manuellt 
välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefo

Bekräfta SIM-kortstjänster – Se ”SIM-tjänster” på sidan 119.

Aktivering av hjälptext – Välj om du vill att enheten ska visa hjälptexter. 
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Påslagningssign. – Välj om du vill att en påslagningssignal ska spelas upp när 
enheten slås på.
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■ Anslutbarhet inställningar
Du kan definiera inställningarna för Bluetooth-, IR- och GPRS-anslutningar
information om Bluetooth-anslutningar finns i ”Bluetooth” på sidan 120. M
information om IR-anslutningar finns i ”Infraröd” på sidan 124. Mer inform
om GPRS-anslutningar finns i ”GPRS” på sidan 125.

■ Tillbehörsinställningar
Menyn för inställning av tillbehör eller tilläggsprodukter visas bara om enhe
eller har varit ansluten till en kompatibel tilläggsprodukt, t.ex. en laddare el
handsfree-enhet.

Välj Meny > Inställningar >Tillbehörsinställningar. Du kan välja en meny fö
tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till enheten. 

■ Konfigurationsinställningar
För vissa nättjänster behöver du rätt konfigurationsinställningar på enheten
kan få inställningarna av tjänsteleverantören som ett konfigurationsmedde
eller skriva in inställningarna manuellt. Du kan lagra konfigurationsinställn
från upp till tio olika tjänsteleverantörer på enheten och hantera dem på de
menyn.

Välj Meny > Inställningar >Konfigurationsinställningar och något av följan
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Stand. konfig.-inställningar – Visa listan över tjänsteleverantörer som lagrats på 
enheten (standardleverantören är markerad) och välj en annan tjänsteleverantör 
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som standard. Bläddra till en tjänsteleverantör och tryck på Info för att visa
över tillämpningar som stöds. Om du vill radera en tjänsteleverantör från lis
trycker du på Alt.> Radera.

Aktivera stand.-inst. i alla progr. – Ställ in de program och tillämpningar som
använda inställningarna från standardtjänsteleverantören.

Prioriterad kopplingspunkt – Välj en annan kopplingspunkt. Normalt ska du
använda kopplingspunkten från din vanliga nätoperatör.

Om du vill skriva in, visa och redigera inställningarna manuellt trycker du på
> Inställningar >Konfigurationsinställningar >Pers. konfig.-inställningar. O
vill lägga till en ny konfiguration väljer du Lägg till nya eller Alt. >Lägg till ny
någon av programtyperna i listan och skriv in alla inställningar. Aktivera 
inställningarna genom att trycka på Tillbaka.

Om du vill visa eller redigera användardefinierade inställningar, markerar du
program och väljer de inställningar som ska ändras.

■ Säkerhetsinställningar
När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspä
begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att rin
nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Välj Meny > Inställningar >Säkerhetsinst. och något av följande:

PIN-kodsbegäran – Ställ in enheten så att du uppmanas att ange PIN-koden va
gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stän
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Samtalsspärrar (nättjänst) – Begränsa samtal till och från enheten. Du måste ange 
en spärrkod.
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Nummerbegränsning – Begränsa utgående samtal till vissa utvalda 
telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad användargrupp (nättjänst) – Ange en grupp personer som du kan
eller som kan ringa dig.

Säkerhetsnivå – Välj Telefon om du vill ställa in enheten så att du uppmana
skriva in säkerhetskoden varje gång du sätter i ett nytt SIM-kort. Välj Minne
frågar enheten efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du v
ändra det minne som används.

Åtkomstkoder – Ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod eller spärrkod.

■ Återställ fabriksinställningar
Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna
trycker du på Meny >Inställningar >Återställ fabriksinställningar.

■ Operatörsmeny
Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din 
tjänsteleverantör. Denna meny är operatörsspecifik. Namnet och ikonen ber
operatören. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer informa
finns i ”Tjänsteinkorg” på sidan 115.
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13. Galleri
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På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, videoklipp, inspelningar, tem
och toner. Filerna är ordnade i mappar.

Enheten har stöd för DRM-system (Digital Rights Management) som kan 
användas för att skydda visst innehåll. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad o
vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånge
under en viss tidsperiod. Reglerna definieras i aktiveringskoder som kan med
innehållet eller levereras oberoende beroende på tjänsteleverantören. Du ka
kan uppdatera dessa aktiveringskoder. Du ska alltid kontrollera villkoren för
innehåll och eventuella aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom
kan föreligga avgifter.

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

1. Välj Meny > Galleri. 

En lista med mappar visas. Foton, Videoklipp, Teman, Grafik, Signaler och
Inspeln. är enhetens ursprungliga mappar.

2. Bläddra till en mapp och tryck på Öppna för att visa en lista över filer, el
för att välja bland ytterligare alternativ.

3. När du har öppnat en mapp väljer du den fil du vill visa och trycker på Öp
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Om du valde mappen Teman, bläddrar du till ett tema och trycker på Öppna > 
Visa för att visa temapaketet. Du väljer temat genom att trycka på Alt. >Ange 
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tema.

4. När du öppnar en fil kan du trycka på Alt. för att välja bland 
ytterligare alternativ.
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14. Kamera
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Du kan ta foton eller spela in videoklipp med telefonens inbyggda kamera. 
Kameran skapar bilder i JPEG-format och videoklipp i formatet 3GP.

Nokia 6822 kan ta bilder med en upplösning på 640 x 480 bildpunkter. 
Bildupplösningen i detta material kan se annorlunda ut.

■ Foton och videoklipp
Välj Meny > Kamera. Den levande bilden visas på displayen 
och du kan använda displayen som sökare. Bläddra åt 
vänster och höger för att ändra kameraläge: Standard, 
Porträtt eller Video eller Natt (om ljusförhållandena är 
dåliga för att ta foton). Om du vill bifoga fotot till ett namn 
eller telefonnummer i Kontakter väljer du Porträtt.

Ta ett foto

Välj Ta foto. Ett slutarljud hörs. Fotot sparas i mappen 
Foton på menyn Galleri. 

Om du vill skicka fotot som ett multimediameddelande trycker du på Sänd.

Välj Tillbaka för att ta ett foto till, eller Alt. och ett alternativ för att byta na
eller zooma in det sparade fotot, ställa in kontrast, visa detaljer, välja fotot 
bakgrundsbild, öppna galleriet eller radera fotot.
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Du kan aktivera kamerans självutlösare för en bild i taget. Ställ in kameran i 
fotoläge och tryck på Alt. > Självutlösare >Börja. När tiden har löpt ut tar kameran 
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bilden. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.

Spela in video

När du vill börja spela in ett videoklipp trycker du på Inspeln. När du spelar i
videoklipp visas återstående inspelningstid högst upp i displayen.

Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på Paus. När du vill fortsät
inspelningen trycker du på Fortsätt. Du stoppar inspelningen genom att välj
Stopp. Inspelningen sparas i mappen Videoklipp på menyn Galleri. Om du vi
ett inspelat videoklipp trycker du på Spela. 

Välj Tillbaka för att spela in ett nytt videoklipp, eller tryck på Alt. och välj et
alternativ för att t.ex. radera eller byta namn på det sparade videoklippet, st
kontrast, visa detaljer, skicka klippet som ett multimediameddelande, öppna
galleriet eller slå på/stänga av mikrofonen.

■ Kamerainställningar
Välj Meny > Kamera > Alt.. Beroende på kameraläge kan följande alternativ
Ändra läge, Självutlösare, Mikrofon av/Mikrofon på, Öppna Galleri, Inställni
(för att justera kamerainställningar), Standardläge, Bildkvalitet, Videoklipps
Kameraljud och Standardnamn.
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15. Planerare
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Du kan organisera uppgifter med hjälp av verktygen och funktionerna på me
Planerare.

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

Välj Meny > Planerare > Alarm. 

När du vill ställa in alarmet väljer du Alarmtid och anger en alarmtid. Om du
ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du På. Välj Upprepa alarm
att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar.

Välj Alarmsignal och välj en standardsignal för alarm. Du kan anpassa signa
genom att välja en i listan över ringsignaler eller från ditt Galleri.

När alarmtiden inträffar spelas en signal upp och texten Alarm! och aktuell 
visas i displayen, även om enehten var avstängd. Tryck på Stopp för att stän
alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på Snooze stoppa
alarmet i ca 10 minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och
ljudsignalen avges. Om du trycker på Stopp frågar enheten om du vill aktive
för samtal. Tryck på Nej för att stänga av enheten, eller Ja för att ringa och t
emot samtal. Tryck inte på Ja där det är förbjudet att använda mobiltelefone
där den kan vålla störningar eller fara.
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■ Kalender
Välj Meny > Planerare > Kalender. 
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Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen
den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja Visa. Du kan visa en
genom att välja Alt. >Veckovy. För att visa en enskild notering trycker du på

Andra alternativ i kalendervyn kan vara alternativ för att skapa en notering,
radera, redigera, flytta och upprepa en notering, kopiera en notering till en a
dag eller skicka en notering direkt till en annan kompatibel enhet som en no
ett textmeddelande eller ett multimediameddelande. 

I Inställningar kan du ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller förs
veckodag. Med alternativet Autoradera noteringar kan du ange att gamla p
ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Om du vill radera alla noteringar i kalendern, väljer du månads- eller veckov
väljer Alt. > Radera alla not..

Göra en kalendernotering
Välj Meny > Planerare > Kalender. Bläddra till ett datum och välj Alt. >Gör e
anteckning. Välj en av nedanstående noteringstyper:   Möte,   Ring, 
Födelsedag,   Memo eller    Påminnelse.
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Alarm för kalendernoteringar
Enheten måste vara påslagen för att ett alarm för kalendernotering ska ljuda. Om 
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du vill ställa in ett alarm som ska höras när enheten är avstängd, se ”Alarm”
sidan 95.

När ett alarm för en kalendernotering ljuder, piper enheten och noteringen 
på displayen. Om en ringnotering  visas på displayen kan du ringa numre
visas genom att trycka på Ring. För att stoppa alarmet och visa noteringen t
du på Visa. Om du trycker på Snooze ljuder alarmet igen efter 10 minuter. O
vill stoppa alarmet utan att visa noteringen väljer du Avsluta.

■ Att göra
Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsord
för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prio
eller datum.

Välj Meny > Planerare > Att göra. 

Tryck på Ny not. för att skapa en notering. Skriv in noteringen och tryck på S
Välj prioritet för noteringen. Enheten ställer automatiskt in tidsgränsen uta
alarm för noteringen. Om du vill ändra tidsgränsen visar du noteringen och 
tidsgränsalternativet. 

När du visar en notering kan du välja Alt. för att visa och ta bort vald noterin
ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera 
noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan enh
spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern. När du visa
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notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för 
noteringen eller markera noteringen som utförd.
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■ Anteckningar
Du kan använda detta program för att skriva och skicka anteckningar (noter
till kompatibla enheter via MMS.

Välj Meny > Planerare > Anteckningar. Du blir ombedd att ställa in datum o
om du inte gjorde det när du började skriva anteckningen. Du lägger till en 
anteckning genom att välja Ny not.. Skriv anteckningen och välj Spara, eller
bläddra till en anteckning och välj Visa eller Alt. för att visa alternativen för
anteckningar.

■ Plånbok
I Plånbok kan du spara personlig information, t.ex. kreditkortsuppgifter och
adresser. Det är enkelt att hämta data som sparats i plånboken medan du su
Du kan t.ex. fylla i datafält automatiskt när du gör inköp på en tjänst som st
plånboksfunktionen. Du kan också spara åtkomstkoder till mobiltjänster som
begär användarnamn och lösenord.

Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig
information som kräver lösenord. Information om hur du tömmer cache-mi
finns i ”Cache-minne” på sidan 114.
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Ställa in plånbokskod
Data i plånboken skyddas med en plånbokskod som du kan definiera när du öppnar 
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plånboken för första gången. När Skapa plånbokskod: visas anger du koden 
trycker på OK för att bekräfta. När Verifiera plånbokskod: visas anger du kod
igen och trycker på OK.

Ta bort innehållet i plånboken
Om du vill ta bort innehållet i plånboken och radera plånbokskoden skriver d
*#7370925538# i passningsläge. Du behöver också enhetens säkerhetskod 
”Koder” på sidan 37).

Använda plånboken
Du ställer in din personliga information i plånboksmenyn. För att använda 
innehållet i plånboken för en mobiltjänst öppnar du plånboken via  webbläs
(se ”Webb” på sidan 109).

När du vill öppna plånboksmenyn väljer du Meny > Program > Planerare > 
Plånbok. Skriv in plånbokskoden, tryck på OK och välj något av följande:

Plånboksprof. – När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du saml
i en plånboksprofil. Du kan använda profilen för att hämta information från
plånboken från olika kort medan du surfar på webben.

Kort –Använd detta alternativ för att skapa och spara Betalkort, Bonuskort,
Åtkomstkort, Personkort eller Adresskort. För mer information om hur du ka
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kortinformation som konfigurationsmeddelande kontaktar du kortföretaget eller 
tjänsteleverantören.
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Biljetter – Spara noteringar om e-biljetter som du har köpt via en mobiltjän

Kvitton – Spara kvitton för mobilinköp.

Personliga not. – Spara personlig information, t.ex. kontonummer, lösenord,
eller noteringar. Personliga noteringar är skyddade med plånbokens PIN-ko
du visar en notering, välj Alt. och Sänd som SMS för att kopiera noteringen s
textmeddelande, Kopiera till kal. för att kopiera noteringen till kalendern so
memo, Använd info för att hämta telefonnummer, e-postadresser och 
webbadresses från en notering och Radera för att radera den visade noterin

Inställningar – Använd detta alternativ för att ändra plånboksinställningarn

■ Synkronisering
Med synkronisering kan du spara data från din kalender och dina kontakter 
fjärransluten Internet-server (nättjänst) eller på en kompatibel dator. Om d
sparat information på en Internet-server kan du starta synkroniseringen frå
enheten. Du kan också synkronisera information i enhetens kontaktlista och
kalender med den information som finns på en kompatibel dator genom att
synkroniseringen från datorn. 

Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.
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Synkronisera från enheten
Innan du kan synkronisera från enheten måste du abonnera på en 
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synkroniseringstjänst och få konfigurationsinställningar från tjänsteleveran
Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om 
synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar. 

Så här gör du för att starta synkroniseringen från enheten:

1. Aktivera anslutningsinställningarna för synkroniseringen. Se 
”Synkroniseringinställningar” på sidan 101.

2. Välj Meny >Planerare >Synkronisering >Serversynk. > Data som ska 
synkroniseras, markera den information som du vill synkronisera och välj
Synkronisera. 

Den information som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter a
har bekräftat.

Synkroniseringinställningar
Du kan kanske få synkroniseringsinställningarna för enheten som ett 
konfigurationsmeddelande från tjänsteleverantören. Kontakta 
tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om 
synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar. Information om h
skriver in inställningarna manuellt finns i ”Konfigurationsinställningar” på 
sidan 88.

Välj Meny > Planerare > Synkronisering >Serversynk. > Synkronis.inst. > 
Konfiguration. Välj den tjänsteleverantör vars inställningar du vill aktivera o
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tryck på Välj. Välj Konto för att visa konton som hanteras av tjänsteleverantören. 
Om mer än ett konto visas väljer du det konto som du vill använda.

ill en 
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Synkronisering från en kompatibel dator
Du måste använda Bluetooth, IR eller en datakabel för att ansluta enheten t
dator för att synkronisera kontakter, kalendern och anteckningar från dator
Information om kompatibla datakablar finns i ”Tillbehör” på sidan 131. 
Programmet PC Suite måste också vara installerat på datorn. Starta 
synkroniseringen från datorn med PC Suite

Se till att enheten är i passningsläge och att tid och datum är inställt.
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Menyn Program innehåller förinstallerade spel och tilläggsfunktioner. Du ka
också ladda ner nya program och spel.

■ Spel och program
Det kan finnas några förinstallerade spel och Java-program som har utform
speciellt för den här Nokia-enheten.

Starta ett spel eller program
Välj Meny > Program >Spel >Välj spel eller Java-prog. > Välj program. Blädd
ett spel eller program och tryck på Öppna.

Ladda ner spel och program
Enheten har stöd för J2ME Java-program. Se till att programmet är kompat
med enheten innan du laddar ner det.

Välj Meny > Program, sedan Spel >Nerl. av spel eller Java-prog. > Nerl. av pr
En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj Fler bokmärken för att visa li
över bokmärken på menyn Webb. Se ”Bokmärken” på sidan 113.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande webbplats. För mer inform
om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätopera
eller tjänsteleverantören. 
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Varning: Installera bara program från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och 
skydd mot skadlig programvara. Om du installerar program som kräver en 
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nätanslutning kan strömförbrukningen öka när du använder desaa program

När du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn Spel i stället för
menyn Program.

Inställningar för spel
Tryck på Meny > Program >Spel > Inställningar för att ställa in ljud, belysnin
vibrationer för spel.

Minnesstatus för spel och program
Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och 
programinstallationer (tredje delade minnet) trycker du på Meny > Program
Spel eller Java-prog. > Minne.

■ Röstinspelning
Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 1 minut och 40 sekunder. D
t.ex. vara praktiskt att spela in namn och telefonnummer som du vill skriva 
ett senare tillfälle.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslut
är aktiva.
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Inspelning
1. Välj Meny > Program > Extra funkt. > Röstinspelning.
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2. Starta inspelningen genom att välja Spela in. Om du vill starta inspelning
under ett samtal väljer du Alt. > Spela in.

Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalspartern
ungefär var femte sekund.

3. Avsluta inspelningen genom att välja Stopp. 

Inspelningen sparas i mappen Inspeln. på menyn Galleri .

4. När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du Spela senast insp

5. Om du vill sända den senaste inspelningen väljer du Sänd senast insp..

Inspelningslista
Välj Meny >Program > Extra funkt.> Röstinspelning > Inspelningslista. Lista
mappar i ditt Galleri visas. Öppna Inspeln. för att visa listan med inspelninga

■ Kalkylator
Enheten har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten och kan 
användas för att räkna ut kvadraten och kvadratroten eller för 
valutaomvandlingar.

1. Välj Meny > Program > Extrafunktioner > Kalkylator.

2. När "0" visas på displayen anger du det första talet i beräkningen.

Tryck på # för decimalkomma.
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3. Välj Alt. > Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot eller 
Ändra tecken.
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4. Knappa in det andra talet. 

5. Tryck på ? för att visa resultatet. Om du vill påbörja en ny beräkning hålle
ner Radera.

Obs:  Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundn
kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Konvertera valuta
Obs:  Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, efte
alla tidigare kurser återställs till noll.

1. Välj Meny > Program > Extrafunktioner > Kalkylator. 

2. När du vill spara valutakursen väljer du Alt.>Valutakurs: 

3. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan in valutakursen, välj # f
decimalkomma och tryck på OK. 

Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan valutak

4. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras oc
Alt. > I nationell eller I utländsk.
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■ Timer
Välj Meny > Program > Extrafunktioner > Timer. Ange alarmtiden i timmar, 
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minuter och sekunder och tryck på OK. Du kan också skriva en egen textnot
som ska visas när tiden löper ut och sedan trycka på Starta för att starta tim

För att ändra timertiden väljer du Ändra tid, och för att stoppa timern väljer
Avbryt timer.

Om alarmtiden infaller när enheten är i passningsläge avges en signal och 
noteringstexten (om du har skrivit en sådan) blinkar i displayen, annars visa
texten Tiden är ute.

Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på nå
knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alar
och radera noteringen väljer du Avsluta.

■ Stoppur
Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. 

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använd
andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar. 

Tidtagning och mellantidtagning
Välj Meny >Program > Extrafunktioner> Stoppur > Mellantidtagning. Tryck
Starta för att starta tidtagningen. Tryck på Dela varje gång du vill ta en mel
Mellantiderna visas under varvtiden i displayen. Tryck på Stopp för att stopp
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tidtagningen. Spara tiderna genom att trycka på Spara. Om du trycker på Alt. kan 
du starta tidtagningen igen eller nollställa tiderna utan att spara.

 
topp 
 ett 
erna.

 
. 
r > 

er 

 
 namn 

 Ja 
a > Ja.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Varvtidtagning
Välj Meny >Program > Extrafunktioner> Stoppur > Varvtidtagning. Tryck på
Starta för att starta tidtagningen och Varv för att mäta varvtider. Tryck på S
för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på Spara för att spara tiden och ange
namn. Om du trycker på Alt. kan du starta timern igen eller nollställa varvtid

Enhetens funktioner under tidtagning
Om du redan har startat stoppuret och vill använda andra funktioner medan
stoppuret är igång kan du trycka på Avsluta för att återgå till passningsläge
Du återgår till stoppuret genom att välja Meny > Program > Extrafunktione
Stoppur > Fortsätt.

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använd
andra funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar. 

Visa och radera tider
Välj Meny > Program > Extrafunktioner > Stoppur.

Om stoppuret inte nollställs kan du väljaVisa senaste för att visa de senaste
uppmätta tiderna. Om du trycker på Visa tider kan du välja från en lista över
eller sluttider. 

Om du vill radera sparade tider trycker du på Radera tider. Välj Radera alla >
eller tryck på En och en. Bläddra till de tider du vill radera och tryck på Rader
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Enheten har en webbläsare som du kan använda för att gå till 
olika mobila Internet-tjänster.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är 
tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du 
tjänsteleverantören.

Med webbläsaren kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-U
Language) eller XHTML (extensible HyperText Mark-up Language) på sina si
Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all
detaljer på webbsidorna. 

■ Ansluta och använda tjänster
1. Gör de inställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Se ”

in enheten för att ansluta till en tjänst” på sidan 110.

2. Anslut till tjänsten. Se ”Ansluta till en tjänst” på sidan 110.

3. Börja läsa tjänstens sidor. Se ”Läsa sidor på en tjänst” på sidan 111.

4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten. Se ”Koppla ner frå
tjänst” på sidan 112.
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■ Ställa in enheten för att ansluta till en tjänst
En del inställningar kan vara lagrade på enheten. Du kanske kan få fler 
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inställningar som ett konfigurationsmeddelande från den tjänsteleverantör
erbjuder den tjänst som du vill använda. Mer information om inställningarna
hos tjänsteleverantören. Se även ”Konfigurationsinställningar” på sidan 88.

■ Ansluta till en tjänst
Kontrollera att inställningarna för den tjänst som du vill ansluta till är aktiv
Du aktiverar inställningarna genom att trycka på Meny > Webb >Inställning
Konfigurationsinställningar> Konfiguration och välja den 
konfigurationsuppsättning som du vill aktivera.

Anslut till tjänsten på ett av följande sätt:

• Öppna tjänsteleverantörens startsida: välj Meny> Webb >Till Startsida, e
tryck på och håll ner knappen 0 i passningsläge.

• Öppna ett bokmärke för tjänsten: välj Meny > Webb >Bokmärken och vä
bokmärke. Om bokmärket inte fungerar med de aktiva inställningarna, 
aktiverar du en annan uppsättning inställningar och försöker igen.

• Gå till senast visade webbadress (URL): välj Meny > Webb > Senaste URL

• Skriv in adressen till tjänsten: välj Meny > Webb > Gå till adress. Ange ad
till tjänsten och tryck på OK.
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■ Läsa sidor på en tjänst
När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Enhetens 
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knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visa
displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till väns
displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer e
samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till vänster
displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälli
Efter ett samtal återupptas GPRS-anslutningen. Se även ”GPRS-anslutning”
sidan 126.

Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig
information som kräver lösenord. Information om hur du tömmer cache-mi
finns i ”Cache-minne” på sidan 114.

Enhetens knappar under webbläsning
• Använd bläddringsknapparna för att bläddra på sidorna.

• När du vill välja ett markerat objekt trycker du på Ring eller så väljer du A
att välja det alternativ som öppnar länken.

• Använd knapparna 1–9 för att skriva in bokstäver och tecken. Om du vill
specialtecken trycker du på *.
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Direktuppringning
Medan du surfar på webben kan du ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under 
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ett röstsamtal samt spara namn och telefonnummer från en webbsida.

■ Koppla ner från en tjänst
När du vill sluta surfa och avsluta anslutningen trycker du på Alt.> Avsluta. 
Tryck på Avsluta två gånger eller tryck på och håll ner Avsluta.

■ Inställningar för utseende på webbläsare
Medan du surfar väljer du Alt. > Övriga alternativ > Utseendeinst., eller om 
enheten är i passningsläge väljer du Meny > Webb > Inställningar> Inställn
för utseende och något av följande:

Textbrytning – Välj Alla knappar så fortsätter texten på nästa rad. Om du vä
Lurknapp, kortas texten av.

Teckenstorlek – Välj teckenstorlek.

Visa bilder – Välj Nej så visas inte bilder på sidorna.

Varningar – Välj Visar en varning vid osäkra ansl. och Ja för att ställa in telef
så att den avger en varning när en säker anslutning ändras till en osäker 
anslutning medan du surfar. Välj Visar en varning för osäkra objekt och Ja fö
ställa in telefonen så att den avger en varning om en säker sida innehåller e
osäkert objekt. Dessa varningar garanterar inte säkra anslutningar. Mer 
information finns i ”Säkerhet när du surfar” på sidan 116.
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Teckenkodning – Välj de teckenuppsättningar som enheten använder för att visa 
webbsidor som inte har den informationen eller för att välja om UTF-8-kodning 
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alltid ska användas när du skickar en webbadress till en kompatibel enhet.

■ Cookies
En cookie är data som sparas i webbläsarens cache-minne (t.ex. din 
användarinformation eller dina webbläsarinställningar). Cookies sparas tills
tömmer cache-minnet. Se ”Cache-minne” på sidan 114.

Medan du surfar väljer du Alt. > Övriga alternativ > Säkerhet > Inställn. för c
eller om enheten är i passningsläge trycker du på Meny >Webb > Inställning
Säkerhetsinställningar > Cookies. Välj Tillåt eller Avvisa för att tillåta eller a
cookies.

■ Bokmärken
Du kan spara webbadresser som bokmärken i enhetens minne.

1. Medan du surfar väljer du Alt. > Bokmärken, eller om enheten är i 
passningsläge trycker du på Meny >Webb > Bokmärken.

2. Bläddra till ett bokmärke och tryck på Välj för att ansluta till den sida so
bokmärket pekar till.

Välj Alt. för att visa bokmärkets rubrik och adress, ändra eller radera 
bokmärket, sända det direkt till en annan enhet som ett bokmärke eller s
textmeddelande och skapa ett nytt bokmärke.
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Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia 
varken stöder eller går i god för dessa webbplatser. Om du vill besöka dessa 
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webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller inn
som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke
När du har fått ett bokmärke visas 1 bokmärke mottaget. Välj Visa för att vis
bokmärket. Om du vill spara bokmärket väljer du Spara Välj Alt. > Visa för a
detaljer eller Radera för att ignorera det.

■ Nedladdning
Om du vill ladda ner mer toner, grafik, spel, videoklipp, temar eller program 
enheten (nättjänst) väljer du vilken typ av nedladdning du vill ladda ner.

Varning: Installera bara program från källor som erbjuder tillräckligt skydd
skadlig programvara.

För mer information om tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster 
kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

■ Cache-minne
Den information eller de tjänster som du har åtkomst till lagras i enhetens c
minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data
tillfälligt. Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du Alt. >Ö
alternativ > Töm cache, eller om enheten är i passningsläge trycker du på M
Webb > Töm cache.
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■ Tjänsteinkorg
Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nättjänst). 
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Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett 
textmeddelande eller en adress till en tjänst.

När du får ett servicemeddelande i passningsläge trycker du på Visa för att v
meddelandet i Tjänsteinkorg. Om du väljer Avsluta flyttas meddelandet till d
Tjänsteinkorg. Om du vill öppna din Tjänsteinkorg vid ett senare tillfälle välj
Meny > Webb > Tjänsteinkorg.

Om du vill öppna Tjänsteinkorg medan du surfar väljer du Alt. > Övriga 
alternativ > Tjänsteinkorg. Bläddra till ett meddelande och tryck på Hämta 
aktivera webbläsaren och ladda ner det valda innehållet. Om du vill visa deta
information om ett servicemeddelade eller radera meddelandet väljer du Al
Info eller Radera.

Inställningar för tjänsteinkorg
Tryck på Meny > Webb > Inställningar >Inställningar för tjänsteinkorg och v
något av följande:

Servicemeddelanden – Välj På eller Av för att bestämma om du vill att enhet
ta emot servicemeddelanden. 

Meddelandefilter – Välj Meddelandefilter på för att ställa in telefonen att e
ta emot servicemeddelanden från innehållsleverantörer som är godkända av
tjänsteleverantören. För att visa listan över godkända innehållsleverantörer
du Betrodda kanaler.
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Automatisk anslutning – Om du ställer in enheten att ta emot 
servicemeddelanden och väljer På aktiveras webbläsaren automatiskt från 
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passningsläge när enheten tar emot ett servicemeddelande. Om du väljer Av
aktiveras webbläsaren endast när du väljer Hämta efter att telefonen har ta
emot ett servicemeddelande.

■ Säkerhet när du surfar
För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller 
onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och 
troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om d
ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Säkerhetsmodul
Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nyckl
Syftet med säkerhetsmodulen är att förbättra säkerheten för tillämpningar 
kräver webbanslutning, och den gör att du kan använda digitala signaturer.
Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören. Se ”Koder” p
sidan 37.

Välj Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Inställningar f
säkerhetsmodul och något av följande:

Info om säkerhetsmodul – Visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare
serienummer.
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Begäran om modul-PIN – Ställ in enheten så att den begär modul-PIN när du 
använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj På. Om du vill 
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inaktivera begäran av modul-PIN väljer du Av.

Ändra modul-PIN – Ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen
in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.

Ändra PIN för att godkänna – Välj den PIN-kod som du vill ändra. Skriv in din
nuvarande PIN-kod och sedan den nya koden två gånger.

Certifikat
Det finns tre olika typer av certifikat:

Servercertifikat – Används av enheten för att upprätta en anslutning med 
förbättrad säkerhet till innehållsservern. Tjänsteleverantören sänder ett 
servercertifikat till enheten och innan anslutningen upprättas kontrolleras d
giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på enheten. Servercertifikat 
inte.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en
anslutning om dataöverföringen mellan enheten och innehållsservern är 
krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan en gateway och 
innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säke
Operatören säkrar dataöverföringen mellan en gateway och innehållsserver

Attesterarcertifikat – Anvvänds av vissa tjänster, t.ex. banker, för att kontro
giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan antingen sparas i 
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säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet (om tjänsten 
stöder användning av attesterarcertifikat).
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Användarcertifikat Utfärdas av en certifierande myndighet. Användarcertif
associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och anvä
t.ex. för att skapa en digital signatur.

Obs:  Även om certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar oc
programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säker
certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste in
korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat
begränsad livslängd. Om Certifikatet är ogiltigt enligt telefonens datum elle
Användarcertifikatet ej giltigt än visas bör du kontrollera att dagens datum
aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du 
på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren

Digitala signaturer
Du kan göra digitala signaturer med enheten om SIM-kortet har en 
säkerhetsmodul. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nycke
säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att göra 
signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva u
en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument. Se 
”Säkerhetsmodul” på sidan 116.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet
priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. 
inkludera belopp och datum) visas.
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Kontrollera att rubriken är Läs och att ikonen för digitala signaturer visas ( ).

Obs:  Om ikonen för digital signatur inte visas finns det en säkerhetsrisk och du ska 
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inte ange några personliga data som t.ex. din PIN-kod för signatur.

För att skriva under texten läser du först igenom och väljer sedan Signera.

Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igeno
läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Skriv in PIN-koden för att 
godkänna och välj OK. Ikonen för digitala signaturer försvinner och tjänsten
kanske visar en bekräftelse på ditt inköp. 

■ SIM-tjänster
Förutom funktionerna som finns i enheten kan det finnas ytterligare tjänste
SIM-kortet, som du kan nå via denna meny. Denna meny visas bara om den 
av SIM-kortet. Menyns namn och innehåll beror på SIM-kortet.

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

Beroende på operatören kan du ställa in enheten att visa de 
bekräftelsemeddelanden som sänds mellan enheten och nätverket när du 
använder SIM-tjänsterna. Välj Meny >Inställningar > Telefoninställn. > Bek
SIM-kortstjänster > Ja.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett
textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).
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18. Anslutbarhet
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■ Bluetooth
Med Bluetooth kan du utan kostnad upprätta en trådlös anslutning mellan 
elektroniska enheter på upp till 10 meters avstånd. Du kan skicka och ta em
bilder, textmeddelanden, gallerifiler, röstinspelningar, videoklipp, antecknin
visitkort och kalendernoteringar. Bluetooth kan också användas för att upp
en trådlös anslutning till produkter som använder Bluetooth-teknik för tråd
kommunikation, t.ex. datorer. Du kan synkronisera enheten och datorn med
av en Bluetooth-anslutning.

Eftersom enheter som använder Bluetooth-anslutningar kommunicerar med
av radiovågor behöver den här enheten och de andra enheterna inte vara in
synhåll från varandra, men får inte vara längre än 10 meter ifrån varandra. 
Anslutningen kan störas av hinder (t.ex. väggar) eller andra elektroniska enh
Bluetooth-programmet drar mycket batteri och minskar enhetens driftstid.
på detta när du använder andra funktioner i enheten. Det kan finnas 
begränsningar för användning av vissa funktioner med Bluetooth-anslutnin
Kontrollera med lokala myndigheter. Enheten stöder Bluetooth-specifikatio
1.1 och följande profiler:

• SIM access profile

• Object push profile

• File transfer profile
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• Dial-up networking profile

• Hands-free profile
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• Generic access profile

• Headset profile

• Serial port profile

• Generic object exchange profile

För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetoot
enheter, bör du använda tillbehör godkända av Nokia tillsammans med denn
modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om de är kompatibl
den här enheten.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning
1. Välj Meny > Inställningar  > Anslutbarhet  > Bluetooth. 

2. För att aktivera Bluetooth-funktionen väljer du Bluetooth > På. 

Den aktiva Bluetooth-anslutningen anges med  högst upp i displaye

3. Välj Sök efter tillbehör med ljudfunktion för att söka efter kompatibla en
med Bluetooth-anslutning. 

En lista över de enheter som hittats visas i displayen.

4. Välj en enhet.

5. Om så krävs skriver du in enhetens Bluetooth-lösenord för att ansluta til
andra enheten. Information om Bluetooth-lösenord finns i ”Ihopkopplin
sidan 122.
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Enheten ansluter till den andra enheten. Du kan starta dataöverföringen.

6. Om du vill visa den enhet som du är ansluten till väljer du Aktiv enhet.

 
öring 

ren av 
en. 

t eller 
t visa 

a 

tas till 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Om du vill inaktivera Bluetooth väljer du Bluetooth > Av.

Ihopkoppling
Du kan upprätta en permanent ihopkoppling mellan din enhet och en annan
Bluetooth-enhet. Vissa enheter kanske kräver ihopkoppling innan dataöverf
kan ske.

För att kunna koppla ihop din enhet med en annan enhet, måste du och äga
den andra enheten komma överens om ett lösenord på 1-16 numeriska teck
Första gånger ni försöker koppla ihop enheterna måste ni skriva in samma 
lösenord. När enheterna är uppkopplade behövs inte lösenordet igen, så du 
behöver inte komma ihåg det. Ihopkopplade enheter visas i listan över 
ihopkopplade enheter. Du kan visa listan även om Bluetooth inte är aktivera
när enheterna i listan inte är tillgängliga för anslutning. Så här gör du för at
listan över ihopkopplade enheter:

1. Gå till menyerna och välj Inställningar >Anslutbarhet> Bluetooth > 
Ihopkopplade enheter.

2. Bläddra till en enhet och välj Alt. och något av följande:

Tilldela smeknamn – Ange ett smeknamn (visas bara för dig) för den vald
enheten.

Anslut autom. utan bekräftelse – Välj Ja om du vill att enheten ska anslu
vald enhet automatiskt, eller Nej om du vill bekräfta anslutningen.
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Radera ihopkoppl. – Radera ihopkopplingen med vald enhet.

Koppla ihop ny enhet – Sök efter aktiva enheter med Bluetooth-anslutning 
heten.
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inom räckvidd, bläddra till en enhet och välj Koppla för att ansluta till en

Inställningar
Du kan definiera hur enheten ska visas för andra Bluetooth-enheter.

Välj Meny > Inställningar > Bluetooth > Anslutbarhet >Bluetooth-inställnin
och något av följande:

Telefonens synlighet – Välj Synlig för alla om du vill visa enheten för alla 
Bluetooth-enheter, eller Ej synlig om du vill att enheten bara ska visas för 
ihopkopplade enheter.

Namn på min telefon – Ändra enhetsnamnet som visas för andra användare

Dataöverföring
Istället för att använda menyn Inställningar kan du använda andra menyer 
sända olika typer av data till andra Bluetooth-enheter. Du kan skicka ett 
videoklipp från mappen Videoklipp på menyn Galleri. Mer information om h
sänder olika typer av data finns i respektive avsnitt i användarhandboken.

Ta emot en dataöverföring
När enhetens Bluetooth-anslutning är aktiv kan du ta emot noteringar, visi
videoklipp och andra typer av data från en annan Bluetooth-enhet. 
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Innan du kan ta emot en dataöverföring uppmanas du att acceptera eller avvisa 
överföringen. När du har accepterat dataöverföringen startas datamottagningen. 
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Ett alarm hörs och ett meddelande visas på startskärmen när överföringen ä
slutförd.

• Om du vill visa det överförda objektet direkt väljer du Visa. 

• Om du vill spara objektet och visa det senare väljer du Avsluta. 

Beroende på typ av objekt sparas det i respektive meny på enheten. Ett visit
sparas t.ex. i Kont. och en kalendernotering i Kalender.

■ Infraröd
Enheten har en IR-port (infraröd) som du kan använda för att ansluta enhet
en annan IrDA-kompatibel enhet. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visi
och kalendernoteringar, till eller från en kompatibel enhet (t.ex. en dator). 
Bluetooth- och IR-anslutningar kan inte aktiveras samtidigt. 

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör and
infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Skicka och ta emot data
• Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten ä

riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheter

• Du aktiverar enhetens IR-port genom att välja Meny >Inställningar > 
Anslutbarhet > Infraröd.
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• Användaren av enheten som sänder väljer en IR-funktion för att starta 
dataöverföringen.
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Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter att IR-porten har 
aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen. 

Anslutningsikon
När  blinkar utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och enheten 
att sända och ta emot data via IR-porten.

IR-anslutningen inaktiveras automatiskt.

■ GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att mobilenhet
användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Proto
nät. 

EGPRS (Enhanced GPRS) som även kallas för EDGE (Enhanced Data Rates fo
Global Evolution) liknar GPRS. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperat
för mer information om EGPRS och dataöverföringshastighet.

När du har valt GPRS som databärare, använder telefonen EGPRS i stället för
om tjänsten är tillgänglig i nätet. Du kan inte välja mellan EGPRS och GPRS
den här enheten, men för vissa tillämpningar kanske du kan välja antingen G
eller GSM-data (CSD-circuit switched data) som databärare. Databäraren u
en del av den prioriterade kopplingspunkten och kan ändras i 
Konfigurationsinställningar (se ”Konfigurationsinställningar” på sidan 88).
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(E)GPRS används med tillämpningar som multimediameddelanden, 
direktmeddelanden, webbläsning, e-post, fjärr-SyncML, nedladdning av Java-
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program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post).

Innan du kan använda GPRS-teknik måste du kontakta tjänsteleverantören 
få mer information om tillgänglighet och hur du abonnerar på GPRS-tjänste
måste också spara GPRS-inställningar för varje tillämpning som används öv
GPRS.

GPRS-anslutning
Välj Meny > Inställningar > Anslutbarhet >GPRS > GPRS-anslutning och nå
följande: 

Alltid online – Ställ in enheten så att den automatiskt registreras till ett GPR
när du slår på den.

Vid behov – Ställ in enheten så att GPRS-registreringen och anslutningen 
upprättas när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger 
tillämpningen.

Inställningar för GPRS-modem
Du kan ansluta enheten via en datakabel till en kompatibel dator och använ
enheten som ett modem för GPRS-anslutning via datorn. 

För att ställa in inställningarna för GPRS-anslutning från datorn väljer du M
Inställningar > Anslutbarhet > GPRS > Inställningar för GPRS-modem och n
av följande: 
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Aktiv kopplingspunkt – Aktivera den kopplingspunkt som du vill använda.

Ändra aktiv kopplingspunkt – Ändra inställningarna för kopplingspunkten:
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• Alias för kopplingspunkten – Skriv in ett namn för den aktiverade 
kopplingspunkten och tryck på OK.

• Kopplingspunkt till GPRS – Skriv in namnet på kopplingspunkten (Access
name, APN) för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på OK. Kontakta 
tjänsteleverantören för mer information om kopplingspunkter.

Du kan också ställa in serviceinställningarna för GPRS-anslutningen (namn
kopplingspunkten) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Optio
”PC Suite” på sidan 128. Om du har gjort inställningar både på datorn och en
kommer inställningarna på datorn att användas.
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19. Datoranslutning
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Du kan skicka och ta emot e-post och surfa på Internet när du använder 
Bluetooth, IR eller en datakabel för att ansluta enheten till en kompatibel d
Du kan använda enheten med flera olika datorprogram för anslutning och 
kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. synkronisera kontakter, kalender
noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten 
Internet-server (nättjänst).

Det kan finnas mer information och nedladdningsbara filer, t.ex. Nokia PC S
supportområdet på Nokias webbplats, www.nokia.com.

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

■ PC Suite
Med PC Suite kan du överföra och synkronisera information mellan enheten
datorn. Du kan också redigera kontakter i enheter, installera J2ME Java-
tillämpningar (t.ex. spel och ordlistor) från en kompatibel dator till enheten
säkerhetskopiera och återställa personlig data mellan enheten och en komp
dator. Du kan se alla funktionerna i PC Suite genom att ladda ner programm
Nokias webbplats, www.nokia.com.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD och CSD
Du kan använda följande datatjänster med den här enheten:
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• GPRS (General Packet Radio Service)

• EGPRS (Enhanced GPRS), se ”GPRS” på sidan 125. 
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• HSCSD (high speed circuit switched data)

• CSD (circuit switched data-eller GSM-data)

Mer information om tillgång till datatjänster och hur du kan abonnera på d
finns hos din tjänsteleverantör.

HSCSD-tjänster förbrukar batteriladdningen snabbare än vanliga röstsamta
dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta enheten till en laddare under 
dataöverföringen.

■ Datakommunikationsprogram
Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i 
medföljande dokumentation.

Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal under en datoranslutning efte
detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du enheten på en stadig
med knappsatsen nedåt. Flytta inte enheten och håll den inte i handen unde
dataöverföring.
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20. Referensinformation
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■ Information om batteri

Ladda och ladda ur
Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när d
laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundr
gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden b
förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri. Använd endast batterier som
godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av N
och avsedda för enheten.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna e
avsedd att användas med ström från ACP-12.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ba
anslutet till laddaren. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat ba
som inte används laddas så småningom ur. Extrema temperaturer påverkar ditt batte
laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som ä
skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som
mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och
negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du
reservbatteri i fickan eller en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller 
föremål som kortsluter polerna.
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Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, 
minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 
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25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upp
att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i tempe
långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld! Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelse
Återvinn dem om möjligt. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Tillbehör
Praktiska regler för hantering av tillbehör (tilläggsprodukter):

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

• När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i slad

• Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fung
felfritt.

• Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.

Om du vill skaffa extrafunktioner till enheten finns det en mängd tillbehör att välja m
Du kan välja det eller de tillbehör som bäst passar dina kommunikationsbehov. Mer 
information om dessa och andra tillbehör kan fås av din återförsäljare.

■ Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedstående råd kan du se till att gara
täcker eventuella skador.
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• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen 
som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort 
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batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga d
och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängd
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal tempera
det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt ka
kretskorten och finmekaniken gå sönder. 

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

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

• Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med
mjuk, torr trasa.

• Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke god
antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt b
mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någ
enhet inte fungerar som den ska, ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.
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■ Ytterligare säkerhetsinformation
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Användningsmiljö
Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stän
av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar e
fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppf
riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller n
befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska,
bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras 
2,2 cm från kroppen. 

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god k
med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills så
anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slut

Medicinska enheter
Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa
otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillv
för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du ha
frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar di
stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och 
sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa 
radiosignaler.

PACEMAKER
Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tu
mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos 
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pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och 
rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör
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• alltid hålla enheten mer än 15,3 cm från sin pacemaker när enheten är på.

• inte bära enheten i en bröstficka.

• hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för 
störningar.

Stäng omedelbart av enheten om du har minsta anledning att misstänka att det upps
störningar.

HÖRAPPARATER
Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om s
störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

FORDON
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk 
bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkud
som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information
kontakta tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell 
tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felak
installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventue
gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrusning 
är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätsk
gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon
utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. 
inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanfö
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krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen 
kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.
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Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går om
på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan vara farligt fö
flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion
Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explos
följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden
normalt ombedes stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka ex
eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid 
tankställen, som i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsnin
användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och
bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för exp
är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid tra
eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller b
områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metall

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs frå
förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller bå
delar.
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NÖDSAMTAL
Obs: Mobiltelefoner, inklusive denna enhet, använder radiosignaler, 
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mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade 
funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garan
Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga
samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal: 

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräc
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen. 

2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra en
redo för samtal. 

3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika
platser. 

4. Tryck på Ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan
nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måst
aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs v
denna handbok eller kontakta operatören för mer information. Ge information om ol
så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda k
som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det

Information om certifiering (SAR)
ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverka
att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt 
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internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer 
och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har 
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utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfa
utvärderingar av vetenskapliga undersökningar.   Riktlinjerna har en god säkerhetsma
för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten Specific Absorption R
eller SAR. Det fastställda gränsvärdet i de internationella riktlinjerna för SAR är 2,0 W
SAR mäts i standardpositioner när enheten sänder med högsta godkända effekt på al
testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekte
enhetens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala vär
Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att i
använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närma
befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från
enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,67 W/kg

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i norma
position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten b
nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla meta
produkten bör placeras minst 2,2 cm från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god k
med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills så
anslutning finns. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slut

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram
i genomsnitt per tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal f
ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-vär
kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-inform
om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.
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■ Tekniska data
Mått— 46,1 mm vid gångjärnen, 38 mm vid nedersidan; längd—106,1 mm; djup—21,6 mm 

 1900: 

M 
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på ovansidan, 17 mm på nedersidan

Vikt—100 g med BL-5C 900 mAh Li-ion-batteri

Storlek [volym]—79 cm3

Trådlösa nät—Nokia 6822: EGSM 900-, GSM 1800- och 1900-nät

Frekvensintervall [Tx]—EGSM 900: 880—915 MHz; GSM 1800: 1710—1785 MHz GSM
1850—1910 MHz 

Frekvensintervall [Rx]—EGSM 900: 925—960 MHz; GSM 1800: 1805—1865 MHz; GS
1900: 1930—1990 MHz 

Tx-uteffekt—2 W [max]

Antal kanaler—299

Minnesstorlek—16 MB flashminne, ca 2 MB tillgängligt för användaren

Batterispänning—3,7 V dc

Användningstemperatur— -10 till +55°C [14 till +131°F] 
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