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 TANKATESSASI Älä käytä 
ltoasemalla. Älä käytä sitä 
 tai kemikaalien läheisyydessä.

 RÄJÄYTYSTYÖMAALLA 
kkia rajoituksia. Älä käytä 
ytystyömaalla.

KEVÄSTI Käytä laitetta 
hjeen mukaisissa asennoissa. 
tenniin tarpeettomasti.

TU HUOLTO Vain valtuutettu 
aa asentaa tai korjata tuotteen.

ET JA AKUT Käytä vain 
 lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä 
attomia tuotteita toisiinsa.

TÄVYYS Laitteesi ei ole 
ä. Pidä se kuivana.

OPIOT Muista tehdä 
iot tai pitää kirjaa kaikista 
tallennetuista tärkeistä tiedoista.
Turvallisuutesi vuoksi
Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla 
vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla 
koko oppaan.

KYTKE VIRTA LAITTEESEEN TURVALLISESTI 
Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun 
matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se 
voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

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

HÄIRIÖT Kaikki langattomat laitteet ovat 
alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa 
laitteiden toimintaan.

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

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

SULJE LAITE
laitetta huo
polttoaineen

SULJE LAITE
Noudata kai
laitetta räjä

KÄYTÄ JÄR
vain käyttöo
Älä koske an

VALTUUTET
huoltoliike s

LISÄLAITTE
hyväksyttyjä
yhteensopim

VEDENKES
vedenkestäv

VARMUUSK
varmuuskop
laitteeseen 
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a estää joidenkin kuvien, 
ien) tai muun vastaavan sisällön 
en, siirtämisen tai edelleen 

yttä ja muita yhteysmenetelmiä. 
aan altistua viruksille, 
 sovelluksille sekä muulle 
data varovaisuutta ja avaa 
nnöt ja hyväksy asennukset vain, 
ttavista lähteistä, sekä lataa 
 lähteistä. Voit parantaa laitteen 
aitteeseen ja siihen liitettäviin 
juntaohjelmiston, johon sisältyy 
elu, ja käyttämällä 

on oltava päällä, jotta sen 
loa lukuun ottamatta) voidaan 
teeseen virtaa silloin, kun 
käyttö voi aiheuttaa häiriöitä 

at Microsoftin Word-, 
elmien (Microsoft Office 
000, XP ja 2003) yhteisiä 
iedostomuotojen tiedostoja 
kata.
YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN 
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen 
laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet 
laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä 
yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

HÄTÄPUHELUT Varmista, että laitteen 
puhelintoiminto on päällä ja että laite on 
verkon kuuluvuusalueella. Näppäimistö on 
käytössä vain kannen ollessa avoinna. Paina 
lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin 
tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja 
valmiustilaan palaamiseen. Näppäile 
hätänumero ja paina soittonäppäintä. 
Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, 
ennen kuin saat luvan siihen.

Tietoja laitteesta
Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty 
käytettäväksi EGSM 900-, 1800- ja 1900-verkoissa 
sekä UMTS 2100 -verkossa. Lisätietoja verkoista saat 
palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja 
paikallisia käytäntöjä sekä kunnioita muiden yksityisyyttä 
ja oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. 

Tekijänoikeussuoja saatta
musiikin (myös soittoään
kopioimisen, muokkaamis
lähettämisen.

Laite tukee Internet-yhte
Laite voi tietokoneen tap
vahingollisille viesteille ja
haitalliselle sisällölle. Nou
viestit, hyväksy yhteyspyy
jos ne ovat peräisin luote
sisältöä vain luotettavista
tietoturvaa asentamalla l
tietokoneisiin virustentor
säännöllinen päivityspalv
palomuurisovellusta.

 Varoitus: Laitteen 
toimintoja (herätyskel
käyttää. Älä kytke lait
langattoman laitteen 
tai vaaratilanteen.

Toimistosovellukset tukev
PowerPoint- ja Excel-ohj
-ohjelmiston versioiden 2
ominaisuuksia. Kaikkien t
ei voi tarkastella tai muo
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inut pyytää, että jotkin laitteesi 
ytöstä tai että niitä ei aktivoida. 
 eivät näy laitteen valikossa. 
yös määrittää erityisasetuksia, 
eavia valikoiden nimiä, 
vakkeita. Lisätietoja saat 

-yhteyskäytännön alaisuudessa 
rittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkin 
n multimediaviestipalvelu, 
 ja sisällön lataaminen selaimen 
stipalvelun kautta, edellyttävät, 

 tekniikoita.

alvelujen saatavuudesta ja 
n myyjältä, joka voi olla 
u myyjä.

kut ja laturit
 ja irrota laturi aina ennen 

mero ennen sen käyttöä tämän 
ite on tarkoitettu käytettäväksi 
3 ja AC-4 kanssa sekä laturien 
P-12, LCH-8, LCH-9 tai LCH-12 
0

Tiettyjen toimintojen, kuten videon jakamisistunnon tai 
nopean tietoyhteyden aikana, laite voi tuntua lämpimältä. 
Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos epäilet, 
että laite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun 
huoltoon.

Laitteeseen on voitu ladata valmiiksi sellaisten sivustojen 
kirjanmerkkejä tai linkkejä tai laitteella voi käyttää 
sivustoja, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue näitä 
sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää niitä, 
noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja 
suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-
sivustojen kanssa.

Verkkopalvelut
Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista 
langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien 
ominaisuuksien käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja. 
Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä 
kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä 
sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin 
verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa 
tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. 
Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat 
verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät 
esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia 
merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on vo
toiminnot poistetaan kä
Tällöin nämä toiminnot
Laitteeseesi on voitu m
kuten normaalista poikk
valikkojärjestyksiä ja ku
palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP
toimivia WAP 2.0 -mää
laitteen toiminnot, kute
selaaminen, sähköposti
avulla tai multimediavie
että verkko tukee näitä

Lisätietoja SIM-kortin p
käytöstä saat SIM-korti
palveluntarjoaja tai mu

Lisälaitteet, a
Katkaise laitteesta virta
akun poistamista.

Tarkista laturin mallinu
laitteen kanssa. Tämä la
vain laturien DC-4, AC-
AC-1, ACP-8, ACP-9, AC
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kanssa, kun käytetään laitteen mukana toimitettua 
lataussovitinta CA-44.

Tämän laitteen kanssa on tarkoitus käyttää akkua BL-5F.

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

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat 
laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, 
ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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Yhteyden muodostaminen

Voit käyttää laitetta 2G- ja 3G-verkoissa. Katso ”Tietoja 
laitteesta”, s. 9.

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit esimerkiksi siirtää 
tiedostoja ja muodostaa yhteyden yhteensopiviin 
lisälaitteisiin. Katso ”Bluetooth-yhteydet”, s. 95.

Infrapunayhteyttä käyttämällä voit esimerkiksi siirtää 
ja synkronoida tietoja yhteensopivien laitteiden välillä. 
Katso ”Infrapunayhteys”, s. 99.

Langatonta lähiverkkoa käyttämällä voit muodostaa 
yhteyden Internetiin ja langatonta lähiverkkoa käyttäviin 
laitteisiin. Katso ”Langaton lähiverkko”, s. 92.

Nokia liitäntäkaapelia CA-53 käyttämällä voit muodostaa 
yhteyden yhteensopiviin laitteisiin, kuten tulostimiin 
ja tietokoneisiin. Katso ”Datakaapeli”, s. 95. Nokia 
videokaapelia CA-64U käyttämällä voit muodostaa 
yhteyden yhteensopivaan televisioon. Katso ”TV-asetusten 
määrittäminen”, s. 101.

Yhteensopivaa miniSD-korttia käyttämällä voit esimerkiksi 
siirtää tietoja tai tehdä niistä varmuuskopioita. Katso 
”Muistikortti”, s. 22.

2G ja 3G

Bluetooth

WLAN

USB ja TV-ulost.

muistikortti
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Kannen näyttö”, s. 121. 
ittimella, toisto jatkuu.

- ja tilatiedot näkyvät 
yttö on valmiustilassa, kentän 
an symbolit, kellonaika, tilan 
an profiilin nimi (jos se on 
äkyvissä. Jos kuuntelet 
envoimakkuuspalkki ja 
yvissä. Puhelimen sivulla olevilla 

ynnistää toiston ja pysäyttää sen, 
llisen äänitteen sekä pienentää 
akkuutta.

ovellusta kannen ollessa kiinni, 
 kannen näytössä. Voit tallentaa 
juus- ja sijaintitietojen kanssa. 
näytössä. Voit ottaa äänen 
äytöstä, vaihtaa kanavaa ja etsiä 
ulla olevalla selausnäppäimellä.

nteri ja kellon hälytyssymbolit 
eluita ja uusia viestejä koskevat 
rkastella vastaanottamiasi 
iaviesteihin sisältyviä teksti- tai 
 ja tarkastele viestiä päänäytössä.
Nokia N93i
Mallinumero: Nokia N93i-1

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N93i.

Tilat
Laitteessa on neljä mekaanista tilaa, jotka on optimoitu 
eri käyttötilanteisiin: kansi kiinni, kun laitetta kuljetetaan, 
kansi auki, kun laitetta käytetään normaalisti, kuvaustila 
videon ja valokuvien ottamista varten ja katselutila kuvien 
ja videoiden katselemista varten. Voit siirtyä tilasta toiseen 
avaamalla kannen ja kiertämällä näyttöä. Uusi tila tulee 
käyttöön lyhyen ajan kuluttua.

Kansi kiinni
Kun kansi suljetaan, päänäyttö poistuu 
käytöstä ja kannen näyttöön tulee valo. 
Meneillään olevat puhelut katkeavat, 
ellei kaiutin ole käytössä tai kuuloke 
liitettynä. Kannen merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa: puhelu tai 
sähköpostiviesti on saapunut, laitteessa 
on lukemattomia viestejä tai akku 
latautuu. Jos haluat muuttaa kannen 

näytön asetuksia, katso ”
Jos kuuntelet äänitettä so

Kun kansi on kiinni, kello
kannen näytössä. Kun nä
voimakkuuden ja akun til
symbolit ja käytössä olev
muu kuin Yleinen) ovat n
äänitettä soittimella, ään
kappaleen tiedot ovat näk
selausnäppäimillä voit kä
toistaa seuraavan tai ede
tai suurentaa äänenvoim

Jos käytät Visual Radio -s
visuaalinen sisältö ei näy
useita kanavia nimi-, taa
Nämä tiedot näkyvät lisä
käyttöön tai poistaa sen k
uusia kanavia laitteen siv

Näkyvissä ovat myös kale
sekä vastaamattomia puh
ilmoitukset. Jos haluat ta
tekstiviestejä ja multimed
kuvaobjekteja, avaa kansi
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an 
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 osoittaa. 
antta enempää.
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steen 
tta 
kantta 
ee itseäsi 
käyttöön 
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Kun puhelu saapuu, kuuluu normaali soittoääni ja näytössä 
näkyy ilmoitus. Jos haluat vastata puheluun avaamalla 
kannen, valitse kannen näytön asetuksista Vastaa 
avaamalla kansi. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva 
kuuloke, paina kuulokkeen vastauspainiketta. Lisätietoja 
asetusten muuttamisesta on osiossa ”Kannen näyttö”, s. 
121.

Voit soittaa puheluita tai käyttää valikkoa 
avaamalla kannen.

Voit käyttää salamaa taskulamppuna painamalla 
laitteen sivustassa olevaa salamanäppäintä. Voit 
käyttää taskulamppua seuraavasti:
• Paina salamanäppäintä kerran. Taskulamppu syttyy 

1,5 sekunniksi.
• Paina salamanäppäintä kaksi kertaa. Taskulamppu 

valaisee 3 minuutin ajan tai kunnes painat 
salamanäppäintä uudelleen.

• Pidä salamanäppäintä painettuna. Taskulamppu syttyy 
ja palaa niin kauan, kun pidät näppäintä painettuna tai 
kunnes kolme minuuttia on kulunut.

Kansi auki
Kun avaat kannen, vast
tulee automaattisesti k
päänäytön valaistus syt
näppäimistö on käytett
voit käyttää valikkoa. Se
kohdalle.

Kannen osittainenkin av
saa tämän tilan tulema
käyttöön. Kansi avautuu
160 astetta, kuten kuva
Älä yritä väkisin avata k

Kuvaustila
Voit ottaa kuvaustilan k
avaamalla kannen 90 a
kulmaan, pitämällä laite
sivuttain ja kiertämällä 
niin, että päänäyttö tul
kohti. Pääkamera tulee 
ja kuvattava näkymä nä
näytössä. 

Kuvaustilassa voit kuvat
ja ottaa kuvia. Katso ”K
s. 26.
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ä laitetta kaikkein 
 on tämän käyttöoppaan 
vässä kohdassa.

sta sovelluksesta toiseen 
ainettuna ja valitsemalla 
 vähissä, laite voi sulkea joitakin 
a mahdolliset tallentamattomat 
 sulkemista.

äälle taustalle lisää virran 
 käyttöikää.
namalla kuvausnäppäin 
.
si (verkkopalvelu) pitämällä 
tuna.
sovelluksia painamalla 
 ”Multimedia-näppäin”, s. 115.
ainamalla -näppäintä ja 

a Äänetön-profiilien välillä 
ntä painettuna. Jos sinulla on 
mä toiminto vaihtaa näiden 

 puhelujen luettelon painamalla 
Numeronäppäimistö ei ole käytettävissä kuvaustilassa 
(valikkonäppäintä lukuun ottamatta). Voit käyttää 
kuvausnäppäintä, zoomausnäppäintä, sivustan 
selausnäppäintä, kameranäppäintä ja salamanäppäintä 
(jotka kaikki sijaitsevat laitteen sivulla), -näppäintä, 
sekä vaakasuoran näytön valintanäppäimiä, jotka ovat 
päänäytön vieressä.

Katselutila
Katselutila tulee käyttöön, kun nostat näyttöä reunasta 
kannen ollessa kiinni. 

Katselutilassa voit
• katsella kuvia
• avata valokuvia ja 

elokuvia galleriasta ja 
katsoa diaesityksiä

• soittaa 
videopuheluita ja 
lähettää suoraa 
videokuvaa 
videopuhelun aikana. Säädä näytön 
kulma kakkoskameran kannalta sopivaksi.

Pikanäppäimet
Pikavalinnoilla voit käyttä
tehokkaimmin. Lisätietoja
kutakin toimintoa esittele

Valmiustila

Voit siirtyä avoinna oleva
pitämällä -näppäintä p
sovelluksen. Jos muisti on
sovelluksia. Laite tallenta
tiedot ennen sovelluksen

Sovellusten jättäminen p
tarvetta ja lyhentää akun
• Käynnistä kamera pai

pohjaan kuvaustilassa
• Voit soittaa vastaajaa

-näppäintä painet
• Voit avata multimedia

-näppäintä. Katso
• Voit vaihtaa profiilia p

valitsemalla profiilin.
• Voit siirtyä Yleinen- j

pitämällä -näppäi
kaksi puhelinlinjaa, tä
linjojen välillä.

• Voit avata soitettujen
-näppäintä.
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tyisenä tekstiviestinä 
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 ensimmäistä kertaa, Tervetuloa-
e jokin seuraavista:

petella käyttämään laitteen 

rittää asetuksia. Lisätietoja 
ellukset-vihkosessa.

ltöä, kuten yhteystietoja tai 
eensopivasta Nokia-laitteesta.

ovelluksen myöhemmin 
tä ja valitsemalla Sovellukset > 
alita muita sovelluksia niille 

n siirtäminen 
a laitteesta
merkiksi yhteystietoja ja 
teensopivasta Nokia-puhelimesta 
si Bluetooth- tai 
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• Voit käyttää äänikomentoja pitämällä oikeaa 
valintanäppäintä painettuna.

• Voit muodostaa Palvelut-yhteyden pitämällä 
-näppäintä painettuna. Katso ”Palvelut”, s. 87.

Lisätietoja muista valmiustilassa käytettävissä olevista 
pikavalinnoista on kohdassa ”Aktiivinen valmiustila”, 
s. 113.

Tekstin ja luetteloiden muokkaaminen
• Jos haluat valita kohteen luettelosta, selaa sen kohdalle 

ja paina näppäimiä  ja  yhtä aikaa.
• Jos haluat valita useita kohteita, pidä -näppäintä 

painettuna ja paina samalla - tai -näppäintä. 
Kun haluat lopettaa, vapauta - tai -näppäin 
ja sitten -näppäin.

• Valitse kirjaimia ja sanoja pitämällä -näppäintä 
painettuna. Korosta teksti painamalla samalla - tai 

-näppäintä. Kopioi teksti leikepöydälle pitämällä 
edelleen -näppäintä painettuna ja valitsemalla 
Kopioi. Lisää teksti asiakirjaan pitämällä 

-näppäintä painettuna ja valitsemalla Liitä.

Asetukset
Nokia-laitteen MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-
asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi 
palveluntarjoajan tietojen mukaan. Palveluntarjoajien 
asetukset on voitu asettaa laitteeseen valmiiksi, tai 

voit saada asetukset eri
palveluntarjoajilta.

Tervetu

Kun käynnistät laitteen
sovellus avautuu. Valits

Opetusohjelma – Voit o
toimintoja.

Ohj. asetus – Voit mää
sovelluksesta on Lisäsov

Siirto – Voit siirtää sisä
kalenterimerkintöjä, yht

Voit avata Tervetuloa-s
painamalla -näppäin
Tervetuloa. Voit myös v
kuuluvista valikoista.

Sisällö
toisest

Voit siirtää sisältöä (esi
kalenterimerkintöjä) yh
omaan Nokia-laitteesee
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itteen muistista ja muistikortilta 
seen) vastaavaan paikkaan 
ikortilla (jos se on asetettu 
uluva aika vaihtelee siirrettävän 
oit peruuttaa kopioinnin ja jatkaa 

mman siirron lokitietoja, valitse 
 

teita, joista olet kopioinut tai 
änäkymässä Puhelimet.

mbolit
M-verkossa.

MTS-verkossa (verkkopalvelu).

 Saapuneet-kansiossa on ainakin 

köpostia etäpostilaatikkoon.

on lähettämistä odottavia 

astaamatta.

tyyppi on Äänetön.

tö on lukittu.

tössä.
infrapunayhteyden kautta. Kopioitava sisältö vaihtelee 
puhelinmallin mukaan.

Voit asettaa SIM-korttisi toiseen laitteeseen. Kun Nokia-
laitteeseen kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-
profiili tulee automaattisesti käyttöön.
Sisällön siirtäminen
1 Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Siirto.
2 Valitse tietonäkymässä Jatka.
3 Valitse, haluatko käyttää tietojen siirtämiseen 

Bluetooth- vai infrapunayhteyttä. Molempien 
laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.

4 Jos valitset Bluetooth-yhteyden, voit etsiä muita 
Bluetooth-laitteita valitsemalla Jatka. Valitse toinen 
laite luettelosta. Nokia-laite kehottaa antamaan 
salasanan. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse OK. 
Anna sama koodi toiseen laitteeseen ja valitse OK. 
Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos. Katso 
”Pariliitoksen luominen”, s. 98.
Laitteesi lähettää Siirto-sovelluksen toiseen 
laitteeseen viestinä. Tämä koskee joitakin 
puhelinmalleja. Asenna Siirto-sovellus toiseen 
laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla näyttöön 
tulevia ohjeita.
Jos käytät infrapunayhteyttä, kytke laitteet toisiinsa. 
Katso ”Infrapunayhteys”, s. 99.

5 Valitse omassa Nokia-laitteessasi sisältö, jonka haluat 
kopioida toisesta laitteesta.

Sisältö kopioituu toisen la
(jos se on asetettu laittee
Nokia-laitteessa ja muist
laitteeseen). Kopiointiin k
tiedon määrän mukaan. V
myöhemmin.

Jos haluat tarkastella aie
päänäkymässä Siirtoloki.

Jos haluat tarkastella lait
siirtänyt tietoa, valitse pä

Tärkeimmät sy
 Laitetta käytetään GS

 Laitetta käytetään U

 Viestit-sovelluksen
yksi lukematon viesti.

 Olet saanut uutta säh

 Lähtevät-kansiossa 
viestejä.

 Puheluja on jäänyt v

 Näkyy, jos Soittoääni

 Laitteen näppäimis

 Kellon hälytys on käy
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yhteys on käytössä verkossa, jossa 

 käytössä.

luetooth-yhteyden kautta.

ytössä.

n käytössä. Jos symboli vilkkuu, 
 yhteyttä toiseen laitteeseen tai 

ä tahattomat näppäinpainallukset.

ytössä ja haluat sytyttää näytön 
intä.
stön painamalla vasenta 
sitten -näppäintä. Kun 
ttuina, näytössä näkyy 

stön kannen ollessa auki 
senta valintanäppäintä ja 
ä
voit avata näppäimistön 
 kameranäppäintä painettuna.
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 Toinen puhelulinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki laitteeseen tulevat puhelut on siirretty 
toiseen numeroon. Jos käytössäsi on kaksi puhelulinjaa 
(verkkopalvelu), ensimmäisen linjan symboli on  
ja toisen .

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva kuuloke.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva 
induktiosilmukka.

 Laitteeseen on kytketty yhteensopiva tekstipuhelin.

 Datapuhelu on meneillään. 

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on käytettävissä.

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on käytössä. 

 GPRS- tai EDGE-pakettidatayhteys on pidossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytössä.

 UMTS-pakettidatayhteys on pidossa.

 Olet asettanut laitteen etsimään langattomia 
lähiverkkoja, ja sellainen on käytettävissä. Katso ”Langaton 
lähiverkko”, s. 126.

 Langaton lähiverkkoyhteys on käytössä verkossa, 
jossa käytetään salausta.

 Langaton lähiverkko
ei käytetä salausta.

 Bluetooth-yhteys on

 Tietoa siirretään B

 USB-yhteys on kä

 Infrapunayhteys o
laite yrittää muodostaa
yhteys on katkennut.

Näppäinlukko
Näppäinlukolla voit estä

Kun näppäinlukko on kä
valon, paina -näppä
• Voit lukita näppäimi

valintanäppäintä ja 
näppäimet ovat luki

-symboli.
• Voit avata näppäimi

painamalla ensin va
sitten -näppäint

• Kun kansi on kiinni, 
lukituksen pitämällä
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litse Sovellukset > Kello. 
ksen valitsemalla Valinnat > 

ys on asetettu, näytössä näkyy 

sen käytöstä, valitse Pysäytä, tai 
ytyksen viideksi minuutiksi, 

ääritettynä hälytysaikana, 
a ja se aloittaa hälytysäänen 
ysäytä, laite kysyy, haluatko 
en soittamista varten. Voit sulkea 
i soittaa ja vastaanottaa 
lä. Älä valitse Kyllä-vaihtoehtoa, 
ttö voi aiheuttaa häiriöitä tai 

 valitsemalla Kello > Valinnat > 

 asetuksia, valitse Kello > 
Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen 
ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat 
olla mahdollisia. 

Äänenvoimakkuuden ja 
kaiuttimen säätäminen
Voit suurentaa tai pienentää 
äänenvoimakkuutta 
puhelun aikana tai ääntä 
kuunnellessasi painamalla - tai -näppäintä.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ansiosta voit puhua ja 
kuunnella ilman, että sinun tarvitsee pitää laitetta 
korvalla.

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

Kun haluat käyttää kaiutinta puhelun aikana, valitse 
Valinnat > Kaiutin käyttöön.

Voit poistaa kaiuttimen käytöstä valitsemalla Valinnat > 
Puhelin käyttöön.

Kello

Paina -näppäintä ja va
Voit asettaa uuden hälyty
Aseta hälytys. Kun hälyt

-symboli.

Jos haluat poistaa hälytyk
jos haluat keskeyttää häl
valitse Torkku.

Jos laite on pois päältä m
laitteeseen kytkeytyy virt
soittamisen. Jos valitset P
aktivoida laitteen puheluj
laitteen valitsemalla Ei ta
puheluja valitsemalla Kyl
kun matkapuhelimen käy
vaaratilanteen.

Voit peruuttaa hälytyksen
Poista hälytys.

Kellon asetukset
Jos haluat muuttaa kellon
Valinnat > Asetukset.
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Jos haluat vaihtaa kellonajan ja päivämäärän, valitse 
Kellonaika tai Päivämäärä.

Jos haluat vaihtaa valmiustilassa näkyvän kellon, valitse 
Kellon tyyppi > Analoginen tai Digitaalinen.

Jos haluat matkapuhelinverkon päivittävän kellonaika-, 
päivämäärä- ja aikavyöhyketiedot laitteeseen 
(verkkopalvelu), valitse Verkko-operaatt. aika > 
Automaattinen päivitys.

Jos haluat muuttaa hälytyksen äänen, valitse Kellon 
hälytysääni.

Maailmankello
Avaa Maailmankello-näkymä valitsemalla Kello-sovellus 
ja painamalla -näppäintä. Maailmankello-näkymässä 
näet eri kaupunkien ajan.

Jos haluat lisätä kaupunkeja luetteloon, valitse Valinnat > 
Lisää kaupunki. Luetteloon voi lisätä enintään 
15 kaupunkia.

Kun haluat asettaa sijaintikaupunkisi, selaa kaupungin 
kohdalle ja valitse Valinnat > Oma nyk. kaupunki. 
Valitsemasi kaupunki näkyy kellon päänäkymässä, ja 
laitteen aika muuttuu kyseisen kaupungin mukaiseksi. 
Tarkista, että aika on oikein ja että se vastaa 
aikavyöhykettä, jolla olet.

Kuuloke
Kytke yhteensopiva 
kuuloke laitteen 
Pop-PortTM-liittimeen.

 Varoitus:  
Kuulokkeita 
käyttäessäsi kykysi 
kuulla ulkopuolisia 
ääniä voi heikentyä.
Älä käytä kuulokkeit
se voi vaarantaa tur

Rannehihna ja
hihna
Pujota hihna kuvan 
osoittamalla tavalla 
ja kiristä se.
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sta, että 
laspäin.

un 
en, 

n
rtin, paina -näppäintä 
tikortti. Kaikki sovellukset 

iesti Poista muistikortti ja 
muistikorttipaikan luukun.
orttipaikasta painamalla sitä.
s laitteeseen on kytketty virta, 
yytää vahvistamaan poiston.
 muistikorttia minkään korttia 
ikana. Kortin poistaminen kesken 
Muistikortti
Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-
muistikorttia lisätallennustilana 
laitteen muistin säästämiseksi. Voit 
myös varmuuskopioida laitteessa 
olevat tiedot muistikortille.

Käytä vain tämän laitteen kanssa Nokian hyväksymiä 
yhteensopivia miniSD-muistikortteja. Nokia käyttää 
muistikorteissa hyväksyttyjä alan standardeja, mutta 
jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin 
yhteensopivia tämän laitteen kanssa. 
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa 
korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
Muistikortin asettaminen paikalleen
1 Aseta sormi luukun yläkulmaan 

ja kierrä luukkua sivulle.

2 Aseta muistikortti 
korttipaikkaan. Varmi
kortin liittimet ovat a

3 Työnnä kortti sisään. K
kortti lukittuu paikalle
kuuluu napsahdus.

4 Sulje luukku.

Muistikortin poistamine
1 Ennen kuin poistat ko

ja valitse Poista muis
sulkeutuvat.

2 Kun näytössä näkyy v
paina OK, voit avata 

3 Vapauta muistikortti k
4 Poista muistikortti. Jo

valitse OK, kun laite p
 Tärkeää: Älä poista

käyttävän toiminnon a
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onhallinta

ot tallentavat tietoja muistiin. 
irja, viestit, kuvat, videot, 
rkinnät, dokumentit ja laitteeseen 

aana oleva muisti määräytyy sen 
ietoa on jo tallennettu laitteen 

vaa muistikorttia 
stikorteille voi kirjoittaa tietoa 
istaa vanhoja tietoja ja tallentaa 

n muistissa tai muistikortilla 
kortti) olevia tiedostoja ja 
päintä ja valitse Työkalut > 
stinäkymä ( ) avautuu. 
 ( ) on käytettävissä, voit 

-näppäintä.

pioida tiedostoja kansioon, 
alla samanaikaisesti - ja 
 Valinnat > Siirrä kansioon 

on, valitse Valinnat > Etsi, valitse 
istuu, ja kirjoita tiedoston nimeä 
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toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, 
ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Muistikortti

Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Muisti. 
Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-muistikorttia 
lisätallennustilana ja laitteen muistissa olevien 
tietojen varmuuskopiointiin.

Voit varmuuskopioida tiedot laitteen muistista 
muistikortille valitsemalla Valinnat > Kopioi puh. muisti.

Kun haluat palauttaa tietoja muistikortilta laitteen 
muistiin, valitse Valinnat > Palauta kortilta.

Muistikortin alustaminen
Kun muistikortti alustetaan uudelleen, kaikki kortilla 
olevat tiedot katoavat pysyvästi.

Jotkin muistikortit toimitetaan valmiiksi alustettuina, 
mutta toiset edellyttävät alustamista. Myyjältä saat 
tietää, onko muistikortti alustettava ennen käyttöä.

Jos haluat alustaa muistikortin, valitse Valinnat > Alusta 
muistikortti. Vahvista valinta valitsemalla Kyllä.

 Vihje! Alusta kaikki miniSD-kortit Nokia-laitteella 
parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Tiedost

Monet laitteen toiminn
Näihin kuuluvat osoitek
soittoäänet, kalenterime
haetut sovellukset. Vap
mukaan, miten paljon t
muistiin.

Voit käyttää yhteensopi
lisätallennustilana. Mui
uudelleen, joten voit po
uusia tietoja.

Jos haluat selata laittee
(jos laitteessa on muisti
kansioita, paina -näp
Tied.hall.. Laitteen mui
Jos muistikorttinäkymä
avata sen painamalla 

Jos haluat siirtää tai ko
valitse tiedosto painam

-näppäintä ja valitse
tai Kopioi kansioon.

Jos haluat etsiä tiedost
muisti, johon haku kohd
vastaava hakuteksti.
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uksen Saapuneet-, Luonnokset- 
ta
estejä laitteen muistista
uja
deoita tai äänitiedostoja

ovelluksia; katso myös 
, s. 116
ikortille asentamiesi 
dostoja (.sis); varmuuskopioi 

n yhteensopivaan tietokoneeseen
 enää tarvitse.

langaton sisältömyymälä 
akea ja asentaa kohteita, kuten 
oja, laitteeseen Internetistä. 

alitse Internet > Lataa. 
palveluntarjoajien määrittämiin 
. Jotkin kohteet voivat olla 
vallisesti esikatsella niitä 
aa-sovelluksesta on 
a.
Muistin kulutuksen tarkasteleminen
Kun haluat katsoa, millaisia tietoja laitteeseen on 
tallennettu ja miten paljon muistia erilaiset tiedot vievät, 
valitse Valinnat > Muistin tiedot. Käytettävissä olevan 
muistin määrä näkyy kohdassa Vapaa muisti.

Muisti vähissä – muistin 
vapauttaminen
Laite ilmoittaa, jos sen tai muistikortin muisti on vähissä.

Voit vapauttaa laitteen muistia siirtämällä tietoja 
yhteensopivalle muistikortille, jos käytössä on sellainen. 
Valitse siirrettävät tiedostot, sitten Siirrä kansioon > 
Muistikortti ja valitse kansio.

Voit siirtää mediatiedostoja myös esimerkiksi 
yhteensopivaan tietokoneeseen käyttämällä Galleria-
sovelluksessa olevaa siirtotoimintoa. Katso ”Tiedostojen 
varmuuskopioiminen”, s. 40. 

 Vihje! Nokia PC Suite -ohjelmiston Nokia Phone 
Browser -sovelluksen avulla voit tarkastella laitteen 
eri muisteja ja siirtää tietoja.

Jos haluat vapauttaa muistia poistamalla tietoja, käytä 
Tied.hall.-sovellusta tai siirry asianomaiseen sovellukseen. 
Voit poistaa esimerkiksi

• viestejä Viestit-sovell
ja Lähetetyt-kansiois

• haettuja sähköpostivi
• tallennettuja Web-siv
• tallennettuja kuvia, vi
• yhteystietoja
• kalenterimerkintöjä
• laitteeseen haettuja s

”Sovellusten hallinta”
• yhteensopivalle muist

sovellusten asennustie
asennustiedostot ensi

• muita tietoja, joita et

Lataa

Lataa (verkkopalvelu) on 
laitteessasi. Voit selata, h
sovellus- ja mediatiedost

Paina -näppäintä ja v
Kohteet on luokiteltu eri 
luetteloihin ja kansioihin
maksullisia, mutta voit ta
ilmaiseksi. Lisätietoja Lat
Lisäsovellukset-vihkosess
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stuki- 
t
män version, lisätietoja, 
okia-tuotteeseesi liittyviä 

esta www.nseries.com/support 
 Web-sivustosta.

ia-tuotteita ja -palveluita 
un tarvitsee ottaa yhteyttä 
arkistaa lähimmän Nokia-
t osoitteesta 
erservice.

opalveluliikkeen yhteystiedot 
tteesta www.nokia.com/repair.

oja näppäimistä ja osista 
ttoa koskevia ohjeita.

t
 Nokian ja muiden 
velluksia, jotka lisäävät 
ahdollisuuksia. Nämä 
isäsovellukset-vihkosessa, 
N
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Pelit

Paina -näppäintä ja valitse Pelit sekä peli. Peliohjeet 
saat valitsemalla Valinnat > Ohjeet.

Ohjeet

Laitteessa on tilannekohtainen ohjetoiminto. Kun sovellus 
on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan 
ohjeen valitsemalla Valinnat > Ohjeet.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetoiminnon ja taustalla 
avoinna olevan sovelluksen välillä pitämällä -näppäintä 
painettuna.

Voit avata ohjeen päävalikosta valitsemalla Työkalut > 
Ohjeet. Valitse haluamasi sovellus, jolloin näyttöön 
tulevat sen ohjeaiheet.

Opetusohjelma

Opetusohjelma antaa laitteen joitakin toimintoja 
koskevia tietoja. Voit avata opetusohjelman painamalla 

-näppäintä ja valitsemalla Sovellukset > Opetusohj. 
sekä osan, jota haluat tarkastella.

Nokian asiaka
ja yhteystiedo
Tämän oppaan viimeisim
ladattavia tuotteita ja N
palveluja löydät osoitte
tai paikallisesta Nokian

Web-sivustossa on Nok
koskevia tietoja. Jos sin
asiakaspalveluun, voit t
asiakastuen yhteystiedo
www.nokia.com/custom

Lähimmän Nokia-huolt
löydät tarvittaessa osoi

Aloittaminen
Aloitusoppaassa on tiet
sekä laitteen käyttööno

Lisäsovellukse
Käytettävissä on useita
ohjelmistokehittäjien so
Nokia-laitteen käyttöm
sovellukset on esitelty L



N
ok

ia
 N

93
i

25
joka on saatavilla Nokia-laitteiden tuotetukisivustossa 
osoitteessa www.nseries.com/support tai paikallisessa 
Nokian Web-sivustossa.
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aaminen
n kääntämällä näyttö 
mera on kuvatilassa, 
ameranäppäimellä. 

amalla kuvausnäppäintä. 
e näyttöön ja kuulet merkkiäänen. 
aisee, että videon kuvaus on 

 lopettaa videon 
alla kuvausnäppäintä.
sta painamalla 
delleen. 
 automaattisesti Galleria-
 videot -kansioon. Katso 

 valaistusta ja värejä kuvaustilassa 
ta, selaa työkalupalkkia laitteen 
ppäimellä. Katso ”Asetukset – värit 
uvaustilat”, s. 32.

ntaa kohdetta näytössä (jatkuva 
jopa 20-kertainen digitaalinen 
een sivustan zoomausnäppäintä.
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Kamera
Nokia-laitteessa on kaksi kameraa: laitteen sivustalla 
on suuritarkkuuksinen kamera (pääkamera) ja päänäytön 
yläpuolella toinen kamera (kakkoskamera), jonka tarkkuus 
on pienempi. Molemmilla kameroilla voit ottaa valokuvia 
ja kuvata videoita sekä pysty- että vaakanäkymää 
käyttäen.

Nokia-laite tukee kuvien ottamista 2 048 x 1 536 
pikselin tarkkuudella pääkameraa käytettäessä. Näissä 
ohjemateriaaleissa kuvan tarkkuus voi olla erilainen.

Kuvat ja videoleikkeet tallentuvat automaattisesti 
Galleria-sovelluksen Kuvat ja videot -kansioon. Kamerat 
tallentavat kuvat .jpg-muodossa. Videoleikkeet tallentuvat 
.mp4-muodossa tai 3GPP-tiedostomuodossa, jonka 
tunniste on .3gp (Jaettava-tilat). Katso ”Videon 
asetukset”, s. 27.

Voit lähettää kuvia tai videoleikkeitä multimediaviestissä, 
sähköpostin liitetiedostona tai Bluetooth- tai 
infrapunayhteyden kautta. Voit myös jakaa online-
albumeihin, weblogeihin tai muihin Webin online-
jakopalveluihin tallennettuja kuvia ja videoita. 
Katso ”Online-jako”, s. 40.

Videoiden kuv
Ota pääkamera käyttöö
kuvausasentoon. Jos ka
voit siirtyä videotilaan k

Aloita kuvaaminen pain
Kuvaussymboli  tule
Punainen kuvausvalo ilm
käynnissä. 
1 Voit milloin tahansa

kuvaamisen painam
2 Voit jatkaa kuvaami

kuvausnäppäintä uu
Videoleike tallentuu
sovelluksen Kuvat ja
”Galleria”, s. 33.

Jos haluat säätää videon
ennen videon kuvaamis
sivulla olevalla selausnä
ja valaistus”, s. 31, ja ”K

Voit pienentää tai suure
3-kertainen optinen ja 
zoom) kääntämällä laitt
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, voit valita työkaluriltä jonkin 

ri kuvaamasi videoleikkeen heti, 

videota, valitse Poista.
ultimedia- tai 

i Bluetooth- tai 
utta painamalla -näppäintä 
at > Lähetä. Lisätietoja on 
6, ja kohdassa ”Bluetooth-
 valinta ei ole käytettävissä 

eon valitsemalla Uusi video.
rofiili käyttöön, jos haluat 
puvat puhelut keskeytä 

nlaisia asetuksia: videoasetuksia 
ja videoasetuksista on kohdassa 
istus”, s. 31. Kuva-asetukset 
, kun suljet kameran, mutta 
nes muutat niitä uudelleen. Voit 

litsemalla Valinnat > Asetukset 

ssä, jos et halua tallentaa ääntä.
Videon etsimessä näkyvät seuraavat symbolit:
• Tilasymbolit (1): 

äänen mykistys 
käytössä, 
vakautus 
käytössä, 
videovalon tila ja 
käytössä oleva 
kuvaustila.

• Työkalurivi (2), 
jonka avulla voit 
ennen videon kuvausta valita kuvaustilan, 
valkotasapainon ja värisävyn (työkalurivi 
ei ole näkyvissä kuvauksen aikana).

• Enimmäisaika, jonka videota voi vielä kuvata (3). 
Kuvauksen aikana videon keston ilmaisin osoittaa sekä 
kuvattavan videon senhetkisen pituuden että jäljellä 
olevan ajan.

• Laitteen muistin ( ) ja muistikortin ( ) symbolit (4) 
osoittavat, mihin videot tallentuvat.

• Videon laadun symboli (5) osoittaa, onko videon laatu, 
TV (hieno), TV (normaali), Puhelin (hieno), Puhelin 
(normaali) vai Jaettava.

• Videoleikkeen tiedostotyyppi (6)
 Vihje! Valitse Valinnat > Näytä kuvakkeet, jos 

haluat kaikki etsimen symbolit näkyviin, tai Piilota 
kuvakkeet, jos haluat, että vain videon tilasymbolit 
näkyvät etsimessä.

Kun olet kuvannut videon
seuraavista:
• Jos haluat toistaa juu

valitse Toista.
• Jos et halua säilyttää 
• Voit lähettää videon m

sähköpostiviestissä ta
infrapunayhteyden ka
tai valitsemalla Valinn
kohdassa ”Viestit”, s. 4
yhteydet”, s. 95. Tämä
puhelun aikana.

• Voit kuvata uuden vid
 Vihje! Ota Offline-p

varmistaa, etteivät saa
videon kuvaamista.

Videon asetukset
Videokamerassa on kahde
ja pääasetuksia. Lisätieto
”Asetukset – värit ja vala
palautuvat oletusarvoiksi
pääasetukset säilyvät, kun
muuttaa pääasetuksia va
ja jonkin seuraavista:

Äänitys – Valitse Ei käytö

Poistu

Valinnat
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oskamera), kun haluat katsoa 

ttaessa – Valitse Käytössä tai Ei 
tössä, jos et halua, että optisen 
sin liikkeestä syntyvä mekaaninen 

ääritä oletustallennuskohteena 
en muisti tai muistikortti (jos 

inen
n kääntämällä näyttö 
mera on videotilassa, 
 kameranäppäimellä.

nuksen kohteeseen, paina 
iin (vain pääkamera). Näyttöön 
en lukituksen ilmaisin. Jos kamera 
usta, näyttöön tulee punainen 
näppäin ylös ja paina se sitten 
oit kuitenkin ottaa kuvan 
a.

painamalla kuvausnäppäintä. 
n kuin kuva on tallentunut. 
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Videon laatu – Voit määrittää videoleikkeen laaduksi TV 
(hieno) (paras laatu usein katsottavaan videoleikkeeseen 
ja toistoon yhteensopivassa TV:ssä tai tietokoneessa ja 
laitteessa), TV (normaali), Puhelin (hieno), Puhelin 
(normaali) tai Jaettava (rajoitettu videoleikkeen koko 
multimediaviestissä lähettämistä varten). Jos haluat 
katsoa videota yhteensopivassa televisiossa tai 
tietokoneella, valitse laaduksi TV (hieno), jolla on VGA-
tarkkuus (640 x 480) ja jonka tiedostomuoto on .mp4. Jos 
haluat lähettää videoleikkeen multimediaviestissä, valitse 
Jaettava (QCIF-tarkkuus, .3gp-tiedostomuoto). Jaettava-
asetusta käytettäessä videoleikkeen koko on enintään 
300 kilotavua (vastaa noin 20 sekunnin kestoa). Näin 
se voidaan lähettää kätevästi multimediaviestissä 
yhteensopivaan laitteeseen.

Videon vakain – Valitse Käytössä, jos haluat vähentää 
kameran tärinää videon kuvauksen aikana.

Lisää albumiin – Voit valita haluamasi Galleria-
sovelluksen albumin, johon kuvattu videoleike tallentuu. 
Jos valitset Kyllä, näyttöön tulee luettelo käytettävissä 
olevista albumeista. Videoleike tallentuu valittuun 
albumiin kuvaamisen jälkeen automaattisesti. Muuta 
asetusta, kun lopetat videoleikkeiden kuvaamisen 
valittuna olevaan albumiin.

Näytä kuvattu video – Valitse, näkyykö videoleikkeen 
ensimmäinen kuva näytössä sen jälkeen, kun kuvaaminen 
on päättynyt. Valitse työkaluriviltä Toista (pääkamera) tai 

Valinnat > Toista (kakk
videoleikkeen.

Optinen zoomaus kuva
käytössä. Valitse Ei käy
zoomauksen aikana lins
ääni kuuluu.

Käytettävä muisti – M
käytettävä muisti: laitte
se on laitteessa).

Kuvien ottam
Ota pääkamera käyttöö
kuvausasentoon. Jos ka
voit siirtyä kuvaustilaan

Jos haluat lukita tarken
kuvausnäppäin puoliväl
tulee vihreä tarkennuks
ei voinut lukita tarkenn
ilmaisin. Päästä kuvaus
uudelleen puoliväliin. V
lukitsematta tarkennust

Ota kuva pääkameralla 
Älä liikuta laitetta, enne
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ä arvion siitä, kuinka monta 
levaan muistitilaan vielä mahtuu 
laadun asetuksia käytettäessä 
ä tarkennuksen ja kuvan 

ja muistikortin ( ) symbolit (5) 
t tallentuvat.
at > Näytä kuvakkeet, jos 
symbolit näkyviin, tai Piilota 
, että vain kameran tilasymbolit 

seikat ottaessasi kuvaa:
u (suurennettu) kuva on 
 kuin zoomaamaton kuva.
ästötilaan, jos mitään näppäintä 

s haluat jatkaa kuvien ottamista, 

oit valita työkaluriviltä jonkin 

kuvaa, valitse Poista.
ultimedia- tai 

i Bluetooth- tai 
utta painamalla 
litsemalla Lähetä. 
n valitsemalla Uusi kuva.
Jos haluat säätää valaistus- ja väriasetuksia kuvatilassa 
ennen kuvan ottamista, selaa työkaluriviä. Katso 
”Asetukset – värit ja valaistus”, s. 31.

Kuvan tallentaminen voi kestää tavallista kauemmin, 
jos zoomaus-, valaistus- tai väriasetuksia on muutettu.

Kameran etsimessä näkyvät seuraavat symbolit:
• Tilasymbolit (1): 

sarjakuvaus 
käytössä, 
itselaukaisin 
käytössä, 
salaman 
käyttötavat 
Automaattinen 
( ), Aina 
käytössä ( ) ja 
Ei käytössä ( ) sekä käytössä oleva kuvaustila.

• Työkalurivi (2), jolta voit ennen kuvan ottamista valita 
kuvaustilan, valkotasapainon, valotusarvon ja värisävyn 
(työkalurivi ei ole näkyvissä tarkennuksen ja kuvan 
ottamisen aikana).

• Kuvan tarkkuuden ilmaisin (3) osoittaa kuvan laadun: 
Tulostus 3 M – suuri (tarkkuus 2 048 x 1 536), 
Tulostus 2 M – norm. (tarkkuus 1 600 x 1 200), 
Tulostus 1,3 M – pieni (1 280 x 960) tai 
Multimediaviesti, 0,3 M (tarkkuus 640 x 480).

• Kuvalaskuri (4) näyttä
kuvaa käytettävissä o
käytössä olevia kuvan
(laskuri ei ole näkyviss
ottamisen aikana).

• Laitteen muistin ( ) 
osoittavat, mihin kuva
 Vihje! Valitse Valinn

haluat kaikki etsimen 
kuvakkeet, jos haluat
näkyvät etsimessä.

Ota huomioon seuraavat 
• Digitaalisesti zoomatt

laadultaan huonompi
• Kamera siirtyy virransä

ei hetkeen paineta. Jo
paina -näppäintä.

Kun olet ottanut kuvan, v
seuraavista:
• Jos et halua säilyttää 
• Voit lähettää videon m

sähköpostiviestissä ta
infrapunayhteyden ka

-näppäintä tai va
• Voit ottaa uuden kuva

Poistu

Valinnat
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levista albumeista. Kuva tallentuu 
amisen jälkeen automaattisesti. 
etat kuvien ottamisen valittuna 

litse Kyllä, jos haluat nähdä kuvan 
ai Ei, jos haluat heti jatkaa kuvien 

 pääkamera) Käytössä (jatkuva), 
siirtyy digitaalisesta zoomista 
ukuvasti ja keskeytyksettä tai 
aluat, että zoomauksessa on 
iirtyy digitaalisesta zoomista 
os haluat rajoittaa suurennusta 
 laatu säilyy, valitse Ei käytössä.

alitse 50 Hz tai 60 Hz.

i, jonka haluat kuuluvan kuvaa 

litse kuvien tallennuspaikka.

ävissä vain pääkamerassa.

tamaan jopa kuusi kuvaa peräkkäin 
västi) valitsemalla Valinnat > 
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m

er
a

0

• Jos haluat tulostaa kuvan, valitse Tulosta. Katso 
”Kuvan tulostaminen”, s. 39.

Kameran valokuva-asetukset
Valokuvakamerassa on kahdenlaisia asetuksia: 
Kuvausasetukset ja pääasetukset. Lisätietoja kuva-
asetuksista on kohdassa ”Asetukset – värit ja valaistus”, 
s. 31. Kuva-asetukset palautuvat oletusarvoiksi, kun suljet 
kameran, mutta pääasetukset säilyvät, kunnes muutat 
niitä uudelleen. Voit muuttaa pääasetuksia valitsemalla 
Valinnat > Asetukset ja jonkin seuraavista:

Kuvan laatu – Tulostus 3 M – suuri (tarkkuus 
2 048 x 1 536), Tulostus 2 M – norm. (tarkkuus 
1 600 x 1 200), Tulostus 1,3 M – pieni (tarkkuus 
1 280 x 960) tai Multimediaviesti, 0,3 M (tarkkuus 
640 x 480). Mitä suurempi on kuvan tarkkuus, sitä 
enemmän kuva tarvitsee muistia. Jos haluat tulostaa 
kuvan, valitse Tulostus 3 M – suuri, Tulostus 2 M – norm. 
tai Tulostus 1,3 M – pieni. Jos haluat lähettää kuvan 
sähköpostitse, valitse Tulostus 1,3 M – pieni. Jos haluat 
lähettää kuvan multimediaviestissä, valitse 
Multimediaviesti, 0,3 M.

Nämä tarkkuusvaihtoehdot ovat käytettävissä vain 
pääkamerassa.

Lisää albumiin – Voit valita Galleria-sovelluksen albumin, 
johon kuva tallentuu. Jos valitset Kyllä, näyttöön tulee 

luettelo käytettävissä o
valittuun albumiin kuva
Muuta asetusta, kun lop
olevaan albumiin.

Näytä otettu kuva – Va
sen ottamisen jälkeen, t
ottamista.

Erikoissuurennus (vain
jos haluat, että kamera 
erikoissuurennukseen li
Käytössä (tauko), jos h
lyhyt tauko, kun zoom s
erikoissuurennukseen. J
siten, että valittu kuvan

Vilkkumisen poisto – V

Suljinääni – Valitse ään
otettaessa.

Käytettävä muisti – Va

Sarjakuvaus
Sarjakuvaus on käytett

Voit asettaa kameran ot
(jos muistitilaa on riittä
Sarjakuvaus. 
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vain pääkamerassa.

lisen etäisyyden päästä. 
llä ihmisiä tai eläimiä. 

ottaessasi.

a huonoja valaistusoloja varten. 
vat salama-asetukset: 
na käytössä ( ) ja 

ttötapaa painamalla 

 ja valaistus
eran toistamaan värit ja 
ai lisätä kuviin ja videoihin 
iviä ja valitse jokin seuraavista:

va kuvaustila sitä ympäristöä 
ussakin kuvaustilassa on omat 

on säädetty tietynlaista 

lita valaistusasetuksen 
pystyy esittämään värit tarkasti.

vat) – Voit säätää kameran 
Ota kuvasarja painamalla kuvausnäppäintä. 

Kun olet ottanut kuvat, ne näkyvät näytössä pikkukuvina. 
Jos haluat katsoa kuvaa, avaa se painamalla 

-näppäintä.

Voit käyttää sarjakuvaustilaa myös, kun itselaukaisin 
on käytössä.

Voit palata etsimeen sarjakuvaustilassa painamalla 
kuvausnäppäintä.

Kun haluat itsekin kuvaan – 
itselaukaisin
Itselaukaisin on käytettävissä vain pääkamerassa.

Itselaukaisimen avulla voit lykätä kuvan ottamista niin, 
että pääset itse mukaan kuvaan. Jos haluat ottaa käyttöön 
itselaukaisimen, valitse Valinnat > Itselaukaisin > 
2 sekuntia, 10 sekuntia tai 20 sekuntia. Voit ottaa 
itselaukaisimen käyttöön valitsemalla Käyttöön. 
Itselaukaisimen symboli ( ) vilkkuu ja laitteesta kuuluu 
äänimerkki, kun itselaukaisin on toiminnassa. Kamera 
ottaa kuvan, kun valittu viiveaika on kulunut. 

Itselaukaisinta voi käyttää myös sarjakuvaustilassa.

 Vihje! Valitse Valinnat > Itselaukaisin > 2 sekuntia, 
jos haluat pitää kätesi vakaina kuvaa ottaessasi.

Salama
Salama on käytettävissä 

Käytä salamavaloa turval
Älä laukaise salamaa lähe
Älä peitä salamaa kuvaa 

Kamerassa on LED-salam
Käytettävissä ovat seuraa
Automaattinen ( ), Ai
Ei käytössä ( ).

Voit vaihtaa salaman käy
salamanäppäintä.

Asetukset – värit
Jos haluat määrittää kam
valaistuksen tarkemmin t
tehosteita, selaa työkalur

Kuvaustila – Valitse sopi
varten, jossa otat kuvia. K
valaistusasetukset, jotka 
ympäristöä varten.

Valkotasapaino – Voit va
luettelosta. Näin kamera 

Valotusarvo (vain valoku
valotusaikaa.
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alitsemalla Perustuu 
aluamasi kuvaustilan.
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Värisävy – Valitse väritehoste luettelosta.

Näytössä näkyvä kuva muuttuu tekemiesi asetusten 
mukaiseksi, jotta voit nähdä, kuinka muutokset 
vaikuttavat kuviin tai videoihin.

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun 
kameran mukaan.

Asetukset ovat kamerakohtaisia. Kakkoskameran asetusten 
muuttaminen ei vaikuta pääkameran asetuksiin. Asetukset 
siirtyvät kuitenkin valokuva- ja videotilojen välillä. 
Asetukset palautuvat oletusarvoiksi, kun suljet kameran.

Kuvaustilat
Kuvaustilan avulla löydät helposti ympäristöön sopivat 
väri- ja valaistusasetukset. Valitse kuvien ottamiseen 
tai videon kuvaamiseen sopiva kuvaustila 
kuvaustilaluettelosta. Kunkin kuvaustilan asetukset 
on valittu tietyn tyylin tai ympäristön mukaan. 

Kuvaustilat ovat käytettävissä vain pääkamerassa.

Selaa työkaluriviä ja valitse video- tai valokuvatila.

Kun otat valokuvia, oletuskuvaustila on Automaattinen. 

Jos haluat luoda oman tiettyyn ympäristöön sopivan 
kuvaustilasi, valitse Oma > Valinnat > Muuta. Itse 
määrittämässäsi kuvaustilassa voit säätää erilaisia 
valaistus- ja väriasetuksia. Voit kopioida asetukset 

toisesta kuvaustilasta v
kuvaustilaan ja sitten h
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a ja valita, kopioida ja lisätä 
o ”Albumit”, s. 38.

setettu laitteeseen) 
 kohdalla näkyy -symboli. 
ttujen tiedostojen kohdalla 

amalla -näppäintä. 
stot ja suoratoistolinkit 
alPlayer-sovelluksessa 
oitin-sovelluksessa. 
ja ”Soitin”, s. 42.

irtää tiedostoja yhteensopivalle 
setettu laitteeseen) tai laitteen 
ja sitten Valinnat > Siirrä 
uistikortille tai Siirrä 

Kopioi puh. muistiin 

ja Galleria-sovellukseen, valitse 
siossa, Kappalehaku Kappaleet-
 Äänitteet-kansiossa. Selain 
 sivuston kirjanmerkin, josta 
Galleria
Kun haluat tarkastella, tallentaa ja järjestää 
kuvia, videoleikkeitä, äänitteitä, soittolistoja ja 
suoratoistolinkkejä tai jakaa tiedostoja muiden 
yhteensopivien Universal Plug and Play (UPnP) 
-laitteiden kanssa langattoman lähiverkon 
kautta, paina -näppäintä ja valitse Galleria. Voit 
avata gallerian Kamera-sovelluksesta valitsemalla 
Valinnat > Siirry Galleriaan. Kamera-sovelluksessa 
on käytettävissä vain Kuvat ja videot -kansio.

 Vihje! Jos haluat vaihtaa Galleria-sovelluksesta 
kameraan kuvaustilan ollessa käytössä, paina 
Kuvat ja videot -kansiossa kuvausnäppäintä 
tai kameranäppäintä.

Tiedostojen katseleminen 
ja selaaminen
Valitse jokin pääkansioista Kuvat ja videot , 
Kappaleet , Äänitteet , Suoratoistolinkit , 
Esitykset , Kaikki tied.  tai Kotiverkko  
(jos määritetty) ja avaa se painamalla .

Voit selata ja avata kansioita sekä merkitä kohteita 
ja kopioida ja siirtää niitä kansioihin.

Voit myös luoda albumeit
kohteita albumeihin. Kats

Muistikortille (jos se on a
tallennettujen tiedostojen
Laitteen muistiin tallenne
näkyy -symboli.

Voit avata tiedoston pain
Videoleikkeet, .ram-tiedo
avautuvat ja toistuvat Re
ja musiikki ja äänitteet S
Katso ”RealPlayer”, s. 78 

Jos haluat kopioida tai si
muistikortille (jos se on a
muistiin, valitse tiedosto 
ja kopioi, valitse Kopioi m
muistikortille tai valitse 
tai Siirrä puh. muistiin. 

Jos haluat hakea tiedosto
Hae Kuvat ja videot -kan
kansiossa tai Äänitehaku
avautuu, ja voit valita sen
haluat hakea tiedostoja.
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ttä tai valokuvaa valitsemalla 
äyttöön tulee kuvanmuokkaus- 
lma. Katso ”Videoleikkeiden 

Katso ”Kuvien muokkaaminen”, 

tettuja videoleikkeitä, valitse 
 useita leikkeitä ja valitse 
 Luo muvee. Katso 
aaminen”, s. 35.

ensopivalla tulostimella tai 
ta varten muistikortille (jos 
en) valitsemalla Valinnat > 
ulostaminen”, s. 39.

eoleikkeen galleriassa olevaan 
alinnat > Albumit > Lisää 
it”, s. 38.

a taustakuvana, valitse ensin 
> Aseta > Taustakuvaksi.

ideoleikkeen painamalla 

ia-sovellukseen tallennettuja 
 yhteensopivien UPnP-laitteiden 
iverkon kautta, luo ja määritä 

verkon Internet-yhteysosoite ja 
ko-sovelluksen asetukset. Katso 
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Kuvat ja videoleikkeet
Kameralla otetut kuvat ja kuvatut videoleikkeet tallentuvat 
Galleria-sovelluksen Kuvat ja videot -kansioon. Kuvia 
ja videoleikkeitä voidaan lähettää laitteeseesi myös 
multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai 
Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta. Jotta 
vastaanotettua kuvaa tai videoleikettä voi katsoa Galleria-
sovelluksessa tai mediasoittimella, se täytyy tallentaa 
laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille (jos 
se on asetettu laitteeseen). 

Videokeskus-sovellukseen tallennetut videoleikkeet eivät 
näy Galleria-sovelluksen Kuvat ja videot -kansiossa. 
Katso ”Videokeskus”, s. 82.

Avaa Kuvat ja videot -kansio Galleria-sovelluksessa. 
Kuvat ja videoleikkeet näkyvät päivämäärän mukaisessa 
järjestyksessä. Tiedostojen lukumäärä näkyy näytössä. 
Voit selata tiedostoja yksitellen selaamalla vasemmalle 
tai oikealle. Voit selata tiedostoja ryhminä selaamalla 
ylös tai alas.

Jos haluat tarkastella kuvaa, selaa sen kohdalle ja paina 
-näppäintä.

Kun kuva on avautunut, voit muuttaa kuvan kokoa 
valitsemalla Valinnat > Suurenna tai Pienennä. 
Zoomaussuhde näkyy näytön yläreunassa. 
Zoomaussuhde ei tallennu pysyvästi.

Voit muokata videoleike
Valinnat > Muokkaa. N
tai videonmuokkausohje
muokkaaminen”, s. 35. 
s. 36. 

Jos haluat luoda mukau
galleriasta yksi leike tai
Valinnat > Muokkaa >
”Videoleikkeiden muokk

Voit tulostaa kuvat yhte
tallentaa ne tulostamis
se on asetettu laitteese
Tulosta. Katso ”Kuvan t

Voit lisätä kuvan tai vid
albumiin valitsemalla V
albumiin. Katso ”Album

Jos haluat käyttää kuva
kuva ja sitten Valinnat

Voit poistaa kuvan tai v
-näppäintä. 

Jotta voisit jakaa Galler
mediatiedostoja muiden
kanssa langattoman läh
ensin langattoman lähi
määritä sitten Kotiverk
”Kotiverkko”, s. 101.



Ga
lle

ria

35

van, tekstin ja 
aaminen
ttuja videoleikkeitä, merkitse 

ideoleikkeitä ja valitse sitten 
ideon muokkaus.

ota, valitse jokin seuraavista 

it leikata, lisätä väritehosteen, 
tää äänen tai poistaa 
aa tai kopioida valitun leikkeen.

vain, jos olet lisännyt tekstiä) – 
pioida tekstiä, muuttaa tekstin 

 kuinka kauan se näkyy näytössä, 
in.

ain, jos kuva on lisätty) – Voit 
a kuvan, määrittää, kuinka kauan 
ttaa kuvaan taustan tai 

yy vain, jos äänite on lisätty) – 
itteen, säätää sen pituutta ja 

oistaa tai kopioida sen.

tymiä voi olla kolmessa paikassa: 
ussa ja videoleikkeiden välissä. 
Kotiverkko-sovellukseen liittyviä vaihtoehtoja voi valita 
Galleria-sovelluksesta vasta, kun Kotiverkko-sovelluksen 
asetukset on määritetty.

Videoleikkeiden muokkaaminen
Jos haluat muokata Galleria-sovellukseen tallennettuja 
videoleikkeitä ja luoda mukautettuja videoleikkeitä, selaa 
videoleikkeen kohdalle ja valitse Valinnat > Muokkaa. 
Katso ”Galleria”, s. 33. Voit luoda omia videoleikkeitä 
yhdistämällä ja leikkaamalla videoleikkeitä ja lisäämällä 
kuvia, äänitteitä, siirtymiä ja tehosteita. Siirtymät ovat 
visuaalisia tehosteita, joita voidaan lisätä videon alkuun 
ja loppuun tai videoleikkeiden väliin.

Voit myös tehdä mukautettuja videoleikkeitä Ohjaaja-
sovelluksella. Valitse videoleikkeet ja kuvat, joista haluat 
tehdä muveen, ja valitse sitten Valinnat > Muokkaa > 
Luo muvee. Katso ”Ohjaaja”, s. 81.

Videon muokkaussovelluksessa näkyy kaksi aikajanaa: 
videoleikkeen aikajana ja äänitteen aikajana. 
Videoleikkeeseen lisätyt kuvat, tekstit ja siirtymät 
näkyvät videoleikkeen aikajanalla. Voit vaihtaa 
aikajanojen välillä selaamalla ylöspäin tai alaspäin.

Videon, äänen, ku
siirtymien muokk
Jos haluat luoda mukaute
ja valitse yksi tai useita v
Valinnat > Muokkaa > V

Kun haluat muokata vide
vaihtoehdoista:

Muokkaa videoleik. – Vo
käyttää hidastusta, mykis
mykistyksen, siirtää, poist

Muokkaa tekstiä (näkyy 
Voit siirtää, poistaa tai ko
väriä ja tyyliä, määrittää,
ja lisätä tehosteita teksti

Muokkaa kuvaa (näkyy v
siirtää, poistaa tai kopioid
se näkyy näytössä, ja ase
väritehosteen.

Muokkaa äänitettä (näk
Voit leikata tai siirtää ään
äänenvoimakkuutta tai p

Muokkaa siirtymää – Siir
videon alussa, videon lop
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hettää videoleikkeen, jonka 
oajan sallimaa multimediaviestin 
empi, voit lähettää leikkeen 
th-yhteyden kautta. Katso ”Tiedon 

. Voit siirtää videoita myös 
koneeseen Bluetooth-

käyttämällä muistikortin 
).

aaminen
ia niiden ottamisen jälkeen 
vellukseen tallennettuja kuvia, 
kkaa. 

, kun haluat rajata ja kiertää 
utta, väriä, kontrastia ja tarkkuutta 
steita, tekstiä, leikekuvia tai 

en
malla Valinnat > Valitse 
haluat rajata kuvan kokoa 
anuaalisesti tai valitse 
asuhde luettelosta. Jos 
vaihtoehdon, kuvan vasempaan 
iin risti. Valitse rajattava alue 
litse sitten Aseta. Kuvan oikeaan 
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Alkusiirtymän voi valita, kun videon ensimmäinen 
siirtymä on valittuna.

Lisää – Valitse Videoleike, Kuva, Teksti, Äänite 
tai Uusi äänite.

Elokuva – Voit esikatsella elokuvaa koko näytössä tai 
pikkukuvana, tallentaa elokuvan tai leikata sen sopivan 
kokoiseksi ja lähettää sen multimediaviestissä.

Voit ottaa tilannekuvan videoleikkeestä valitsemalla 
Valinnat > Muokkaa > Leikkaa ja sitten Valinnat > 
Ota tilannekuva. 

Voit tallentaa videon valitsemalla Valinnat > Elokuva > 
Tallenna. Jos haluat määrittää Käytettävä muisti 
-asetuksen, valitse Valinnat > Asetukset. Oletuksena 
on laitteen muisti. 

Asetukset-näkymässä voit määrittää myös seuraavat 
asetukset: Videon oletusnimi, Til.kuvan oletusnimi, 
Tarkkuus ja Käytettävä muisti.

Videoleikkeiden muokkaaminen 
lähetettäviksi
Jos haluat lähettää videon, valitse Valinnat > Lähetä > 
Multimedia, Sähköposti (jos määritetty), Bluetooth, 
Infrapuna tai Lähetä Webiin. Palveluntarjoajalta saat 
tietää lähetettävän multimediaviestin enimmäiskoon. 

 Vihje! Jos haluat lä
koko on palveluntarj
enimmäiskokoa suur
langattoman Bluetoo
lähettäminen”, s. 97
yhteensopivaan tieto
yhteyden kautta tai 
lukulaitetta (lisälaite

Kuvien muokk
Jos haluat muokata kuv
tai aiemmin Galleria-so
valitse Valinnat > Muo

Valitse Valitse toiminto
kuvaa, säätää sen kirkka
sekä lisätä kuvaan teho
kehyksen.

Kuvan rajaamin
Voit rajata kuvaa valitse
toiminto > Rajaus. Jos 
manuaalisesti, valitse M
valmiiksi määritetty kuv
valitset Manuaalisesti-
yläkulmaan tulee näkyv
selausnäppäimellä ja va
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nentää kuvaa - tai 

rennetussa kuvassa, paina , 

tys > Aloita, jos haluat 
eikkeitä koko näytössä. Diaesitys 
a. Valitse jokin seuraavista:

layer-sovelluksen ja toistaa 

iaesityksen tilapäisesti.

tettyä diaesitystä.

aesityksen.

lla -näppäintä (edellinen 
(seuraava kuva).

ksen tempoa ennen diaesityksen 
nat > Diaesitys > Asetukset > 

seen äänen, valitse Valinnat > 
 jokin seuraavista:

ssä tai Ei käytössä.

siikkitiedoston luettelosta.
alakulmaan tulee näkyviin toinen risti. Valitse jälleen 
rajattava alue. Jos haluat säätää ensin valittua aluetta, 
valitse Takaisin. Valitut alueet muodostavat nelikulmion, 
joka edustaa rajattua kuvaa.

Jos valitsit valmiiksi määritetyn kuvasuhteen, valitse 
rajattavan alueen vasen yläkulma. Voit muuttaa 
korostettuna näkyvän alueen kokoa selausnäppäimellä. 
Jos haluat kiinnittää valitun alueen, paina -näppäintä. 
Voit siirtää aluetta kuvan sisällä selausnäppäimen avulla. 
Valitse rajattava alue painamalla -näppäintä.

Punasilmäisyyden vähentäminen
Voit vähentää punasilmäisyyttä kuvassa valitsemalla 
Valinnat > Valitse toiminto > Punasilmäis. poisto. 
Siirrä risti silmän kohdalle ja paina -näppäintä. 
Näyttöön tulee näkyviin ympyrä. Muuta silmukan 
kokoa silmän koon mukaan selausnäppäimellä. 
Vähennä punaisuutta painamalla -näppäintä.

Hyödyllisiä pikavalintoja
Kuvanmuokkausohjelman pikavalinnat:
• Voit tarkastella kuvaa koko näytössä painamalla 

-näppäintä. Kun haluat palata normaalinäkymään, 
paina -näppäintä uudelleen.

• Voit kiertää kuvaa myötä- tai vastapäivään painamalla 
- tai -näppäintä.

• Voit suurentaa tai pie
-näppäimellä.

• Jos haluat liikkua suu
,  tai .

Diaesitys
Valitse Valinnat > Diaesi
tarkastella kuvia ja videol
alkaa valitusta tiedostost

Toista – Voit avata RealP
valitun videoleikkeen.

Tauko – Voit pysäyttää d

Jatka – Voit jatkaa pysäy

Lopeta – Voit lopettaa di

Voit selata kuvia painama
kuva) tai -näppäintä 

Jos haluat säätää diaesity
aloittamista, valitse Valin
Viive diojen välillä.

Jos haluat lisätä diaesityk
Diaesitys > Asetukset ja

Musiikki – Valitse Käytö

Kappale – Voit valita mu
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y. Voit käyttää laitteen mikrofonia 

ttävä käytettävän TV-järjestelmän 
n mukaisiksi. Katso ”TV-asetusten 

voit kätevästi pitää kuvat ja 
ssä. Jos haluat tarkastella 

ja videot -kansiossa, valitse 
äytä albumit. 

eoleikkeen galleriassa olevaan 
an tai videoleikkeen kohdalle 
> Albumit > Lisää albumiin. 

. Valitse albumi, johon haluat lisätä 
, ja paina -näppäintä. Lisätyt 
ivät poistu Kuvat ja videot 

lbumista painamalla 
 ei poistu Galleria-

deot -kansiosta.

 albumin, valitse 
sä Valinnat > Uusi albumi.
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Voit vähentää tai lisätä äänenvoimakkuutta diaesityksen 
aikana painamalla - tai -näppäintä.

TV-tila
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita 
yhteensopivalla televisiolla. Kytke yhteensopiva Nokia-
televisiokaapeli laitteesi Pop-PortTM-liitäntään ja sitten 
yhteensopivan television videoliitäntään. TV-näytössä 
näkyy sama näkymä kuin laitteen näytössä, paitsi silloin, 
kun käytössä on Galleria-sovelluksen Kuvat ja videot 
-kansio tai RealPlayer-sovellus.

Jos avaat kuvan pikkukuvanäkymästä silloin, kun katselet 
kuvia TV-ruudulta, Suurenna-valinta ei ole käytettävissä. 
Kun kuvaa ei ole zoomattu, se näkyy TV-ruudussa koko 
ruudun kokoisena. 

Voit katsella videoita ja kuvia diaesityksenä. Kaikki albumin 
kohteet tai valitut kuvat näkyvät vuorotellen TV-ruudussa 
koko näytön kokoisina samalla, kun taustalla soi valittu 
musiikki. 

Kun avaat videoleikkeen, RealPlayer-sovellus käynnistyy 
ja toistaa videoleikettä laitteen näytössä ja TV-ruudulla. 
Katso ”RealPlayer”, s. 78.

Kaikki äänet, mukaan lukien videoleikkeen stereoääni, 
soittoääni ja näppäinäänet siirtyvät televisioon, kun 

videokaapeli on kytkett
normaalisti. 

TV-asetukset on määrite
ja television kuvasuhtee
määrittäminen”, s. 101.

Albumit
Albumeita käyttämällä 
videoleikkeet järjestykse
albumiluetteloa Kuvat 
Valinnat > Albumit > N

Voit lisätä kuvan tai vid
albumiin selaamalla kuv
ja valitsemalla Valinnat
Albumiluettelo avautuu
kuvan tai videoleikkeen
kuvat ja videoleikkeet e
-kansiosta.

Voit poistaa tiedoston a
-näppäintä. Tiedosto

sovelluksen Kuvat ja vi

Jos haluat luoda uuden
albumiluettelonäkymäs
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äytettävissä, luettelo 
ostimista tulee näyttöön.

tulostimen, valitse Valinnat > 
tin.

tselu
ymä tulee näyttöön vain, 

 galleriassa.

t valmiiksi määritettyjen 
it vaihtaa asettelun selaamalla 

ytettävissä olevien asettelujen 
ppäimillä. Jos kuvat eivät 
at lisää sivuja näyttöön - 

t
ukset määräytyvät valitsemasi 
uksien mukaan.

ustulostimen, valitse Valinnat > 
tin.

us
uihin paikkoihin (kuten 
eseen) kopioimiesi kuvien 
Kuvan tulostaminen
Kuvan tulostus -sovelluksella voit tulostaa kuvia käyttäen 
yhteensopivaa datakaapelia, langatonta lähiverkkoa (jos se 
on käytettävissä), Bluetooth-yhteyttä tai yhteensopivaa 
muistikorttia (jos se on käytettävissä).

Voit tulostaa vain .jpeg-muodossa olevia kuvia. Kameralla 
otetut kuvat tallentuvat automaattisesti .jpeg-muodossa.

Jos haluat tulostaa kuvia Kuvan tulostus -sovelluksella, 
valitse kuva, jonka haluat tulostaa, ja sen jälkeen 
tulostustoiminto galleriassa, kamerassa, 
kuvankäsittelyohjelmassa tai kuvan katseluohjelmassa.

Jos haluat tulostaa Kuvan tulostus -sovelluksen kanssa 
yhteensopivalla tulostimella, kytke datakaapeli ennen 
tulostustoiminnon valitsemista.

Tulostimen valitseminen
Kun käytät Kuvan tulostus -sovellusta ensimmäisen 
kerran, näyttöön tulee kuvan valitsemisen jälkeen 
luettelo käytettävissä olevista tulostimista. Valitse 
tulostin. Tulostimesta tulee oletustulostin.

Jos olet kytkenyt Kuvan tulostus -yhteensopivan 
tulostimen Nokia-liitäntäkaapelin CA-53 avulla, 
tulostin näkyy automaattisesti.

Jos oletustulostin ei ole k
käytettävissä olevista tul

Jos haluat vaihtaa oletus
Asetukset > Oletustulos

Tulostuksen esika
Tulostuksen esikatselunäk
kun tulostettava kuva on

Valitsemasi kuvat näkyvä
asettelujen mukaisina. Vo
valitussa tulostimessa kä
luetteloa - ja -nä
mahdu yhdelle sivulle, sa
ja -näppäimellä.

Tulostusasetukse
Käytettävissä olevat aset
tulostuslaitteen ominaisu

Jos haluat määrittää olet
Asetukset > Oletustulos

Muistin vapaut
Jos haluat pienentää jo m
yhteensopivaan tietokone
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 näytössä painamalla 
nentää kohdetta näytössä 
ntä.

 ja tavallisen näytön välillä 
ntä.

us
sen avulla voit tilata kopioita 
n kotiisi tai liikkeeseen, josta 
s tilata kuvan painettuna johonkin 
iin tai hiirimattoon. Tuotevalikoima 
jan mukaan.

e-tulost.-sovellusta, laitteessa 
 ainakin yksi tulostuspalvelun 
sto. Näitä tiedostoja saat Online-

ta tulostuspalveluiden tarjoajilta.

 on laitteen Lisäsovellukset-
ww.nseries.com/support tai 

b-sivustossa.

eihin, weblogeihin tai muihin 
luihin tallennettuja kuvia ja 
isältöä, tallentaa keskeneräisiä 
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kokoa, valitse Valinnat > Siirto ja muisti > Kutista. 
Kutista-valinta pienentää kuvan tarkkuuden 640 x 480 
pikseliin. 

Tiedostojen varmuuskopioiminen
Jos haluat siirtää ja varmuuskopioida mediatiedostoja 
laitteesta yhteensopivaan laitteeseen, kuten UPnP-
yhteensopivaan tietokoneeseen, langattoman lähiverkon 
kautta, valitse Valinnat > Siirto ja muisti > 
Automaattinen siirto. Katso ”Langaton lähiverkko”, 
s. 92, ja ”Kotiverkko”, s. 101.

Laite aloittaa laitehaun. Valitse laite ja kansio, johon 
haluat siirtää mediatiedostot. Valitse Kopioi.

Jos haluat vaihtaa Tallennuslaite- tai Tallennuskansio-
asetuksia, valitse Valinnat > Siirto ja muisti > 
Siirtoasetukset.

Esitykset
Esitystoiminnon avulla voit katsoa SVG (scalable vector 
graphics) -tiedostoja, kuten piirroksia ja karttoja. Kuvat 
säilyttävät ulkoasunsa, kun ne tulostetaan tai niitä 
katsotaan erikokoisissa näytöissä ja erilaisilla tarkkuuksilla. 
Voit katsella .svg-tiedostoja valitsemalla Esitykset-
kansion, selaamalla kuvan kohdalle ja valitsemalla 
Valinnat > Toista. 

Voit suurentaa kohdetta
-näppäintä. Voit pie

painamalla -näppäi

Voit siirtyä koko näytön
painamalla -näppäi

Online-tulost
Online-tulost.-sovelluk
kuvista verkossa suoraa
voit hakea ne. Voit myö
tuotteeseen, kuten muk
vaihtelee palveluntarjoa

Jotta voit käyttää Onlin
täytyy olla asennettuna
asetuksia sisältävä tiedo
tulost.-palvelua tukevil

Lisätietoja sovelluksesta
vihkosessa osoitteessa w
paikallisessa Nokian We

Online-jako
Voit jakaa online-album
Webin online-jakopalve
videoita. Voit lähettää s
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merkintöjä luonnoksina ja jatkaa niiden muokkaamista 
myöhemmin, sekä tarkastella albumien sisältöä. 
Tuetut sisältötyypit saattavat vaihdella 
palveluntarjoajan mukaan.

Sinun on tilattava palvelu kuvien online-jakoa tarjoavalta 
palveluntarjoajalta ja luotava uusi tili. Palvelun voi 
tavallisesti tilata palveluntarjoajan Web-sivuilta. 
Lisätietoja palvelun tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi. 
Lisätietoja yhteensopivista palveluntarjoajista on 
tuotetukisivuilla osoitteessa www.nseries.com/support 
tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Lisätietoja online-jakamisesta on laitteen Lisäsovellukset-
vihkosessa osoitteessa www.nseries.com/support tai 
paikallisessa Nokian Web-sivustossa.



4

aminen
meksi soitettu kappale tai 
n. Jos haluat tarkastella 
e  tai Valinnat > 
amasi soittolista. Jos haluat 

ä näkyviä kappaleita, valitse 

ihtaa toiston ja tauon välillä 
-näppäintä.

 toistamisen painamalla 
akelata taakse- tai eteenpäin 
äppäintä painettuna. Voit aloittaa 
kappaleen toistamisen - tai 

 kappalelistan saa näkyviin 
innat > Avaa toistolista. 
stolistan soittolistana, valitse 
lelistaan ja luo uusi soittolista 

oittolista.

kkuutta - ja -näppäimillä.

siikin toiston ääntä, valitse 
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Soitin
Paina -näppäintä ja valitse Soitin. Voit soitinta 
käyttämällä soittaa musiikkitiedostoja ja luoda sekä 
kuunnella soittolistoja.

 Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella 
äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle 
äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä 
pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, 
koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Musiikin lisääminen
Kun avaat soittimen ensimmäisen kerran, se etsii 
laitteen muistista musiikkitiedostoja musiikkikirjaston 
luontia varten.

Kun olet lisännyt musiikkitiedostoja laitteeseen tai 
poistanut niitä, päivitä musiikkikirjasto. Valitse Valinnat > 
Musiikkikirjasto > Valinnat > Päivitä musiikkikirjasto.

 Vihje! Voit siirtää musiikkitiedostoja laitteesta 
yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu 
laitteeseen) Nokia PC Suite -ohjelmistoon sisältyvän 
Nokia Music Manager -sovelluksen avulla.

Musiikin soitt
Kun avaat soittimen, vii
soittolista tulee näkyvii
musiikkikirjastoa, valits
Musiikkikirjasto ja halu
alkaa soittaa näkymäss
Valinnat > Toista.

Kun kappale soi, voit va
painamalla - tai 

Voit lopettaa kappaleen
-näppäintä. Voit pik

pitämällä - tai -n
edellisen tai seuraavan 

-näppäimellä.

Parhaillaan toistettavan
valitsemalla  tai Val
Jos haluat tallentaa toi
Valinnat > Lisää kappa
tai valitse tallennettu s

Voit säätää äänenvoima

Jos haluat muokata mu
Valinnat > Taajuuskorj
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rkastelet itse luomaasi 
ä sille uusia kappaleita, 

kappaleita.

istan, paina -näppäintä. 
poistaa vain itse listan, 
ja.

minen
eensopivasta tietokoneesta 
a laitteista yhteensopivaa 
th-yhteyttä käyttämällä. 
Bluetooth-yhteydet”, s. 95.

n jälkeen, kun olet päivittänyt 
n, valitsemalla Musiikkikirjasto-
itä musiikkikirjasto.

aatimukset musiikin 

P -käyttöjärjestelmä 

s Media Playerin 
dows Media Playerin 
n Nokian Web-sivuston 

 uudempi.
Voit vaihtaa satunnaisesta soittojärjestyksestä normaaliin 
soittojärjestykseen ja takaisin valitsemalla Valinnat > 
Satunnaistoisto. Voit valita, päättyykö toisto soittolistan 
lopussa vai alkaako se uudelleen listan alusta, valitsemalla 
Valinnat > Jatkuva toisto.

Jos haluat avata Web-kirjanmerkkejä musiikin hakemista 
varten, valitse Valinnat > Kappalehaku.

Voit palata valmiustilaan ja jättää musiikin soimaan 
taustalle valitsemalla Valinnat > Soita taustalla.

Musiikkikirjasto
Jos haluat avata musiikkikirjaston, valitse Valinnat > 
Musiikkikirjasto. Kaikki kappaleet -kohdassa näkyvät 
kaikki musiikkitiedostot. Jos haluat tarkastella kappaleita 
tietyssä järjestyksessä, valitse Albumit, Esiintyjät, 
Lajityypit tai Säveltäjät. Laite kerää albumien, esittäjien, 
lajityyppien ja säveltäjien tiedot tiedostojen ID3- tai 
M4A-tunnisteista, jos ne ovat käytettävissä.

Voit lisätä soittolistalle kappaleita, albumeita, esittäjiä, 
lajityyppejä tai säveltäjiä valitsemalla kohteet ja 
valitsemalla sitten Valinnat > Lisää kappalelistaan. 
Voit luoda uuden soittolistan tai lisätä kappaleita 
aiemmin luodulle listalle.

Jos haluat tarkastella soittolistoja, valitse Kappalelistat. 
Jos haluat luoda uuden soittolistan, valitse Valinnat > 

Uusi kappalelista. Kun ta
soittolistaa ja haluat lisät
valitse Valinnat > Lisää 

Jos haluat poistaa soittol
Soittolistan poistaminen 
mutta ei musiikkitiedosto

Musiikin siirtä
Voit siirtää musiikkia yht
tai muista yhteensopivist
USB-kaapelia tai Bluetoo
Lisätietoja on kohdassa ”

Voit päivittää kirjaston se
laitteen kappalevalikoima
kohdassa Valinnat > Päiv

Tietokoneen järjestelmäv
siirtoa varten:
• Microsoft Windows X

(tai uudempi)
• Yhteensopiva Window

versio. Lisätietoja Win
yhteensopivuudesta o
Nokia N93i -osassa.

• Nokia PC Suite 6.7 tai
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edia Player -oppaissa ja -ohjeissa.

nkronointi
hteyden laitteesi ja yhteensopivan 
dows Media Player valitsee 
nin, jos laitteessa ei ole tarpeeksi 
alista synkronointia käytettäessä 
opioitavat tai poistettavat 
.

n laitteeseesi ensimmäisen kerran, 
imi, jota Windows Media Player 
.
n kohteiden siirtäminen:
ja Windows Media Playerin välille 
litse laite siirtymisnäkymässä, jos 
laitteita.
paleet tai albumit synkronoinnin 
 haluat poistaa kappaleita 
e kohde luettelosta ja valitse 
 list.
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Musiikin siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää musiikkia seuraavalla kolmella eri tavalla:
• Voit tarkastella laitettasi tietokoneessa ulkoisena 

kiintolevynä, jolle voit siirtää mitä tahansa 
datatiedostoja, muodostamalla yhteyden 
yhteensopivaa USB-kaapelia tai Bluetooth-yhteyttä 
käyttämällä. Jos käytät USB-kaapelia, valitse 
yhteystilaksi Massamuisti. Laitteessa on oltava 
yhteensopiva muistikortti.

• Jos haluat synkronoida musiikkia laitteen ja Windows 
Media Player -sovelluksen välillä, kytke yhteensopiva 
USB-kaapeli ja valitse yhteystilaksi Median toisto. 
Laitteessa on oltava yhteensopiva muistikortti.

• Jos haluat käyttää Nokia PC Suiteen sisältyvää Nokia 
Music Manager -sovellusta, kytke yhteensopiva 
USB-kaapeli ja valitse yhteystilaksi PC Suite.

Voit muuttaa USB-oletusyhteystilan painamalla 
-näppäintä ja valitsemalla Yhteydet > Datakaapeli.

Sekä Windows Media Player että Nokia PC Suite 
-ohjelmiston Nokia Music Manager -sovellus on optimoitu 
musiikkitiedostojen siirtämistä varten. Lisätietoja musiikin 
siirtämisestä Nokia Music Manager -sovelluksella on Nokia 
PC Suite -käyttöoppaassa.

Musiikin siirtäm
Media Playerilla
Windows Media Playeri
vaihdella käytettävän v
vastaavissa Windows M

Manuaalinen sy
Kun olet muodostanut y
tietokoneen välille, Win
manuaalisen synkronoin
vapaata muistia. Manua
voit valita siirrettävät, k
kappaleet ja soittolistat

Kun muodostat yhteyde
sinun on kirjoitettava n
käyttää laitteesi nimenä
Manuaalisesti valittuje
1 Kun yhteys laitteesi 

on muodostunut, va
liitettynä on useita 

2 Vedä haluamasi kap
luetteloruutuun. Jos
tai albumeita, valits
sitten Remove from
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3 Tarkista, että luetteloruutu sisältää ne tiedostot, jotka 
haluat synkronoida, ja että laitteessa on tarpeeksi 
vapaata muistia. Aloita synkronointi valitsemalla 
Start Sync..

Automaattinen synkronointi
Jos haluat vaihtaa Windows Media Playerin 
oletustiedonsiirtovalinnan, napsauta Sync-kohdan 
alapuolella olevaa nuolta, valitse laite ja valitse 
Set up Sync. Valitse Sync this device automatically 
-valintaruutu tai poista sen valinta.

Jos Sync this device automatically -valintaruutu on 
valittuna ja muodostat yhteyden laitteeseesi, Windows 
Media Player synkronoi laitteesi musiikkikirjaston 
automaattisesti sen mukaan, mitä soittolistoja olet 
valinnut Windows Media Playerissa.

Jos soittolistoja ei ole valittuna, sovellus valitsee 
synkronoitavaksi tietokoneen koko musiikkikirjaston. 
Huomaa, että tietokoneen kirjasto voi sisältää enemmän 
tiedostoja kuin laitteen muistiin ja yhteensopivalle 
muistikortille mahtuu. Lisätietoja on Windows Media 
Playerin ohjeessa.

Windows Media Player ei synkronoi laitteen soittolistoja 
ja omia soittolistojaan.
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iset 20 lähetettyä viestiä tallentuu 
ottamatta Bluetooth- tai 
ta lähetettyjä viestejä. Jos 
ettavien viestien määrää, 
, s. 59.

mistä odottavat viestit tallentuvat 
on.

tallentuvat Lähtevät-kansioon 
n laite ei ole verkon peittoalueella. 

ähköpostiviestit lähetettäväksi 
n kerran muodostat yhteyden 

it pyytää verkkoa lähettämään 
sti- ja multimediaviestien 
velu). Sähköpostiosoitteeseen 
viestistä ei ehkä voi saada 
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Viestit
Paina -näppäintä ja valitse Viestit. Viestit-valikossa 
voit luoda, lähettää, vastaanottaa, tarkastella, muokata 
ja järjestää tekstiviestejä, multimediaviestejä, 
sähköpostiviestejä ja dataa sisältäviä erikoistekstiviestejä. 
Voit myös vastaanottaa viestejä ja dataa Bluetooth-
yhteyden kautta, vastaanottaa Web-palveluviestejä 
ja tiedotteita sekä lähettää palvelukäskyjä.

Jos haluat luoda uuden viestin, valitse Luo viesti.

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

Viestit-valikossa on seuraavat kansiot:

 Saapuneet – Saapuneet viestit sähköpostia ja 
tiedotteita lukuun ottamatta tallentuvat tähän kansioon. 
Sähköpostiviestit tallentuvat Postilaatikko-kansioon.

 Omat kansiot – Voit järjestää viestisi kansioihin.

 Vihje! Viestipohjakansiossa olevien tekstien avulla 
vältytään kirjoittamasta usein lähetettäviä viestejä 
uudelleen.

 Postilaatikko – Voit muodostaa yhteyden 
etäpostilaatikkoosi ja hakea sieltä uudet sähköpostiviestit 

tai katsoa aiemmin hae
offline-tilassa. Katso ”S

 Luonnokset – Läh
tallentuvat tähän kansi

 Lähetetyt – Viime
tähän kansioon lukuun 
infrapunayhteyden kaut
haluat muuttaa tallenn
katso ”Muut asetukset”

 Lähtevät – Lähettä
tilapäisesti tähän kansio

 Esimerkki: Viestit 
esimerkiksi silloin, ku
Voit myös ajoittaa s
silloin, kun seuraava
etäpostilaatikkoon.

 Välitystiedot – Vo
sinulle lähettämiesi tek
välitystiedot (verkkopal
lähetetystä multimedia
välitystietoraporttia.
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insyöttö
irjoitat tekstiä käyttäen 
.
tä ( – ) toistuvasti, kunnes 
e näyttöön. Numeronäppäimellä 
merkkejä kuin näppäimeen 

ytyy samasta näppäimestä 
odota, kunnes kohdistin tulee 
 viivejakso painamalla ) 

näppäimellä. Voit siirtää 
lle riville painamalla 
 kertaa.

syöttö
kin tahansa yhdellä 
nustava tekstinsyöttö perustuu 
on voi myös lisätä uusia sanoja. 
 kirjoitat tekstiä käyttäen 
ä.
stavan tekstinsyötön käyttöön, 
 ja valitse Ennust. tekstinsyöttö. 
nnustavan tekstinsyötön laitteen 
issa.
 Vihje! Kun olet avannut jonkin oletuskansioista, 
voit siirtyä kansiosta toiseen painamalla - tai 

-näppäintä.

Voit kirjoittaa palvelupyyntöjä (niin sanottuja 
USSD-komentoja) ja lähettää niitä palveluntarjoajallesi. 
Käytä palvelupyyntöjä esimerkiksi silloin, kun haluat 
ottaa jonkin verkkopalvelun käyttöön. Valitse Viestit-
sovelluksen päänäkymästä Valinnat > Palvelukäsky.

Tiedotteet-toiminto (verkkopalvelu) mahdollistaa erilaisia 
aiheita koskevien tiedotteiden (esimerkiksi sää- ja 
liikennetietojen) vastaanottamisen palveluntarjoajalta. 
Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat 
palveluntarjoajaltasi. Valitse Viestit-valikon 
päänäkymässä Valinnat > Tiedotteet. Päänäkymässä 
näkyy aiheen tila, numero ja nimi sekä symboli ( ), 
joka kertoo, onko aihe asetettu seurantaan.

Tiedotepalvelun viestejä ei voi vastaanottaa 
UMTS-verkoissa. Pakettidatayhteys saattaa 
estää solun tiedotteiden vastaanoton.

Tekstin kirjoittaminen
ABC, abc ja Abc ilmaisevat valitun merkkitilan. 
123 ilmaisee numerotilan.

Perinteinen tekst
 tulee näkyviin, kun k

perinteistä tekstinsyöttöä
• Paina numeronäppäin

haluamasi merkki tule
voi tuottaa useampia 
on merkitty.

• Jos seuraava kirjain lö
kuin nykyinen kirjain, 
näkyviin, (tai katkaise
ja kirjoita kirjain.

• Välilyönnin saat -
kohdistimen seuraava

-näppäintä kolme

Ennustava tekstin
Voit kirjoittaa minkä mer
näppäinpainalluksella. En
sisäiseen sanakirjaan, joh

 tulee näkyviin, kun
ennustavaa tekstinsyöttö
1 Jos haluat ottaa ennu

paina -näppäintä
Tämä ottaa käyttöön e
kaikissa muokkaustilo
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ttaminen
immäinen osa ja vahvista se 
ntä. Kirjoita yhdyssanan loppuosa. 
n lisäät välilyönnin painamalla 

syötön poistaminen 

 tekstinsyötön käytöstä laitteen 
sa painamalla -näppäintä ja 
 tekstinsyöttö > Ei käytössä.

nnustavan tekstinsyötön käyttöön 
stä painamalla -näppäintä 
i.

oskevia vihjeitä
ron kirjaintilassa, pidä haluamaasi 
ttuna.

imista numeroihin tai päinvastoin, 
nettuna.

ilojen välillä painamalla 

n, paina -näppäintä. Jos haluat 
 yhden merkin, pidä -näppäintä 
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2 Kirjoita haluamasi sana 
painamalla näppäimiä 

– . Paina vain 
kerran näppäintä, johon 
haluamasi kirjain on 
merkitty. Jos esimerkiksi 
haluat kirjoittaa 
sanan Nokia, kun 
englanninkielinen 
sanakirja on valittu, paina 

 (N),  (o),  (k),  (i) ja  (a).
Ehdotettu sana vaihtuu kullakin näppäinpainalluksella.

3 Kun olet kirjoittanut sanan oikein, vahvista se 
painamalla -näppäintä tai lisää välilyönti 
painamalla -näppäintä.
Jos sana ei ole oikea, paina -näppäintä toistuvasti, 
jolloin saat sanakirjan löytämät sanavaihtoehdot esiin 
yksitellen, tai paina -näppäintä ja valitse Ennust. 
tekstinsyöttö > Sanavaihtoehdot.
Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), sitä ei ole 
sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse 
Kirjoita, kirjoita sana (perinteistä tekstinsyöttöä 
käyttäen) ja valitse OK. Sana lisätään sanakirjaan. 
Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa 
vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

4 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Yhdyssanojen kirjoi
Kirjoita yhdyssanan ens
painamalla -näppäi
Yhdyssana on valmis, ku

-näppäintä.

Ennustavan tekstin
käytöstä
Voit poistaa ennustavan
kaikissa muokkaustilois
valitsemalla Ennustava

 Vihje! Voit ottaa e
tai poistaa sen käytö
kaksi kertaa nopeast

Tekstinsyöttöä k
Kun haluat lisätä nume
numeronäppäintä paine

Kun haluat vaihtaa kirja
pidä -näppäintä pai

Voit vaihtaa eri merkkit
-näppäintä.

Jos haluat poistaa merki
poistaa useamman kuin
painettuna.
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oit lähettää multimediaviestin 

it lähettää sähköpostiviestin.
 sähköpostitiliäsi, sinua 
se nyt. Voit aloittaa 
pastetun määrityksen 

 
sta 
intä 
i 
n 

ä 
an 

 

ä 
 

ai sähköpostiviestin aihe Aihe-
uuttaa näkyvissä olevia kenttiä, 

oitekentät.
nttään. Jos haluat lisätä 
alinnat > Lisää tai Lisää 
.

Jos tarvitset tavallisimpia välimerkkejä, paina 
-näppäintä.

Voit avata erikoismerkkien luettelon pitämällä 
-näppäintä painettuna.

 Vihje! Voit lisätä useita erikoismerkkejä 
samanaikaisesti painamalla -näppäintä 
valitessasi merkkejä.

Viestien kirjoittaminen 
ja lähettäminen
Multimediaviestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan 
laitteen mukaan.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa 
sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset 
ovat käytössä. Katso ”Multimediapalvelu- ja 
sähköpostiasetusten vastaanottaminen”, s. 50, 
ja ”Sähköposti”, s. 57.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu 
matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin 
lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, 
jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

1 Valitse Luo viesti ja jokin seuraavista:
Tekstiviesti – Voit lähettää tekstiviestin.

Multimediaviesti – V
(MMS-viestin).
Sähköpostiviesti – Vo
Jos et ole määrittänyt
pyydetään tekemään 
sähköpostiasetusten o
valitsemalla Aloita.

2 Valitse vastaanottajat
tai ryhmät osoitekirja
painamalla -näppä
Vast.ott.-kentässä ta
kirjoita vastaanottaja
puhelinnumero tai 
sähköpostiosoite. Lisä
vastaanottajat toisista
erottava puolipiste (;)
painamalla 

-näppäintä. Voit 
myös kopioida ja liittä
numeron tai osoitteen
leikepöydältä.

3 Kirjoita multimedia- t
kenttään. Jos haluat m
valitse Valinnat > Os

4 Kirjoita viesti viestike
viestipohjan, valitse V
objekti > Viestipohja
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tää yhden viestin merkkirajoitusta 
 Rajoitusta pidemmät viestit 
seamman viestin sarjana. 
oittaa tällaisista viesteistä niiden 
, joissa on aksentti- tai muita 
tavallista enemmän tilaa, jolloin 
n lähettää tavallista vähemmän 

in kielten merkit vievät tavallista 

tuvat automaattisesti Lähtevät-
mistä. Jos lähettäminen ei onnistu, 
tevät-kansioon ja sen tilana on 
.

ä kuvia, videota, ääntä ja tekstiä 
ä esityksen multimediaviestissä. 
stin luominen ja valitse 

ys. Tämä asetus näkyy vain, jos 
la-kohdassa asetukseksi on valittu 
. Katso ”Multimediaviestit”, s. 56.

elu- ja 
sten vastaanottaminen
stinä palveluntarjoajalta. 
t”, s. 52.
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5 Jos haluat lisätä mediaobjektin multimediaviestiin, 
valitse Valinnat > Lisää objekti > Kuva, Äänite tai 
Videoleike. Kun lisäät äänen, -symboli tulee 
näkyviin.
Lisätietoja kuvattujen videoiden tallennusmuodon 
vaihtamisesta on kohdassa ”Videon asetukset”, s. 27.

6 Jos haluat ottaa uuden kuvan tai tallentaa ääntä tai 
videokuvaa multimediaviestiä varten, valitse Lisää 
uusi > Kuva, Äänite tai Videoleike. Jos haluat 
lisätä uuden sivun viestiin, valitse Sivu.
Jos haluat nähdä, miltä multimediaviesti näyttää, 
valitse Valinnat > Esikatselu.

7 Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse 
Valinnat > Lisää > Kuva, Äänite, Videoleike 
tai Muistiinpano. Sähköpostin liitetiedostojen 
merkkinä näkyy -symboli.

 Vihje! Jos haluat lähettää liitetiedostoina 
muuntyyppisiä tiedostoja, avaa asianomainen 
sovellus ja valitse vaihtoehto Valinnat > Lähetä > 
Sähköposti, jos se on käytettävissä.

8 Voit lähettää viestin valitsemalla Valinnat > Lähetä 
tai painamalla -näppäintä.

 Huom! Laite voi ilmoittaa, kun viestisi on lähetetty 
laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen 
numeroon. Laite ei ehkä kuitenkaan ilmoita, 
onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä. 
Lisätietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteella voidaan lähet
pidempiä tekstiviestejä.
lähetetään kahden tai u
Palveluntarjoaja voi vel
määrän mukaan. Merkit
erikoismerkkejä, vievät 
yhdessä viestissä voidaa
merkkejä. Myös joidenk
enemmän tilaa. 

Sähköpostiviestit tallen
kansioon ennen lähettä
sähköpostiviesti jää Läh
Lähetys epäonnistunut

 Vihje! Voit yhdistä
esitykseen ja lähettä
Aloita multimediavie
Valinnat > Luo esit
Multimedialuontiti
Opastettu tai Vapaa

Multimediapalv
sähköpostiasetu
Voit saada asetukset vie
Katso ”Data ja asetukse
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eet-kansio – 
 vastaanottaminen

-symboli tarkoittaa lukematonta 
 lukematonta multimediaviestiä, 
teyden kautta vastaanotettua 
tooth-yhteyden kautta 

mboli ja teksti 1 uusi viesti 
oit avata viestin valitsemalla 
aapuneet-kansiossa olevan 

asi viestiin, valitse 

- tai multimediaviestin 
lla, jossa on BPP (Basic 
 ja Bluetooth-yhteys 
 HP Deskjet 450 Mobile Printer 
valitse Valinnat > Tulosta.

t
ainen avatessasi viestejä. 
ekteissa voi olla vahingollisia 
Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja datapalvelujen 
saatavuudesta ja tilaamisesta. Noudata palveluntarjoajan 
antamia ohjeita.
Multimediapalvelun asetusten syöttäminen käsin
1 Paina -näppäintä, valitse Työkalut > Asetukset > 

Yhteys > Yhteysosoitteet ja määritä 
multimediaviestien yhteysosoitteen 
asetukset. Katso ”Yhteys”, s. 123.

2 Paina -näppäintä ja valitse Viestit > Valinnat > 
Asetukset > Multim.viesti > Käytett. yhteysosoite 
sekä ensisijaiselle yhteydelle luomasi yhteysosoite. 
Katso myös ”Multimediaviestit”, s. 56.

Ennen kuin voit lähettää, vastaanottaa ja hakea 
sähköpostiviestejä, vastata niihin ja lähettää niitä 
edelleen, sinun on tehtävä seuraavat asiat:
• Määritä yhteysosoite oikein. Katso ”Yhteys”, s. 123.
• Määritä sähköpostiasetukset oikein. Jos valitset 

Viestit-sovelluksen päänäkymässä Postilaatikko-
vaihtoehdon etkä ole määrittänyt sähköpostitiliäsi, 
saat kehotuksen tehdä se nyt. Voit aloittaa 
sähköpostiasetusten opastetun määrityksen 
valitsemalla Aloita. Katso myös ”Sähköposti”, s. 57.
Sinulla on oltava erillinen sähköpostitili. Noudata 
etäpostilaatikko- ja Internet-palveluntarjoajan 
antamia ohjeita.

Saapun
viestien

Saapuneet-kansiossa 
tekstiviestiä, -symboli

-symboli infrapunayh
dataa ja -symboli Blue
vastaanotettua dataa.

Kun saat viestin, -sy
näkyvät valmiustilassa. V
Näytä. Jos haluat avata S
viestin, paina .

Jos haluat vastata saama
Valinnat > Vastaa.

Jos haluat tulostaa teksti
yhteensopivalla tulostime
Print Profile) -ominaisuus
(tällaisia ovat esimerkiksi
ja HP Photosmart 8150), 

Multimediaviesti
 Tärkeää: Ole varov

Multimediaviestin obj
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rmenteet tai äänitiedostot 

 tallentaa soittoäänen, valitse 

luat, että tunnus 
rkko-operaattorin oman 
se Valinnat > Tallenna.

lentaa kutsun valitsemalla 
lenteriin.

taa kirjanmerkin Web-sovelluksen 
n valitsemalla Valinnat > 
iestissä on sekä yhteysosoitteiden 

rkkejä, tallenna tiedot valitsemalla 
ikki. 

uinka monta uutta 
stilaatikossasi on. 
i sisältää lisätietoja.

stit
) ovat ilmoituksia (esimerkiksi 
ivat sisältää tekstiä tai linkin. 
ta lisätietoja palvelun 
isesta.
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ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia 
laitteelle tai tietokoneelle.

Saat ehkä ilmoituksen, että multimediaviesti odottaa 
multimediaviestikeskuksessa. Voit muodostaa 
pakettidatayhteyden ja noutaa viestin 
laitteeseen valitsemalla Valinnat > Hae.

Kun avaat multimediaviestin ( ), voit tarkastella kuvaa 
ja viestiä. Symboli  näkyy, jos viestissä on ääntä. 
Symboli  näkyy, jos viestissä on video. Voit toistaa 
äänen tai videon valitsemalla symbolin.

Jos haluat nähdä multimediaviestiin sisältyvät 
mediaobjektit, valitse Valinnat > Objektit.

Jos viestissä on multimediaesitys, symboli  näkyy. 
Voit toistaa esityksen valitsemalla symbolin.

Data ja asetukset
Laite voi vastaanottaa monenlaisia dataa sisältäviä 
viestejä ( ):

Asetuksia sisältävä viesti – Voit myös saada asetuksia 
palveluntarjoajalta tai yrityksen tietohallinto-osastolta 
asetusviestissä. Voit tallentaa asetukset valitsemalla 
Valinnat > Tallenna.

Käyntikortti – Voit tallentaa tiedot Osoitekirja-
sovellukseen valitsemalla Valinnat > Tall. käyntikortti. 

Käyntikorttiin liitetyt va
eivät tallennu.

Soittoääni – Jos haluat
Valinnat > Tallenna.

Verkon tunnus – Jos ha
näkyy valmiustilassa ve
tunnisteen sijasta, valit

Kal.merkintä – Voit tal
Valinnat > Tallenna ka

Web-viesti – Voit tallen
kirjanmerkkisovelluksee
Kirjanmerkkeihin. Jos v
asetuksia että kirjanme
Valinnat > Tallenna ka

S.posti-ilm. – Kertoo, k
sähköpostiviestiä etäpo
Laajennettu ilmoitus vo

Web-palveluvie
Web-palveluviestit (
uutisotsikoita), ja ne vo
Pyydä palveluntarjoajal
saatavuudesta ja tilaam
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n hakeminen
oita yhteyden 
laatikkoon 

uodosta yhteys.

ainen avatessasi viestejä. 
oi olla vahingollisia ohjelmia, 
lla tavoin haitallisia laitteelle 

atikkoon on avoinna, valitse 
posti ja jokin seuraavista:
ikki uudet sähköpostiviestit.
ain merkityt sähköpostiviestit.

aikki viestit postilaatikosta.
estien haun, valitse Peruuta.
öpostiviestit, voit jatkaa niiden 
-tilassa tai sulkea yhteyden ja 
e-tilassa valitsemalla Valinnat > 

lit:
iestejä (offline- tai online-
aitteeseen.
viestit on haettu laitteeseen.
n luettu, mutta sitä ei ole 

n luettu.
Postilaatikko

Jos valitset Postilaatikko-sovelluksen etkä ole määrittänyt 
sähköpostitiliäsi, laite pyytää tekemään sen nyt. Voit 
aloittaa sähköpostiasetusten opastetun määrityksen 
valitsemalla Aloita. Katso myös ”Sähköposti”, s. 57.

Kun luot uuden postilaatikon, sille antamasi nimi korvaa 
nimen Postilaatikko Viestit-sovelluksen päänäkymässä. 
Postilaatikoita voi olla enintään kuusi.

Postilaatikon avaaminen
Kun avaat postilaatikon, laite kysyy, haluatko muodostaa 
yhteyden postilaatikkoon (Muodostetaanko yhteys 
postilaatikkoon?).

Valitse Kyllä, jos haluat muodostaa yhteyden 
postilaatikkoon ja hakea uudet sähköpostiviestien otsikot 
tai viestit. Tarkastellessasi viestejä online-tilassa olet 
jatkuvasti yhteydessä etäpostilaatikkoon datayhteyden 
kautta. Katso myös ”Yhteys”, s. 123.

Valitse Ei, jos haluat tarkastella aiemmin haettuja 
sähköpostiviestejä offline-tilassa. Katseltaessa 
sähköpostiviestejä offline-tilassa laite ei ole 
yhteydessä etäpostilaatikkoon.

Sähköpostiviestie
Jos olet offline-tilassa, al
muodostaminen etäposti
valitsemalla Valinnat > M

 Tärkeää: Ole varov
Sähköpostiviesteissä v
tai ne voivat olla muu
tai tietokoneelle.

1 Kun yhteys etäpostila
Valinnat > Hae sähkö
Uudet – Voit hakea ka
Valitut – Voit hakea v
Kaikki – Voit hakea k
Jos haluat lopettaa vi

2 Kun olet hakenut sähk
tarkastelemista online
tarkastella niitä offlin
Katkaise yhteys.
Sähköpostin tilasymbo

 Uusia sähköpostiv
tilassa) ei ole haettu l

 Uudet sähköposti
 Sähköpostiviesti o

haettu laitteeseen.
 Sähköpostiviesti o
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oajan verkon kautta. Lisätietoja 
at palveluntarjoajalta.

ien poistaminen
öpostiviestin sisällön laitteesta 
tilaatikosta, valitse Valinnat > 
esti: -kohdassa Vain puhelimesta.

ostilaatikon sisältämien viestien 
iestin sisällön laitteesta, 
o jää laitteeseen. Jos haluat 
oista ensin sähköpostiviesti 
ivitä sitten laitteen tila 
en yhteys etäpostilaatikkoon.

öpostiviestin laitteesta ja 
se Valinnat > Poista. Valitse 
 Puhelimesta ja palv..

viesti poistuu ensin laitteesta. Kun 
n muodostetaan seuraavan kerran, 
tisesti etäpostilaatikosta. Kun 
äntöä, poistettaviksi merkityt 
kun olet katkaissut yhteyden 

a sähköpostiviestiä laitteesta 
uraavan yhteyden aikana 

 viestin ( ) kohdalle ja 
uta.
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 Sellaisen sähköpostiviestin otsikko, joka on luettu 
ja jonka sisältö on poistettu laitteesta.

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

Kun haluat tarkastella sähköpostin liitetiedostoja, avaa 
viesti, jolla on liitetiedoston symboli , ja valitse 
Valinnat > Liitetiedostot. Jos liitetiedoston symboli on 
himmeä, liitetiedostoa ei ole haettu laitteeseen. Valitse 
Valinnat > Hae.

Voit vastaanottaa postilaatikkoon myös kokouspyyntöjä. 
Katso ”Kokouspyynnöt”, s. 74 ja ”Kalenterimerkintöjen 
luominen”, s. 74.

Jos haluat tulostaa sähköpostiviestin yhteensopivalla 
tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus 
ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 
450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse 
Valinnat > Tulosta.

Sähköpostiviestien hakeminen automaattisesti
Jos haluat, että laite hakee viestit automaattisesti, valitse 
Valinnat > Sähköpostiasetuks. > Automaattinen haku > 
Otsikkohaku > Aina käytössä tai Vain kotiverkossa 
ja määritä, milloin ja miten usein viestit haetaan.

Laitteen asettaminen hakemaan sähköpostin 
automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien 

siirtämisen palveluntarj
tiedonsiirron kuluista sa

Sähköpostiviest
Jos haluat poistaa sähk
poistamatta sitä etäpos
Poista. Valitse Poista vi

Laitteessa näkyvät etäp
otsikot. Vaikka poistat v
sähköpostiviestin otsikk
poistaa myös otsikon, p
etäpostilaatikosta ja pä
muodostamalla uudelle

Jos haluat poistaa sähk
etäpostilaatikosta, valit
Poista viesti: -kohdassa

Jos olet offline-tilassa, 
yhteys etäpostilaatikkoo
viesti poistuu automaat
käytät POP3-yhteyskäyt
viestit poistuvat vasta, 
etäpostilaatikkoon.

Jos et haluakaan poista
ja palvelimesta, selaa se
poistettavaksi merkityn
valitse Valinnat > Pala
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lmiina palveluntarjoajan 
eita tai viestikeskuksia. 
a, muokata tai poistaa niitä.

alitse Viestit > Valinnat > 
 ja sen jälkeen jokin seuraavista:

uokata viestikeskuksen asetuksia.

alitse viestikeskus, jota käytetään 
en.

 haluat muuntaa merkkejä 
ään, mikäli sellainen on 
pea tuki.

a, lähettääkö verkko sinulle 
kkopalvelu).

lita, kuinka kauan viestikeskus 
perille, jos ensimmäinen yritys 
lu). Jos vastaanottajaa ei 
aoloaikana, viesti poistuu 

Muuta tätä asetusta vain silloin, 
viestikeskus pystyy muuntamaan 
in muotoihin. Ota yhteyttä 
Yhteyden katkaiseminen 
postilaatikkoon
Kun olet online-tilassa, voit katkaista datayhteyden 
etäpostilaatikkoon valitsemalla Valinnat > 
Katkaise yhteys.

SIM-kortilla olevien viestien 
katseleminen
Voit tarkastella SIM-kortilla olevia viestejä vasta, 
kun olet kopioinut ne laitteessa olevaan kansioon.
1 Valitse Viestit-valikon päänäkymässä Valinnat > 

SIM-kortin viestit.
2 Voit valita viestejä valitsemalla Valinnat > Valitse / 

poista val. > Valitse tai Valitse kaikki.
3 Valitse Valinnat > Kopioi. Näyttöön tulee 

kansioluettelo.
4 Aloita kopiointi valitsemalla kansio ja OK. 

Jos haluat tarkastella viestejä, avaa kansio.

Viestien asetukset
Täydennä kaikki kentät, jotka on merkitty tekstillä 
Määritettävä tai punaisella tähdellä. Noudata 
palveluntarjoajan antamia ohjeita. Voit saada 
asetukset palveluntarjoajalta myös asetusviestissä.

Laitteessa saattaa olla va
määrittämiä yhteysosoitt
Et ehkä voi muuttaa, luod

Tekstiviestit
Paina -näppäintä ja v
Asetukset > Tekstiviesti

Viestikeskukset – Voit m

Käytett. viestikeskus – V
tekstiviestien lähettämise

Merkistön koodaus – Jos
toiseen koodausjärjestelm
käytettävissä, valitse Sup

Välitystiedot – Voit valit
viestiesi välitystiedot (ver

Viesti voimassa – Voit va
yrittää lähettää viestiäsi 
epäonnistuu (verkkopalve
tavoiteta viestin voimass
viestikeskuksesta.

Viestin lähetysmuoto – 
kun olet varma siitä, että 
tekstiviestejä näihin muih
palveluntarjoajaan.
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aattisesti kotiverkossa, valitse 
un olet kotiverkkosi ulkopuolella, 
ultimediaviesti on haettavissa 
sesta.

ttäminen ja vastaanottaminen 
 voi maksaa enemmän.

 Multimedian haku > Aina 
uodostaa pakettidatayhteyden 
attisesti sekä kotiverkossa että 

alitse, haluatko hylätä 
ltä tulevat viestit.

 Voit määrittää, haluatko 
iaviestimainoksia.

ita, näkyykö lähetetyn viestin 
lu). Sähköpostiosoitteeseen 
viestistä ei ehkä voi saada 

Voit estää laitetta lähettämästä 
ediaviestien välitystietoja.

valita, kuinka kauan viestikeskus 
i perille, jos ensimmäinen yritys 
velu). Jos vastaanottajaa ei 
saoloaikana, viesti poistuu 
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Ensisijainen yhteys – Valitse tekstiviestien lähettämisessä 
käytettävä yhteys: GSM-verkko tai pakettidata, jos verkko 
tukee sitä. Katso ”Yhteys”, s. 123.

Sama keskus vastatt. – Voit valita, lähetetäänkö 
vastausviesti käyttäen samaa tekstiviestikeskuksen 
numeroa (verkkopalvelu).

Multimediaviestit
Paina -näppäintä ja valitse Viestit > Valinnat > 
Asetukset > Multimediaviesti ja sen jälkeen jokin 
seuraavista:

Kuvan koko – Voit määrittää multimediaviestiin 
lisättävän kuvan koon. Alkuperäinen (näkyy vain, 
kun Multimedialuontitila on Opastettu tai Vapaa), 
Pieni tai Suuri.

Multimedialuontitila – Jos valitset Opastettu-
vaihtoehdon, laite ilmoittaa, jos yrität lähettää viestiä, jota 
vastaanottajan laite ei ehkä tue. Jos valitset Rajoitettu-
vaihtoehdon, laite estää sellaisten viestien lähetyksen, 
joita ei tueta.

Käytett. yhteysosoite – Voit valita, mitä yhteysosoitetta 
käytetään multimediaviestikeskuksen ensisijaisena 
yhteytenä.

Multimedian haku – Voit valita, miten haluat 
vastaanottaa multimediaviestejä. Jos haluat vastaanottaa 

multimediaviestit autom
Autom. kotiverkossa. K
saat ilmoituksen, kun m
multimediaviestikeskuk

Multimediaviestien lähe
kotiverkon ulkopuolella

Jos valitset vaihtoehdon
automaattinen, laite m
ja hakee viestit automa
sen ulkopuolella.

Salli nimett. viestit – V
nimettömältä lähettäjä

Mainosten vast.otto –
vastaanottaa multimed

Välitystiedot – Voit val
tila lokissa (verkkopalve
lähetetystä multimedia
välitystietoraporttia.

Estä välitystiet. läh. – 
vastaanotettujen multim

Viesti voimassa – Voit 
yrittää lähettää viestiäs
epäonnistuu (verkkopal
tavoiteta viestin voimas
viestikeskuksesta.
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oita postilaatikon nimi.

mä asetus määrittää 
tarjoajan suositteleman 
ihtoehdot ovat POP3 ja IMAP4. 

ta vain kerran, eikä sitä voi 
nut postilaatikon asetukset tai 
ät POP3-yhteyskäytäntöä, 
ivity automaattisesti online-
köpostiviestit saa esiin 
 muodostamalla uuden 

.

 suojausvaihtoehto, jota 
teys etäpostilaatikkoon.

teyttä varten.

in POP3) – POP3-protokolla 
ssaan salasanojen lähetyksen 
un laite muodostaa yhteyttä 

ettävien sähköpostiviestien 
 sähköposti ja jokin seuraavista:

joita palveluntarjoajalta saamasi 
isi tulevat vastaukset lähetetään 

oita sähköpostia lähettävän 
 tai palvelimen nimi. Voit ehkä 
Sähköposti
Paina -näppäintä ja valitse Viestit > Valinnat > 
Asetukset > S.postiviesti ja jokin seuraavista:

Postilaatikot – Valitse postilaatikko ja muuta seuraavia 
asetuksia: Yhteysasetukset, Käyttäjäasetukset, 
Hakuasetukset ja Automaattinen haku.

Käytett. postilaatikko – Voit valita sähköpostin 
lähettämisessä käytettävän postilaatikon.

Jos haluat luoda uuden postilaatikon, valitse Valinnat > 
Uusi postilaatikko postilaatikon päänäkymästä.

Yhteysasetukset
Jos haluat muokata vastaanotettavien sähköpostiviestien 
asetuksia, valitse Saapuva sähköposti ja jokin seuraavista:

Käyttäjänimi – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi 
käyttäjänimi.

Salasana – Kirjoita salasanasi. Jos jätät tämän kentän 
tyhjäksi, sinun on kirjoitettava salasana, kun yrität 
muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoon.

Vast.ottava palvelin – Kirjoita sähköpostia 
vastaanottavan postipalvelimen IP-osoite tai 
palvelimen nimi.

Käytett. yhteysosoite – Valitse Internet-yhteysosoite. 
Katso ”Yhteys”, s. 123.

Postilaatikon nimi – Kirj

Postilaatikon tyyppi – Tä
etäpostilaatikkopalvelun 
sähköpostiprotokollan. Va
Tämän asetuksen voi vali
muuttaa, jos olet tallenta
poistunut niistä. Jos käyt
sähköpostiviestit eivät pä
tilassa. Viimeisimmät säh
katkaisemalla yhteyden ja
yhteyden postilaatikkoon

Suojaus (portit) – Valitse
käytetään suojaamaan yh

Portti – Määritä portti yh

APOP-todentaminen (va
käyttää tätä tietoa salate
sähköpostipalvelimelle, k
postilaatikkoon.

Jos haluat muokata lähet
asetuksia, valitse Lähtevä

Oma sähköpostios. – Kir
sähköpostiosoite. Viesteih
tähän osoitteeseen.

Lähettävä palvelin – Kirj
postipalvelimen IP-osoite
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alita toisen koodauksen 

 Voit määrittää haettavat 
: Vain otsikot, Kokoraja 
ja liitteet (vain POP3).

 määrittää, kuinka monta uutta 
akee postilaatikkoon.

(vain IMAP4) – Määritä tilattavien 
.

 IMAP4) – Voit tilata muita 
a kansioita ja hakea sisältöä 

u
ita, hakeeko laite uudet 
aattisesti. Voit määrittää, 
iestit haetaan.

akemaan sähköpostin 
uttaa suurten tietomäärien 
oajan verkon kautta. Lisätietoja 
at palveluntarjoajalta.
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käyttää vain palveluntarjoajan lähettävää palvelinta. 
Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Käytett. yhteysosoite – Valitse Internet-yhteysosoite. 
Katso ”Yhteys”, s. 123.

Käyttäjänimi-, Salasana-, Suojaus (portit)- ja Portti-
asetukset ovat samanlaiset kuin Saapuva sähköposti 
-kohdassa.

Käyttäjäasetukset
Oma nimi – Kirjoita oma nimesi. Nimesi korvaa 
sähköpostiosoitteesi vastaanottajan laitteessa, 
jos vastaanottajan laite tukee tätä toimintoa.

Lähetä viesti – Voit määrittää, miten laite lähettää 
sähköpostin. Valitse Heti, jos haluat, että laite muodostaa 
yhteyden postilaatikkoon silloin, kun valitset Lähetä viesti. 
Jos valitset Seur. yht. aikana -vaihtoehdon, laite lähettää 
sähköpostiviestin, kun yhteys etäpostilaatikkoon on 
käytettävissä.

Kopio omaan osoitt. – Voit valita, haluatko tallentaa 
kopion sähköpostiviestistä etäpostilaatikkoosi ja kohdassa 
Oma sähköpostios. määritettyyn osoitteeseen.

Lisää allekirjoitus – Voit valita, haluatko lisätä 
sähköpostiviesteihisi allekirjoituksen.

Ilm. uudesta postista – Voit valita, haluatko vastaanottaa 
ilmoituksen (ääni ja viesti) uusista sähköpostiviesteistä, 
kun ne saapuvat postilaatikkoon.

Oletuskoodaus – Voit v
kielen mukaan.

Hakuasetukset
Haettava sähköposti –
sähköpostiviestien osat
(vain POP3) tai Sisältö 

Haettava määrä – Voit
sähköpostiviestiä laite h

IMAP4-kansion polku 
kansioiden kansiopolku

Kansion tilaukset (vain
etäpostilaatikossa olevi
kyseisistä kansioista.

Automaattinen hak
Otsikkohaku – Voit val
sähköpostiviestit autom
milloin ja miten usein v

Laitteen asettaminen h
automaattisesti voi aihe
siirtämisen palveluntarj
tiedonsiirron kuluista sa
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alitse Viestit > Valinnat > 
 jälkeen jokin seuraavista:

 valita, haluatko tallentaa kopion 
ltimedia- ja sähköpostiviesteistä 

it määrittää, kuinka monta 
yt-kansioon mahtuu. Oletusarvo 
avutetaan, vanhin viesti 

laitteeseen on asetettu 
i, voit valita vastaanotettujen 
valitsemalla Puhelimen muisti 
Web-palveluviestit
Paina -näppäintä ja valitse Viestit > Valinnat > 
Asetukset > Palveluviesti. Valitse, haluatko ottaa vastaan 
palveluviestejä. Jos haluat määrittää, että laite käynnistää 
automaattisesti selaimen ja muodostaa verkkoyhteyden 
sisällön hakemiseksi, kun laite vastaanottaa palveluviestin, 
valitse Hae viestit > Automaattisesti.

Tiedotteet
Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat 
palveluntarjoajaltasi. Paina -näppäintä ja valitse 
Viestit > Valinnat > Asetukset > Tiedotteet ja sen 
jälkeen jokin seuraavista:

Vastaanotto – Voit valita, haluatko ottaa vastaan 
tiedotteita.

Kieli – Voit valita, minkäkielisiä tiedotteita haluat 
vastaanottaa: Kaikki, Valittu tai Muu.

Aiheiden tunnistus – Voit valita, etsiikö laite 
automaattisesti uusia aiheiden numeroita ja tallentaako 
se uudet numerot ilman nimeä aiheluetteloon.

Muut asetukset
Paina -näppäintä ja v
Asetukset > Muut ja sen

Tallenna lähetetyt – Voit
lähettämistäsi teksti-, mu
Lähetetyt-kansioon.

Tallennett. viestejä – Vo
lähetettyä viestiä Lähetet
on 20 viestiä. Kun raja sa
poistetaan.

Käytettävä muisti – Jos 
yhteensopiva muistikortt
viestien tallennuspaikan 
tai Muistikortti.
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n Osoitekirja-sovelluksesta 
inamalla -näppäintä. Jos 
rtteja kerralla, merkitse 
imiä  ja  ja poista 

äintä.

a muokata osoitekortteja Nokia 
on kuuluvan Nokia Contacts Editor 

uvan osoitekorttiin, avaa 
alinnat > Muokkaa > Valinnat > 
kuva näkyy päänäytössä, kun 

on nopea tapa soittaa usein 
ihin. Pikavalintanäppäimiä voi 
le puhelinnumerolle. Katso 
oittaminen pikavalinnalla”, s. 64.

lähettää yhteystietoja, valitse 
alitse Valinnat > Lähetä > 
edia, Sähköposti (jos postilaatikko 
tooth tai Infrapuna. Katso 
edon lähettäminen”, s. 97.

 ryhmään, valitse 
än: (näkyy vain, jos 
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Osoitekirja (puhelinluettelo)
Paina -näppäintä ja valitse Osoitekirja. Osoitekirja-
sovelluksessa voit lisätä oman soittoäänen tai pikkukuvan 
osoitekorttiin. Voit myös luoda yhteysryhmiä, jolloin 
voit lähettää tekstiviestejä tai sähköpostia usealle 
vastaanottajalle samanaikaisesti. Voit lisätä 
vastaanotettuja yhteystietoja (käyntikortteja) 
osoitekirjaan. Katso ”Data ja asetukset”, s. 52. 
Yhteystietoja voi lähettää vain yhteensopiviin 
laitteisiin tai vastaanottaa niistä. 

Nimien ja numeroiden 
tallentaminen
1 Valitse Valinnat > Lisää uusi nimi.
2 Täydennä haluamasi kentät ja valitse Valmis.

Jos haluat muokata osoitekorttia Osoitekirja-
sovelluksessa, selaa muokattavan osoitekortin 
kohdalle ja valitse Valinnat > Muokkaa.

 Vihje! Jos haluat tulostaa osoitekortteja 
yhteensopivalla BPP (Basic Print Profile)- ja Bluetooth-
valmiuksilla varustetulla tulostimella (kuten HP Deskjet 
450 Mobile Printer tai HP Photosmart 8150), valitse 
Valinnat > Tulosta.

Voit poistaa osoitekorti
valitsemalla kortin ja pa
haluat poistaa useita ko
kortit painamalla näppä
ne painamalla -näpp

 Vihje! Voit lisätä j
PC Suite -ohjelmisto
-sovelluksen avulla. 

Jos haluat lisätä pikkuk
osoitekortti ja valitse V
Lisää pikkukuva. Pikku
henkilö soittaa.

 Vihje! Pikavalinta 
käytettyihin numero
määrittää kahdeksal
”Puhelinnumeroon s

 Vihje! Kun haluat 
lähetettävä kortti. V
Tekstiviesti, Multim
on määritetty), Blue
”Viestit”, s. 46, ja ”Ti

Jos haluat lisätä nimen
Valinnat > Lisää ryhmä
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a sitten Valinnat > Kopioi 

ystietoja SIM-kortille, paina 
soitekirja. Valitse nimet, jotka 
 sitten Valinnat > Kopioi SIM-
pioi > SIM-hakemistoon. Vain 

ita SIM-kortti tukee, kopioituvat.

ida yhteystiedot yhteensopivan 
kia PC Suite -ohjelmiston avulla. 

a palvelut
lvelujen saatavuudesta ja 
 myyjältä, joka voi olla 
myyjä.

litse Osoitekirja > Valinnat > 
-hakemisto, jolloin saat esiin 
imet ja numerot. Voit lisätä ja 
hakemistossa oleviin nimiin ja 
a puheluita.

 numeroiden luetteloa 
IM-kortin nimet > Sallitut 
kyy vain, jos SIM-kortti 

teesta tiettyihin 
emalla Valinnat > 
olet luonut ryhmän). Katso ”Yhteysryhmien 
luominen”, s. 62.

Jos haluat nähdä Osoitekirja-sovelluksessa olevien 
nimien, ryhmien ja vapaan muistin määrän, valitse 
Valinnat > Osoitekirjan tiedot.

Ensisijaiset numerot ja osoitteet
Voit määrittää ensisijaisia numeroita tai osoitteita 
osoitekorttiin. Jos henkilöllä on useita numeroita tai 
osoitteita, voit näin soittaa tai lähettää helposti viestin 
henkilölle tiettyyn numeroon tai osoitteeseen. Ensisijaista 
numeroa käytetään myös äänipuheluissa.
1 Valitse henkilö osoitekirjasta ja paina -näppäintä.
2 Valitse Valinnat > Ensisijaiset tiedot.
3 Valitse ensisijainen tieto, jolle haluat lisätä numeron 

tai osoitteen, ja valitse Valitse.
4 Valitse numero tai osoite, jonka haluat määrittää 

ensisijaiseksi tiedoksi.

Ensisijainen numero tai osoite näkyy osoitekortissa 
alleviivattuna.

Yhteystietojen kopioiminen
Voit kopioida nimiä ja numeroita SIM-kortilta laitteeseen 
painamalla -näppäintä ja valitsemalla Osoitekirja > 
Valinnat > SIM-kortin nimet > SIM-hakemisto. Valitse 

ensin kopioitavat nimet j
osoitekirjaan.

Kun haluat kopioida yhte
-näppäintä ja valitse O

haluat kopioida, ja valitse
hakem. tai Valinnat > Ko
ne osoitekortin kentät, jo

 Vihje! Voit synkrono
tietokoneen kanssa No

SIM-hakemisto j
Lisätietoja SIM-kortin pa
käytöstä saat SIM-kortin
palveluntarjoaja tai muu 

Paina -näppäintä ja va
SIM-kortin nimet > SIM
SIM-kortille tallennetut n
kopioida numeroita SIM-
muokata niitä sekä soitta

Voit tarkastella sallittujen
valitsemalla Valinnat > S
numerot. Tämä asetus nä
tukee sitä.

Voit rajoittaa puhelut lait
puhelinnumeroihin valits
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n luominen
painamalla -näppäintä 
sessa.
usi ryhmä. 
i tai käytä oletusnimeä ja valitse 

e Valinnat > Lisää nimiä.
e ja valitse se painamalla 
aluat lisätä useita jäseniä kerralla, 
ikkien lisättävien nimien osalta.
 valitsemalla OK.

män nimen, valitse Valinnat > 
si nimi ja valitse OK.

inen ryhmästä
sa ryhmä, jota haluat muokata.
imen kohdalle ja valitse 

yhmästä.
ä valitsemalla Kyllä.
tarkistaa, mihin ryhmiin henkilö 
 kohdalle ja valitse Valinnat > 
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Rajaus käyttöön. Voit lisätä uusia numeroita sallittujen 
numeroiden luetteloon valitsemalla Valinnat > Lisää 
nimi. Tarvitset PIN2-koodin näitä toimintoja varten.

Pakettidatayhteydet eivät ole mahdollisia Sallitut 
numerot -toimintoa käytettäessä, lukuun ottamatta 
tekstiviestien lähettämistä pakettidatayhteyden 
kautta. Tässä tapauksessa viestikeskuksen numeron ja 
vastaanottajan puhelinnumeron täytyy olla sallittujen 
numeroiden luettelossa.

Kun Sallitut numerot -toiminto on käytössä, puhelut 
laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon 
voivat olla mahdollisia.

Soittoäänten liittäminen 
osoitekortteihin
Kun saat puhelun henkilöltä tai ryhmän jäseneltä, 
laite soittaa valitun soittoäänen (jos tieto soittajan 
puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi 
tunnistaa numeron).
1 Avaa osoitekortti painamalla -näppäintä tai 

siirry ryhmäluetteloon ja valitse yhteysryhmä.
2 Valitse Valinnat > Soittoääni. Soittoääniluettelo 

avautuu.
3 Valitse soittoääni henkilöä tai valittua ryhmää varten.

Jos haluat poistaa soitt
soittoääniluettelosta.

Yhteysryhmie
1 Avaa ryhmäluettelo 

Osoitekirja-sovelluk
2 Valitse Valinnat > U
3 Kirjoita ryhmän nim

sitten OK. 
4 Avaa ryhmä ja valits
5 Selaa nimen kohdall

-näppäintä. Jos h
toista tämä vaihe ka

6 Lisää nimet ryhmään

Jos haluat muuttaa ryh
Muuta nimeä, anna uu

Jäsenten poistam
1 Avaa ryhmäluettelos
2 Selaa poistettavan n

Valinnat > Poista r
3 Poista nimi ryhmäst

 Vihje! Kun haluat 
kuuluu, selaa nimen
Kuuluu ryhmiin.
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ulevat kirjaimia vastaavat nimet. 
lla -näppäintä. Valitse 
elu.

-kortilta Osoitekirja-
voit soittaa tällä tavalla. 
ioiminen”, s. 61.

erkkopalvelu) pitämällä 
intä painettuna. Katso 

0.

astaajan puhelinnumeron 
ntä ja valitsemalla Työkalut > 
 Vaihda numero. Näppäile 
atu) numero ja valitse OK.

in valittuun numeroon 
-näppäintä. Selaa haluamasi 
 numeroon painamalla 
Soittaminen
Äänipuhelut

 Vihje! Voit lisätä äänenvoimakkuutta puhelun 
aikana painamalla -näppäintä tai vähentää 
sitä painamalla -näppäintä.

Voit soittaa äänipuheluita katselutilassa ja kannen 
ollessa auki. Katso ”Tilat”, s. 13. 
1 Jos haluat soittaa äänipuhelun kannen ollessa 

auki, kirjoita puhelinnumero valmiustilassa (myös 
suuntanumero). Voit poistaa numeron painamalla 

-näppäintä. 
Kun soitat ulkomaille, lisää +-merkki painamalla 

-näppäintä kahdesti (korvaa ulkomaanpuhelun 
tunnuksen). Näppäile maatunnus, suuntanumero 
(tarvittaessa ilman etunollaa) ja puhelinnumero.

2 Soita numeroon painamalla -näppäintä.
3 Lopeta puhelu tai soittoyritys painamalla 

-näppäintä tai sulkemalla kansi.

-näppäimen painaminen lopettaa aina puhelun, 
vaikka jokin muukin sovellus olisi aktiivisena. 

Kun haluat soittaa puhelun Osoitekirja-sovelluksesta, 
paina -näppäintä ja valitse Osoitekirja. Selaa haluamasi 
nimen kohdalle tai kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet 

hakukenttään. Näyttöön t
Soita numeroon painama
puhelun tyypiksi Äänipuh

Nimet on kopioitava SIM
sovellukseen, ennen kuin 
Katso ”Yhteystietojen kop

Voit soittaa vastaajaasi (v
valmiustilassa -näppä
myös ”Soitonsiirto”, s. 13

 Vihje! Voit vaihtaa v
painamalla -näppäi
Vastaaja > Valinnat >
(palveluntarjoajalta sa

Jos haluat soittaa äskettä
valmiustilasta, paina
numeron kohdalle ja soita

-näppäintä.
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n soittaminen 

avalintanumerot painamalla 
malla Työkalut > Asetukset > 
> Käytössä.

uhelinnumeron jollekin 
 ( – ), paina -näppäintä 
kavalinta. Selaa sen näppäimen 
iittää puhelinnumeron, ja valitse 
 on varattu vastaajaa varten. 

iustilasta, paina 
 -näppäintä.

ja äänikomentoja. Laajennetut 
 puhujakohtaisia, joten sinun ei 
nnisteita etukäteen. Sen sijaan 
 kullekin osoitekirjan osoitekortille 
tunnistetta siihen. Äänentunnistus 

min käyttävän henkilön ääneen, 
utut komennot paremmin.

steena osoitekorttiin tallennettua 
oit kuunnella laitteen 
isteen avaamalla osoitekortin 
> Toista äänitunniste.
So
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Neuvottelupuhelun soittaminen
1 Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalle henkilölle.
2 Kun haluat soittaa toiselle osallistujalle, valitse 

Valinnat > Uusi puhelu. Ensimmäinen puhelu 
siirtyy automaattisesti pitoon.

3 Kun uuteen puheluun vastataan, liitä ensimmäinen 
osallistuja neuvottelupuheluun valitsemalla 
Valinnat > Neuvottelu.
Voit ottaa uuden henkilön mukaan puheluun 
toistamalla vaiheen 2 ja valitsemalla Valinnat > 
Neuvottelu > Liitä neuvotteluun. Laitteesta voidaan 
soittaa enintään kuuden henkilön (soittaja mukaan 
luettuna) välisiä neuvottelupuheluja.
Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun 
osallistujan kanssa, valitse Valinnat > Neuvottelu > 
Yksityiseksi. Valitse ensin osallistuja ja sitten Yksit.. 
Neuvottelupuhelu siirtyy pitoon laitteessasi. Muut 
osallistujat voivat jatkaa keskustelua sillä aikaa. Kun 
olet lopettanut kahdenkeskisen keskustelun, voit 
palata neuvottelupuheluun valitsemalla Valinnat > 
Liitä neuvotteluun.
Jos haluat poistaa osallistujan puhelusta, valitse 
Valinnat > Neuvottelu > Poista osallistuja, 
selaa osallistujan kohdalle ja valitse Poista. 

4 Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina 
-näppäintä.

Puhelinnumeroo
pikavalinnalla
Voit ottaa käyttöön pik

-näppäintä ja valitse
Puhelut > Pikavalinta

Kun haluat määrittää p
pikavalintanäppäimelle
ja valitse Työkalut > Pi
kohdalle, johon haluat l
Valinnat > Valitse. 

Kun haluat soittaa valm
pikavalintanäppäintä ja

Äänivalinta
Laite tukee laajennettu
äänikomennot eivät ole
tarvitse äänittää äänitu
laite luo äänitunnisteen
ja vertaa lausuttua ääni
mukautuu laitetta useim
jotta se tunnistaisi puh

Laite käyttää äänitunni
nimeä tai lempinimeä. V
syntetisoiman äänitunn
ja valitsemalla Valinnat
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Puhelin, Puhelin (koti) 

 katselutilassa ja kannen ollessa 

jos haluat soittaa videopuhelun 
aasi vasten.

sinun ja puhelun vastaanottajan 
ista tosiaikaista kuvaa. 
aja näkee laitteesi kameran 

n edellyttää, että laitteessa on 
on UMTS-verkon peittoalueella. 
 lisätietoja 
atavuudesta ja tilaamisesta. 
ain kaksi osapuolta. Videopuhelu 
pivaan matkapuhelimeen tai 
puheluja ei voi soittaa, kun 
-, video- tai datapuhelu.

ta videokuvaa (toinen osapuoli 
verkko ei välitä sitä). 
van lähettämisen laitteestasi. 
Soittaminen äänitunnisteen avulla
 Huomautus: Äänitunnisteiden käyttö voi olla 

vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, 
joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa 
missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä laitetta 
jonkin matkan päässä, kun sanot äänitunnisteen.
1 Aloita äänivalinta valmiustilasta pitämällä oikeaa 

valintanäppäintä alaspainettuna. Jos käytät 
yhteensopivaa kuuloketta, jossa on kuulokenäppäin, 
pidä näppäintä painettuna, kun aloitat äänivalinnan.

2 Laitteesta kuuluu lyhyt merkkiääni, ja näyttöön tulee 
teksti Sano nimi. Sano osoitekorttiin tallennettu nimi 
tai lempinimi selkeästi.

3 Laite toistaa tunnistamansa nimen äänitunnisteen 
laitteessa valittuna olevalla kielellä ja näyttää 
nimen sekä numeron. 2,5 sekunnin kuluttua 
laite valitsee numeron.
Jos laitteen valitsema nimi ei ole oikea, valitse 
Seuraava, jolloin näkyviin tulevat muut mahdolliset 
nimet sisältävä luettelo, tai peruuta äänivalinta 
valitsemalla Lopeta.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, laite valitsee 
oletusnumeron, jos se on asetettu. Muussa tapauksessa 
laite valitsee ensimmäisen käytettävissä olevan numeron 
seuraavassa järjestyksessä: Matkapuhelin, Matkapuh. 

(koti), Matkapuh. (työ), 
ja Puhelin (työ).

Videopuhelut
Voit soittaa äänipuheluja
auki. Katso ”Tilat”, s. 13. 

Aseta laite katselutilaan, 
niin, että laite ei ole korv

Kun soitat videopuhelun, 
välillä siirtyy kaksisuunta
Videopuhelun vastaanott
välittämän videokuvan. 

Videopuhelun soittamine
USIM-kortti ja että laite 
Pyydä palveluntarjoajalta
videopuhelupalvelujen sa
Videopuhelussa voi olla v
voidaan soittaa yhteenso
ISDN-työasemaan. Video
käynnissä on toinen ääni

Symbolit: 
 Laitteesi ei vastaano

ei lähetä videokuvaa, tai 
Olet estänyt videoku
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asi kokoa näytössä valitsemalla 
tai Pienennä. Zoomaussymboli 
sa.

n ja vastaanotettujen videokuvien 
malla Muuta kuvajärj..

an lähettämisen videopuhelun 
an silti videopuheluna. Pyydä 

joajalta.

eopuhelun, paina -näppäintä.

 käyttämällä voit lähettää suoraa 
keen omasta laitteestasi toiseen 
een äänipuhelun aikana. Kehota 
somaan suoraa videolähetystä 
haluat jakaa. Jakaminen alkaa 
staanottaja hyväksyy kutsun ja olet 
Katso ”Videon jakaminen”, s. 67.

eon jakamiselle
elluksen käyttäminen edellyttää 3G 
äyttää Videon jako -sovellusta 
on 3G-verkko. Kysy 
o tällainen verkko käytettävissä 
en käyttäminen maksaa. Videon 
So
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Jos haluat lähettää sen sijaan pysäytyskuvan, katso 
”Puhelu”, s. 122.
1 Kun haluat aloittaa videopuhelun laitteen kannen 

ollessa auki, näppäile puhelinnumero valmiustilassa 
tai valitse Osoitekirja ja sen jälkeen haluamasi nimi.

2 Valitse Valinnat > Videopuhelu.

Jos haluat soittaa videopuhelun niin, että laite ei 
ole korvaasi vasten, käännä laite katselutilaan, 
kun vastaanottaja on vastannut puheluun. 

Videopuhelun käynnistyminen voi kestää hetken. Näyttöön 
tulee teksti Odotetaan videokuvaa. Jos puhelu ei onnistu 
(esimerkiksi silloin, kun verkko ei tue videopuheluja tai 
vastaanottava laite ei ole yhteensopiva), laite kysyy, 
haluatko yrittää tavallista puhelua tai lähettää viestin.

Videopuhelu on käynnissä, kun näytössä näkyy kaksi 
videokuvaa ja kaiuttimesta kuuluu ääni. Puhelun 
vastaanottaja voi estää videokuvan lähettämisen ( ). 
Tällöin kuulet äänen ja näet ehkä pysäytyskuvan tai 
harmaan taustakuvan.

 Vihje! Voit lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana 
painamalla -näppäintä tai vähentää sitä 
painamalla -näppäintä.

Voit halutessasi valita videokuvan tai kuunnella vain ääntä 
valitsemalla Ota käyttöön tai Poista käytöstä > Videon 
lähetys, Äänen lähetys tai Äänen&videon lähetys.

Voit muuttaa oman kuv
vaihtoehdon Suurenna 
näkyy näytön yläreunas

Voit vaihtaa lähetettyje
paikkaa näytössä valitse

Vaikka estäisit videokuv
aikana, puhelu veloiteta
hintatiedot palveluntar

Kun haluat lopettaa vid

Videon jako
Videon jako -toimintoa
videokuvaa tai videoleik
yhteensopivaan laittees
vain vastaanottajaa kat
tai videoleikettä, jonka 
automaattisesti, kun va
aktivoinut oikean tilan. 

Edellytykset vid
Koska Videon jako -sov
(UMTS) -yhteyttä, voit k
vain, kun käytettävissä 
palveluntarjoajalta, onk
ja mitä tämän sovelluks
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opivaan puhelimeen. 
staanottaminen 

set verkko-operaattorilta tai 
enna asetukset laitteeseen. 
lveluntarjoaja voi lähettää 
masti.

 SIP-osoitteen, voit kirjoittaa 
a. Valitse laitteen päävalikosta 
kortti (tai luo uusi kortti). 

tietoja > SIP. Kirjoita SIP-osoite 
i@toimialuenimi (voit käyttää 
en sijasta). 

eyden asetukset seuraavasti:
rjoajaan ja tee UMTS-verkon 
us.
 UMTS-yhteysosoitteen 

ääritetty oikein. Lisätietoja 
teys”, s. 123.

taanottaminen olisi mahdollista, 
ttava Videon jako -sovellus ja 
tarvittavat asetukset. Sekä 
jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää 
seuraavia toimia:
• Varmista, että Nokia-laitteeseesi on asennettu 

Videon jako -sovellus.
• Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön 

kahdenkeskiset yhteydet. Katso ”Asetukset”, s. 67.
• Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja 

olet UMTS-verkon peittoalueella. Katso ”Asetukset”, 
s. 67. Jos käynnistät jakamisen, kun olet UMTS-verkon 
peittoalueella, ja siirryt sitten GSM-verkon 
peittoalueelle, jakaminen keskeytyy, mutta 
äänipuhelu jatkuu. 

• Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat 
rekisteröityneet UMTS-verkkoon. Jos kutsut henkilön 
jakamisistuntoon ja kyseisen henkilön puhelimeen ei 
ole kytketty virtaa tai hän ei ole UMTS-verkon 
peittoalueella, hän ei tiedä, että olet lähettänyt kutsun. 
Näet kuitenkin virhesanoman, joka ilmoittaa, että 
vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Asetukset
Kahdenkeskisen yhteyden asetukset

Kahdenkeskistä yhteyttä kutsutaan myös nimellä SIP 
(Session Initiation Protocol) -yhteys. Laitteeseen on 
määritettävä SIP-profiilin asetukset, ennen kuin voit 
käyttää Videon jako -sovellusta. Määrittämällä SIP-
profiilin voit muodostaa suoran kahdenkeskisen 

yhteyden toiseen yhteens
Myös jakamisistunnon va
edellyttää SIP-profiilia.

Pyydä SIP-profiilin asetuk
palveluntarjoajalta ja tall
Verkko-operaattori tai pa
sinulle asetukset langatto

Jos tiedät vastaanottajan
sen hänen osoitekorttiins
Osoitekirja ja avaa osoite
Valitse Valinnat > Lisää 
muodossa sip:käyttäjänim
IP-osoitetta toimialuenim

UMTS-yhteysasetukset

Voit määrittää UMTS-yht
• Ota yhteys palvelunta

käyttöä koskeva sopim
• Varmista, että laitteen

yhteysasetukset on m
tästä on kohdassa ”Yh

Videon jakaminen
Jotta jakamisistunnon vas
vastaanottajan on asenne
määritettävä laitteeseen 
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ktiivisena, valitse Valinnat > 

istä tulee näyttöön.
nka haluat jakaa. 
autuu. Voit esikatsella 
 Valinnat > Toista.
utsu.
nettava videoleike sopivaan 

n voit jakaa sen. Näyttöön tulee 
uunnettava jakamista varten. 
alitse OK.
n SIP-osoitteeseen, jonka 
ottajan osoitekorttiin. 
soitekortilla on useita 
e se SIP-osoite, johon haluat 
ähetä kutsu valitsemalla Valitse. 
IP-osoitetta ei ole, kirjoita se. 
malla OK.
omaattisesti, kun vastaanottaja 

misistunnon valitsemalla Tauko. 
a valitsemalla Valinnat > Jatka.
sistunnon valitsemalla Pysäytä. 
 puhelun, paina -näppäintä.
So
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sinun että vastaanottajan on rekisteröidyttävä palvelun 
käyttäjäksi, ennen kuin voit aloittaa jakamisen.

Jotta voisit vastaanottaa jakamiskutsuja, sinun on 
rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi, sinulla on oltava 
aktiivinen UMTS-yhteys ja sinun on oltava UMTS-verkon 
peittoalueella.

Suora video
1 Kun äänipuhelu on aktiivisena, valitse Valinnat > 

Jaa video > Suora videokuva.
2 Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen, jonka 

olet lisännyt vastaanottajan osoitekorttiin. 
Jos vastaanottajan osoitekortilla on useita 
SIP-osoitteita, valitse se SIP-osoite, johon haluat 
lähettää kutsun, ja lähetä kutsu valitsemalla Valitse. 
Jos vastaanottajan SIP-osoitetta ei ole, kirjoita se. 
Lähetä kutsu valitsemalla OK. 

3 Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja 
hyväksyy kutsun.
Kaiutin on käytössä. Voit myös käyttää yhteensopivaa 
kuuloketta ja jatkaa äänipuhelua, kun jaat suoraa 
videokuvaa.

4 Voit keskeyttää jakamisistunnon valitsemalla Tauko. 
Voit jatkaa jakamista valitsemalla Jatka.

5 Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla Pysäytä. 
Kun haluat lopettaa puhelun, paina -näppäintä.

Videoleike
1 Kun äänipuhelu on a

Jaa video > Leike.
Luettelo videoleikke

2 Valitse videoleike, jo
Esikatselunäkymä av
leikkeen valitsemalla

3 Valitse Valinnat > K
Sinun on ehkä muun
muotoon, ennen kui
sanoma Leike on m
Haluatko jatkaa?. V
Laite lähettää kutsu
olet lisännyt vastaan
Jos vastaanottajan o
SIP-osoitteita, valits
lähettää kutsun, ja l
Jos vastaanottajan S
Lähetä kutsu valitse

4 Jakaminen alkaa aut
hyväksyy kutsun.

5 Voit keskeyttää jaka
Voit jatkaa jakamist

6 Voit lopettaa jakami
Kun haluat lopettaa
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n aloittamiseen. Muussa 
puheluun avaamalla 

-näppäintä.

toäänen puhelun saapuessa, 
istää soittoäänen kannen 
sivulla olevaa selausnäppäintä.

n on kytketty yhteensopiva 
uheluun ja lopettaa sen 

ppäintä.

luun, voit hylätä sen kannen 
-näppäintä. Soittaja kuulee 

Soitonsiirto > Numero varattu 
yös puhelun hylkääminen 
itonsiirto”, s. 130.

helun kannen ollessa auki, voit 
tekstiviestin ja kertoa, miksi 
Valitse Valinnat > Lähetä. Voit 
n lähettämistä. Tietoja tämän 
ä ja normaalin tekstiviestin 
ssa ”Puhelu”, p. 122.

 videopuhelun aikana, 
utuspalvelu ei ole 
n aikana.
Kutsun hyväksyminen
Kun joku lähettää sinulle jakamiskutsun, näyttöön tulee 
kutsuviesti, jossa näkyy lähettäjän nimi tai SIP-osoite. 
Jos laitteessa ei ole käytössä Äänetön-tila, laite soi, 
kun kutsu saapuu.

Jos joku lähettää sinulle jakamiskutsun etkä ole UMTS-
verkon peittoalueella, et tiedä, että olet saanut kutsun.

Kun vastaanotat kutsun, voit valita jonkin seuraavista:

Hyväksy – Voit aloittaa jakamisistunnon. Jos lähettäjä 
haluaa jakaa suoran videon, ota katselutila käyttöön.

Hylkää – Voit hylätä kutsun. Lähettäjä vastaanottaa 
sanoman, että olet hylännyt kutsun. Voit hylätä 
jakamiskutsun ja lopettaa äänipuhelun myös 
painamalla -näppäintä.

Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla Pysäytä. 
Jos jaat videoleikettä, valitse Poistu. Näyttöön tulee 
teksti Videon jako päättynyt.

Puheluun vastaaminen tai 
puhelun hylkääminen
Voit vastata puheluun kannen ollessa auki painamalla 

-näppäintä. Jos Vastaa avaamalla kansi -asetukseksi 
on valittu Kyllä ja laitteen kansi on kiinni, pelkkä kannen 

avaaminen riittää puhelu
tapauksessa voit vastata 
kannen ja painamalla 

Kun haluat mykistää soit
valitse Hiljennä. Voit myk
ollessa kiinni painamalla 

 Vihje! Jos laitteesee
kuuloke, voit vastata p
painamalla kuulokenä

Jollet halua vastata puhe
ollessa auki painamalla 
linja varattu -äänen. Jos 
-toiminto on käytössä, m
siirtää puhelun. Katso ”So

Kun hylkäät saapuvan pu
myös lähettää soittajalle 
et voi vastata puheluun. 
muokata tekstiä ennen se
asetuksen määrittämisest
kirjoittamisesta on kohda

Jos vastaat äänipuheluun
videopuhelu katkeaa. Kop
käytettävissä videopuhelu
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(verkkopalvelu)
oisen puhelun aikana, jos olet 
uspalvelu-toiminnon valikosta 
 Puhelut > Koputuspalvelu.

ttavaan puheluun, paina 
äinen puhelu siirtyy pitoon.

n välillä valitsemalla Vaihda. 
alinnat > Siirrä edelleen, voit 

idossa olevan puhelun käynnissä 
ettaa puhelut omalta osaltasi. 
nnissä olevan puhelun, paina 
luat lopettaa molemmat 
t > Lopeta kaikki.

uhelun aikana
na käytettävistä toiminnoista ovat 
malla Valinnat puhelun aikana 
 käytettävissä olevat valinnat, 
 seuraavat: 

käynnissä olevan puhelun ja 
eluun.

ain UMTS-verkoissa) – Voit 
n multimediaviestissä puhelun 
utessasi voit muokata viestiä ja 
 ennen lähettämistä. Lähetä 
So
itt

am
in
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Videopuheluun vastaaminen tai 
puhelun hylkääminen
Kun videopuhelu saapuu, näyttöön tulee -symboli. 

 Vihje! Voit määrittää videopuheluille oman 
soittoäänen. Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > 
Profiilit, haluamasi profiili ja sitten Valinnat > 
Muokkaa > Videopuh. soittoääni.

Voit vastata videopuheluun kannen ollessa auki 
painamalla -näppäintä. 

Jos haluat käynnistää videon lähetyksen, ota katselutila 
käyttöön, jolloin soittaja näkee suoraa videokuvaa, 
nauhoitetun videoleikkeen tai laitteesi kameran ottaman 
valokuvan. Jos haluat lähettää suoraa videokuvaa, käännä 
kamerayksikkö siihen suuntaan, jossa haluamasi kohde on. 
Jollet ota katselutilaa käyttöön, videon lähetys ei 
ole mahdollista, mutta voit silti kuunnella 
keskustelukumppaniasi. Videokuvan sijasta näkyy 
harmaa näyttö. Tietoja harmaan näytön korvaamisesta 
pysäytyskuvalla on kohdassa ”Puhelu”, Kuva 
videopuhelussa, s. 122.

Vaikka estäisit videokuvan lähettämisen videopuhelun 
aikana, puhelu veloitetaan silti videopuheluna. 
Pyydä hintatiedot palveluntarjoajalta.

Kun laite on katselutilassa tai sen kansi on auki, voit 
lopettaa videopuhelun painamalla -näppäintä.

Koputuspalvelu 
Voit vastata puheluun t
ottanut käyttöön Koput
Työkalut > Asetukset >

Kun haluat vastata odo
-näppäintä. Ensimm

Voit vuorotella puheluje
Kun valitset asetuksen V
yhdistää saapuvan tai p
olevaan puheluun ja lop
Kun haluat lopettaa käy

-näppäintä. Kun ha
puhelut, valitse Valinna

Toiminnot äänip
Monet äänipuhelun aika
verkkopalveluja. Valitse
saat näkyviin laitteessa
joita ovat muun muassa

Korvaa – Voit lopettaa 
vastata odottavaan puh

Lähetä multim.viesti (v
lähettää kuvan tai video
toiselle osapuolelle. Hal
muuttaa vastaanottajan



So
itt

am
in

en

71

 jääneiden, vastattujen ja 
eroita painamalla -näppäintä 

et > Loki > Viime puhelut. Laite 
neiden ja vastattujen puhelujen 

 verkko tukee näitä toimintoja 
 virta ja laite on verkon 

 tulee vastaamatta jääneistä 
oitus valmiustilassa, pääset 
oon valitsemalla Näytä. 
elaamalla nimen tai numeron 
 -näppäintä.

e puhelujen listat valitsemalla 
mässä Valinnat > Pyyhi viime 
en puhelulistoista avaamalla 

emalla Valinnat > Tyhjennä 
isen tapahtuman avaamalla 
man kohdalle ja painamalla 
tiedosto yhteensopivaan laitteeseen painamalla 
-näppäintä.

Lähetä DTMF – Voit lähettää DTMF-numerosarjoja 
(esimerkiksi salasanan). Näppäile DTMF-numerosarja 
tai etsi se Osoitekirja-sovelluksesta. Jos haluat 
lisätä odotusmerkin (w) tai taukomerkin (p), paina 

-näppäintä toistuvasti. Lähetä äänet valitsemalla OK.

 Vihje! Voit lisätä DTMF-ääniä osoitekortin 
Puhelinnumero- tai DTMF-kenttään. 

Toiminnot videopuhelun aikana
Valitsemalla videopuhelun aikana Valinnat näyttöön tulee 
seuraavia vaihtoehtoja: Ota käyttöön tai Poista käytöstä 
(ääni kannen ollessa auki; video, ääni tai molemmat 
laitteen ollessa katselutilassa), Puhelin käyttöön (jos 
Bluetooth-kuuloke on liitetty laitteeseen); Handsfree 
käyttöön (vain kun kansi on auki ja Bluetooth-kuuloke 
liitettynä laitteeseen), Lopeta puhelu; Muuta kuvajärj. 
Suurenna tai Pienennä (vain katselutilassa).

Loki

Viime puhelut 
Voit seurata vastaamatta
soitettujen puhelujen num
ja valitsemalla Sovelluks
tallentaa vastaamatta jää
puhelinnumerot vain, jos
ja laitteeseen on kytketty
kuuluvuusalueella.

 Vihje! Kun näyttöön
puheluista kertova ilm
asianomaiseen luettel
Voit soittaa takaisin s
kohdalle ja painamalla

Voit tyhjentää kaikki viim
viime puhelujen päänäky
puhelut. Voit poistaa yhd
haluamasi listan ja valits
lista. Voit poistaa yksittä
listan, selaamalla tapahtu

-näppäintä.
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mien seuranta
etyt symbolit:

t liikennetapahtuma

 ja 
stejä 
 

vaa 

sta 

ttajan 

tai 
ttaa yleisen lokin tietoja 
tyyppisiä tapahtumia sekä 
ja lokin tietojen perusteella. 

ähdä äänipuhelun keston 
n aikana, valitse Valinnat > 
puhelun kesto > Kyllä.

ttyjen viestien luettelon esiin 
äintä ja valitsemalla Viestit > 
So
itt

am
in

en

2

Puhelujen kestot 
Voit seurata saapuvien ja lähtevien puhelujen likimääräisiä 
kestoja painamalla -näppäintä ja valitsemalla 
Sovellukset > Loki > Puh. kestot.

Jos haluat avata tai sulkea puhelun kestoa näyttävän 
näytön puhelun aikana, valitse Sovellukset > Loki > 
Valinnat > Asetukset > Näytä puhelun kesto > Kyllä 
tai Ei.

 Huomautus:  Palveluntarjoajan veloittama 
puheluaika saattaa vaihdella verkon toimintojen, 
laskunpyöristyksen yms. mukaan.

Kun haluat nollata kestolaskurit, valitse Valinnat > 
Nollaa laskurit. Tähän tarvitaan suojakoodi. Katso 
”Suojaus”, ”Puhelin ja SIM”, s. 127.

Pakettidata
Voit tarkistaa pakettidatayhteyksien aikana lähetetyn tai 
vastaanotetun tietomäärän painamalla -näppäintä ja 
valitsemalla sitten Sovellukset > Loki > Pakettidata. 
Käyttäjää voidaan veloittaa pakettidatayhteyksien 
käytöstä esimerkiksi lähetetyn tai vastaanotetun 
tietomäärän mukaan.

Liikennetapahtu
Loki-sovelluksessa käyt

 saapuva
 lähtevä
 vastaamatta jääny

Kun haluat seurata 
laitteen kirjaamia ääni-
videopuheluja, tekstivie
tai datayhteyksiä, paina

-näppäintä, valitse 
Sovellukset > Loki ja a
yleinen loki painamalla 

-näppäintä. Jokaise
tapahtumasta näkyy 
lähettäjän tai vastaano
nimi, puhelinnumero, 
palveluntarjoajan nimi 
yhteysosoite. Voit suoda
ja tarkastella vain tietyn
luoda uusia osoitekortte

 Vihje! Jos haluat n
päänäytössä puhelu
Asetukset > Näytä 

 Vihje! Saat lähete
painamalla -näpp
Lähetetyt.
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teysaikalaskuri: Saat siirretyn 
 ja johonkin tiettyyn 
tetyn ajan näyttöön selaamalla 
apuvan tai lähtevän tapahtuman 
alinnat > Näytä tiedot.
Alatapahtumat, kuten useassa osassa lähetetyt 
tekstiviestit ja pakettidatayhteydet, kirjataan 
yhtenä liikennetapahtumana. Yhteydet vastaajaan, 
multimediaviestikeskukseen tai Web-sivuille näkyvät 
pakettidatayhteyksinä.

Kun haluat suodattaa lokin tietoja, valitse Valinnat > 
Suodata ja jokin suodatin.

Jos haluat poistaa pysyvästi lokin sisällön, viime puhelujen 
tiedot ja viestien välitystiedot, valitse Valinnat > Tyhjennä 
loki. Vahvista valitsemalla Kyllä. Jos haluat poistaa yhden 
tapahtuman lokista, paina -näppäintä.

Kun haluat määrittää Lokin voimassaolo -asetuksen, 
valitse Valinnat > Asetukset > Lokin voimassaolo. 
Lokitapahtumat säilyvät laitteen muistissa tietyn ajan, 
minkä jälkeen ne poistuvat automaattisesti, jotta muistia 
vapautuisi muuhun käyttöön. Jos valitset Ei lokia, lokin 
koko sisältö, viime puhelujen tiedot ja viestien 
välitystiedot poistuvat lopullisesti.

Jos haluat tarkastella liikennetapahtuman tietoja 
yleisessä lokinäkymässä, selaa tapahtuman kohdalle 
ja paina -näppäintä.

 Vihje! Voit kopioida puhelinnumeron leikepöydälle 
lisätietonäkymässä valitsemalla Valinnat > 
Kopioi numero.

Pakettidatalaskuri ja yh
datan määrän kilotavuina
pakettidatayhteyteen käy
Pak.-tekstillä merkityn sa
kohdalle ja valitsemalla V
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asettaa muistutuksen 
muista erityisistä 
toistuvat joka vuosi).
ttaa muistutuksen tehtävästä, 
ttyyn päivämäärään mennessä.
 haluat asettaa hälytyksen, valitse 
nna Hälytysaika ja Hälytyspäivä.
aamiselle tai kokoukselle 
alinnat > Lisää kuvaus.
litsemalla Valmis.

erkinnästä, sammuta 
i valitsemalla Hiljennä. 
äytössä. Voit lopettaa 
tsemalla Pysäytä. Voit asettaa 
 valitsemalla Torkku.

oida kalenterin yhteensopivan 
okia PC Suite -ohjelmiston avulla. 

erkintää, määritä haluamasi 
s.

t
oon tulee kokouspyyntö, pyyntö 
n avaat sähköpostiviestin.
Ka
le

nt
er
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Kalenteri
Voit käyttää Kalenteri-sovellusta muistuttamaan 
kokouksista ja merkkipäivistä sekä pitämään 
kirjaa tehtävistä ja muistiinpanoista.

Kalenterimerkintöjen luominen
 Pikavalinta: Paina mitä tahansa näppäintä ( – ) 

kalenterin päivä-, viikko- tai kuukausinäkymässä. 
Tapaamismerkintä avautuu, ja kirjoittamasi merkit 
tulevat näkyviin Aihe-kenttään. Tehtävänäkymässä 
avautuu tehtävämerkintä.

1 Paina -näppäintä 
ja valitse Kalenteri > 
Valinnat > Uusi merkintä 
ja jokin seuraavista:
Kokous – Voit asettaa 
muistutuksen 
tapaamisesta, jolla 
on tietty päivämäärä 
ja kellonaika.
Muistiinpano – Voit 
kirjoittaa päivää koskevan 
yleisen merkinnän.

Merkkipäivä – Voit 
syntymäpäivistä tai 
päivistä (merkinnät 
Tehtävät – Voit ase
joka täytyy tehdä tie

2 Täydennä kentät. Jos
Hälytys > Kyllä ja a
Jos haluat lisätä tap
kuvauksen, valitse V

3 Tallenna merkintä va

Kun kalenteri hälyttää m
kalenterihälytyksen ään
Muistutusteksti pysyy n
kalenterihälytyksen vali
hälytyksen torkkutilaan

 Vihje! Voit synkron
tietokoneen kanssa N
Kun luot kalenterim
Synkronointi-asetu

Kokouspyynnö
Jos laitteesi postilaatikk
tallentuu kalenteriin, ku
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ntöjen hallinta
istaminen Kalenteri-
teen muistia.

merkintöjä kerralla, siirry 
itse Valinnat > Poista > 
i Kaikki merkinnät.

än tehdyksi, selaa sen kohdalle 
tse Valinnat > Tehtävä valmis.

ukset
a Kalenterin hälytys, 
kamispäivä ja Viikkonäk. 
> Asetukset.
Voit tarkastella vastaanottamiasi kokouspyyntöjä 
postilaatikossa tai kalenterissa. Voit vastata 
kokouspyyntöön sähköpostitse valitsemalla 
Valinnat > Vastaa.

Kalenterinäkymät
 Vihje! Valitsemalla Valinnat > Asetukset pääset 

muuttamaan viikon alkamispäivää tai näkymää, joka 
tulee esiin kalenteria avattaessa.

Kuukausinäkymässä on pieni kolmio niiden päivämäärien 
oikeassa alakulmassa, joilla on kalenterimerkintöjä. 
Viikkonäkymässä muistiinpanot ja merkkipäivät on 
sijoitettu ennen kello 8:aa. Voit vaihtaa kuukausi-, 
viikko-, päivä- ja tehtävänäkymän välillä painamalla 

-näppäintä.

Jos haluat siirtyä tiettyyn päivään, valitse Valinnat > 
Etsi päivä. Voit siirtyä kuluvan päivän kohdalle 
painamalla -näppäintä.

Jos haluat lähettää kalenterimerkinnän yhteensopivaan 
laitteeseen, valitse Valinnat > Lähetä.

Jos haluat tulostaa kalenterimerkintöjä yhteensopivalla 
tulostimella, jossa on BPP (Basic Print Profile) -ominaisuus 
ja Bluetooth-yhteys (tällaisia ovat esimerkiksi HP Deskjet 
450 Mobile Printer ja HP Photosmart 8150), valitse 
Valinnat > Tulosta.

Kalenterimerki
Vanhojen merkintöjen po
sovelluksesta säästää lait

Jos haluat poistaa useita 
kuukausinäkymään ja val
Päivämäärän mukaan ta

Jos haluat merkitä tehtäv
tehtävänäkymässä ja vali

Kalenterin aset
Jos haluat muuttaa kohti
Oletusnäkymä, Viikon al
otsikko, valitse Valinnat
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 Visual Radio -palvelua, 
a toimivat radioasemat 
dio -toimintoa.

a kuin langattoman laitteen 
n liitettävä yhteensopivat 
taava lisälaite, jotta 
lla.

isäänrakennetusta kaiuttimesta 
okkeilla. Kun käytät kaiutinta, pidä 
aitteeseen. Kuulokejohto toimii 
 sen riippua vapaasti.

le musiikkia kohtuullisella 
la. Jatkuva altistuminen suurelle 
le voi vahingoittaa kuuloasi. Älä 
si kaiuttimen käytön aikana, 
uus voi olla erittäin suuri.

ttaa puheluita radiota 
lkeutuu puhelun alkaessa. 

io käynnistyy uudelleen.

nsä taajuusalueen verkosta 
steella.
So
ve

llu
ks

et
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Sovellukset

Visual Radio

Voit käyttää Visual Radio -sovellusta (verkkopalvelu) 
perinteisenä FM-radiona, jossa on automaattinen viritys 
ja kanavien tallennustoiminto. Jos virität radion kanavalle, 
joka tarjoaa Visual Radio -palvelua, voit katsella näytössä 
radio-ohjelmaan liittyvää visuaalista tietoa. Visual Radio 
-palvelu käyttää pakettidataa (verkkopalvelu). Voit 
kuunnella FM-radiota samalla kun käytät muita 
sovelluksia.

Visual Radio -palvelun käyttämistä varten
• laitteeseen on kytkettävä virta
• laitteessa on oltava SIM-kortti
• kuunneltavan kanavan ja käyttämäsi verkko-

operaattorin on tuettava tätä palvelua
• palveluntarjoajan Visual Radio -palvelimen käyttämistä 

varten on määritettävä Internet-yhteysosoite; katso 
”Yhteysosoitteet”, s. 123

• kanavaa varten on määritettävä oikea Visual Radio 
-palvelutunnus ja Visual Radio -palvelu on otettava 
käyttöön. Katso ”Tallennetut kanavat”, s. 78.

Jos et pysty käyttämään
operaattorisi tai alueell
eivät ehkä tue Visual Ra

FM-radio käyttää muut
antennia. Laitteeseen o
kuulokkeet tai muu vas
FM-radio toimisi kunno

Voit kuunnella radiota s
tai yhteensopivilla kuul
kuulokkeet kytkettynä l
radion antennina. Anna

 Varoitus: Kuunte
äänenvoimakkuudel
äänenvoimakkuudel
pidä laitetta korvalla
koska äänenvoimakk

Voit soittaa ja vastaano
kuunnellessasi. Radio su
Kun puhelu loppuu, rad

Radio valitsee käyttämä
saamiensa tietojen peru
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uat 
a, 
at. 
at”, 

 ja 
n 

lla 
äintä.

n tarkasteleminen
vuuden ja kulut sekä tilata 

eluntarjoajaan.

asi kanavan visuaalista sisältöä 
emalla kanavanäkymässä 
nnistä vis. palvelu. Jos 
lun tunnusta ei ole tallennettu, 
valuettelosta valitsemalla Hae 
Visual Radiota voi kuunnella, vaikka laitteen kansi olisi 
kiinni. Kanavatiedot saattavat näkyä kannen näytössä. Voit 
mykistää tai poistaa mykistyksen painamalla sivulla olevaa 
selausnäppäintä.

Radion kuunteleminen
Huomaa, että radiolähetysten laatu vaihtelee 
radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Yhteensopivan kuulokkeen kytkeminen laitteeseen 
Kuulokejohto toimii radion antennina. Anna sen 
riippua vapaasti. Paina -näppäintä ja valitse 
Sovellukset > Radio.

Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai . Haku 
pysähtyy, kun laite löytää kanavan. Jos haluat vaihtaa 
taajuuden itse, valitse Valinnat > Haku käsin.

Jos olet aiemmin tallentanut radiokanavia, voit siirtyä 
seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan 
valitsemalla  tai . Voit myös valita kanavan 
muistipaikan painamalla vastaavaa numeronäppäintä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta - ja -näppäimillä. 
Jos haluat kuunnella radiota kaiuttimen kautta, valitse 
Valinnat > Kaiutin käyttöön. 

Jos haluat tarkastella käytettävissä olevia kanavia 
sijainnin mukaan, valitse Valinnat > Kanavahakemisto 
(verkkopalvelu).

Voit tallentaa parhaillaan
kuuntelemasi kanavan 
kanavaluetteloon 
valitsemalla Valinnat > 
Tallenna kanava. Jos hal
tarkastella kanavaluettelo
valitse Valinnat > Kanav
Katso ”Tallennetut kanav
s. 78.

Voit palata valmiustilaan
jättää FM-radion soimaa
taustalle valitsemalla 
Valinnat > Toista tausta
tai painamalla -näpp

Visuaalisen sisällö
Jos haluat tarkistaa saata
palvelun, ota yhteys palv

Voit tarkastella kuuntelem
painamalla  tai valits
Valinnat > Kanava> Käy
kanavan visuaalisen palve
kirjoita se tai etsi se kana
(verkkopalvelu).
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datayhteydessä käytettävä 
 yhteysosoitetta, jos käytät 

M-radiona.

yer

 valitse Sovellukset > RealPlayer. 
 avulla voit toistaa videoleikkeitä 
oja suoratoistona. Voit aktivoida 
laat Web-sivuja, tai voit tallentaa 

i yhteensopivalle muistikortille 
eeseen).

laitteessasi olevia videoleikkeitä 
jä myös langattoman lähiverkon 
sopivilla UPnP-laitteilla, kuten 
oneella. Katso ”Mediatiedostojen 
103.

toja, joiden tarkennin 
4 tai .rm. RealPlayer ei 
 tue kaikkia tiedostomuotoja tai 
nelmia. RealPlayer yrittää avata 

 joissakin .mp4-tiedostoissa 
a ei noudata standardeja. 

ällaista sisältöä. 
So
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llu
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Kun yhteys visuaalisen palveluun on muodostunut, 
näytössä näkyy sisällön tuottajan laatima visuaalinen 
sisältö.

Jos haluat säätää visuaalisen sisällön näyttöasetuksia, 
valitse Valinnat > Näyttöasetukset > Valot tai 
Virransäästäjän viive.

Tallennetut kanavat
Voit tallentaa Visual Radioon enintään 20 kanavaa. Voit 
avata kanavaluettelon valitsemalla Valinnat > Kanavat.

Jos haluat kuunnella tallennettua kanavaa, valitse 
Valinnat > Kanava > Kuuntele. Voit tarkastella 
kuuntelemasi kanavan visuaalista sisältöä Visual Radio 
-palvelun avulla valitsemalla Valinnat > Kanava > 
Käynnistä vis. palvelu.

Voit muuttaa kanavan tietoja valitsemalla Valinnat > 
Kanava > Muokkaa.

Asetukset
Valitse Valinnat > Asetukset ja jokin seuraavista:

Käynnistysääni – Valitse, kuuluuko ääni, kun sovellus 
käynnistetään.

Autom. käynnistys – Valitse Kyllä, jos haluat Visual Radio 
-sovelluksen käynnistyvän automaattisesti, kun valitset 
visuaalista palvelua tarjoavan tallennetun kanavan.

Yhteysosoite – Valitse 
yhteysosoite. Et tarvitse
sovellusta tavallisena F

RealPla

Paina -näppäintä ja
RealPlayer-sovelluksen
tai katsoa mediatiedost
suoratoistolinkin, kun se
sen laitteen muistiin ta
(jos se on asetettu laitt

 Vihje! Voit katsoa 
tai suoratoistolinkke
kautta muilla yhteen
televisiolla tai tietok
tarkasteleminen”, s.

RealPlayer tukee tiedos
on esimerkiksi .3gp, .mp
kuitenkaan välttämättä
tiedostomuotojen muun
.mp4-tiedostoja, mutta
saattaa olla sisältöä, jok
Siksi tämä laite ei tue t
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malla -näppäintä niin kauan, 
ulee näkyviin.

dellyttävät, että käytät Internet-
eysosoitteena. Joillekin 
 myös WAP-yhteysosoite.

ittää silloin, kun laite avataan 

arjoajaltasi. 

 voi avata vain rtsp://-muotoisia 
r kuitenkin tunnistaa .ram-

-linkin.

ä suoratoistona, valitse 
 tallennettu Galleria-
Web-sivulta tai joka on 
multimediaviestissä. Ennen 
ite muodostaa yhteyden 
sisältöä. Sisältö ei tallennu 
Videoleikkeiden toistaminen
1 Kun haluat toistaa laitteen muistiin tai yhteensopivalle 

muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) 
tallennetun mediatiedoston, valitse Valinnat > 
Avaa ja sitten jokin seuraavista:
Viime leikkeet – Voit toistaa jonkin kuudesta 
-sovelluksessa viimeksi toistetusta tiedostosta. 
RealPlayer
Tallennettu leike – Voit toistaa Galleria-sovellukseen 
tallennetun tiedoston.
Katso ”Galleria”, s. 33.

2 Selaa tiedoston kohdalle ja toista tiedosto painamalla 
-näppäintä.

 Vihje! Voit katsoa videoleikettä koko näyttö 
-tilassa painamalla -näppäintä. Voit siirtyä 
takaisin normaaliin näyttötilaan painamalla 
näppäintä uudelleen.

Toiston aikana käytettävissä ovat seuraavat 
pikanäppäimet:
• Voit pikakelata eteenpäin pitämällä -näppäintä 

painettuna.
• Voit kelata mediatiedostoa taaksepäin pitämällä 

-näppäintä painettuna.
• Voit mykistää äänen painamalla -näppäintä niin 

kauan, kunnes -symboli tulee näkyviin. Voit ottaa 

äänen käyttöön paina
kunnes -symboli t

Suoratoisto
Useat palveluntarjoajat e
yhteysosoitetta oletusyht
palveluntarjoajille kelpaa

Yhteysosoitteet voi määr
ensimmäisen kerran.

Lisätietoja saat palvelunt

RealPlayer-sovelluksessa
URL-osoitteita. RealPlaye
tiedostoon johtavan http

Kun haluat katsoa sisältö
suoratoistolinkki, joka on
sovellukseen, joka löytyy 
vastaanotettu teksti- tai 
suoratoiston alkamista la
sivustoon ja alkaa hakea 
laitteeseen.
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tavat lisäsuojaa tai nopeuttavat 
ikkeitä sisältävien sivujen käyttöä. 

 – Selaa sen yhteysosoitteen 
t käyttää Internet-yhteyden 
 paina -näppäintä.
RealPlayer-sovellusta varten aika, 
tkaisee yhteyden verkkoon silloin, 
 verkkolinkin kautta toistettavan 
misen. Valitse Määritä ja paina 
valitse OK.
 Kirjoita palvelimen porttialueen 

. Pienin mahdollinen arvo on 1024.
– Kirjoita palvelimen porttialueen 
. Suurin mahdollinen arvo 

setukset, jos haluat muokata 
eyksien arvoja.

Flash Player

istaa yhteensopivia langattomille 
iedostoja sekä käyttää niitä 

-näppäintä ja valitse 
So
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RealPlayer-asetusten 
vastaanottaminen
Voit saada RealPlayer-asetukset erityisessä tekstiviestissä 
palveluntarjoajalta. Katso ”Data ja asetukset”, s. 52. 
Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

RealPlayer-asetusten muuttaminen
Valitse Valinnat > Asetukset ja jokin seuraavista:

Video – Voit määrittää RealPlayer-sovelluksen 
aloittamaan videoleikkeiden toiston automaattisesti 
uudelleen, kun videoleike loppuu.

Yhteys – Voit valita, käytetäänkö proksipalvelinta. Lisäksi 
voit vaihtaa oletusyhteysosoitteen ja määrittää yhteyttä 
muodostettaessa käytettävän porttivälin. Saat oikeat 
asetukset palveluntarjoajalta.

Proksi –
• Käytä proksia – Jos haluat käyttää proksipalvelinta, 

valitse Kyllä.
• Proksipalv. osoite – Näppäile proksipalvelimen 

IP-osoite.
• Proksiportin numero – Anna välityspalvelimen 

portin numero.
Sanasto: Proksipalvelimet ovat mediapalvelinten ja niiden 

käyttäjien välissä olevia palvelimia. Niiden avulla jotkin 

palveluntarjoajat an
äänitteitä tai videole

Verkko –
• Oletusyhteysosoite

kohdalle, jota halua
muodostamiseen, ja

• Yhteysaika – Aseta 
jonka kuluttua se ka
kun olet pysäyttänyt
medialeikkeen toista

. Kirjoita aika ja 
• Pienin UDP-portti –

pienin porttinumero
• Suurin UDP-portti 

suurin porttinumero
on 65535.

Valitse Valinnat > Lisäa
eri verkkojen kaistanlev

Adobe 

Jos haluat katsella ja to
laitteille tehtyjä flash-t
interaktiivisesti, paina 
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litse Tee uudelleen, jos haluat 
 ja tehdä uuden muveen tai 
yli painamalla Takaisin. 
a, jos haluat muuttaa muveen 
muveen, johon voit lisätä 
.

eon luominen
luksen päänäkymässä ne videot 
 luoda muvee-videon ja valitse 
e tai valitse Kuvat ja videot 
lluksessa. Valitse videot ja 
hdä muvee-videon, ja valitse 
okkaa > Luo muvee.
 tyyli tyyliluettelosta. Valitse 
at > Mukauta ja jokin 

itse Valinnat ja jokin seuraavista:
aa videoleikkeiden ja kuvien 
muvee-videossa.

oit lisätä tai poistaa 
via. Valitse Lisää tai poista > 
t avata kamerasovelluksen ja 
i kuvata uusia videoleikkeitä.
 musiikkileikkeen luettelosta.
Sovellukset > Flash-soitin. Selaa flash-tiedoston kohdalle 
ja paina .

Ohjaaja

Paina -näppäintä ja valitse Sovellukset > Ohjaaja 
tai käynnistä sovellus galleriasta. Muvee-videot ovat 
lyhyitä muokattuja videoleikkeitä, jotka voivat sisältää 
videokuvaa, kuvia, musiikkia ja tekstiä. Tyyli määrittää 
siirtymät, visuaaliset tehosteet, grafiikan, musiikin ja 
tekstin, joita muvee-videossa käytetään. 

Muvee-videoiden tekeminen
1 Valitse Ohjaaja-sovelluksen päänäkymässä ne videot 

ja kuvat, joista haluat luoda muvee-videon ja valitse 
Valinnat > Luo muvee tai avaa Kuvat ja videot 
-kansio Galleria-sovelluksessa. Valitse videoleikkeet 
ja kuvat, joista haluat tehdä muveen, ja valitse sitten 
Valinnat > Muokkaa > Luo muvee.

2 Valitse muvee-videon tyyli tyyliluettelosta. Ohjaaja-
sovellus käyttää valittuun tyyliin liittyvää musiikkia 
ja tekstiä.

3 Valitse Valinnat > Luo muvee.

Sovellus tekee muveen automaattisesti ja näyttöön tulee 
Esikatselu-näkymä. Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa 

Galleria-sovellukseen, va
sekoittaa mediatiedostot
valitse muveelle toinen ty
Voit myös valita Mukaut
asetuksia ja tehdä oman 
kuvia, musiikkia ja tekstiä

Oman muvee-vid
1 Valitse Ohjaaja-sovel

ja kuvat, joista haluat
Valinnat > Luo muve
-kansio Galleria-sove
kuvat, joista haluat te
sitten Valinnat > Mu

2 Valitse muvee-videon
tyylinäkymässä Valinn
seuraavista:
Videot ja kuvat – Val
• Siirrä – Voit muutt

järjestystä omassa 
• Valitse sisältö 
• Lisää tai poista – V

videoleikkeitä tai ku
Ota kuva, jos halua
ottaa lisää kuvia ta

Musiikki – Voit valita
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eskus

verkkopalvelu) avulla voit hakea ja 
itä verkon kautta yhteensopivasta 
ta käyttämällä 

 langatonta lähiverkkoa. Voit 
itä yhteensopivasta tietokoneesta 
a niitä Videokeskus-sovelluksessa.

oja tiedostomuotoja kuin 
tso ”RealPlayer”, s. 78.

almiiksi määritettyjä palveluja. 
en Internetiin ja selata palveluita, 
ätä Videokeskus-sovellukseen, 
 palveluja.

vat tarjota sisällön käyttöön 
 maksun. Tarkista hinnat 
arjoajalta.

inen ja katsominen
ä ja valitse Videokeskus.
lveluun valitsemalla haluamasi 

yttää palvelussa saatavilla 
 tarkastella videoita luokittain 
So
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Viesti – Voit muokata Aloitusviesti- ja Lopetusviesti-
tekstiä.
Pituus – Voit määrittää muvee-videon pituuden 
valitsemalla Määritä. Valitse Multimediaviesti, 
Automaattinen valinta tai Sama kuin musiikki. Jos 
muvee on kestoltaan musiikkileikettä lyhyempi, muvee 
toistuu musiikin keston ajan. Jos muvee on kestoltaan 
musiikkileikettä pidempi, musiikki toistuu muveen 
keston ajan.
Asetukset – Voit muuttaa muvee-videon teon 
asetuksia. Valitse jokin seuraavista:
• Käytettävä muisti – Valitse muvee-videoiden 

tallennuspaikka.
• Tarkkuus – Valitse muvee-videoiden tarkkuus.
• muveen oletusnimi – Määritä muvee-videoiden 

oletusnimi.
3 Valitse Valinnat > Luo muvee. 

Sovellus tekee muvee-videon automaattisesti ja näyttöön 
tulee Esikatselu-näkymä. Valitse Tallenna, jos haluat 
tallentaa muvee-videon galleriaan, Tee uudelleen, jos 
haluat sekoittaa mediatiedostot ja tehdä uuden muvee-
videon, tai Mukauta, jos haluat palata muvee-asetuksiin.

Videok

Videokeskus-palvelun (
suoratoistaa videoleikke
Internetin videopalvelus
pakettidatayhteyttä tai
myös siirtää videoleikke
laitteeseen ja tarkastell

Videokeskus tukee sam
RealPlayer-sovellus. Ka

Laitteessa saattaa olla v
Voit muodostaa yhteyd
jotka voit halutessasi lis
valitsemalla Lisää uusia

Palveluntarjoajat saatta
maksutta tai periä siitä
palvelusta tai palvelunt

Videoiden etsim
1 Paina -näppäint
2 Muodosta yhteys pa

videopalvelu.
3 Laite päivittää ja nä

olevan sisällön. Voit
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ohdassa Internet-videot-
at näyttöön.
oistaa syötteitä, valitse 
kset.
essä olevia videoita selaamalla 
alla . Jos haluat tarkastella 

 Valinnat > Videon tiedot. 
amalla sen kohdalle ja 
> Hae. Voit toistaa 

malla Toista.

en toistaminen
 Videokeskus > Omat videot 
taa haetun videon, valitse se 

kkeitä yhteensopivasta 
 ja tarkastella niitä 
eot -kansiossa. Jotta 
tävissä Videokeskus-
nnettava laitteen muistiin (C:\) 
eos tai yhteensopivalle 
n E:\My Videos. Voit käyttää 
een sisältyvää Tiedostonhallinta-
tämiseen oikeaan paikkaan.

kuutta leikkeen toiston aikana 
ä. Jos haluat tarkastella videota 
(jos käytettävissä) selaamalla muita välilehtiä - ja 
-näppäimillä.

4 Jos haluat tarkastella videon tietoja, valitse Valinnat > 
Videon tiedot.
Jotkin leikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on 
ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videon 
valitsemalla Valinnat > Hae.
Voit suoratoistaa leikkeen tai katsoa haetun leikkeen 
valitsemalla Valinnat > Toista.

5 Voit säätää äänenvoimakkuutta leikkeen toiston aikana 
- tai -näppäimellä. Jos haluat tarkastella 

videota koko näytössä, valitse Valinnat > Jatka koko 
näytössä tai Toista koko näytössä.

Haut jatkuvat taustalla, vaikka poistut sovelluksesta. 
Haetut videot tallentuvat Videokeskus > Omat videot 
-kansioon.

Voit muodostaa yhteyden Internetiin ja selata palveluita, 
jotka voit halutessasi lisätä päänäkymään, valitsemalla 
Lisää uusia palveluja.

Internet-videot
Internet-videot ovat Internetissä jaettuja videoleikkeitä, 
joiden jakamisessa on käytetty RSS-tekniikkaa. Voit lisätä 
uusia syötteitä Internet-videot-kansioon asetuksissa. 
Katso ”Asetukset”, s. 84.

1 Valitse Videokeskus-k
kansio. Syötteet tulev
Jos haluat lisätä tai p
Valinnat > Syötetilau

2 Voit tarkastella syötte
sen kohdalle ja painam
videon tietoja, valitse

3 Voit hakea videon sela
valitsemalla Valinnat
haetun videon valitse

Haettujen videoid
Haetut videot tallentuvat
-kansioon. Jos haluat tois
ja paina .

Voit myös siirtää videolei
tietokoneesta laitteeseen
Videokeskus > Omat vid
videoleikkeet ovat käytet
sovelluksessa, ne on talle
polkuun C:\Data\My Vid
muistikortille (E:\) polkuu
esimerkiksi Nokia PC Suit
sovellusta tiedostojen siir

Voit säätää äänenvoimak
- tai -näppäimell
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ttävät käyttäjänimeä ja salasanaa, 
arjoajalta.

ärittää valitsemalla Valinnat > 
raavista:

– Valitse datayhteydessä 
. Pakettidatayhteysosoitteen 
sa voi aiheuttaa suurten 
n palveluntarjoajan verkon kautta. 
 kuluista saat palveluntarjoajalta.

oit valita, tallentuvatko videot 
eensopivalle muistikortille. Jos 
ite tallentaa sisällön toiseen 
n käytettävissä. Jos toisessa 
sti vapaata muistitilaa, sovellus 
 joitakin vanhimpia katsottuja 

a, näkyykö videopalveluiden 
uvat videoista.
So
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llu
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koko näytössä, valitse Valinnat > Jatka koko näytössä 
tai Toista koko näytössä.

Jos laitteen muistissa tai yhteensopivalla muistikortilla 
ei ole riittävästi vapaata muistitilaa, sovellus poistaa 
automaattisesti joitakin vanhimpia katsottuja videoita, 
kun uusia videoita haetaan. -symboli ilmaisee, että 
video saattaa pian joutua poistettavaksi. Voit estää 
videon automaattisen poiston ( ) valitsemalla 
Valinnat > Suojaa.

Voit poistaa videon valitsemalla Valinnat > Poista. Voit 
peruuttaa meneillään olevan haun valitsemalla Valinnat > 
Peruuta haku. Voit muuttaa videon kansion sijaintia tai 
tallennuspaikkaa valitsemalla Valinnat > Järjestä ja 
haluamasi vaihtoehdon.

Asetukset
Palvelujen määrittäminen
1 Valitse Videokeskus-sovelluksessa Valinnat > 

Asetukset > Videopalvelun valinta.
2 Jos haluat valita videopalveluja, valitse Tilausvideo. Jos 

haluat lisätä tai poistaa Internet-videosyötteitä, valitse 
Internet-videot.

3 Valitse palvelut, joiden haluat näkyvän sovelluksessa.
Voit lisätä uuden Internet-videosyötteen, jota ei näy 
listassa, valitsemalla Valinnat > Lisää syöte. Kirjoita 
palveluntarjoajalta saamasi palvelun nimi ja osoite.

Jotkin palvelut edelly
jotka saat palvelunt

Muut asetukset voit mä
Asetukset ja jonkin seu

Oletusyhteysosoitteet 
käytettävä yhteysosoite
käyttö tiedostojen haus
tietomäärien siirtämise
Lisätietoja tiedonsiirron

Ensisijainen muisti – V
laitteen muistiin vai yht
valittu muisti täyttyy, la
muistiin, jos sellainen o
muistissa ei ole riittävä
poistaa automaattisesti
videoita.

Pikkukuvat – Voit valit
videoluetteloissa pikkuk
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alitse Internet > 

astella alkuperäisessä 
uja, jotka on tehty HTML 
ge) -koodilla. Voit myös 
attomia laitteita varten 
 käyttävät WML (wireless 
TML (extensible hypertext 

a.

udesta, hinnoista ja maksuista 
Palveluntarjoajilta saat myös 
ia ohjeita.

lla tavallisia Web-sivuja, 
vunäkymää (Sivun pikkukuva), 
ä sisältäviä Web-sivuja kapeassa 
i rivittyy, sekä lukea syötteitä 

n luotettavia palveluja, joissa 
ingollisia ohjelmia vastaan.
Internet

Web-yhteysosoite
Jotta voisit avata sivuja, tarvitset haluamasi sivun 
käyttöön tarvittavat Web-palveluasetukset. Voit 
saada asetukset erityisessä tekstiviestissä Web-palvelua 
tarjoavalta palveluntarjoajalta. Katso ”Data ja asetukset”, 
s. 52. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

 Vihje! Asetukset ovat ehkä saatavilla 
palveluntarjoajan Web-sivustossa.

Asetusten syöttäminen käsin
1 Paina -näppäintä, valitse Työkalut > Asetukset > 

Yhteys > Yhteysosoitteet ja määritä yhteysosoitteen 
asetukset. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita. 
Katso ”Yhteys”, s. 123.

2 Paina -näppäintä ja valitse Internet > Web tai 
Palvelut > Valinnat > Kirjanmerkkien hall. > Uusi 
kirjanmerkki. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja nykyiselle 
yhteysosoitteelle määritetyn sivun osoite.

3 Jos haluat asettaa luomasi yhteysosoitteen 
oletusyhteysosoitteeksi, valitse Valinnat > 
Asetukset > Yhteysosoite.

Web

Paina -näppäintä ja v
Web (verkkopalvelu). 

Web-selaimella voit tark
ulkoasussaan sellaisia siv
(hypertext markup langua
tarkastella erityisesti lang
suunniteltuja sivuja, jotka
markup language)- tai XH
markup language) -koodi

Tietoa palvelujen saatavu
saat palveluntarjoajalta. 
palvelujen käyttöä koskev

Tällä selaimella voit katse
suurentaa ja pienentää si
tarkastella pelkkää teksti
muodossa niin, että tekst
ja blogeja.

 Tärkeää: Käytä vai
on riittävä suojaus vah
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lon kaikista avoimista ikkunoista 
päintä. 
kymän painamalla -näppäintä. 
 ja tarkastella haluamiasi tietoja 
n -näppäintä.

eb-sivulle painamalla 

vulle (jos se on määritetty) 
päintä.

ntää sivua - ja 

nahdusikkunoiden automaattisen 
la Valinnat > Asetukset > Estä 

vuja, joilla olet käynyt meneillään 
ikana, valitse Valinnat > 
mmat. Jos haluat edelliset sivut 
van automaattisesti näkyviin, kun 
, valitse Valinnat > Asetukset > 
äytössä.

intoa käyttämällä voit tarkastella 
 Web-sivuja ja etsiä niiltä tietoja. 
toiminto on käytössä, selain 
b-sivun automaattisesti ja näyttää 
In
te

rn
et
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Web-syötteet ja blogit
Web-syötteet ovat Web-sivuilla olevia xml-tiedostoja, 
joita käyttämällä weblog-yhteisö jakaa viimeisimpien 
merkintöjen, esimerkiksi uutisten, otsikot tai koko tekstin. 
Web-syötteitä on tavallisesti Web-sivuilla, blogeissa 
ja Wiki-sivuilla. Jos haluat tilata Web-sivuilla olevia 
syötteitä, valitse Valinnat > Tilaa. Kun haluat 
tarkastella tilaamiasi Web-syötteitä, valitse 
Web-kirjanmerkkinäkymässä Web-syötteet.

Blogit eli weblogit ovat Web-päiväkirjoja. Voit hakea Web-
syötteen tai blogin Webistä selaamalla sen kohdalle ja 
painamalla -näppäintä.

Web-sivujen selailu
Jos haluat hakea sivun, valitse kirjanmerkki ja 
paina -näppäintä. Voit myös kirjoittaa osoitteen 
kenttään ( ). 

Näppäimistön pikavalinnat
• Kun avoinna on vähintään kaksi ikkunaa, voit sulkea 

käytössä olevan ikkunan painamalla -näppäintä.
• Voit avata kirjanmerkit painamalla -näppäintä.
• Voit etsiä tekstiä avoinna olevalta sivulta painamalla 

-näppäintä.
• Voit palata edelliselle sivulle painamalla 

-näppäintä.

• Saat näkyviin luette
painamalla -näp

• Saat näkyviin sivunä
Voit suurentaa sivua
painamalla uudellee

• Voit siirtyä uudelle W
-näppäintä.

• Voit siirtyä aloitussi
painamalla -näp

Voit suurentaa tai piene
-näppäimillä. 

Voit sallia tai estää pon
avautumisen valitsemal
ponnahdusikk. > Kyllä.

Jos haluat tarkastella si
olevan selausistunnon a
Siirtymisvalinnat > Aie
sisältävän luettelon tule
palaat edelliselle sivulle
Aiemmat-luettelo > K

Sivun pikkukuva
Sivun pikkukuva -toim
paljon tietoja sisältäviä
Kun Sivun pikkukuva -
pienentää selaamasi We
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a Koko näyttö -näkymän tai 
nat-luettelosta.

ttaa Sivun pikkukuva -näkymän 
äytöstä. Katso ”Sivun pikkukuva”, 

haluat, että Takaisin-
us avaa luettelon kuluvan 
laamistasi sivuista, ota 
nto käyttöön.

 valita musiikin tai 
n äänenvoimakkuuden.

estää evästeiden 
ttämisen.

 Voit sallia tai estää 
isen.

it valita suojausilmoitusten 
isen.

it sallia tai estää erilaisten 
utumisen selaamisen aikana.

itävät erityisesti langattomia 
tuja sivuja. Näillä sivuilla 
sivun yleiskuvan. Kun löydät haluamasi tiedot, Sivun 
pikkukuva suurentaa sivun automaattisesti. Voit ottaa 
Sivun pikkukuva -toiminnon käyttöön valitsemalla 
Valinnat > Asetukset > Sivun pikkukuva > Käytössä.

Web-asetukset
Valitse Valinnat > Asetukset ja jokin seuraavista:

Yhteysosoite – Voit vaihtaa oletusyhteysosoitteen. Katso 
”Yhteys”, s. 123. Palveluntarjoaja on voinut määrittää 
jotkin tai kaikki yhteysosoitteet valmiiksi laitteeseen, 
etkä ehkä voi muuttaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

Aloitussivu – Voit määrittää aloitussivun.

Näytä kuvat ja objektit – Voit valita, hakeeko laite kuvat 
selailun aikana. Jos valitset Ei, voit hakea kuvat 
myöhemmin selailun aikana valitsemalla Valinnat > 
Näytä kuvat.

Oletuskoodaus – Jos tekstin merkit eivät näy oikein, 
voit valita toisen koodauksen avoinna olevan sivun 
kielen mukaan.

Autom. kirjanmerkit – Voit ottaa automaattisen 
kirjanmerkkien keräyksen käyttöön tai poistaa sen 
käytöstä. Jos haluat, että laite jatkaa selailemiesi 
Web-sivujen osoitteiden tallentamista Autom. kirjanm. 
-kansioon, mutta piilottaa kansion kirjanmerkkinäkymästä, 
valitse Piilota kansio.

Näytön koko – Voit valit
normaalin näkymän Valin

Sivun pikkukuva – Voit o
käyttöön tai poistaa sen k
s. 86.

Aiemmat-luettelo – Jos 
valintanäppäimen painall
selailuistunnon aikana se
Aiemmat-luettelo-toimi

Äänenvoimakkuus – Voit
Web-sivun muiden äänie

Evästeet – Voit sallia tai 
vastaanottamisen ja lähe

Java/ECMA-kom.sarja –
komentosarjojen käyttäm

Suojausvaroitukset – Vo
piilottamisen tai näyttäm

Estä ponnahdusikk. – Vo
ponnahdusikkunoiden ava

Palvelut

Eri palveluntarjoajat ylläp
laitteita varten suunnitel
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linnat > Aiemmat, jolloin saat 
lailuyhteyden aikana avaamasi 
essä.

man sisällön palvelimesta, valitse 
linnat > Hae uudelleen.

litsemalla Valinnat > Tall. 

lun aikana kirjanmerkkinäkymään 
intä painettuna. Jos haluat palata 
itse Valinnat > Edellinen sivu.

ilun aikana valitsemalla 
t > Tallenna sivu. Voit tallentaa 
tai yhteensopivalle muistikortille 
eeseen) ja selata niitä offline-
ä sivuille myöhemmin, avaa 

ymä painamalla -näppäintä 

 URL-osoitteen, valitse Valinnat > 
rry Web-osoitt..

alla sivulla käytettävissä olevien 
ojen alaluettelon valitsemalla 

ita ei voi näyttää selaimen sivulla, 
, verkon tunnuksia, teemoja ja 
In
te

rn
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käytetään WML (Wireless Markup Language)-, XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language)- tai HTML 
(Hypertext Markup Language) -merkintäkieliä.

Tietoa palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja maksuista 
saat palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös 
palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Paina -näppäintä ja valitse Internet > Palvelut.

 Pikavalinta: Voit muodostaa yhteyden pitämällä 
-näppäintä painettuna valmiustilassa.

Web-sivujen selailu
 Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on 

riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Hae sivu valitsemalla kirjanmerkki tai kirjoittamalla osoite 
kenttään ( ).

Uudet linkit näkyvät selainsivulla sinisellä alleviivattuina 
ja aiemmin avatut linkit purppuranvärisinä. Linkkeinä 
toimivien kuvien ympärillä on sininen reuna.

Voit avata linkkejä ja tehdä valintoja painamalla 
-näppäintä.

 Pikavalinta: Voit siirtyä sivun loppuun 
-näppäimellä ja sivun alkuun -näppäimellä.

Voit siirtyä selailun aikana edelliselle sivulle valitsemalla 
Takaisin. Jos Takaisin-komento ei ole käytettävissä, valitse 

Valinnat > Siirtymisva
esiin luettelon, jossa se
sivut ovat aikajärjestyks

Jos haluat hakea uusim
Valinnat > Siirtymisva

Tallenna kirjanmerkki va
kirjanmerkiksi.

 Vihje! Pääset selai
pitämällä -näppä
selausnäkymään, val

Voit tallentaa sivun sela
Valinnat > Lisävalinna
sivuja laitteen muistiin 
(jos se on asetettu laitt
tilassa. Kun haluat siirty
Tallennetut sivut -näk
kirjanmerkkinäkymässä.

Jos haluat antaa uuden
Siirtymisvalinnat > Sii

Voit avata avoinna olev
komentojen tai toimint
Valinnat > Valinnat.

Voit hakea tiedostoja, jo
kuten soittoääniä, kuvia
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na valitsemalla Valinnat > 

tekstin koon.

tin merkit eivät näy oikein, 
sen kielen mukaan.

oit ottaa automaattisen 
 käyttöön tai poistaa 
atkaa automaattisten 
ä, mutta piilottaa kansion 
alitse Piilota kansio.

a, mitä näytössä näkyy 
näpp. tai Koko näyttö.

b-sivu, jonka haluat laitteen 
anmerkkinäkymässä tai 

isvalinnat > Avaa etsintäsivu.

haluat selaimen toistavan 
, valitse äänenvoimakkuus.

t sivun asettelun näkyvän 
 valitse Laatu. Jos et halua, 
ut haetaan, valitse Nopeus.

estää evästeiden 
ttämisen.

 Voit sallia tai estää 
isen.
videoleikkeitä. Jos haluat hakea kohteen, selaa linkin 
kohdalle ja paina -näppäintä.

Kun käynnistät latauksen, näyttöön tulee luettelo 
selainistunnon meneillään olevista, keskeytetyistä 
ja valmiista latauksista. Voit tarkastella luetteloa 
valitsemalla Valinnat > Työkalut > Haut. Selaa 
luettelossa haluamasi kohteen kohdalle ja valitse Valinnat, 
kun haluat keskeyttää, käynnistää uudelleen tai peruuttaa 
latauksen tai avata, tallentaa tai poistaa ladattuja 
tiedostoja. 

 Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä 
peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten 
Symbian-allekirjoitettuja tai Java VerifiedTM -testattuja 
sovelluksia.

Palvelujen asetukset
Valitse Valinnat > Asetukset ja jokin seuraavista:

Yhteysosoite – Voit vaihtaa oletusyhteysosoitteen. 
Katso ”Yhteys”, s. 123. Laitteessa saattaa olla valmiina 
palveluntarjoajan yhteysosoitteita. Et ehkä voi vaihtaa, 
luoda, muokata tai poistaa niitä.

Aloitussivu – Voit määrittää aloitussivun.

Näytä kuvat ja objektit – Voit valita, hakeeko laite 
kuvat selailun aikana. Jos valitset Ei, voit hakea kuvat 

myöhemmin selailun aika
Näytä kuvat.

Fonttikoko – Voit valita 

Oletuskoodaus – Jos teks
voit valita toisen koodauk

Autom. kirjanmerkit – V
kirjanmerkkien keräyksen
sen käytöstä. Jos haluat j
kirjanmerkkien keräämist
kirjanmerkkinäkymästä, v

Näytön koko – Voit valit
selattaessa: Vain valinta

Etsintäsivu – Määritä We
hakevan, kun valitset kirj
selaamisen aikana Siirtym

Äänenvoimakkuus – Jos 
Web-sivuilla olevat äänet

Käsittelytapa – Jos halua
mahdollisimman tarkasti,
että ulkoiset CSS-tyylisiv

Evästeet – Voit sallia tai 
vastaanottamisen ja lähe

Java/ECMA-kom.sarja –
komentosarjojen käyttäm
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iitä. Kun kohde on haettu, sopiva 
lee sitä. Esimerkiksi laitteeseen 
n tallentaa Galleria-sovellukseen.

a käytä vain luotettavista lähteistä 
luksia ja muita ohjelmia, kuten 
ttuja tai Java VerifiedTM -testattuja 

selaamalla linkin kohdalle ja 
päintä.
alla sopiva vaihtoehto, esimerkiksi 

ki annetut tiedot.
kua, valitse Hyväksy. 
 valitsemalla Peruuta.

aiseminen
b-yhteyden, valitse Valinnat > 
e yhteys.

a verkkopalvelin on kerännyt 
lla, valitsemalla Valinnat > 
västeet.

entäminen
ämäsi palvelut tallentuvat laitteen 
In
te

rn
et
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Suojausvaroitukset – Voit valita suojausilmoitusten 
piilottamisen tai näyttämisen.

Vahvista DTMF-lähet. – Voit valita, haluatko vahvistaa 
lähetyksen, ennen kuin laite lähettää DTMF-ääniä 
äänipuhelun aikana. Katso myös ”Toiminnot äänipuhelun 
aikana”, s. 70.

Kirjanmerkkinäkymä
Kirjanmerkkinäkymä avautuu, kun avaat Web- 
tai Palvelut-sovelluksen.

Laitteeseen on voitu ladata valmiiksi sellaisten sivustojen 
kirjanmerkkejä tai linkkejä tai laitteella voi käyttää 
sivustoja, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue näitä 
sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää niitä, 
noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja 
suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-
sivustojen kanssa.

Symboli  tarkoittaa oletusyhteysosoitteelle 
määritettyä aloitussivua.

Kohteiden hakeminen 
ja ostaminen
Voit hakea laitteeseen esimerkiksi soittoääniä, kuvia, 
verkon tunnuksia, teemoja ja videoleikkeitä. Ne voivat olla 

ilmaisia, tai voit ostaa n
laitteen sovellus käsitte
haettu valokuva voidaa

 Tärkeää: Asenna j
peräisin olevia sovel
Symbian-allekirjoite
sovelluksia.

1 Voit hakea kohteen 
painamalla -näp

2 Osta kohde valitsem
Buy (Osta).

3 Lue huolellisesti kaik
Jos haluat jatkaa ha
Voit peruuttaa haun

Yhteyden katk
Jos haluat katkaista We
Lisävalinnat > Katkais

Voit poistaa tiedot, jotk
vierailuistasi Web-sivui
Lisävalinnat > Poista e

Välimuistin tyhj
Hakemasi tiedot ja käytt
välimuistiin.
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Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan 
tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää 
salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä 
välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi 
tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Voit 
tyhjentää välimuistin valitsemalla Valinnat > 
Lisävalinnat > Tyhjennä välimuisti.

Yhteyden suojaus
Jos -suojaussymboli on näytössä yhteyden aikana, 
tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskäytävän 
tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että 
myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, 
johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen 
tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja 
suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen 
tiedonsiirtoyhteyden.

Valitse Valinnat > Tiedot > Suojaus, jos haluat tarkastella 
yhteyttä, salauksen tilaa ja palvelimen ja käyttäjän 
todennusta koskevia tietoja.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää 
varmenteita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi. 
Katso myös ”Varmenteiden hallinta”, s. 128.
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minaisuus ja 802.1x-standardin 
ja voi käyttää vain, jos verkko 

iverkkoyhteydet
atonta lähiverkkoa, sinun on 
osoite langatonta lähiverkkoa 
itetta niissä sovelluksissa, jotka 
eyden. Katso ”Yhteyksien hallinta”, 
N-toiminto”, s. 93.

a jokin käytettävissä olevista 
käytössä. Se parantaa 
kkoyhteyden turvallisuutta. 
en pienentää riskiä, että 
yttää luvatta.

eys muodostuu silloin, kun 
attoman lähiverkon Internet-
Käytössä oleva langaton 
a, kun katkaiset datayhteyden. 
emisesta on kohdassa ”Yhteyksien 
Yh
te

yd
et
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Yhteydet muihin laitteisiin

Langaton lähiverkko
Laite tukee langatonta lähiverkkoa (WLAN-verkkoa). 
Voit muodostaa laitteesta yhteyden Internetiin ja 
yhteensopiviin laitteisiin, joissa on WLAN-yhteys. Tietoja 
laitteen käytöstä kotiverkossa on kohdassa ”Kotiverkko”, 
s. 101.

Jotta voisit käyttää langatonta lähiverkkoa tällaisen 
verkon on oltava käytettävissä paikassa, jossa olet, 
ja laitteen on muodostettava yhteys langattomaan 
lähiverkkoon.

Tietyillä alueilla (esimerkiksi Ranskassa) on rajoituksia 
langattoman lähiverkon käyttämiselle. Lisätietoja saat 
paikallisilta viranomaisilta.

Langatonta lähiverkkoa käyttävät toiminnot tai sellaisten 
jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä 
lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Laitteessa on tuki seuraaville langattoman lähiverkon 
ominaisuuksille:
• IEEE 802.11b/g -standardi
• Toiminta 2,4 GHz:n taajuudella
• WEP (wired equivalent privacy) -salausmenetelmät, 

joissa on jopa 128-bittiset avaimet, WPA (Wi-Fi 

protected access) -o
tuki. Näitä toiminto
tukee niitä.

Langattomat läh
Jos haluat käyttää lang
luotava Internet-yhteys
varten. Käytä yhteysoso
tarvitsevat Internet-yht
s. 100, ja ”Ohjattu WLA

 Tärkeää: Pidä ain
salausmenetelmistä 
langattoman lähiver
Salauksen käyttämin
tietojasi voitaisiin kä

Langaton lähiverkkoyht
luot datayhteyden lang
yhteysosoitteen avulla. 
lähiverkkoyhteys katkea
Tietoa yhteyden katkais
hallinta”, s. 100.
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angattomia lähiverkkoja ja 
aton lähiv. löytynyt tulee 
rnet-yhteysosoitteen 
a Web-sivujen selaamisen 
täen valitsemalla tilan, 
ailu ja verkon.

attoman lähiverkon, laite kysyy 
dostaa yhteyden piilotettuun 
tava oikea verkon nimi (SSID-
 yhteysosoitteen piilotettua 

n valitsemalla Uusi WLAN.

 lähiverkkoon on muodostunut, 
yy näytössä. Jos haluat 
 käyttäen tätä yhteysosoitetta, 

 vaihtoehto Jatka Web-selailua. 
ngattomaan lähiverkkoon 
 vaihtoehdon Katkaise 

kojen etsintä ei ole käytössä etkä 
 mihinkään WLAN-verkkoon, 

AN-haku ei käytössä. Jos haluat 
n langattomien lähiverkkojen 
 tila WLAN-haku ei käytössä.

n lähiverkkojen etsimisen 
 vaihtoehdon Etsi langaton 

ttomien lähiverkkojen etsimisen 
Voit käyttää langatonta lähiverkkoa äänipuhelun aikana 
tai silloin, kun pakettidatayhteys on käytössä. Voit olla 
yhteydessä vain yhteen langattoman lähiverkon 
tukiasemaan kerrallaan, mutta useat sovellukset 
voivat käyttää samaa Internet-yhteysosoitetta.

Kun otat offline-profiilin käyttöön, voit silti käyttää 
langatonta lähiverkkoa (jos se on käytettävissä). Muista 
noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvavaatimuksia 
muodostaessasi ja käyttäessäsi langatonta 
lähiverkkoyhteyttä.

 Vihje! Voit tarkistaa laitteesi tunnistamiseen 
käytettävän yksilöllisen MAC (Media Access Control) 
-osoitteen kirjoittamalla merkkijonon *#62209526# 
valmiustilassa.

Ohjattu WLAN-toiminto

Ohjattu WLAN-toiminto opastaa yhteyden 
muodostamisessa langattomaan lähiverkkoon ja 
langattomien lähiverkkoyhteyksien hallitsemisessa.

Ohjattu WLAN-toiminto näyttää langattomien 
lähiverkkoyhteyksien tilan aktiivisessa valmiustilassa. Jos 
haluat nähdä käytettävissä olevat valinnat, selaa riville, 
jolla tila näkyy, ja paina -näppäintä.

Jos hakutoiminto löytää l
esimerkiksi sanoma Lang
näyttöön, voit luoda Inte
automaattisesti ja aloitta
tätä yhteysosoitetta käyt
valinnan Aloita Web-sel

Jos valitset suojatun lang
salasanaa. Jotta voit muo
verkkoon, sinun on annet
tunnus). Voit luoda uuden
langatonta verkkoa varte

Kun yhteys langattomaan
Internet-yhteysosoite näk
käynnistää Web-selaimen
valitse ensin tila ja sitten
Voit katkaista yhteyden la
valitsemalla tilan ja sitten
WLAN-yht..

Jos langattomien lähiverk
ole muodostanut yhteyttä
näytössä näkyy teksti WL
ottaa käytettävissä olevie
etsinnän käyttöön, valitse

Voit aloittaa langattomie
valitsemalla tilan ja sitten
lähiv.. Voit poistaa langa
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lla on kaksi toimintatilaa: 
päinen tila.

i olla kahdenlaisia yhteyksiä: 
ivat olla yhteydessä toisiinsa 
 tukiaseman kautta tai 
ivat olla yhteydessä langalliseen 
an lähiverkon tukiaseman kautta.

eet voivat lähettää ja 
raan keskenään. Lisätietoja 
n ja tilapäisverkon luomisesta 
itteet”, s. 123.

koneeseen
teensopivaan tietokoneeseen, voit

 PC Suiten ja puhelimen välillä 
noida kalenterimerkinnät tai 

eesta yhteyden esimerkiksi 
llä puhelinta modeemina.

hteensopivaan tietokoneeseen 
 sarjakaapelin, infrapunayhteyden 
oth-tekniikan avulla.
Yh
te
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käytöstä valitsemalla tilan ja sen jälkeen vaihtoehdon 
WLAN-haku ei käytössä.

Voit käynnistää ohjatun WLAN-asetustoiminnon valikosta 
painamalla -näppäintä ja valitsemalla Yhteydet > 
WLAN-toim..

Langattoman lähiverkon yhteysosoitteet
Jos haluat etsiä kantaman sisällä olevia langattomia 
lähiverkkoja, paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > 
WLAN-toim..

Valitse Valinnat ja jokin seuraavista:

Suodata WLAN-verkot – Voit suodattaa langattomat 
lähiverkot pois löydettyjen verkkojen luettelosta. Laite 
suodattaa valitut verkot pois luettelosta, kun sovellus 
etsii langattomia verkkoja seuraavan kerran.

Tiedot – Voit tarkastella luettelossa näkyvän verkon 
tietoja. Jos valitset käytössä olevan yhteyden, yhteyden 
tiedot tulevat näkyviin.

Määritä yhteysosoite – Voit luoda Internet-
yhteysosoitteen langatonta verkkoa varten.

Muokkaa yht.osoitetta – Voit muokata aiemmin 
luodun Internet-yhteysosoitteen tietoja.

Voit luoda Internet-yhteysosoitteen myös Yht.hall.-
sovelluksella. Katso ”Yhteyksien hallinta”, s. 100.

Toimintatilat
Langattomalla lähiverko
infrastruktuuritila ja tila

Infrastruktuuritilassa vo
langattomat laitteet vo
langattoman lähiverkon
langattomat laitteet vo
lähiverkkoon langattom

Tilapäisessä tilassa laitt
vastaanottaa tietoa suo
Internet-yhteysosoittee
on kohdassa ”Yhteysoso

Yhteydet tieto
Kun laite on kytketty yh
• siirtää tietoja Nokia

ja esimerkiksi synkro
siirtää kuvia

• muodostaa tietokon
Internetiin käyttämä

Voit yhdistää laitteen y
yhteensopivan USB- tai
tai langattoman Blueto
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teensopivaan tietokoneeseen 
iirtoa varten) tai voit muodostaa 
 tulostimeen ja tulostaa kuvia 
on avulla. Katso ”Kuvan 

opivat laitteet ovat yhteydessä 
ulla, laitteesi ja toisen laitteen 
den päässä toisistaan. Riittää, 
n 10 metrin päässä toisistaan. 
a laitteiden välissä olevat 
ektroniset laitteet.

määrityksen 2.0 mukainen. 
 profiileja: perustulostusprofiili 
teistoimintaprofiili (Generic 
iprofiili (Serial Port Profile), 
ili (Dial-up Networking 
eadset Profile), handsfree-profiili 
n objektinvaihtoprofiili (Generic 
 push-objektinsiirtoprofiili 
ostonsiirtoprofiili (File Transfer 
 (Basic Imaging Profile), 
ccess Profile) ja HID-profiili 
 Profile). Käytä Nokian tätä 
 lisälaitteita. Näin varmistat 
kaa tukevien laitteiden välisen 

ta muiden laitteiden valmistajilta 
 tämän laitteen kanssa.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet löytyvät Nokia PC Suite 
-ohjelmiston käyttöoppaasta.

 Vihje! Kun käytät Nokia PC Suite -ohjelmistoa 
ensimmäisen kerran, muodosta yhteys laitteen ja 
yhteensopivan tietokoneen välille Nokia PC Suite 
-ohjelmiston ohjattu yhteyden muodostaminen 
-toiminnolla.

Datakaapeli

Paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > Datakaapeli > 
Datakaapelitila > Median toisto, PC Suite, Massamuisti 
tai Kuvan tulostus. Jos haluat, että laite kysyy yhteyden 
tarkoitusta aina, kun kaapeli kytketään, valitse Kysy yht. 
muodostett..

Bluetooth-yhteydet

Voit muodostaa langattoman yhteyden toiseen 
yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-tekniikalla. 
Yhteensopiva laite voi olla matkapuhelin, tietokone tai 
lisälaite, kuten kuuloke tai autosarja. Bluetooth-yhteyden 
kautta voit lähettää kuvia, videoleikkeitä, musiikkia ja 
äänitteitä sekä muistiinpanoja. Voit muodostaa 

langattoman yhteyden yh
(esimerkiksi tiedostojen s
yhteyden yhteensopivaan
Kuvan tulostus -toiminn
tulostaminen”, s. 39.

Koska Bluetooth-yhteens
toisiinsa radioaaltojen av
ei tarvitse olla näköyhtey
että laitteet ovat enintää
Yhteyteen voivat vaikutta
esteet, kuten seinät, ja el

Tämä laite on Bluetooth-
Määritys tukee seuraavia
(Basic Printing Profile), yh
Access Profile), sarjaportt
puhelinverkkoyhteysprofi
Profile), kuulokeprofiili (H
(Handsfree Profile), yleine
Object Exchange Profile),
(Object Push Profile), tied
Profile), peruskuvaprofiili
SIM-käyttöprofiili (SIM A
(Human Interface Device
mallia varten hyväksymiä
muiden Bluetooth-tekniik
yhteensopivuuden. Tarkis
laitteiden yhteensopivuus
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:

ytössä tai Ei käytössä. Kun haluat 
n yhteyden yhteensopivaan 
n Bluetooth-asetukseksi 
itten yhteys.

Jos haluat, että muut Bluetooth-
aitteesi, valitse Näkyy kaikille. 
teesi muilta laitteilta, valitse 

 – Voit muokata laitteen nimeä.

– Jos haluat, että toinen laite, 
osarjalisälaite, voi muodostaa 
i SIM-kortin avulla, valitse 

tö
tosarjalisälaitteen kanssa voisi 
yhteyden kautta, ota Bluetooth-
ritä SIM-kortin etäkäyttö laitteesi 
äärittää vasta, kun laitteiden 

pariliitos toisesta laitteesta. 
essa on käytettävä 16-numeroista 

 toinen laite luotetuksi. Katso 
”, s. 98. SIM-kortin etäkäyttö 
a laitteesta.
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 Sanasto: Profiili vastaa tiettyä palvelua tai toimintoa 
ja määrittää, kuinka eri laitteet voivat muodostaa 
yhteyden toisiinsa. Esimerkiksi handsfree-profiilia 
käytetään HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden 
muodostamiseen. Jotta laitteet olisivat yhteensopivia, 
niiden on tuettava samoja profiileja.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä 
koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta 
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot tai sellaisten 
jättäminen päälle taustalle muita toimintoja käytettäessä 
lisää akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Kun laite on lukittu, et voi käyttää Bluetooth-yhteyttä. 
Lisätietoja laitteen lukitsemisesta on kohdassa ”Suojaus”, 
s. 127.

Asetukset
Paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > Bluetooth. Kun 
avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun on 
määritettävä laitteelle nimi. Kun olet ottanut Bluetooth-
yhteyden käyttöön ja muuttanut Puhelimen näkyvyys 
-asetuksen arvoksi Näkyy kaikille, muut Bluetooth-
yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät laitteesi ja 
tämän nimen.

Valitse jokin seuraavista

Bluetooth – Valitse Kä
muodostaa langattoma
laitteeseen, valitse ensi
Käytössä ja muodosta s

Puhelimen näkyvyys – 
laitteet voivat havaita l
Jos haluat piilottaa lait
Piilotettu.

Oman puhelimen nimi

SIM-kortin etäkäyttö 
kuten yhteensopiva aut
verkkoyhteyden laittees
Käytössä.

SIM-kortin etäkäyt
Jotta yhteensopivan au
käyttää SIM-korttia etä
yhteys käyttöön ja mää
kanssa. Etäkäytön voi m
välille on muodostettu 
Pariliitosta muodostetta
salasanaa ja asetettava
”Pariliitoksen luominen
on määritettävä toisest
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 suojata laitteesi paremmin 

nen
luetooth-yhteyksiä 
muodostanut yhteyden 
 voit samanaikaisesti siirtää 
hteensopivaan laitteeseen.

bolit
 valmiustilassa, Bluetooth-

kuu, laite yrittää 
oiseen laitteeseen.
kyy yhtäjaksoisesti, 
ooth-yhteyden kautta.
ähetettävä kohde on tallennettu. 
imerkiksi kuvan toiseen 
eseen, avaa Galleria-sovellus.
lkeen Valinnat > Lähetä > 
 sisällä olevat Bluetooth-
äyttöön.

 (tietokone),  (puhelin),  
a  (muu laite).
än valitsemalla Lopeta.
luat muodostaa yhteyden.
ttää pariliitoksen luomista 
stä, kuuluu äänimerkki ja sinua 
Kun SIM-kortin etäkäyttö on valittu Nokia-laitteessa, 
näytössä näkyy valmiustilassa teksti Etä-SIM-kort.. 
Yhteys langattomaan verkkoon on pois käytöstä, kuten 
kentän voimakkuuden symboli  osoittaa, etkä voi 
käyttää matkapuhelinverkkoa edellyttäviä SIM-kortin 
palveluja tai toimintoja. Langaton lähiverkkoyhteys on 
kuitenkin käytössä SIM-kortin etäkäytön aikana.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, 
puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja 
laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla. 
Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin 
kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin. Jos 
haluat soittaa puheluja laitteella, poistu ensin SIM-kortin 
etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin 
antamalla suojakoodi.

Jos haluat lopettaa SIM-kortin etäkäytön, paina  ja 
valitse Lopeta etä-SIM-tila.

Suojausohjeita
Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse Bluetooth > 
Ei käytössä tai Puhelimen näkyvyys > Piilotettu. Voit 
näin paremmin hallita sitä, kuka voi löytää laitteesi 
langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä ja 
muodostaa yhteyden siihen.

Älä muodosta laiteparia tuntemattomien laitteiden 
kanssa tai hyväksy tuntemattomista laitteista tulevia 

yhteyspyyntöjä. Voit näin
haitalliselta sisällöltä.

Tiedon lähettämi
Käytössä voi olla useita B
samanaikaisesti. Jos olet 
esimerkiksi kuulokkeisiin,
myös tiedostoja toiseen y

Bluetooth-yhteyden sym
• Kun -symboli näkyy

yhteys on käytössä.
• Kun -symboli vilk

muodostaa yhteyttä t
• Kun -symboli nä

tietoa siirretään Bluet
1 Avaa sovellus, johon l

Jos haluat lähettää es
yhteensopivaan laitte

2 Valitse kohde ja sen jä
Bluetooth. Kantaman
laitteet alkavat tulla n
Laitteiden symbolit: 
(ääni- tai videolaite) j
Voit keskeyttää etsinn

3 Valitse laite, johon ha
4 Jos toinen laite edelly

ennen tiedon siirtämi
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ariliitos on muodostettu, näkyvät 
symbolilla varustettuina. 

itteen luotetuksi tai ei-luotetuksi, 
ja valitse seuraavista 

ys tämän laitteen ja oman laitteesi 
aa tietämättäsi. Erillistä 
i tarvita. Käytä tätä asetusta omille 
hteensopivalle kuulokkeellesi tai 

ettavien henkilöiden laitteille. 
yvä -symboli tarkoittaa 

ältä laitteelta tulevat 
syttävä joka kerran erikseen.

riliitoksen, selaa laitteen kohdalle 
ista. Jos haluat poistaa kaikki 
at > Poista kaikki.

eydessä laitteeseen ja poistat sen 
 pariliitoksen, pariliitos poistuu 
a.

ottaminen
Bluetooth-yhteyden kautta, laite 
yy, haluatko hyväksyä viestin. Jos 
symboli tulee näyttöön ja 
Yh
te

yd
et
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pyydetään antamaan salasana. Katso ”Pariliitoksen 
luominen”, s. 98.

5 Kun yhteys on muodostettu, näyttöön tulee ilmoitus 
Tietoja lähetetään.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu 
Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

 Vihje! Laitteita etsittäessä jotkin laitteet voivat 
näyttää vain ainutkertaisen laiteosoitteen. Saat 
selville laitteesi ainutkertaisen osoitteen antamalla 
valmiustilassa koodin *#2820#.

Pariliitoksen luominen
Avaa laiteparinäkymä ( ) painamalla -näppäintä 
Bluetooth-sovelluksen päänäkymässä.

Luo oma salasanasi (1–16 numeroa) ennen pariliitoksen 
muodostamista ja sovi toisen laitteen omistajan kanssa 
saman salasanan käytöstä. Laitteissa, joissa ei ole 
käyttöliittymää, on tehtaalla valmiiksi asetettu 
salasana. Salasanaa käytetään vain kerran.

Jos haluat muodostaa laiteparin, valitse Valinnat > Uusi 
laitepari. Kantaman sisällä olevat langattomat Bluetooth-
laitteet alkavat tulla näyttöön. Valitse laite ja kirjoita 
salasana. Sama salasana on kirjoitettava myös toiseen 
laitteeseen. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu 
laiteparinäkymään.

Laitteet, joiden kanssa p
laitteita etsittäessä -

Kun haluat määrittää la
selaa laitteen kohdalle 
vaihtoehdoista:

Aseta luotetuksi – Yhte
välille voidaan muodost
hyväksyntää tai lupaa e
laitteillesi (esimerkiksi y
tietokoneellesi) tai luot
Laiteparinäkymässä näk
luotettua laitetta.

Aseta ei-luotetuksi – T
yhteyspyynnöt on hyväk

Jos haluat peruuttaa pa
ja valitse Valinnat > Po
laiteparit, valitse Valinn

 Vihje! Jos olet yht
kanssa muodostetun
heti ja yhteys katkea

Tietojen vastaan
Kun vastaanotat tietoa 
antaa äänimerkin ja kys
hyväksyt viestin, -
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en käyttäjä aktivoi 

a tietoa infrapunayhteyden 
ava käyttöön laitteen 
malla -näppäintä 
et > Infrapuna.
yttäjä aloittaa tiedonsiirron 
sa infrapunatoiminnon.

iedot infrapunayhteyden 
i tiedosto sovelluksesta tai 
a valitse Valinnat > Lähetä > 

ta yhden minuutin kuluessa 
ista, yhteys peruuntuu ja se 
en.

 kautta vastaanotetut kohteet 
uksen Saapuneet-kansioon. 
 merkkinä näkyy -symboli.

u, laite yrittää muodostaa 
en tai yhteys on katkennut.

 yhtäjaksoisesti, infrapunayhteys 
lmis lähettämään ja 
nfrapunaportin kautta.
vastaanotettava kohde tallentuu Viestit-sovelluksen 
Saapuneet-kansioon. Bluetooth-yhteyden kautta 
vastaanotettujen viestien merkkinä näkyy -symboli. 
Katso ”Saapuneet-kansio – viestien vastaanottaminen”, 
s. 51.

Poistaminen käytöstä
Poista Bluetooth-yhteys käytöstä valitsemalla 
Bluetooth > Ei käytössä.

Infrapunayhteys

Infrapunayhteyden kautta voit siirtää esimerkiksi 
käyntikortteja, kalenterimerkintöjä ja mediatiedostoja 
yhteensopivien laitteiden välillä.

Älä osoita infrapunasädettä kenenkään silmään äläkä 
anna sen häiritä muita infrapunalaitteita. Tämä laite 
on 1. luokan laserlaite.

Tiedon lähettäminen ja vastaanottaminen 
infrapunayhteyden kautta
1 Varmista, että lähettävän ja vastaanottavan 

laitteen infrapunaportit ovat toisiaan kohti 
ja ettei niiden välissä ole esteitä. Laitteiden 
välinen suositusetäisyys on enintään yksi metri.

2 Vastaanottavan laitte
infrapunaportin.
Jotta voit vastaanotta
kautta, sinun on otett
infrapunaportti paina
ja valitsemalla Yhteyd

3 Lähettävän laitteen kä
valitsemalla haluaman
Kun haluat lähettää t
kautta, etsi haluamas
tiedostonhallinnasta j
Infrapuna.

Jos tiedonsiirtoa ei aloite
infrapunaportin aktivoinn
on käynnistettävä uudelle

Kaikki infrapunayhteyden
tallentuvat Viestit-sovell
Uusien infrapunaviestien

Kun -symboli vilkku
yhteyttä toiseen laitteese

Kun -symboli näkyy
on käytössä ja laite on va
vastaanottamaan tietoa i
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yt (ei synkronoinut) 
messa.

ien hallinta

 valitse Yhteydet > Yht.hall.. 
atayhteyksien tilaa tai katkaista 
sekä langattoman lähiverkon 
tayht.. Voit etsiä kantaman 

via langattomia lähiverkkoja 
LAN.

sien näkymässä näkyvät 
ydet: datapuhelut ( ), 
) ja langattoman 
).

eluntarjoajan veloittama 
aihdella verkon toimintojen, 
ms. mukaan.

teyden, valitse Valinnat > 
luat katkaista kaikki avoinna 

 Valinnat > Katkaise kaikki.
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te
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Synkronointi

Paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > Synkron.. 
Synkron.-sovelluksen avulla voit synkronoida 
muistiinpanosi, kalenterisi, yhteystietosi tai sähköpostisi 
sekä yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevat 
erilaiset yhteensopivat kalenteri- ja osoitekirjasovellukset. 
Voit myös määrittää tai muokata synkronointiasetuksia.

Synkronointisovellus käyttää synkronointiin SyncML-
tekniikkaa. Tietoa SyncML-yhteensopivuudesta saat sen 
sovelluksen toimittajalta, jonka tietoja haluat synkronoida.

Voit saada synkronointiasetukset erityisessä 
tekstiviestissä. Katso ”Data ja asetukset”, s. 52.

Tietojen synkronointi
Synkron.-sovelluksen päänäkymässä näkyvät eri 
synkronointiprofiilit.
1 Valitse synkronointiprofiili ja Valinnat > 

Synkronoi. Synkronoinnin tila näkyy näytössä.
Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen 
päättymistä, valitse Peruuta.

2 Saat ilmoituksen synkronoinnin päättymisestä. Valitse 
Kyllä, jos haluat tarkastella lokitiedostoa, josta näkyy 
synkronoinnin tila ja se, miten monta merkintää 
synkronointitoiminto on lisännyt, päivittänyt, 

poistanut tai hylänn
laitteessa tai palveli

Yhteyks

Paina -näppäintä ja
Jos haluat tarkastella d
GSM- ja UMTS-verkon 
yhteyksiä, valitse Av. da
sisällä käytettävissä ole
valitsemalla Käyt. ol. W

Datayhteydet
Käytössä olevien yhteyk
avoinna olevat datayhte
pakettidatayhteydet (
lähiverkon yhteydet (

 Huomautus: Palv
puheluaika saattaa v
laskunpyöristyksen y

Kun haluat katkaista yh
Katkaise yhteys. Jos ha
olevat yhteydet, valitse
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äärittäminen
alitse Yhteydet > TV-ulost.. 

litse PAL, jos käytössä on PAL- 
ä, tai NTSC, jos käytössä on 

3 tai 16:09.

ko

sopiva. Langattoman lähiverkon 
n avulla voit luoda kotiverkon 
onta lähiverkkoa tukevia 

eita, kuten Nokia-laitteen, 
n, yhteensopivan 
an äänijärjestelmän 
pivalla langattomalla 
lla varustetun 
ision.

een langattomien 
ttö kotiverkossa edellyttää 
tiverkkoyhteyden määritystä ja 
a on UPnP-ominaisuudet ja että 
iverkkoon.
Jos haluat tarkastella yhteyden tietoja, valitse 
Valinnat > Tiedot. Näyttöön tulevat tiedot 
vaihtelevat yhteystyypin mukaan.

Langaton lähiverkko
Langattomien lähiverkkojen näkymässä on luettelo 
kantaman sisällä olevista langattomista lähiverkoista, 
niiden verkkotila (Infrastruktuuri tai Tilapäinen) ja kentän 
voimakkuuden symboli. Näytössä on -symboli, jos 
verkossa on käytössä salaus, ja -symboli, jos 
laitteellasi on aktiivinen yhteys verkkoon.

Jos haluat tarkastella verkon tietoja, valitse 
Valinnat > Tiedot.
Internet-yhteysosoitteen luominen
1 Paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > Yht.hall. > 

Käyt. ol. WLAN.
2 Laite etsii kantaman sisällä olevia langattomia 

lähiverkkoja. Selaa sen verkon kohdalle, jolle haluat 
luoda Internet-yhteysosoitteen, ja valitse Valinnat > 
Määritä yhteysos..

3 Laite luo Internet-yhteysosoitteen oletusasetuksia 
käyttämällä. Jos haluat tarkastella tai muuttaa näitä 
asetuksia, katso ”Datayhteydet ja yhteysosoitteet”, 
s. 123.

TV-asetusten m
Paina -näppäintä ja v
Valitse jokin seuraavista:

Televisiojärjestelmä – Va
tai SECAM-TV-järjestelm
NTSC TV -järjestelmä.

Kuvasuhde – Valitse 4:0

Kotiverk

Laitteesi on UPnP-yhteen
tukiaseman tai reitittime
ja kytkeä verkkoon langat
yhteensopivia UPnP-laitt
yhteensopivan tietokonee
tulostimen ja yhteensopiv
tai television tai yhteenso
multimediavastaanottime
äänijärjestelmän tai telev

Huomaa, että Nokia-laitt
lähiverkkotoimintojen käy
toimivaa langattoman ko
sitä, että muissa laitteiss
ne kytketään samaan kot
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pivissa laitteissa, joita aiot kytkeä 
 on laitteiden käyttöohjeissa. Älä 
ilytä ne turvallisessa paikassa 

i muuttaa langattoman lähiverkon 
n asetuksia Nokia-laitteessa, katso 
osoitteet”, s. 123.

mintatilaa kotiverkon luontiin 
kanssa, ota jokin kohdan WLAN-
telmistä käyttöön määrittäessäsi 
a. Tämä vähentää riskiä, että 
tyisi tilapäisverkkoon.

oinen laite yrittää muodostaa 
rkkoon. Älä hyväksy 
sta tulevia yhteyspyyntöjä.

hiverkkoa verkossa, jossa ei ole 
a tiedostojen jakaminen muiden 
jaa yksityisiä mediatiedostoja. 
uuttamisesta on kohdassa 
 s. 103.

oiminto
vellusta ensimmäisen kerran, 
äyttöön ja opastaa laitteen 
ärittämisessä. Jos haluat käyttää 
a myöhemmin, valitse kotiverkon 
Yh
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Voit jakaa Galleria-sovellukseen tallennettuja 
mediatiedostoja muiden yhteensopivien UPnP-laitteiden 
kanssa kotiverkon kautta. Voit hallita Kotiverkko-
asetuksia painamalla -näppäintä ja valitsemalla 
Yhteydet > Kotiverkko. Kotiverkon kautta voit myös 
katsoa, toistaa, kopioida tai tulostaa Galleria-
sovelluksessa olevia yhteensopivia mediatiedostoja. 
Katso ”Mediatiedostojen tarkasteleminen”, s. 103.

Kotiverkko käyttää langattoman lähiverkkoyhteyden 
suojausasetuksia. Käytä kotiverkko-ominaisuutta 
langattomassa lähiverkossa langattoman lähiverkon 
tukiaseman yhteydessä siten, että salaus on käytössä.

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

Laite muodostaa yhteyden kotiverkkoon vain, jos hyväksyt 
toisen laitteen yhteyspyynnön tai valitset Nokia-laitteen 
Galleria-valikossa mediatiedostojen katselu-, toisto-, 
tulostus- tai kopiointitoiminnon tai etsit muita laitteita 
Kotiverkko-kansiosta.

Tärkeää tietoa turvallisuudesta
Kun määrität kotiverkon langattomaan lähiverkkoon, ota 
salausmenetelmä käyttöön ensin tukiasemassa ja sen 

jälkeen muissa yhteenso
kotiverkkoon. Lisätietoja
paljasta salasanoja ja sä
erillään laitteista.

Jos haluat tarkastella ta
Internet-yhteysosoittee
”Datayhteydet ja yhteys

Jos käytät tilapäistä toi
yhteensopivan laitteen 
suojaustila salausmene
Internet-yhteysosoitett
ei-toivottu osapuoli liit

Laitteesi ilmoittaa, jos t
yhteyttä siihen ja kotive
tuntemattomista laittei

Jos käytät langatonta lä
käytössä salausta, lopet
laitteiden kanssa äläkä 
Lisätietoja asetusten m
”Kotiverkon asetukset”,

Ohjattu UPnP-t
Kun käytät kotiverkkoso
ohjattu toiminto tulee n
kotiverkkoasetusten mä
ohjattua asetustoiminto
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n tulee suojausvaroitus. Voit 
an lähiverkon suojausasetukset 
 peruuttaa yhteysosoitteen 
ngattoman lähiverkon 
yttöön. Katso Langaton 

eysosoitteet”, s. 123.

tteelle nimi, joka näkyy 
opiville laitteille.

n ja sisällön määrittäminen

erkko > Jaa sisältöä.

it sallia mediatiedostojen 
 laitteiden kanssa tai estää sen. 
toiminto käyttöön vasta, kun 
uut asetukset. Jos otat Sisällön 
yttöön, muut kotiverkon UPnP-
vat tarkastella ja kopioida Kuvat 
nsiossa jaettaviksi valitsemiasi 

 videot- ja Musiikki-kansioista 
ksi muiden laitteiden kanssa tai 
en tilaa, valitse Jaa sisältöä.

 tarkasteleminen
opivan tietokoneen kotiverkkoon, 

edia Server -ohjelmisto 
päänäkymässä Valinnat > Suorita ohjattu toim. ja 
noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos haluat kytkeä yhteensopivan tietokoneen kotiverkkoon, 
asenna Home Media Server -ohjelmisto tietokoneeseen 
laitteen mukana toimitetulta DVD-ROM-levyltä.

Kotiverkon asetukset
Jotta voisit jakaa Galleria-sovellukseen tallennettuja 
mediatiedostoja muiden yhteensopivien UPnP-laitteiden 
kanssa langattoman lähiverkon kautta, luo ja määritä 
ensin langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoite ja 
määritä sitten Kotiverkko-sovelluksen asetukset. Katso 
”Langaton lähiverkko”, s. 92.

Kotiverkko-sovellukseen liittyviä vaihtoehtoja voi valita 
Galleria-sovelluksesta vasta, kun Kotiverkko-sovelluksen 
asetukset on määritetty.

Kokoonpanoasetukset

Voit määrittää Kotiverkko-asetukset valitsemalla 
Yhteydet > Kotiverkko > Asetukset ja sitten jonkin 
seuraavista: 

Kotiyhteysosoite – Valitse Kysy aina, jos haluat, että laite 
kysyy kotiverkon yhteysosoitetta aina muodostaessasi 
yhteyden kotiverkkoon, Luo uusi, jos haluat määrittää 
uuden yhteysosoitteen, tai Ei mitään. Jos kotiverkossa 
ei ole otettu käyttöön langattoman lähiverkon 

suojausasetuksia, näyttöö
jatkaa ja ottaa langattom
käyttöön myöhemmin tai
määrittämisen ja ottaa la
suojausasetukset ensin kä
lähiverkko kohdassa ”Yht

Laitteen nimi – Anna lai
kotiverkon muille yhteens

Jaon ottaminen käyttöö

Valitse Yhteydet > Kotiv

Sisällön jakaminen – Vo
jakamisen yhteensopivien
Ota Sisällön jakaminen -
olet määrittänyt kaikki m
jakaminen -toiminnon kä
yhteensopivat laitteet voi
ja videot- ja Musiikki-ka
tiedostoja.

Jos haluat valita Kuvat ja
mediatiedostoja jaettava
tarkastella niiden jakamis

Mediatiedostojen
Jos haluat kytkeä yhteens
asenna tarvittava Home M
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pivassa televisiossa, tee 

dassa Kotiverkko. Laitteesi alkaa 
pivia laitteita. Laitteiden nimiä 

.
sta. 
siä mediatiedostoja haluat katsoa 
äytettävissä olevat tiedostotyypit 
laitteen ominaisuuksien mukaan.
asi kuva, videoleike tai 
n Valinnat > Näytä kotiverkossa 
oista kotiverkossa (musiikki).

aluat näyttää tiedoston.

iatiedoston jakamisen, valitse 
ttäminen.

leria-sovellukseen tallennettuja 
luksen kautta UPnP-
ella, valitse tulostusvaihtoehto 

Katso ”Kuvan tulostaminen”, s. 39. 
iminnon ei tarvitse olla käytössä.

ja eri perustein, valitse Valinnat > 
ä löytyneet tiedostot, valitse 
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tietokoneeseen Nokia-laitteen mukana toimitetulta 
DVD-ROM-levyltä.

Jos Sisällön jakaminen -toiminto on otettu käyttöön 
laitteessa, kotiverkon muut UPnP-yhteensopivat 
laitteet voivat nähdä Jaa sisältöä -kohdassa jaettavaksi 
valitsemasi mediatiedostot ja kopioida niitä. Jos et halua 
muiden laitteiden käyttävän tiedostojasi, poista Sisällön 
jakaminen -toiminto käytöstä. Vaikka Sisällön jakaminen 
-toiminto olisi poistettu käytöstä laitteessasi, voit 
silti nähdä ja kopioida toiseen kotiverkon laitteeseen 
tallennettuja mediatiedostoja, jos toinen laite sallii sen.

Omaan laitteeseen tallennetut mediatiedostot
Jos haluat valita laitteeseen tallennettuja kuvia, videoita ja 
äänitteitä ja näyttää niitä toisessa kotiverkon laitteessa, 
kuten yhteensopivassa televisiossa, tee seuraavasti:
1 Valitse kuva, videoleike tai äänite Galleria-

sovelluksesta.
2 Valitse Valinnat > Näytä kotiverkossa
3 Valitse yhteensopiva laite, jossa haluat näyttää 

mediatiedoston. Kuvat näkyvät sekä toisessa kotiverkon 
laitteessa että omassa laitteessasi, mutta videoleikkeet 
ja äänitteet toistuvat vain toisessa laitteessa.

Toiseen laitteeseen tallennetut mediatiedostot
Jos haluat valita toiseen kotiverkon laitteeseen 
tallennettuja mediatiedostoja ja näyttää niitä omassa 

laitteessasi tai yhteenso
seuraavasti:
1 Valitse Galleria-koh

etsiä muita yhteenso
alkaa tulla näyttöön

2 Valitse laite luettelo
3 Valitse, minkätyyppi

toisesta laitteesta. K
määräytyvät toisen 

4 Valitse ensin haluam
musiikkileike ja sitte
(kuvat ja video) tai T

5 Valitse laite, jossa h

Jos haluat lopettaa med
Valinnat > Lopeta näy

Jos haluat tulostaa Gal
kuvia Kotiverkko-sovel
yhteensopivalla tulostim
Galleria-sovelluksessa. 
Sisällön jakaminen -to

Jos haluat etsiä tiedosto
Etsi. Jos haluat järjestä
Valinnat > Järjestä.
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ydet > Suunnistin tai 

aikannusjärjestelmää hoitaa 
 vastaa yksin sen tarkkuudesta ja 
hallituksen GPS-satelliitteihin 
t vaikuttaa sijaintitietojen 
 muuttaa Yhdysvaltain 

ilikäyttöä koskevan GPS-
radionavigointisuunnitelman 
 Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi 
n epäedullinen asema. Sijaintisi, 
teet sekä sääolot voivat 
sen toimivuuteen ja tarkkuuteen. 
käyttää GPS-signaalien 
lkona.

itettu vain paikannusavuksi. Sitä 
sijainnin määrittämiseen, eikä 
oinnissa pidä koskaan luottaa 
ttimen antamiin sijaintitietoihin.

n rajoitettu, ja siinä voi esiintyä 
naalien saatavuus ja laatu voivat 
en.

vulla voit tallentaa kohteiden 
ja tarkastella niitä. 
Mediatiedostojen kopioiminen
Jos haluat kopioida tai siirtää mediatiedostoja laitteesta 
toiseen yhteensopivaan laitteeseen, kuten UPnP-
yhteensopivaan tietokoneeseen, valitse ensin tiedosto 
Galleria-valikosta ja sitten Valinnat > Siirrä ja kopioi > 
Kopioi kotiverkkoon tai Siirrä kotiverkkoon. Sisällön 
jakaminen -toiminnon ei tarvitse olla käytössä.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja toisesta laitteesta 
omaan laitteeseesi, valitse ensin tiedosto toisesta 
laitteesta ja sitten Valinnat > Kopioi puh. muistiin tai 
Kopioi muistikortille (muistikortin nimi, jos laitteeseen 
on asetettu yhteensopiva muistikortti). Sisällön 
jakaminen -toiminnon ei tarvitse olla käytössä.

Modeemi

Paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > Modeemi. 
Jos haluat muodostaa infrapunayhteyden laitteesta 
yhteensopivaan tietokoneeseen ja käyttää laitetta 
modeemina, paina . Tietoja yhteyden muodostamisesta 
laitteiden välille on kohdassa ”Infrapunayhteys”, s. 99.

Paikantaminen
Paina  ja valitse Yhte
Maamerkit.

Maailmanlaajuista GPS-p
Yhdysvaltain hallitus, joka
ylläpidosta. Yhdysvaltain 
tekemät muutokset voiva
tarkkuuteen, jota voidaan
puolustusministeriön sivi
politiikan ja liittovaltion 
(Federal Radionavigation
vaikuttaa myös satelliittie
rakennukset ja luonnones
vaikuttaa GPS-paikannuk
GPS-vastaanotinta tulee 
vastaanottamiseksi vain u

GPS-järjestelmä on tarko
ei pidä käyttää tarkkaan 
paikannuksessa tai navig
pelkästään GPS-vastaano

Matkamittarin tarkkuus o
pyöristysvirheitä. GPS-sig
myös vaikuttaa tarkkuute

Maamerkit-sovelluksen a
sijaintitiedot laitteeseen 



10
Yh
te

yd
et

 m
ui

hi
n 

la
itt

ei
si

in

6

Suunnistin-sovellus antaa reittiohjeet valittuun 
kohteeseen, sijaintisi paikannustiedot ja matkatietoja, 
kuten likimääräisen etäisyyden kohteeseen ja matkan 
likimääräisen keston.

Jotkin Maamerkit- ja Suunnistin-sovelluksien toiminnot 
voivat edellyttää, että käytössä on yhteensopiva 
GPS-vastaanotin.

Lisätietoja Maamerkit- ja Suunnistin-sovelluksesta 
on laitteen Lisäsovellukset-vihkosessa osoitteessa 
www.nseries.com/support tai paikallisessa 
Nokian Web-sivustossa.

Paikannusasetukset
Paina -näppäintä ja valitse Yhteydet > Paikannus.

Jos haluat käyttää yhteensopivaa GPS-vastaanotinta 
Bluetooth-yhteyden kautta, ota Bluetooth GPS käyttöön. 
Sijaintitietoja voivat käyttää laitteesi yhteensopivat 
sovellukset.
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vaihtokurssit
> Valinnat > Valuuttakurssit. 

en tekemistä on valittava 
 valuuttakurssit. Perusvaluutan 

luutta vaihdetaan, on annettava 
ska kaikki aiemmin asetetut 

. 

sto > Laskin.

imen tarkkuus on rajallinen, ja 
nkertaisiin laskutoimituksiin.

irja

stiinpanoja .txt-muodossa, paina 
oimisto > Muistikirja. 
Toimisto

Äänitys

Kun haluat äänittää äänimuistioita, paina -näppäintä 
ja valitse Toimisto > Äänitys. Jos haluat äänittää 
puhelinkeskustelun, avaa Äänitys-sovellus äänipuhelun 
aikana. Molemmat osapuolet kuulevat äänimerkin 
viiden sekunnin välein äänityksen aikana.

Muunnin

Kun haluat muuntaa mittoja yksiköstä toiseen, paina 
-näppäintä ja valitse Toimisto > Muunnin.

Muunnin-sovelluksen tarkkuus on rajallinen, ja 
pyöristysvirheitä voi esiintyä.
1 Valitse käytettävä mitta Tyyppi-kentässä.
2 Valitse ensimmäisessä Yksikkö-kentässä yksikkö, josta 

haluat muuntaa. Valitse seuraavassa Yksikkö-kentässä 
yksikkö, johon haluat muuntaa.

3 Anna muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-
kenttään. Muunnettu arvo vaihtuu automaattisesti 
toiseen Määrä-kenttään.

Perusvaluutta ja 
Valitse Tyyppi > Valuutta
Ennen valuuttamuunnost
perusvaluutta ja lisättävä
kurssi on aina 1.

 Huom! Kun perusva
uudet vaihtokurssit, ko
vaihtokurssit häviävät

Laskin

Paina  ja valitse Toimi

 Huom! Tämän lask
se on suunniteltu yksi

Muistik

Kun haluat kirjoittaa mui
-näppäintä ja valitse T
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ord-, Quicksheet- tai 
, paina -näppäintä, 
ä avautuu.

la voit tarkastella Microsoft 
entteja laitteellasi.

la voi tarkastella Microsoft 
ohjelmassa tallennettuja, .doc- 
joja. Sovellus ei tue kaikkia 
stomuotojen muunnelmia 

rjan, paina -näppäintä, valitse 
> Quickword ja sitten asiakirja.

”, s. 109.

la voit tarkastella 
toja laitteellasi.

la voi tarkastella Microsoft Excel 
assa tallennettuja .xls-muotoisia 

oja. Sovellus ei tue kaikkia 
stomuotojen muunnelmia 
To
im

is
to

8

Zip manager

Zip manager -sovelluksella voit pakata tiedostoja. Pakatut 
tiedostot vievät vähemmän muistia ja ne on kätevämpi 
lähettää yhteensopiviin laitteisiin.

Voit avata sovelluksen painamalla  ja valitsemalla 
Toimisto > Zip.

Jos haluat luoda tai hallita arkistoja tai muuttaa 
asetuksia, valitse Valinnat ja sitten haluamasi asetus.

Voit tallentaa arkistotiedostoja laitteeseen tai 
yhteensopivalle muistikortille.

Quickoffice

Quickoffice-sovelluksella voit tarkastella .doc-, .xls-, .ppt- 
ja .txt-tiedostoja. Kaikki tiedostot tai toiminnot eivät ole 
tuettuja. Apple Macintosh ei ole tuettu.

Kun haluat käyttää Quickoffice-sovelluksia, paina 
-näppäintä ja valitse Toimisto > Quickoffice. 

Näyttöön tulee luettelo laitteeseen ja muistikortille 
tallennetuista tiedostoista, joiden tiedostomuoto on 
.doc, .xls, .ppt tai .txt.

Jos haluat avata Quickw
Quickpoint-sovelluksen
jolloin haluamasi näkym

Quickword
Quickword-sovelluksel
Wordilla tehtyjä dokum

Quickword-sovelluksel
Word 97-, 2000- ja XP-
ja .txt-muotoisia asiakir
edellä mainittujen tiedo
tai ominaisuuksia.

Kun haluat avata asiaki
Toimisto > Quickoffice

Katso myös ”Lisätietoja

Quicksheet
Quicksheet-sovelluksel
Microsoft Excel -tiedos

Quicksheet-sovelluksel
97-, 2000- ja XP-ohjelm
laskentataulukkotiedost
edellä mainittujen tiedo
tai ominaisuuksia.
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eader

n avulla voi tarkastella PDF-
sä.

DF-asiakirjojen tarkasteluun 
gattomissa laitteissa, ja se 
neissa käytettävän version 

n, paina -näppäintä ja valitse 
uettelo viime tiedostoista tulee 
ssä. Voit avata asiakirjan 
a painamalla -näppäintä.

tikortille tallennettuja asiakirjoja 
all.-toiminnon avulla.

 www.adobe.com.

 ehdotuksia sekä 
iä tietoja Adobe Reader 
foorumilla osoitteessa 
/forums/main.html.
Kun haluat avata tiedoston, paina -näppäintä, valitse 
Toimisto > Quickoffice > Quicksheet ja sitten tiedosto.

Katso myös ”Lisätietoja”, s. 109.

Quickpoint
Quickpoint-sovelluksella voit tarkastella Microsoft 
PowerPoint -esityksiä laitteellasi.

Quickpoint-sovelluksella voi tarkastella Microsoft 
PowerPoint 97-, 2000- ja XP-ohjelmassa luotuja, .ppt-
muotoisia esityksiä. Sovellus ei tue kaikkia edellä 
mainittujen tiedostomuotojen muunnelmia tai 
ominaisuuksia.

Kun haluat avata tiedoston, paina -näppäintä, valitse 
Toimisto > Quickoffice > Quickpoint ja sitten tiedosto.

Katso myös ”Lisätietoja”, s. 109.

Lisätietoja
Jos Quickword-, Quicksheet- tai Quickpoint-sovelluksen 
käytössä esiintyy ongelmia, saat lisätietoja osoitteesta 
www.quickoffice.com. Saat tukea myös lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen supportS60@quickoffice.com.

Adobe R

Adobe Reader -sovellukse
asiakirjoja laitteen näytös

Sovellus on suunniteltu P
puhelimissa ja muissa lan
sisältää vain osan tietoko
ominaisuuksista.

Kun haluat avata tiedosto
Toimisto > Adobe PDF. L
näkyviin tiedostonäkymä
selaamalla sen kohdalle j

Laitteen muistiin tai muis
voi selata ja avata Tied.h

Lisätietoja
Lisätietoja on osoitteessa

Voit esittää kysymyksiä ja
jakaa sovellukseen liittyv
for Symbian OS -käyttäjä
http://adobe.com/support
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a URL-linkin.

 – Voit tallentaa URL-linkin 
merkkeihin.

ää tekstiviestin tai 
nsopivaan laitteeseen.

oit lisätä puhelinnumeron, 
 URL-osoitteen Osoitekirja-

elinnumeroon.

htoehdot voivat vaihdella 
n.

te siirtyy valmiustilaan, jos 
i voi ottaa käyttöön tai jos 
tu minuuttiin. Voit jatkaa 
llennettujen tietojen 

-näppäintä.
To
im
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Viivakoodin lukeminen

Viivakoodin luku -sovelluksella voidaan avata erilaisia 
koodeja (kuten viivakoodeja ja aikakauslehtien koodeja). 
Koodit saattavat sisältää tietoa, kuten URL-linkkejä, 
sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita.

Voit lukea ja avata viivakoodeja painamalla -näppäintä 
ja valitsemalla Toimisto > Viivakoodi.

Lue koodi valitsemalla Lue koodi. Aseta koodi näytön 
punaisten viivojen väliin. Viivakoodi yrittää lukea ja 
avata koodin, ja koodin sisältämä tieto tulee näyttöön.

Voit tallentaa luetut tiedot valitsemalla Valinnat > 
Tallenna. Laite tallentaa tiedot .bcr-muodossa.

Jos haluat tarkastella aiemmin tallennettua avattua 
kooditietoa, valitse päänäkymässä Tallennetut. Voit 
avata koodin painamalla -näppäintä.

Avattua kooditietoa tarkasteltaessa erilaiset linkit, URL-
linkit, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet näkyvät 
kuvakkeina näytön yläosassa siinä järjestyksessä, missä 
ne esiintyvät avatussa koodissa.

Kun olet lukenut koodin, valitse Valinnat ja jokin 
seuraavista:

Lue uusi koodi – Voit lukea uuden koodin.

Avaa linkki – Voit avat

Lisää kirjanmerkkeihin
Web-sovelluksen kirjan

Luo viesti – Voit lähett
sähköpostiviestin yhtee

Lisää osoitekirjaan – V
sähköpostiosoitteen tai
sovellukseen.

Soita – Voit soittaa puh

Käytettävissä olevat vai
korostetun linkin mukaa

Virran säästämiseksi lai
Viivakoodi-sovellusta e
näppäimiä ei ole painet
koodien lukemista tai ta
tarkastelua painamalla 
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selle valintanäppäimelle 
kealle valintanäppäimelle 
ntojen (jotka ovat käytettävissä 
amisesta on kohdassa 

miustilassa näkyvän kellon, 
 valitse Sovellukset > Kello > 
> Kellon tyyppi > Analoginen 

vehdystekstin kuvaksi tai 
-näppäintä ja valitse 
> Puhelin > Yleiset 
ti/-tunnus.
valikon näkymän, valitse 
> Muuta näkymää > 

o.
ävalikon uudelleen, valitse 
> Siirrä, Siirrä kansioon tai 
ä harvoin tarvittavat sovellukset 

 usein tarvittavat sovellukset 
Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi
Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi 
toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. 
Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteesi asetukset 
on ehkä määritetty palveluntarjoajan palveluiden mukaan. 
kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden 
muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämän oppaan kuvat voivat olla erilaisia kuin 
laitteen näyttö.
• Lisätietoja siirtymisestä valmiustilan näytöstä 

useimmin käyttämiisi sovelluksiin nopeasti on 
kohdassa ”Aktiivinen valmiustila”, s. 113.

• Lisätietoja valmiustilassa 
näkyvän taustakuvan tai 
näytönsäästäjän 
vaihtamisesta on 
kohdassa ”Laitteen 
ulkoasun muuttaminen”, 
s. 113.

• Jos haluat mukauttaa 
soittoääniä, katso 
”Profiilit – äänten 
asettaminen”, s. 112, ja 
”Soittoäänten liittäminen 
osoitekortteihin”, s. 62.

• Lisätietoja keskimmäi
ja vasemmalle sekä oi
määritettyjen pikavali
valmiustilassa) muutt
”Valmiustila”, s. 121. 

• Jos haluat vaihtaa val
paina -näppäintä ja
Valinnat > Asetukset
tai Digitaalinen.

• Jos haluat vaihtaa ter
animaatioksi, paina 
Työkalut > Asetukset
asetukset > Terv.teks

• Jos haluat vaihtaa pää
päävalikosta Valinnat
Ruudukko tai Luettel

• Jos haluat järjestää pä
päävalikosta Valinnat
Uusi kansio. Voit siirtä
kansioihin ja sijoittaa
päävalikkoon.
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 profiilin, valitse Valinnat > 

istaa laitteen käyttämisen ilman 
line-profiili otetaan käyttöön, 
rkkoon katkeaa, kuten kentän 
ta  näkyy. Kaikki langattoman 
teeseen ja laitteesta on estetty. 
ejä, ne tallentuvat Lähtevät-
apahtuvaa lähettämistä varten.

äytössä, voit käyttää laitetta ilman 

line-profiili on käytössä, et 
nottaa puheluja tai käyttää 

tka edellyttävät yhteyttä 
on. Laitteeseen ohjelmoituun 
roon soittaminen voi silti 
a puheluja vasta, kun olet ensin 
innon käyttöön vaihtamalla 
 lukittu, anna suojakoodi.

-profiilin käyttöön, voit silti 
verkkoa (jos se on käytettävissä) 
 lukemiseen tai Internet-selailuun. 
ia asiaankuuluvia 
ostaessasi ja käyttäessäsi 
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Profiilit – äänten 
asettaminen

Voit asettaa ja mukauttaa soittoääniä, viestien 
merkkiääniä ja muita ääniä erilaisia tilanteita, 
käyttöympäristöjä tai soittajaryhmiä varten painamalla 

-näppäintä ja valitsemalla Työkalut > Profiilit.

Voit vaihtaa profiilin painamalla -näppäintä 
valmiustilassa. Selaa sen profiilin kohdalle, jonka 
haluat ottaa käyttöön, ja valitse OK.

Jos haluat muokata profiilia, paina -näppäintä ja valitse 
Työkalut > Profiilit. Selaa profiilin kohdalle ja valitse 
Valinnat > Muokkaa. Selaa muutettavan asetuksen 
kohdalle ja paina -näppäintä, jolloin avautuu 
valintaluettelo. Muistikortille tallennettujen äänten 
kohdalla näkyy -symboli. Voit selata ääniluetteloa ja 
kuunnella ääniä ennen valintaa. Voit lopettaa äänen 
kuuntelun painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kun valitset ääntä, Soittoäänihaku-vaihtoehdolla voit 
avata kirjanmerkkiluettelon. Voit valita kirjanmerkin, 
muodostaa yhteyden Web-sivulle ja hakea ääniä.

Jos haluat, että laite sanoo soittajan nimen, kun puhelu 
saapuu, valitse Valinnat > Muokkaa > Sano soittajan 
nimi > Käytössä. Soittajan nimen on oltava tallennettuna 
Osoitekirja-sovellukseen.

Jos haluat luoda uuden
Luo uusi.

Offline-profiili
Offline-profiili mahdoll
verkkoyhteyttä. Kun off
yhteys langattomaan ve
voimakkuuden symbolis
puhelimen signaalit lait
Jos yrität lähettää viest
kansioon myöhemmin t

Kun offiline-profiili on k
(U)SIM-korttia.

 Tärkeää: Kun off
voi soittaa tai vastaa
muita toimintoja, jo
matkapuhelinverkko
viralliseen hätänume
onnistua. Voit soitta
ottanut puhelintoim
profiilin. Jos laite on

Kun olet ottanut offline
käyttää langatonta lähi
esimerkiksi sähköpostin
Muista noudattaa kaikk
turvavaatimuksia muod
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teyden ja hakea lisää teemoja, 

käyttöön, selaa sen kohdalle ja 
. Jos haluat esikatsella teemaa 
, valitse Valinnat > Esikatselu.

aa, selaa teeman kohdalle ja 
kaa. Voit muuttaa Taustakuva- 
sia.

un teeman alkuperäiset 
t > Palauta alkuper. 

iustila
t nopeasti valita useimmin 
letusarvon mukaan käytössä 

n valmiustilan käyttöön tai 
a -näppäintä, valitse 

Puhelin > Valmiustila > 
 paina -näppäintä.
langatonta lähiverkkoyhteyttä. Katso ”Langaton 
lähiverkko”, s. 92.

Voit poistua offline-profiilista painamalla -näppäintä 
ja valitsemalla toisen profiilin. Langattomat yhteydet 
tulevat jälleen käyttöön (jos kentän voimakkuus on 
riittävä). Jos Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön 
ennen offline-profiiliin siirtymistä, yhteys poistuu 
käytöstä. Bluetooth-yhteys tulee automaattisesti 
uudelleen käyttöön offline-profiilin käytön 
lopettamisen jälkeen. Katso ”Asetukset”, s. 96.

Laitteen ulkoasun 
muuttaminen

Jos haluat muuttaa näytön ulkoasua, kuten taustakuvaa 
ja kuvakkeita, paina -näppäintä ja valitse Työkalut > 
Teemat. Käytössä olevan teeman kohdalla näkyy 

-symboli. Teemat-sovelluksessa voit ryhmitellä yhteen 
elementtejä muista teemoista tai valita kuvia Galleria-
sovelluksesta ja muokata teemoja lisää. Yhteensopivalla 
muistikortilla (jos se on asetettu laitteeseen) olevien 
teemojen kohdalla näkyy -symboli. Muistikortilla 
olevat teemat eivät ole käytettävissä, jos muistikortti ei ole 
laitteessa. Jos haluat käyttää muistikortille tallennettuja 
teemoja ilman muistikorttia, tallenna teemat ensin 
laitteen muistiin.

Jos haluat avata selainyh
valitse Teemahaku.

Jos haluat ottaa teeman 
valitse Valinnat > Käytä
ennen sen käyttöönottoa

Jos haluat muokata teem
valitse Valinnat > Muok
ja Virransäästäjä -asetuk

Jos haluat palauttaa valit
asetukset, valitse Valinna
muokatessasi teemaa.

Aktiivinen valm
Valmiustilan näytöstä voi
käyttämäsi sovellukset. O
on aktiivinen valmiustila.

Jos haluat ottaa aktiivise
poistaa sen käytöstä, pain
Työkalut > Asetukset > 
Aktiivinen valmiustila ja
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Aktiivinen valmiustila 
tulee näyttöön siten, että 
oletussovellukset näkyvät 
näytön yläosassa ja 
kalenterin, tehtävälistan 
ja soittimen tapahtumat 
niiden alapuolella.

Selaa sovelluksen tai 
tapahtuman kohdalle 
ja paina -näppäintä.

Valmiustilassa käytettävissä 
olevia selausnäppäimen 
vakiopikavalintoja ei voi käyttää 
aktiivisessa valmiustilassa.

Jos haluat muuttaa oletuksena olevia sovellusten 
pikavalintoja, paina -näppäintä, valitse Työkalut > 
Asetukset > Puhelin > Valmiustila > Akt. valmiustilan 
sov. ja paina -näppäintä.

Jotkin pikavalinnat voivat olla kiinteitä, eikä niitä 
voi muuttaa.
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 profiilien aloituksen laajennetut 
ainamalla  ja valitsemalla 
rofiilit. Laite luo äänitunnisteet 
arten. Kun haluat 
ikomentoja, pidä oikeaa 
na valmiustilassa ja sano 

to on listassa näkyvä 
imi.

tteloon valitsemalla Valinnat > 
lisätä toisen äänikomennon 
tä varten, valitse Valinnat > 
ita uusi äänikomento tekstinä. 
miä tai lyhenteitä.

een syntetisoiman 
linnat > Toisto.

omentojen asetuksia, valitse 
s haluat poistaa käytöstä 
taa tunnistamansa 
ot laitteessa valittuna olevalla 

attori > Ei käytössä. Voit nollata 
at komennot (esimerkiksi silloin, 

vaihtuu) valitsemalla Poista 
Työkalut

Multimedia-näppäin

Voit avata multimedianäppäimelle määritetyn 
oletuspikavalinnan pitämällä -näppäintä painettuna. 
Voit avata multimediasovellusten luettelon painamalla 

-näppäintä. Voit avata haluamasi sovelluksen 
selausnäppäimellä. Jos haluat poistua luettelosta 
valitsematta sovellusta, paina -näppäintä.

Voit vaihtaa pikanäppäimiä valitsemalla ensin  ja 
sitten . Jos haluat vaihtaa sovelluksia, jotka tulevat 
näkyviin painamalla -näppäintä, valitse Ylös, 
Vasemmalle, Keskelle tai Oikealle ja sen jälkeen 
haluamasi sovellus.

Jotkin pikavalinnat voivat olla kiinteitä, eikä niitä 
voi muuttaa.

Äänikomennot

Voit ohjata laitetta äänikomennoilla. Lisätietoja laitteen 
tukemista laajennetuista äänikomennoista on kohdassa 
”Äänivalinta”, s. 64.

Voit ottaa sovellusten tai
äänikomennot käyttöön p
Työkalut > Äänikom. > P
sovelluksia ja profiileita v
käyttää laajennettuja ään
valintanäppäintä painettu
äänikomento. Äänikomen
sovelluksen tai profiilin n

Voit lisätä sovelluksia lue
Uusi sovellus. Jos haluat 
sovelluksen käynnistämis
Muuta komentoa ja kirjo
Älä käytä hyvin lyhyitä ni

Jos haluat kuunnella laitt
äänitunnisteen, valitse Va

Jos haluat muuttaa äänik
Valinnat > Asetukset. Jo
syntetisaattorin, joka tois
äänitunnisteet ja komenn
kielellä, valitse Syntetisa
äänentunnistuksen oppim
kun laitteen pääkäyttäjä 
äänimuutokset.
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yhteysosoite, jota käytetään 
 palvelimeen.

na palvelimen URL-osoite.

n portin numero.

a – Anna käyttäjänimi ja salasana.

luat ottaa käyttöön 
noton tästä palvelimesta, 

Jos haluat, että laite kysyy 
limesta vastaanotettavan 
istä, valitse Ei.

t valita, käytetäänkö verkon 

sten hallinta

 valitse Työkalut > Sovell. hall.. 
 kahdentyyppisiä sovelluksia ja 
t seuraavat:
jotka perustuvat Java™-
 tarkennin on .jad tai .jar ( ). 

töjärjestelmään sopivat sovellukset 
 Asennustiedostojen tarkennin on 
ä Nokia-laitetta varten 
Ty
ök

al
ut
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Laitehallinta

Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Laitehall.. 
Voit saada palvelinprofiileja ja erilaisia palveluasetuksia 
palveluntarjoajalta tai yrityksen tietohallinto-osastolta. 
Näitä palveluasetuksia voivat olla datayhteyksien 
yhteysosoiteasetukset ja muut laitteen eri sovellusten 
käyttämät asetukset.

Voit muodostaa yhteyden palvelimeen ja vastaanottaa 
laitteen palveluasetukset selaamalla profiilin kohdalle 
ja valitsemalla Valinnat > Aloita määritys.

Kun haluat sallia tai estää palveluasetusten 
vastaanottamisen palveluntarjoajilta, valitse 
Valinnat > Kokoonpano tai Ei kokoonpanoa.

Palvelinprofiilin asetukset
Saat oikeat asetukset palveluntarjoajalta. 

Palvelimen nimi – Anna määrityspalvelimen nimi.

Palvelintunnus – Anna määrityspalvelimen 
yksilöllinen tunnus.

Palvelimen salasana – Anna salasana, jolla palvelin 
tunnistaa laitteen.

Yhteystyyppi – Valitse palvelinyhteydessä 
käytettävä yhteystyyppi: Internet tai Bluetooth.

Yhteysosoite – Valitse 
muodostettaessa yhteys

Palvelimen osoite – An

Portti – Anna palvelime

Käyttäjänimi ja Salasan

Salli määritys – Jos ha
palveluasetusten vastaa
valitse Kyllä.

Hyv. kaikki pyynnöt – 
vahvistusta ennen palve
kokoonpanon hyväksym

Verkon tarkistus – Voi
tarkistusta.

Sovellu

Paina -näppäintä ja
Laitteeseen voi asentaa
ohjelmistoja. Tyypit ova
• J2ME™-sovellukset, 

tekniikkaan ja joiden
• Muut Symbian-käyt

ja ohjelmistot ( ).
.sis. Asenna vain tät
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uksen varmenteen tietoja 
> Näytä varmenne. Katso 
a”, s. 128.
, joka sisältää päivityksen tai 
a olevaan sovellukseen, voit 
n sovelluksen vain, jos sinulla 
ustiedosto tai täydellinen 
sta ohjelmapaketista. Jos haluat 

n sovelluksen, poista sovellus ja 
lkuperäisestä asennustiedostosta 

tamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. 
oi pyytää hakemaan sen. Jos 
e määritetty yhteysosoitetta, 
aan yhteysosoitteen. Kun haet 

ehkä antamaan käyttäjänimen 
elle pääsyä varten. Saat ne 
lta tai valmistajalta.
ainamalla -näppäintä 
ut > Sovell. hall.. Voit 
asennustiedoston laitteen 
rtilta (jos se on asetettu 
-sovelluksella tai valita 
a avata viestin, joka 
ston.
ovelluksessa Valinnat > Asenna. 
sissa asennustiedoston kohdalle 
painamalla -näppäintä.
suunniteltuja ohjelmia. Ohjelmistojen toimittajat 
viittaavat usein tämän tuotteen viralliseen 
mallinumeroon.

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta 
tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai lähettää 
siihen multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai 
Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta. Voit asentaa 
sovelluksen laitteeseen Nokia PC Suite -ohjelmiston Nokia 
Application Installer -sovelluksen avulla. Jos käytät 
Microsoft Windowsin Resurssienhallintaa tiedoston 
siirtämiseen, tallenna tiedosto muistikortille 
(paikallislevylle).

Sovellusten ja ohjelmistojen 
asentaminen

 tarkoittaa .sis-sovellusta,  Java-sovellusta,  
sitä, että sovellusta ei ole asennettu kokonaan, ja  sitä, 
että sovellus on asennettu yhteensopivalle muistikortille.

 Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä 
peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten 
Symbian-allekirjoitettuja tai Java VerifiedTM 
-testattuja sovelluksia.

Huomioi seuraavat asiat ennen asennusta:
• Katso sovelluksen tyyppi, versionumero ja toimittaja 

tai valmistaja valitsemalla Valinnat > Näytä tiedot.

• Voit tarkastella sovell
valitsemalla Valinnat
”Varmenteiden hallint

• Jos asennat tiedoston
korjauksen jo olemass
palauttaa alkuperäise
on alkuperäinen asenn
varmuuskopio poistetu
palauttaa alkuperäise
asenna se uudelleen a
tai varmuuskopiosta.

• Java-sovellusten asen
Jos se puuttuu, laite v
sovellusta varten ei ol
laite kehottaa valitsem
.jar-tiedostoa, joudut 
ja salasanan palvelim
sovelluksen toimittaja

1 Etsi asennustiedosto p
ja valitsemalla Työkal
vaihtoehtoisesti etsiä 
muistista tai muistiko
laitteeseen) Tied.hall.
Viestit > Saapuneet j
sisältää asennustiedo

2 Valitse Sovell. hall. -s
Selaa muissa sovelluk
ja käynnistä asennus 
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 muistin määrän varmistamiseksi 
tiedostot yhteensopivaan 
C Suite -ohjelmiston avulla ja 
 laitteen muistista 
la. Katso ”Tiedostonhallinta”, s. 22. 
tin liite, poista viesti Viestit-
kansiosta.

hjelmistojen 

ohdalle ja valitse Valinnat > 
 valitsemalla Kyllä.

it asentaa sen uudelleen vain, 
en ohjelmapaketti tai täydellinen 
ta ohjelmapaketista. Jos poistat 
llä ohjelmalla luotuja 
oi enää avata.

yttää poistamaasi ohjelmistoa tai 
imimasta. Yksityiskohtaisia tietoja 
aketin dokumentaatiossa.

ukset ja jokin seuraavista:

– Valitsemalla tämän voit tarkistaa 
n sovelluksen asentamista.
Ty
ök
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Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen 
edistymistä koskevaa tietoa. Jos asennat sovellusta, 
jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, 
laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet 
varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen etsimällä sen 
valikosta ja painamalla -näppäintä.

Jos haluat muodostaa verkkoyhteyden ja katsoa sovellusta 
koskevia lisätietoja, valitse Valinnat > Siirry Web-osoitt., 
jos se on käytettävissä.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu 
tai poistettu ja milloin, valitse Valinnat > Näytä loki.

Voit lähettää asennuslokin asiakastukeen, jotta siellä 
nähtäisiin, mitä ohjelmia on asennettu tai poistettu, 
valitsemalla Valinnat > Lähetä loki > Tekstiviesti 
tai Sähköposti (valittavissa vain, jos oikeat 
sähköpostiasetukset ovat käytössä).

 Tärkeää: Laitteessa voi olla vain yksi 
virustentorjuntasovellus kerrallaan. Useampi kuin 
yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi 
vaikuttaa laitteen suorituskykyyn tai estää laitteen 
toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, 
asennustiedostot (.sis) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot 
voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen 

tallentamisen. Riittävän
varmuuskopioi asennus
tietokoneeseen Nokia P
poista asennustiedostot
tiedostonhallinnan avul
Jos .sis-tiedosto on vies
sovelluksen Saapuneet-

Sovellusten ja o
poistaminen
Selaa ohjelmapaketin k
Poista. Vahvista valinta

Jos poistat ohjelman, vo
jos sinulla on alkuperäin
varmuuskopio poistetus
ohjelmapaketin, kyseise
dokumentteja ei ehkä v

Jos toinen ohjelmisto kä
sen osaa, se voi lakata to
on asennetun ohjelmap

Asetukset
Valitse Valinnat > Aset

Varment. online-tark. 
online-varmenteet enne
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yttöaikaa tai pidentää 
soa, valitse käyttöavain, joka 
Valinnat > Hae käyttöavain. 
ittää, jos Web-palveluviestien 
stä. Katso ”Web-palveluviestit”, 

htaisia tietoja, kuten avaimen 
 lähettämisvalmiutta koskevia 
avaimen kohdalle ja painat 
Oletus-Web-osoite – Määritä online-varmenteiden 
tarkistuksessa käytettävä oletusosoite.

Jotkin Java-sovellukset saattavat edellyttää puhelun 
soittamista, viestin lähettämistä tai verkkoyhteyden 
muodostamista johonkin tiettyyn yhteysosoitteeseen 
lisätietojen tai -komponenttien hakemista varten. Selaa 
Sovell. hall.-päänäkymässä sovelluksen kohdalle, valitse 
Valinnat > Sovell. asetukset ja muuta kyseisen 
sovelluksen asetuksia.

Tekijänoikeussuojattujen 
tiedostojen käyttöavaimet

Jos haluat tarkastella laitteeseen tallennettuja 
käyttöavaimia, paina -näppäintä ja valitse Työkalut > 
Käyttöav. ja jokin seuraavista:

Voimassa – Voit tarkastella yhteen tai useaan 
mediatiedostoon kytkettyjä avaimia sekä avaimia, 
joiden voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.

Ei voimassa – Voit tarkastella avaimia, jotka eivät ole 
voimassa. Joko mediatiedoston käyttöaika on umpeutunut 
tai laitteessa on suojattu mediatiedosto, mutta siihen ei 
ole kytketty käyttöavainta.

Ei käytössä – Voit tarkastella avaimia, joihin ei 
laitteessa ole kytketty mediatiedostoja.

Kun haluat ostaa lisää kä
mediatiedoston käyttöjak
ei ole voimassa, ja sitten 
Käyttöavaimia ei voi päiv
vastaanotto on pois käytö
s. 52.

Näyttöön tulee yksityisko
kelpoisuutta ja tiedoston
tietoja, kun selaat käyttö

-näppäintä.
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uuttaminen vaikuttaa 
rkkeihin ja erikoismerkkeihin, kun 
ytetään ennustavan tekstinsyötön 

tö – Voit valita ennustavan 
si Käytössä tai Ei käytössä 
ustiloja varten. Ennustavan 
 ei ole saatavissa kaikille kielille.

ervehdysteksti tai -tunnus näkyy 
itteeseen kytketään virta. Valitse 
äyttää oletuskuvaa, Teksti, jos 
dystekstin, tai Kuva, jos haluat 
velluksesta.

oit palauttaa jotkin asetukset 
. Tähän tarvitaan suojakoodi. Katso 
IM”, s. 128. Alkuperäisten arvojen 
irran kytkeytyminen laitteeseen 
okumentit ja tiedostot pysyvät 
As
et

uk
se

t

0

Asetukset
Kun haluat muuttaa asetuksia, paina -näppäintä ja 
valitse Työkalut > Asetukset. Voit avata asetusryhmän 
painamalla -näppäintä. Selaa muutettavan asetuksen 
kohdalle ja paina -näppäintä.

Palveluntarjoaja on ehkä määrittänyt osan pikavalinnoista 
tai kaikki pikavalinnat valmiiksi, etkä voi muuttaa niitä.

Puhelin

Yleiset asetukset
Puhelimen kieli – Laitteen näyttötekstien kielen 
muuttaminen vaikuttaa myös päivämäärän ja ajan 
esitystapaan ja esimerkiksi laskutoimituksissa käytettäviin 
erottimiin. Jos valitset arvon Automaattinen, kieli 
määräytyy SIM-kortilla olevien tietojen mukaan. Kun 
olet vaihtanut näyttötekstien kielen, laite käynnistyy 
uudelleen.

Puhelimen kieli- tai Kirjoituskieli-asetusten 
muuttaminen vaikuttaa jokaiseen laitteen sovellukseen, ja 
muutos pysyy voimassa, kunnes näitä asetuksia muutetaan 
uudelleen.

Kirjoituskieli – Kielen m
käytettävissä oleviin me
kirjoitetaan tekstiä ja kä
sanakirjaa.

Ennustava tekstinsyöt
tekstinsyötön asetuksek
laitteen kaikkia muokka
tekstinsyötön sanakirjaa

Terv.teksti/-tunnus – T
näytössä hetken, kun la
Animaatio, jos haluat k
haluat kirjoittaa terveh
valita kuvan Galleria-so

Alkuper. asetukset – V
alkuperäisiin arvoihinsa
”Suojaus”, ”Puhelin ja S
palauttamisen jälkeen v
voi kestää pitempään. D
ennallaan.
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irkkaus säätyy kuitenkin 

alitse aika, jonka jälkeen 
töön.

litse aika, jonka jälkeen näytön 

n seuraavista:

nsinäytön värimallin. Jos haluat 
rimallin, valitse Valinnat > 
Jos haluat selata erilaisia 
sa, selaa ylös- tai alaspäin 
lausnäppäimellä.

nnen merkkivalon värin. 
aapuneille puheluille ja 
ei-luetuille viesteille. Akun 
ksen arvo voi olla joko 
.

it valita lyhyen animaation, 
nen.

a lyhyen äänen, joka kuuluu, 
Valmiustila
Aktiivinen valmiustila – Voit valita sovelluksiin johtavia 
pikavalintoja valmiustilassa. Katso ”Aktiivinen 
valmiustila”, s. 113.

Vasen valintanäppäin – Voit määrittää pikavalinnan 
vasempaan valintanäppäimeen ( ) valmiustilaa varten.

Oikea valintanäppäin – Voit määrittää pikavalinnan 
oikeaan valintanäppäimeen ( ) valmiustilaa varten.

Akt. valmiustilan sov. – Valitse niiden sovellusten 
pikavalinnat, joiden haluat näkyvän aktiivisessa 
valmiustilassa. Tämä asetus on käytettävissä vain, 
jos Aktiivinen valmiustila on käytössä.

Voit määrittää näppäinpikavalintoja myös keskimmäisen 
valintanäppäimen erilaisille painalluksille. Keskimmäisen 
valintanäppäimen pikavalinnat eivät ole käytettävissä 
aktiivisessa valmiustilassa.

Verkon tunnus – Tämä asetus on käytettävissä vain, jos 
olet vastaanottanut ja tallentanut verkon tunnuksen. 
Valitse Ei käytössä, jos et halua tunnuksen näkyvän.

Näyttö
Valoisuuden tunnistin – Voit säätää näyttöä 
vaaleammaksi tai tummemmaksi. Äärimmäisissä 

valaistusoloissa näytön k
automaattisesti.

Virransäästäjän viive – V
näytönsäästäjä tulee käyt

Valon aikakatkaisu – Va
taustavalo sammuu.

Kannen näyttö
Valitse Muokkaus ja joki

Värimalli – Voit valita ka
esikatsella valitsemasi vä
Esikatselu ja sulje kansi. 
värimalleja esikatselutilas
laitteen sivulla olevalla se

LED-valo – Voit valita ka
Voit valita erilaiset värit s
sähköpostiviesteille sekä 
latausta osoittavan asetu
Käytössä tai Ei käytössä

Sulkemisanimaatio – Vo
joka näkyy, kun suljet kan

Sulkemisääni – Voit valit
kun suljet kannen.
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 teksti, joka lähetetään 
ät puhelun.

 Voit valita kuvan joka näkyy 

Kun valitset asetukseksi Käytössä, 
uhelinnumeroon enintään 
muodostu. Voit lopettaa 
iston painamalla -näppäintä.

ta tämä asetus käyttöön, jos haluat 
en aikaa viimeisen puhelun 

set asetukseksi Käytössä, voit 
tanäppäimelle ( – ) 

meroon pitämällä kyseistä 
na. Katso myös ”Puhelinnumeroon 
lla”, s. 64.

Millä tahansa. Voit vastata 
inamalla mitä tahansa 
 lukuun ottamatta näppäimiä , 

opalvelu) – Tämä asetus näkyy 
ee kahta tilaajanumeroa eli kahta 
mpaa puhelulinjaa haluat käyttää 
stien lähettämiseen. Voit vastata 

luihin riippumatta siitä, kumpi linja 
inja 2, mutta tätä verkkopalvelua 
As
et

uk
se

t
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Avausääni – Voit valita lyhyen äänen, joka kuuluu, 
kun avaat kannen laitteen ollessa valmiustilassa.

Valitse Puhelut ja valitse sitten jokin seuraavista:

Vastaa avaamalla kansi – Valitse Ei tai Kyllä.

Kun kansi suljetaan – Valitse Lopeta puhelu tai 
Ota kaiutin käyttöön.

Puhelu

Oman nron lähetys – Voit määrittää, näkeekö henkilö, 
jolle soitat, puhelinnumerosi vai ei, valitsemalla Kyllä tai 
Ei. Muussa tapauksessa palveluntarjoaja voi määrittää 
arvon, kun tilaat verkkopalvelun. Sopim. mukaan on 
näkyvissä.

Koputuspalvelu (verkkopalvelu) – Jos olet ottanut 
koputuspalvelun käyttöön, verkko ilmoittaa sinulle, kun 
saat uuden puhelun toisen puhelun aikana. Voit tarkistaa, 
onko toiminto käytössä, valitsemalla Tarkista tila. Voit 
ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä 
valitsemalla Ota käyttöön tai Poista käytöstä. 

Puh. hylkäys viestillä – Valitse Kyllä, jos haluat lähettää 
tekstiviestin soittajalle ja kertoa, miksi et voinut vastata 
puheluun. Katso ”Puheluun vastaaminen tai puhelun 
hylkääminen”, s. 69.

Viestin teksti – Kirjoita
tekstiviestinä, kun hylkä

Kuva videopuhelussa –
videon sijasta.

Autom. soitontoisto – 
laite soittaa valittuun p
10 kertaa, jos yhteys ei 
automaattisen soitonto

Tiedot puh. jälkeen – O
laitteen näyttävän hetk
likimääräisen keston.

Pikavalinta – Kun valit
soittaa jollekin pikavalin
määritettyyn puhelinnu
näppäintä alaspainettu
soittaminen pikavalinna

Vastaaminen – Valitse 
saapuvaan puheluun pa
näppäimistön näppäintä

,  ja .

Käytettävä linja (verkk
vain, jos SIM-kortti tuk
puhelulinjaa. Valitse, ku
soittamiseen ja tekstivie
kummankin linjan puhe
on valittu. Jos valitaan L
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 multimediaviestien 
nottamista varten
sovelluksella tapahtuvaa 
jen katselemista varten
ita sähköpostin lähettämistä 

ekä Internet-yhteyden 
.

ta, millaista yhteysosoitetta 
tää. Pyydä palveluntarjoajalta 
eyspalvelujen saatavuudesta 

den asetuksia viestissä 
 ”Data ja asetukset”, s. 52. 
inut määrittää jotkin tai kaikki 
laitteeseen, etkä ehkä voi 
 tai poistaa niitä. Symboli  
ysosoitetta.

kettidatan yhteysosoitetta ja  
hteysosoitetta.

gattomassa lähiverkossa 
en painamalla -näppäintä 
et > Yht.hall. > Käyt. ol. 
ääritä yhteysos..
ei ole tilattu, puheluja ei voi soittaa. Kun linja 2 on valittu, 
 näkyy valmiustilassa.

 Vihje! Voit vaihtaa puhelulinjasta toiseen pitämällä 
-näppäintä painettuna valmiustilassa.

Linjan vaihto – Voit estää linjan valinnan (verkkopalvelu) 
valitsemalla Ei sallittu, jos SIM-korttisi tukee tätä 
toimintoa. Asetuksen muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Yhteys

Datayhteydet ja yhteysosoitteet
Laite tukee pakettidatayhteyksiä, kuten GPRS-yhteyksiä 
GSM-verkossa. Kun käytät laitetta GSM- ja UMTS-
verkoissa, useita datayhteyksiä voi olla aktiivisena 
samanaikaisesti ja yhteysosoitteet voivat käyttää 
samaa datayhteyttä.

Voit käyttää myös langattoman lähiverkon datayhteyttä. 
Katso ”Langaton lähiverkko”, s. 92. Vain yhden 
langattoman lähiverkon yksi yhteys voi olla 
käytössä kerrallaan.

Datayhteyden muodostaminen edellyttää yhteysosoitetta. 
Voit määrittää erilaisia yhteysosoitteita, kuten

• MMS-yhteysosoitteita
lähettämistä ja vastaa

• yhteysosoitteita Web-
WML- tai XHTML-sivu

• Internet-yhteysosoitte
ja vastaanottamista s
muodostamista varten

Tarkista palveluntarjoajal
haluamasi palvelu edellyt
lisätietoja pakettidatayht
ja tilaamisesta.

Yhteysosoitteet
Voit saada yhteysosoittei
palveluntarjoajalta. Katso
Verkko-operaattori on vo
yhteysosoitteet valmiiksi 
muuttaa, luoda, muokata
tarkoittaa suojattua yhte

Symboli  tarkoittaa pa
langattoman lähiverkon y

 Vihje! Voit luoda lan
(WLAN) yhteysosoitte
ja valitsemalla Yhteyd
WLAN > Valinnat > M



12

idaan tarvita datayhteyden 
ja tavallisesti palveluntarjoaja 

 Normaali tai Vahva.

eb-osoite tai 
sen osoite sen mukaan, 
a olet tekemässä.

setukset. Voit muuttaa seuraavia 

 IPv4-asetukset tai 
setukset määräytyvät 

ain IPv4) – Anna laitteen IP-osoite. 

dassa Ensisij. DNS-palvelin 
imen IP-osoite. Anna kohdassa 
oissijaisen DNS-palvelimen IP-
itteet Internet-

äritä proksipalvelimen osoite.

 Anna proksiportin numero.

jan antamia ohjeita.

alitse Kirjoita tai Etsi verkkojen 
emassa olevan verkon, WLAN-
As
et

uk
se

t
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Jos haluat luoda uuden yhteysosoitteen, valitse Valinnat > 
Uusi yhteysosoite. Jos haluat muokata yhteysosoitteen 
asetuksia, valitse Valinnat > Muokkaa. Noudata 
palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Yhteyden nimi – Anna yhteydelle kuvaava nimi.

Siirtotie – Valitse datayhteyden tyyppi.

Vain tietyt asetuskentät ovat käytettävissä sen mukaan, 
millaisen datayhteyden valitset. Täydennä kaikki kentät, 
jotka on merkitty tekstillä Määritettävä tai punaisella 
tähdellä. Muut kentät voi jättää tyhjiksi, ellei 
palveluntarjoaja ole toisin neuvonut.

Datayhteyden käyttö edellyttää, että 
verkkopalveluntarjoaja tukee tätä ominaisuutta 
ja tarvittaessa aktivoi sen SIM-kortille.

Pakettidata

Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Yhteysosoitteen nimi – Saat yhteysosoitteen nimen 
palveluntarjoajalta.

Käyttäjänimi – Käyttäjänimi voidaan tarvita datayhteyden 
muodostamista varten, ja tavallisesti palveluntarjoaja 
antaa sen.

Salasanan kysely – Jos sinun on annettava salasana 
aina kirjautuessasi palvelimeen tai et halua tallentaa 
salasanaasi laitteeseen, valitse Kyllä.

Salasana – Salasana vo
muodostamista varten, 
antaa sen.

Todentaminen – Valitse

Aloitussivu – Kirjoita W
multimediaviestikeskuk
millaista yhteysosoitett

Valitse Valinnat > Lisäa
asetuksia:

Verkon tyyppi – Valitse
IPv6-asetukset. Muut a
valitun verkon mukaan.

Puhelimen IP-osoite (v

DNS-osoite – Anna koh
ensisijaisen DNS-palvel
Toissij. DNS-palvelin t
osoite. Pyydä nämä oso
palveluntarjoajaltasi.

Proksipalv. osoite – Mä

Proksiportin numero –

Langaton lähiverkko

Noudata palveluntarjoa

WLAN-verkon nimi – V
nimiä. Jos valitset jo ol



As
et

uk
se

t

125

suojausasetukset ovat seuraavat:

nustapa: EAP, jos haluat käyttää 
ation protocol) -osasovellusta, 

aluat käyttää salasanaa. Määritä 

AP) – Määritä asetukset 
en ohjeiden mukaisesti.

aettu avain) – Anna salasana. 
ava langattoman lähiverkon 

taanko TKIP (Temporal 
alaus käyttöön.

itussivu.

etukset ja jokin seuraavista:

en IP-osoite (laitteen IP-osoite), 
 IP-osoite), Oletusyhdyskäytävä 

soite – Anna ensi- ja toissijaisen 
eet. Pyydä nämä osoitteet 
ltasi.

soite – Valitse Automaattinen, 
äär..

 jos Tilapäinen on valittu) – Voit 
on (1–11) itse valitsemalla 
verkkotila ja WLAN-suojaustila määräytyvät sen 
langattoman tukiaseman asetusten mukaan.

WLAN-verkkotila – Valitse Tilapäinen, jos haluat luoda 
tilapäisverkon ja antaa laitteiden lähettää ja vastaanottaa 
tietoa suoraan. Langattoman lähiverkon tukiasemaa ei 
tällöin tarvita.

WLAN-suojaustila – Valitse käytettävä salausmenetelmä: 
WEP, 802.1x (ei tilapäisverkoissa) tai WPA/WPA2. Jos 
valitset Avoin verkko -vaihtoehdon, salausta ei käytetä. 
WEP-, 802.1x- ja WPA-toimintoja voidaan käyttää vain, 
jos verkko tukee niitä.

WLAN-suojausasetukset – Anna valitun suojaustilan 
asetukset:

WEP-suojausasetukset ovat seuraavat:

WEP-avain käytössä – Valitse WEP-avaimen numero. 
Voit luoda enintään neljä WEP-avainta. Samat asetukset 
on annettava langattoman lähiverkon tukiasemassa.

Todennustapa – Valitse Avoin tai Jaettu todennustavaksi, 
jota käytetään laitteesi ja langattoman lähiverkon 
tukiaseman välillä.

WEP-avaimen aset. – Määritä asetukset WEP-salaus 
(avaimen pituus), WEP-avaimen muoto (ASCII tai 
Heksadesimaali) ja WEP-avain (WEP-avaimen tiedot 
valitussa muodossa).

802.1x- ja WPA/WPA2-

WPA-tila – Valitse toden
EAP (extensible authentic
tai Esijaettu avain, jos h
sopivat asetukset:

EAP-osasov. aset. (vain E
palveluntarjoajan antami

Esijaettu avain (vain Esij
Sama salasana on annett
tukiasemaan.

TKIP-salaus – Valitse, ote
Key Integrity Protocol) -s

Aloitussivu – Määritä alo

Valitse Valinnat > Lisäas

IPv4-asetukset: Puhelim
Aliverkon peite (aliverkon
(yhdyskäytävä) ja DNS-o
DNS-palvelimen IP-osoitt
Internet-palveluntarjoaja

IPv6-asetukset > DNS-o
Tunnettu tai Käyttäjän m

Tilapäinen kanava (vain,
kirjoittaa kanavan numer
Määritä.
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hdassa SIP-asetukset. Katso 
yhteyden asetukset”, s. 67.

rkko
alitse, näkyykö -symboli silloin, 
 on käytettävissä.

rität kohtaan Näytä tavoit.tiedot 
alita, kuinka usein laite etsii 
gattomia lähiverkkoja ja 

säasetuksia, valitse Valinnat > 
man lähiverkon lisäasetusten 
siteltavaa.

alvelinasetuksia 
isessä asetuksia sisältävässä 
n voitu tallentaa USIM-kortillesi. 
tukset laitteeseen ja voit 
iitä Kokoonpanot-valikossa.
As
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Proksipalv. osoite – Määritä proksipalvelimen osoite.

Proksiportin numero – Anna proksiportin numero.

Pakettidata
Pakettidata-asetukset vaikuttavat kaikkiin 
pakettidatayhteyttä käyttäviin yhteysosoitteisiin.

Pakettidatayhteys – Jos valitset Automaattisesti-
asetuksen ja käyttämäsi verkko tukee pakettidatayhteyttä, 
laite rekisteröityy pakettidataverkkoon. 
Pakettidatayhteyden muodostaminen tapahtuu 
nopeammin. Jos et ole pakettidataverkon peittoalueella, 
laite yrittää aika ajoin muodostaa pakettidatayhteyden. 
Jos valitset Tarvittaessa-asetuksen, laite käyttää 
pakettidatayhteyttä vain, jos käynnistät sitä 
tarvitsevan sovelluksen tai toiminnon.

Yhteysosoite – Yhteysosoitteen nimi tarvitaan silloin, kun 
laitetta käytetään tietokoneen pakettidatamodeemina.

SIP-asetukset
SIP (Session Initiation Protocol) -asetuksia tarvitaan 
tiettyjä SIP-yhteyttä käyttäviä verkkopalveluja (kuten 
videon jakamista) varten. Voit saada asetukset 
erityisessä tekstiviestissä verkko-operaattorilta tai 
palveluntarjoajalta. Voit tarkastella, poistaa tai luoda 

näitä asetusprofiileja ko
myös ”Kahdenkeskisen 

Langaton lähive
Näytä tavoit.tiedot – V
kun langaton lähiverkko

Etsi verkkoja – Jos mää
asetukseksi Kyllä, voit v
käytettävissä olevia lan
päivittää symbolin.

Jos haluat tarkastella li
Lisäasetukset. Langatto
muuttaminen ei ole suo

Kokoonpanot
Voit saada luotettavia p
palveluntarjoajalta erity
viestissä, tai asetukset o
Voit tallentaa nämä ase
tarkastella tai poistaa n
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ksen antamalla suojakoodin.

lut laitteeseen ohjelmoituun 
 voivat olla mahdollisia.

tteen käsin painamalla 
ntoluettelo avautuu. 
n.

it asettaa laitteen pyytämään 
ton uusi SIM-kortti asetetaan 

ä luetteloa SIM-korteista, jotka 
rteiksi.

oit määrittää ne henkilöt, joille 
t soittaa sinulle (verkkopalvelu).

 käyttäjäryhmään, puhelut 
 viralliseen hätänumeroon 

it asettaa laitteen näyttämään 
ät SIM-kortin palvelua 

nasto

 koodeista, ota yhteys 

uojaa SIM-kortin luvattomalta 
umeroa) toimitetaan tavallisesti 
äppäilet PIN-koodin väärin 
Päivä ja aika

Katso ”Kellon asetukset”, s. 19, ja kieliasetukset kohdassa 
”Yleiset asetukset”, s. 120.

Suojaus

Puhelin ja SIM
PIN-koodin kysely – Kun tämä toiminto on käytössä, laite 
pyytää koodin aina, kun laitteeseen kytketään virta. Kaikki 
SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poistamista 
käytöstä. Katso ”PIN- ja suojakoodien sanasto”, s. 127.

PIN-koodi, PIN2-koodi ja Suojakoodi – Voit muuttaa 
suojakoodin, PIN-koodin ja PIN2-koodin. Näissä koodeissa 
voi olla vain numeroita 0–9. Jos unohdat jonkin näistä 
koodeista, ota yhteys palveluntarjoajaan. Katso ”PIN- ja 
suojakoodien sanasto”, s. 127.

Huomaa, ettei hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja 
saa käyttää. Näin vältetään tahattomat hätäpuhelut.

Automaatt. lukitus – Voit määrittää ajan, jonka 
jälkeen laite lukittuu automaattisesti. Jos haluat 
ottaa automaattisen lukituksen pois käytöstä, 
valitse Ei käytössä.

Voit avata laitteen lukitu

Kun laite on lukittu, puhe
viralliseen hätänumeroon

 Vihje! Voit lukita lai
-näppäintä. Kome

Valitse Lukitse puheli

Lukitse, jos eri SIM – Vo
suojakoodia, kun tuntema
laitteeseen. Laite ylläpitä
se tunnistaa omistajan ko

Rajattu käytt.ryhmä – V
voit soittaa ja jotka voiva

Kun puhelut on rajoitettu
laitteeseen ohjelmoituun
voivat olla mahdollisia.

SIM-palv. vahvistus – Vo
vahvistusviestit, kun käyt
(verkkopalvelu).

PIN- ja suojakoodien sa

Jos unohdat jonkin näistä
palveluntarjoajaan.

PIN-koodi – Tämä koodi s
käytöltä. PIN-koodi (4–8 n
SIM-kortin mukana. Jos n
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allinta
 eivät takaa turvallisuutta, vaan 
n ohjelmien alkuperä.

 päänäkymässä on lueteltu 
yöntäjän varmenteet. Painamalla 

n luettelon henkilökohtaisista 
n.

 on käytettävä, jos haluat 
rkkopankkiin tai johonkin muuhun 

een silloin, kun toimintaan liittyy 
jen siirtämistä. Käytä niitä myös 
ntää virusten ja muiden 
 vaaraa ja varmistaa ohjelmien 
sa ja asennettaessa.

armenteiden käyttö pienentää 
lmien asentamiseen liittyviä 
ti, niitä on käytettävä oikein, 
t turvallisuutta. Varmenteen 

isenaan anna mitään suojaa; 
tasovelluksessa on oltava oikeita, 
varmenteita, jotta turvallisuus 
t ovat voimassa vain rajoitetun 
la on merkintä Varmenne ei ole 
armenne ei vielä voimassa, 
a voimassa, tarkista, että 
 ja kellonaika ovat oikeat.
As
et
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kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Lukituksen 
avaamiseen tarvitaan PUK-koodi.

UPIN-koodi – Tämä koodi voidaan toimittaa USIM-kortin 
mukana. USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, 
jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.

PIN2-koodi – Tämä koodi (4–8 numeroa) toimitetaan 
joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan joidenkin 
laitteen toimintojen käyttämiseen.

Suojakoodi (turvakoodi) – Tämän koodin (5 numeroa) 
avulla voidaan laite suojata luvattomalta käytöltä. 
Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Voit estää laitteen 
luvattoman käytön muuttamalla suojakoodin. Pidä koodi 
omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään 
laitteesta. Jos unohdat koodin, ota yhteys 
palveluntarjoajaan.

PUK- ja PUK2-koodit – Näitä koodeja (8 numeroa) 
tarvitaan lukittuneen PIN-koodin tai PIN2-koodin 
muuttamiseen Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, 
pyydä ne siltä operaattorilta, jonka SIM-kortti 
laitteessa on.

UPUK-koodi – Tätä koodia (8 numeroa) tarvitaan 
lukittuneen UPIN-koodin muuttamiseen. Jos koodia ei tule 
USIM-kortin mukana, pyydä se siltä palveluntarjoajalta, 
jonka USIM-kortti laitteessa on.

Varmenteiden h
Digitaaliset varmenteet
niiden avulla tarkistetaa

Varmenteiden hallinnan
laitteeseen tallennetut m

-näppäintä saat esii
varmenteista, jos niitä o

Digitaalisia varmenteita
muodostaa yhteyden ve
sivustoon tai etäpalvelim
luottamuksellisten tieto
silloin, kun haluat vähe
ilkivaltaisten ohjelmien
aitouden niitä ladattaes

 Tärkeää: Vaikka v
etäyhteyksiin ja ohje
riskejä huomattavas
jotta ne parantaisiva
olemassaolo ei sella
varmenteiden hallin
aitoja ja luotettavia 
paranisi. Varmentee
ajan. Jos varmenteel
enää voimassa tai V
vaikka sen pitäisi oll
laitteen päivämäärä
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een kohdalle ja valitse 
etukset. Varmenteen mukaan 
velluksista, jotka voivat 

etta. Esimerkiksi:

ä – Varmenne pystyy 
mbian-sovelluksen alkuperän.

nne pystyy varmentamaan 

yllä – Varmenne pystyy 
a-sovelluksen alkuperän.

, valitse Valinnat > Muuta 

 objektia
jatuissa musiikkitiedostoissa voi 
litse, voiko tunnuksen lähettää 

a silloin, kun lähetät tiedoston 
usiikkitiedoston toimittaja voi 
a tunnuksen avulla.

et
n asennettuja EAP-
velu). Joissakin Internet-
äytetään langatonta 
Varmista aitous – tarkista varmenteen tiedot

Voit olla varma palvelimen aitoudesta vain, kun palvelimen 
varmenteen allekirjoitus ja voimassaoloaika on tarkistettu.

Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole 
oikeaa varmennetta.

Voit tarkistaa varmennetiedot selaamalla varmenteen 
kohdalle ja valitsemalla Valinnat > Varmennetiedot. 
Kun avaat varmennetiedot, laite tarkistaa varmenteen 
voimassaolon ja näyttöön voi tulla jokin seuraavista 
ilmoituksista:

Varmenne ei ole luotettu – Et ole määrittänyt 
mitään sovellusta käyttämään varmennetta. Katso 
”Luottamusasetusten muuttaminen”, s. 129.

Varmenne ei ole enää voimassa – Valitun varmenteen 
voimassaoloaika on päättynyt.

Varmenne ei vielä voimassa – Valitun varmenteen 
voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.

Varmenne vioittunut – Varmennetta ei voi käyttää. 
Ota yhteys varmenteen myöntäjään.

Luottamusasetusten muuttaminen

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit 
todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne 
todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Selaa myöntäjän varment
Valinnat > Luottamusas
näyttöön tulee luettelo so
käyttää valittua varmenn

Symbian-asennus > Kyll
varmentamaan uuden Sy

Internet > Kyllä – Varme
palvelimia.

Sovelluksen asennus > K
varmentamaan uuden Jav

Jos haluat muuttaa arvoa
luott.aset..

Seuraa suojattua
Joissakin tekijänoikeussuo
olla tapahtumatunnus. Va
musiikkitiedoston mukan
tai välität sen edelleen. M
seurata tiedostojen jakelu

EAP-osasovelluks
Voit tarkastella laitteesee
osasovelluksia (verkkopal
yhteysosoitteissa, joissa k
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itset palveluntarjoajalta saatavan 

yttöön tai poistaa sen käytöstä 
ön tai Poista. Voit tarkistaa, 

, valitsemalla Tarkista tila. 
kaikkiin puheluihin, myös 

irto eivät voi olla käytössä 

ittuna, puhelut tiettyihin virallisiin 
olla mahdollisia.

automaattisesti GSM- ja UMTS-
erkon merkkinä näkyy -symboli 

erkon merkkinä on -symboli.

vain, jos operaattori tukee 
tettävä verkko. Jos valitset 
hdon, laite käyttää GSM- tai 
ttisesti verkon parametrien 
jen tarjoajien välisten 
 perusteella. Lisätietoja 
ltasi.
As
et

uk
se

t
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lähiverkkoa siirtotienä ja WPA-suojaustilaa, käytetään 
osasovelluksia todentamiseen.

Soitonsiirto

Soitonsiirto-toiminnolla voit siirtää saapuvat puhelut 
vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon. Kysy lisätietoja 
palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat, että äänipuhelut siirretään, kun numerosi on 
varattu tai kun hylkäät saapuvia puheluja, valitse 
Numero varattu. Voit tarkistaa, onko toiminto käytössä, 
valitsemalla Tarkista tila. Voit ottaa asetuksen käyttöön 
tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Ota käyttöön 
tai Poista. 

Useita soitonsiirtoasetuksia voi olla käytössä 
samanaikaisesti. Kun kaikki puhelut siirretään, 
symboli  näkyy valmiustilassa.

Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä 
samanaikaisesti.

Puhelunesto

Puhelunesto-toiminnon avulla voit rajoittaa puhelujen 
soittamista ja vastaanottamista laitteella. Jotta voit 

muuttaa asetuksia, tarv
puhelunestosalasanan.

Voit ottaa asetuksen kä
valitsemalla Ota käyttö
onko toiminto käytössä
Puhelunesto vaikuttaa 
datapuheluihin.

Puhelunesto ja soitonsi
samanaikaisesti.

Kun puhelunesto on val
hätänumeroihin voivat 

Verkko

Laite pystyy siirtymään 
verkkojen välillä. GSM-v
valmiustilassa. UMTS-v

Järjestelmätila (näkyy 
tätä tilaa) – Valitse käy
Kaksitoimisuus-vaihtoe
UMTS-verkkoa automaa
ja langattomien palvelu
yhteiskäyttösopimusten
saat verkko-operaattori
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oit asettaa laitteen vastaamaan 
maattisesti viiden sekunnin 

 tyyppinä on Piippaus tai 
 vastaus on poissa käytössä. 
i ole käytettävissä, jos käytössä 

lita, jäävätkö valot palamaan vai 
isuajan jälkeen.

helin, se on aktivoitava 
päintä ja valitse Työkalut > 
> Tekstipuhelin > Käytä 
Operaattorin valinta – Valitse Automaattinen, jos 
haluat asettaa laitteen etsimään ja valitsemaan jonkin 
käytettävissä olevista verkoista, tai Manuaalinen, jos 
haluat valita verkon itse verkkoluettelosta. Jos yhteys käsin 
valittuun verkkoon katoaa, laitteesta kuuluu virheestä 
kertova äänimerkki ja laite pyytää sinua valitsemaan 
verkon uudelleen. Valitulla verkolla täytyy olla 
yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa eli sen 
operaattorin verkon kanssa, jonka SIM-kortti laitteessa on.

 Sanasto: Yhteiskäyttösopimus on kahden tai 
useamman verkkopalveluntarjoajan välinen sopimus, 
joka mahdollistaa sen, että yhden palveluntarjoajan 
palvelujen käyttäjät voivat käyttää toisten 
palveluntarjoajien palveluja.

Solun tunniste – Valitsemalla Näkyy-asetuksen voit 
asettaa laitteen ilmoittamaan, kun sitä käytetään 
MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan perustuvassa 
matkapuhelinverkossa.

Lisälaite

Valitse lisälaite ja sitten jokin seuraavista:

Oletusprofiili – Määritä profiili, joka tulee käyttöön aina, 
kun kytket jonkin tietyn lisälaitteen laitteeseen. Katso 
”Profiilit – äänten asettaminen”, s. 112. 

Automaattinen vast. – V
saapuvaan puheluun auto
kuluttua. Jos soittoäänen
Äänetön, automaattinen
Automaattinen vastaus e
on Tekstipuhelin.

Valot (autosarja) – Voit va
sammuvatko ne aikakatka

Jos käytössä on Tekstipu
laitteessa. Paina -näp
Asetukset > Lisälaitteet
tekstipuhelinta > Kyllä.
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laite ole piilotettu-tilassa.
ovat yhteensopivia.

yden katkaiseminen ei onnistu?

tketty laitteeseen, voit katkaista 
teesta tai poistaa Bluetooth-
litse Yhteydet > Bluetooth > 

näyttöön tulee seuraava viesti: 
sosoitetta ei ole määritetty. 
lut-asetuksissa.? 

tukset. Jos tarvitset ohjeita, ota 
jaan. 

 sotkuisilta?

eran linssiä suojaavat muovikalvot. 
n linssin suojalasi on puhdas. 

uu ääni automaattista tarkennusta 
tettäessä?

isen tarkennuksen linssin liikkeestä 
ntä. Valitse Valinnat > Asetukset > 
vattaessa > Ei käytössä, jos et halua, 
O
ng
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m
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n 
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ai
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m
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Ongelmien ratkaiseminen
Kysymyksiä ja vastauksia
Tunnusluvut

K: Mitkä ovat suoja-, PIN- ja PUK-koodini?

V: Oletussuojakoodi on 12345. Jos unohdat tai 
kadotat suojakoodin, ota yhteys laitteen myyjään.
Jos unohdat tai kadotat PIN- tai PUK-koodin 
tai jos et ole saanut sellaista koodia, ota yhteys 
verkkopalveluntarjoajaan.
Salasanoja koskevia tietoja saat yhteyden tarjoajalta, joka 
voi olla esimerkiksi kaupallinen Internet-palveluntarjoaja, 
langattomien palvelujen tarjoaja tai verkko-operaattori.

Sovellus ei vastaa

K: Miten suljetaan sovellus, joka ei vastaa?

V: Avaa sovelluksenvaihtoikkuna pitämällä -näppäintä 
painettuna. Selaa sovelluksen kohdalle ja sulje sovellus 
painamalla -näppäintä.

Bluetooth-yhteydet

K: Miksi puhelimeni ei löydä ystäväni laitetta?

V: Tarkista, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön 
molemmissa laitteissa.
Tarkista, ettei laitteiden välinen etäisyys ole yli 10 metriä 
ja ettei laitteiden välissä ole seiniä tai muita esteitä.

Tarkista, ettei toinen 
Tarkista, että laitteet 

K: Miksi Bluetooth-yhte

V: Jos toinen laite on ky
yhteyden toisesta lait
yhteyden käytöstä. Va
Ei käytössä.

Selainpalvelut

K: Mitä pitää tehdä, jos 
Hyväksyttävää yhtey
Määritä osoite Palve

V: Lisää oikeat selainase
yhteys palveluntarjoa

Kamera

K: Miksi kuvat näyttävät

V: Poista näyttöä ja kam
Varmista, että kamera

K: Miksi kamerasta kuul
tai optista zoomia käy

V: Zoomin ja automaatt
syntyy mekaanista ää
Optinen zoomaus ku
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rmista myös, että toinen laite on 

ltä?

öön suodattimen, mutta 
aavaa liikennetapahtumaa ei ole 
aluat nähdä kaikki tapahtumat, 
oki > Valinnat > Suodata > 

 kun laitteen muisti on lähes 

, poista säännöllisesti

ksen Saapuneet-, Luonnokset- 

tejä laitteen muistista
ja
via ja valokuvia.

etoja, kalenterimerkintöjä, 
ureita, pelien pistemääriä tai muita 
n sovellukseen ja poista tiedot. 
 kohteita ja näyttöön tulee ilmoitus 
suorittamiseen. Poista ensin 
ynnä. Poista tietoja., yritä 
(pienimmästä alkaen).
että linssin liikkeestä syntyvä mekaaninen ääni kuuluu 
kuvaamisen aikana.

K: Miksi pimeässä kuvatessa yökuvaustilan käytöstä 
syntyy enemmän ääntä kuin normaalin tilan käytöstä?

V: Kun kuvataan pimeässä, kuva-anturin ääni on 
voimakkaampi yökuvaustilaa kuin normaalia tilaa 
käytettäessä, koska yökuvaustila tarjoaa paremman 
kirkkauden. Vastaavasti äänen taso kuvassa tai 
videossa kasvaa.

K: Miksi VGA-videon reunat vaikuttavat rosoisilta, kun videon 
vakautus on käytössä?

V: Kun videon vakautus on käytössä, jokainen videon ruutu 
suurennetaan VGA:ta pienemmästä koosta VGA-kokoon. 
Tämän vuoksi jokaisen ruudun kuvanlaatu on heikompi 
kuin ilman vakautusta kuvatussa videossa.

Näyttö

K: Miksi näytöstä puuttuu pisteitä tai siinä näkyy 
haalistuneita tai kirkkaita pisteitä aina, kun kytken 
laitteeseen virran?

V: Tämä on tyypillistä tämäntyyppiselle näytölle. Joissakin 
näytöissä voi olla pikseleitä tai pisteitä, jotka ovat koko 
ajan toiminnassa tai poissa toiminnasta. Tämä on 
normaalia; se ei ole vika.

Kotiverkko (UPnP)

K: Miksi en voi jakaa tiedostoja muiden laitteiden kanssa?

V: Varmista, että olet määrittänyt kotiverkon asetukset. 
Valitse Yhteydet > Kotiverkko > Jaa sisältöä > 

Sisällön jakaminen. Va
UPnP-yhteensopiva.

Loki

K: Miksi loki näyttää tyhjä

V: Olet ehkä ottanut käytt
yhtään suodatinta vast
kirjautunut lokiin. Jos h
valitse Sovellukset > L
Kaikki viestintä.

Muisti lähes täynnä

K: Mitä voin tehdä silloin,
täynnä?

V: Jotta muisti ei täyttyisi

• viestejä Viestit-sovellu
ja Lähetetyt

• haettuja sähköpostivies
• tallennettuja selainsivu
• Galleria-sovelluksen ku

Jos haluat poistaa yhteysti
puhelulaskureita, hintalask
tietoja, siirry asianomaisee
Jos olet poistamassa useita
Muisti ei riitä toiminnon 
tietoja. tai Muisti lähes tä
poistaa kohteita yksitellen 
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diaviestejä koskevat asetukset on 
tei puhelinnumeroissa tai osoitteissa 
iestit > Valinnat > Asetukset > 

datayhteyden, kun laite käynnistää 

odostamasta datayhteyttä 
ovelluksen ja jonkin seuraavista:
Lykkää hakua – Multimediaviesti-
in haettavaksi myöhemmin 
n, kun olet tarkistanut asetukset). 

keen laitteen täytyy silti lähettää 
 Kun haluat hakea viestin nyt, 
i.
Hylkää viesti – Voit hylätä kaikki 
iestit. Tämän muutoksen jälkeen 

ää ilmoituksia verkkoon, ja 
s poistaa multimediaviestit, 

tämistä sinulle.
to > Ei käytössä – Voit jättää kaikki 
iestit huomioon ottamatta. Tämän 
te ei muodosta multimediaviesteihin 
siä. 

sessä tietokoneeseen esiintyy 

PC Suite -ohjelmisto on asennettu 
 ohjelmisto on toiminnassa. Katso 

vaa Nokia PC Suite -ohjelmiston 
O
ng
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m
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K: Miten voin tallentaa tiedot ennen niiden poistamista?

V: Tallenna tiedot jollakin seuraavista tavoista:

• Tee kaikista tiedoista varmuuskopio yhteensopivaan 
tietokoneeseen Nokia PC Suite -ohjelmistolla.

• Lähetä kuvat sähköpostiosoitteeseesi ja tallenna 
kuvat sitten tietokoneeseen.

• Lähetä tiedot yhteensopivaan laitteeseen Bluetooth-
yhteyden kautta.

• Tallenna tiedot yhteensopivalle muistikortille.

Viestit

K: Miksei henkilön valitseminen onnistu?

V: Osoitekortissa ei ole puhelinnumeroa tai 
sähköpostiosoitetta. Lisää puuttuva tieto 
osoitekorttiin Osoitekirja-sovelluksessa.

Multimediaviestit

K: Mitä pitää tehdä, kun laite ei pysty vastaanottamaan 
multimediaviestiä, koska muisti on täynnä?

V: Tarvittavan muistin määrä näkyy virheilmoituksesta: 
Muisti ei riitä viestin hakemiseen. Poista ensin joitakin 
tietoja. Kun haluat nähdä, millaisia tietoja puhelimeen on 
tallennettu ja paljonko muistia erilaiset tiedot vievät, 
valitse Tied.hall. > Valinnat > Muistin tiedot 

K: Ilmoitus Viestiä haetaan näkyy näytössä hetken aikaa. 
Mitä tapahtuu? 

V: Laite yrittää hakea multimediaviestiä 
multimediaviestikeskuksesta.

Tarkista, että multime
määritetty oikein ja et
ole virheitä. Valitse V
Multimediaviesti.

K: Miten voin katkaista 
sen yhä uudelleen? 

V: Voit estää laitetta mu
valitsemalla Viestit-s
Viestin saapuessa > 
keskus tallentaa viest
(esimerkiksi sen jälkee
Tämän muutoksen jäl
ilmoituksia verkkoon.
valitse Hae viesti het
Viestin saapuessa > 
saapuvat multimediav
laitteen täytyy lähett
multimediaviestikesku
jotka odottavat lähet
Multimedian vast.ot
saapuvat multimediav
muutoksen jälkeen lai
liittyviä verkkoyhteyk

Tietokoneyhteydet

K: Miksi laitteen liittämi
ongelmia?

V: Varmista, että Nokia 
tietokoneeseen ja että
DVD-ROM-levyllä ole
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käyttöopasta. Lisätietoja Nokia PC Suite -ohjelmiston 
käytöstä on Nokia PC Suite -ohjelmiston ohjetoiminnossa 
tai tukisivuilla osoitteessa www.nokia.com.

Langaton lähiverkko

K: Miksi en näe langattoman lähiverkon yhteysosoitetta, 
vaikka tiedän, että olen lähiverkon alueella?

V: Langattoman lähiverkon yhteysosoite voi käyttää 
piilotettua SSID-tunnusta. Voit käyttää piilotettua 
SSID-tunnusta käyttävää verkkoa vain, jos tiedät 
oikean SSID-tunnuksen ja olet luonut Nokia-laitteeseen 
langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoitteen.

K: Miten poistan langattoman lähiverkon käytöstä 
Nokia-laitteessani?

V: Langatonta lähiverkkoa ei voi poistaa käytöstä 
Nokia-laitteessa. Voit vähentää akkuvirran kulutusta 
määrittämällä, että Nokia-laite ei etsi käytettävissä 
olevia verkkoja.

Voit poistaa taustalla tapahtuvan verkkojen etsimisen 
käytöstä seuraavasti:
1 Paina -näppäintä ja valitse Työkalut > Asetukset > 

Yhteys > Langaton lähiverkko.
2 Valitse Etsi verkkoja > Ei koskaan.
3 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Kun kohdan Etsi verkkoja asetukseksi on määritetty 
Ei koskaan, Nokia-laite havaitsee silti käytettävissä 
olevat langattomat lähiverkot, ja voit käyttää niitä 
tavalliseen tapaan. 
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un positiivisen (+) ja negatiivisen (-) 
t ovat metalliliuskojen kaltaisia osia 
a esimerkiksi silloin, kun vara-akku 

 Liitinnapojen joutuminen 
ttaa akkua tai oikosulun 

n tai kylmään paikkaan, esimerkiksi 
umalla tai pakkasella, vähentää akun 
aina pitämään akku +15 °C:n ja 
tilassa. Laite, jossa on kuuma tai 
äisesti toimi huolimatta siitä, että 
Akkujen toimintakyky on erityisen 
:n lämpötiloissa.

oska ne voivat räjähtää. Myös 
räjähtää. Hävitä akut paikallisten 
os mahdollista, kierrätä ne. Akkuja 
en sekaan.

uja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, 
osketuksiin ihon tai silmien kanssa. 
 iho tai silmät välittömästi vedellä 
Ti
et
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 a
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Tietoa akuista
Lataaminen ja purkaminen
Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan 
ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu 
loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti 
tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian 
hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä 
latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä 
ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava 
kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä 
se sitten laitteeseen uudelleen.

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

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

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

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua 
jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, 

suorasta kosketuksesta ak
liitinnavan kanssa. (Nava
akussa.) Näin voi tapahtu
on taskussa tai laukussa.
oikosulkuun voi vahingoi
aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaa
suljettuun autoon kesäku
tehoa ja käyttöikää. Pyri 
+25 °C:n välisessä lämpö
kylmä akku, ei ehkä tilap
akku on täyteen ladattu. 
alhainen reilusti alle 0 °C

Älä heitä akkuja tuleen, k
vahingoittunut akku voi 
määräysten mukaisesti. J
ei saa heittää talousjätte

Älä pura tai revi akun sol
älä päästä akkunestettä k
Mikäli näin käy, huuhtele
tai hakeudu lääkäriin.
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mia 
las ja ylös, 
, 3 ja 
illa.

 Esiin tulee 
esimerkiksi 
10. Käännä 
t ovat 

inen koodi 
 numerosta 

n koodin 
soitteessa 
ycheck 

stiviestillä: 
oodi 

ja lähetä 
0276.

ja ulkomaan operaattorimaksut.

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

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

Hologrammin aitouden 
varmistaminen
1 Kun katsot hologrammitarraa, 

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

2 Kun käännät hologram
vasemmalle, oikealle, a
sinun pitäisi nähdä 1, 2
4 pistettä logon eri sivu

3 Raaputa tarran reunaa.
20-numeroinen koodi, 
123456789198765432
akkua niin, että numero
oikeinpäin. 20-numero
alkaa ylärivillä olevasta
ja jatkuu alariville.

4 Varmista 20-numeroise
aitous noudattamalla o
www.nokia.com/batter
annettuja ohjeita.

Voit tarkastaa aitouden tek
näppäile 20-numeroinen k
(esimerkiksi 
12345678919876543210) 
se numeroon +44 7786 20

Viestistä veloitetaan koti- 

Saat viestin, josta selviää, 
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Entä jos akku ei ole aito?

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

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa 
www.nokia.com/battery. 
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ameran, etäisyyden tunnistimen ja 
n linssit) pehmeällä, puhtaalla ja 

a antennia tai hyväksyttyä 
ymättömät antennit, muutokset 
ahingoittaa laitetta ja voivat 
vien määräysten vastaisia.

dot, jotka haluat säilyttää 
ja kalenterimerkinnät).
ollisen toiminnan varmistamiseksi 
 perustilaan (resetoida) 
alla sen virta ja irrottamalla akku.

tta, akkua, laturia ja mahdollisia 
ei toimi kunnolla, vie se lähimpään 
seen.

lle on merkitty rasti, tarkoittaa, 
nin alueella tuote on toimitettava 
eeseen, kun tuote on käytetty 
ee sekä laitetta että tällä symbolilla 
tä tuotteita ei saa heittää 
ntajätteen joukkoon.

eeseen valvomattomasta jätteiden 
mpäristö- tai terveyshaittojen 
lien jatkuvan uudelleenkäytön 
Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä 
huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään 
takuusuojasi.
• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Puhdista linssit (kuten k
valoisuuden tunnistime
kuivalla kankaalla.

• Käytä vain laitteen oma
vaihtoantennia. Hyväks
tai liitännät saattavat v
olla radiolaitteita koske

• Käytä latureita sisällä.
• Varmuuskopioi aina tie

(esimerkiksi osoitekirja 
• Laitteen parhaan mahd

se kannattaa palauttaa
säännöllisesti katkaisem

Nämä ohjeet koskevat laite
lisälaitteita. Jos jokin laite 
valtuutettuun huoltoliikkee

Hävittäminen

Jäteastia, jonka pää
että Euroopan unio
erilliseen keräyspist
loppuun. Tämä kosk

merkittyjä lisälaitteita. Näi
lajittelemattoman yhdysku

Palauta tuotteet keräyspist
hävittämisestä johtuvien y
ehkäisemiseksi ja materiaa
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edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen 
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta 
viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja 
Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen 
ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa 
tiedoissa osoitteessa www.nokia.com.
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teet

aite, mukaan lukien 
a vajaasti suojatun 
imintaa. Keskustele lääkärin 

n valmistajan kanssa, jos haluat 
tävän hyvin suojattu ulkoisia 
 jos sinulla on muita kysymyksiä. 
veydenhuoltolaitoksissa, kun 
 neuvotaan tekemään niin. 
oltolaitoksissa saatetaan käyttää 
 ulkoisille radiosignaaleille.

istajien suositus on, että puhelin 
:n päässä sydämentahdistimesta, 

n sydämentahdistimelle 
äiriö. Nämä suositukset 
ss Technology Researchin 
n ja suositusten kanssa. 
entahdistin, kannattaa toimia 

tää yli 15,3 cm:n päässä 

taa rintataskussa.
Turvallisuutta koskevia lisätietoja
Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. 
Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta 
laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se 
saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta 
vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Tämä laite täyttää 
radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä 
käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai 
siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun 
käytetään suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se 
ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että 
se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

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

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää 
puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai 
muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska 
niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset lait

Mikä tahansa radiolähetinl
matkapuhelimet, voi haitat
lääketieteellisen laitteen to
tai lääketieteellisen laittee
varmistaa, että laite on riit
radiosignaaleja vastaan tai
Katkaise laitteesta virta ter
kyseisen paikan säännöissä
Sairaaloissa ja terveydenhu
laitteita, jotka ovat herkkiä

Sydämentahdistimet 
Sydämentahdistimien valm
pidetään vähintään 15,3 cm
jotta vältettäisiin puhelime
mahdollisesti aiheuttama h
ovat yhdenmukaisia Wirele
puolueettoman tutkimukse
Henkilöiden, joilla on sydäm
seuraavasti:
• Laite kannattaa aina pi

sydämentahdistimesta.
• Laitetta ei pitäisi kuljet
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rvatyynyn edessä olevalle alueelle tai 
laajenee täyttyessään. Jos 
atkapuhelinlaitteet on asennettu 
tyy, seurauksena voi olla vakavia 

kana on kielletty. Katkaise laitteesta 
n nousemista. Langattomien 
-aluksessa voi vaarantaa ilma-
iritä matkapuhelinverkkoa, ja 

et

kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja 
rkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin 
 joilla ajoneuvon moottori tavallisesti 
an. Tällaisilla alueilla kipinät voivat 
i tulipalon, joka voi johtaa 
pa kuolemaan. Katkaise laitteesta 
emalla bensiinipumppujen lähellä. 
äyttöä koskevia rajoituksia 
olttoaineen jakeluasemilla, 
oksissa ja räjäytystyömailla. 
 useimmiten, mutta ei aina, 
uuluvat veneiden kannenalustilat, 
to- ja varastointitilat, ajoneuvot, 
sua (esimerkiksi propaania tai 
iden ilmassa on kemikaaleja tai 
lyä tai metallijauhoa.
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• Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla 
sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden 
mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

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

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

Ajoneuvot

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

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa 
sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla 
vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan 
takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki 
langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat 
oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai 
räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen 
osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on 
turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta 
mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia 

matkapuhelinlaitteita, tu
alueelle, jolle turvatyyny 
ajoneuvoon asennetut m
väärin ja turvatyyny täyt
vammoja.

Laitteen käyttö lennon ai
virta ennen ilma-aluksee
telelaitteiden käyttö ilma
aluksen toiminnan tai hä
se voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alue

Katkaise laitteesta virta, 
noudata kaikkia kieltome
alueisiin kuuluvat alueet,
kehotetaan sammuttama
aiheuttaa räjähdyksen ta
ruumiinvammoihin tai jo
virta esimerkiksi huoltoas
Noudata radiolaitteiden k
polttoainevarastoissa ja p
kemiallisissa tuotantolait
Räjähdysalttiit alueet on
merkitty selvästi. Niihin k
kemiallisten aineiden siir
joissa käytetään nestekaa
butaania), sekä alueet, jo
hiukkasia, esimerkiksi pö
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muuspaikalla. Älä katkaise 
uvan siihen.

AR)

tää suositukset, jotka koskevat 
le.

iolähetin ja -vastaanotin. Se on 
litä kansainvälisissä suosituksissa 

istumista koskevia rajoja. 
rganisaatio ICNIRP on laatinut 
 sisältyvien turvamarginaalien 
 kaikkien ihmisten turvallisuus 
ppumatta.

n laadituissa altistumista 
ytetään mittayksikköä, joka 
absorptionopeus (SAR). ICNIRP-
raja on 2,0 wattia/kilogramma 

ärin 10 gramman kudosmassaa 
iten, että niissä käytetään 
 ja laitteen suurinta hyväksyttyä 
tavilla taajuuskaistoilla. Laitteen 
tilanteessa voi olla alle 
 on suunniteltu käyttämään 
i tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan 
at tekijät, kuten se, miten lähellä 

maa. ICNIRP-menetelmien 
 käytettäessä tätä laitetta 
Hätäpuhelut

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

Kun soitat hätäpuhelun:

1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, 
että signaali on riittävän voimakas. 
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa 
on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.

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

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

4 Paina soittonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit 
soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai 
lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön 
vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. 
Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot 
mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa 

yhteydenpitoväline onnetto
puhelua, ennen kuin saat l

Hyväksyntätietoja (S

Tämä langaton laite täyt
altistumista radioaalloil

Tämä langaton laite on rad
suunniteltu siten, ettei se y
annettuja radioaalloille alt
Riippumaton tieteellinen o
nämä suositukset, ja niihin
tarkoituksena on varmistaa
iästä ja terveydentilasta rii

Langattomia laitteita varte
koskevissa suosituksissa kä
tunnetaan nimellä ominais
suosituksissa annettu SAR-
(W/kg) laskettuna keskimä
kohti. SAR-testit tehdään s
normaaleja käyttöasentoja
lähetystehoa kaikilla testat
todellinen SAR-taso käyttö
enimmäisarvon, koska laite
vain verkkoon pääsemiseks
tehotasoon vaikuttavat use
käyttäjä on verkon tukiase
mukainen suurin SAR-arvo
korvalla on 0,84 W/kg.
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Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa 
erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella 
maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja 
verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla 
saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.
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