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Tack för att du har köpt denna digitala mobiltelefon från Panasonic. 
Telefonen fungerar i GSM-nät – GSM900, GSM1800 och GSM1900. 
Telefonen stödjer även GPRS för snabbare paketdatalösningar. 
Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du börjar använda telefonen.
Vi, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., 
försäkrar härmed att EB-VS6 uppfyller de väsentliga och övriga 
relevanta krav i direktiv 1999/5/EC. En försäkran om 
överensstämmelse enligt detta finns tillgänglig på webbadressen 
http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html

Säkerhet
Läs följande avsnitt noggrant eftersom det innehåller viktig 
information om hur du använder din telefon på ett sätt som är säkert 
för både dig och din omgivning, och om hur du följer lagliga 
föreskrifter om användning av mobiltelefoner.

Spänning
Denna utrustning bör endast laddas med hjälp av godkänd 
laddningsutrustning, för att garantera bästa funktion och 
undvika att skada telefonen. Användning av annan utrustning 

gör alla godkännanden av denna apparat ogiltiga och kan vara farlig. 
Kontrollera att spänningsmärkningen på reseladdaren är kompatibel med 
spänningen i det område där den används när du reser utomlands. En 
reseladdare (EB-CA001xx*) levereras tillsammans med telefonen.
Obs!* xx anger laddningsregionen, t ex CN, EU, UK, AU, US.

Batteri
Det kan innebära fara att använda andra batterier än 
sådana som rekommenderas av tillverkaren.
Om du använder en funktion där knappbelysningen är på 

under en längre tid (till exempel för spel eller webbläsare), blir 
batteriets livslängd väldigt kort. Om du vill att batteriet ska vara 
längre stänger du av knappbelysningen. (Se ”Knappbelysning” på 
sidan 97.)
Använd inte telefonen utan batterilock.
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Kassering av batteri
Bränn inte batterierna och kasta dem inte heller i 
hushållssoporna. Batterierna måste kasseras eller 
återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Flygplan
Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig ombord på ett 
flygplan. Se till att inställningarna för Alarm inte leder till 
överträdelse av bestämmelser genom att telefonen 

automatiskt slås på när du befinner dig ombord på ett flygplan eller 
på ett sjukhus, etc. Användning av mobiltelefoner i flygplan kan 
medföra fara för manövreringen av planet, störa mobilnätet och 
dessutom vara olagligt. Den som inte följer denna uppmaning kan 
avstängas från eller nekas mobiltelefontjänster och/eller bli föremål 
för juridiska åtgärder.

Fara!
Du avråds från att använda mobiltelefonen på 
bensinstationer och andra tankningsställen. Följ de 
restriktioner som finns för användning av radioutrustning i 

bränsledepåer, kemiska anläggningar eller på platser där 
sprängningsarbete pågår. Utsätt aldrig batteriet för extrema 
temperaturer (som överstiger 60°C).

När du kör
Som förare måste du alltid ha full kontroll över ditt fordon. 
Håll aldrig i en telefon medan du kör. Stanna först på en 
säker plats när du behöver använda telefonen. Tala inte i 

en handsfreemikrofon om det innebär att din uppmärksamhet på 
vägen försämras. Bekanta dig alltid med gällande regler för 
mobiltelefonanvändning i det område där du kör och iaktta dem 
alltid.

Elektronisk utrustning
Var försiktig när du använder telefonen i närheten av 
apparater med medicinsk funktion, t ex pacemaker och 
hörapparat.
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Värmeanläggning
När telefonen, batteriet som medföljer eller 
laddningsutrustningen är blöt, får de inte placeras i någon 
typ av värmeanläggning som t ex mikrovågsugn, 

högtrycksbehållare, torkskåp eller liknande. Det kan leda till att 
batteriet, telefonen och/eller laddningsutrustningen läcker, 
överhettas, utvidgas, exploderar och/eller fattar eld. Dessutom kan 
rök avges från produkten eller tillbehören och deras elektriska 
kretsar kan skadas och orsaka felfunktion i produkterna. Panasonic 
påtar sig inget ansvar för skada som uppstått på grund av 
felanvändning, vare sig direkt eller indirekt, oavsett orsak.

Säkerhetskopior & Säkerhet
Vi rekommenderar att du skapar en kopia eller en 
säkerhetskopia av viktig information och data som du lagrar 
i telefonens minne. Följ alla anvisningar för skötsel och 

underhåll av din telefon och batteriet för att undvika förlust av data.
Din telefon har kapacitet att lagra och kommunicera personlig 
information. Vi rekommenderar att du lagrar personlig eller finansiell 
information separat från din telefon. Du bör använda 
säkerhetsfunktioner, såsom SIM-lås, för att skydda information 
lagrad i din telefon. Panasonic ansvarar inte för någon som helst 
förlust orsakad av förlorad data, inklusive men inte  begränsat till 
direkt eller indirekt förlust (inkluderar, men inte begränsat till 
oavsiktlig förlust, förväntade besparingar, förlorad inkomst).
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Nedladdning
Din telefon har kapacitet att ladda ner och lagra information 
och data från externa källor. Det är ditt ansvar att se till att du 
inte överskrider lagar eller gällande lagstiftning om 

upphovsrätt när du gör detta. Panasonic ansvarar inte för någon som 
helst förlust orsakad av förlorad data, eller överskridande av 
upphovsrätt eller immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat 
till direkt eller indirekt förlust (inkluderar, men inte begränsat till 
oavsiktlig förlust, förväntade besparingar, förlorad inkomst).

Effektiv användning
För att få bäst resultat vid användningen bör du hålla 
mobiltelefonen på samma sätt som du håller en vanlig 
telefon. För att inte signalkvaliteten eller antennens 

prestanda ska nedsättas bör du undvika att vidröra eller hålla om 
antennen då telefonen är påslagen. Användning av modifieringar 
eller tillbehör som ej är godkända kan skada telefonen och bryta mot 
gällande föreskrifter. Sådan användning som ej är godkänd kan 
också medföra att garantin upphör att gälla. Detta påverkar dock inte 
dina lagstadgade rättigheter.

Kamera
Vi rekommenderar att du använder den interna kameran på 
ett ansvarsfullt sätt. Det är ditt ansvar att se till att du har 
tillstånd att fotografera människor eller objekt och att du 

inte överskrider en persons eller tredje parts rättigheter när du 
använder kameran. Du måste följa gällande internationella eller 
nationella lagar eller övriga särskilda restriktioner som gäller 
användning av kamera i särskilda användningsområden och miljöer. 
Detta omfattar att kameran inte används på platser där användning 
av foto- och videoutrustning är förbjuden. Panasonic ansvarar inte 
för någon som helst förlust orsakad av något som helst 
överskridande av upphovsrätt eller immateriella rättigheter, inklusive 
men inte begränsat till direkt eller indirekt förlust. Lämna inte 
kameralinsen vänd mot direkt solljus. Det kan medföra att kamerans 
funktion påverkas.
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Övrig viktig information
LCD-displayen utnyttjar high-precision produktionsteknologi, och i 
vissa fall kan pixlarna vara ljusare eller mörkare. Detta är 
karakteristiskt för LCD-displayer och är inte ett produktionsfel.

Denna mobiltelefon har konstruerats, tillverkats och testats så att 
den uppfyller de krav för exponering för radiovågor som var 
tillämpliga vid produktionstillfället, i enlighet med de bestämmelser 
som utfärdats i EU, av FCC i USA samt av australiska ACA.

Denna utrustning bör endast användas tillsammans med tillbehör 
som godkänts av Panasonic, för att garantera bästa prestanda och 
undvika att telefonen skadas. Panasonic ansvarar ej för skador som 
orsakats av att tillbehör som ej godkänts av Panasonic har använts.

Den här telefonen måste användas i enlighet med gällande 
internationella eller nationella lagar eller övriga särskilda 
restriktioner som gäller dess användning i särskilda 
användningsområden och miljöer. Detta omfattar, men är inte 
begränsat till, användning på sjukhus, i flygplan, under körning och 
annan begränsad användning.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.
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Information om kassering för användare av elektrisk & 
elektronisk utrustning (privata konsumenter)

Om denna symbol finns på produkterna och/eller 
medföljande dokumentation, betyder det att förbrukade 
elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas 
med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska 

dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot 
utan kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in 
dina produkter hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, 
ny produkt. 
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och 
eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön 
förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din 
lokala myndighet för mer information om var din närmsta 
återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet 
med lagstiftningen i landet.

För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen 
kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information.

Information om kassering i övriga länder utanför den 
Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala 
myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt 
avyttringsmetod.
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Skötsel och underhåll
En stark ton kan höras när en knapp trycks ned. Undvik att 
hålla telefonen nära örat när du trycker på knapparna.

Extrema temperaturer kan påverka användningen av din 
telefon tillfälligt. Detta är normalt och innebär inte att något 
är fel. Om du använder telefonen under en längre tid i 
temperaturer som överstiger 40°C kan bildskärmens 
kvalitet försämras.

Ta inte isär eller modifiera utrustningen. Den innehåller 
inga delar som kan repareras av användaren.

Utsätt inte utrustningen för kraftiga vibrationer eller stötar. 
Tappa inte batteriet.

Undvik kontakt med vätskor eller fukt. Lossa genast 
batteriet och laddaren om utrustningen blir blöt. Telefonen 
bör hållas torr.

Lämna inte utrustningen i direkt solljus eller i en fuktig, 
dammig eller het miljö. Kasta aldrig ett batteri i en öppen 
eld. Det kan explodera.

Metallföremål som kan råka komma i kontakt med polerna 
bör hållas på avstånd från utrustningen/batteriet.
Batterier kan orsaka skador på egendom, personskador 
eller brännskador om polerna kommer i kontakt med ett 
ledande material (till exempel metallsmycken, nycklar, 
osv.).
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Ladda alltid batteriet på en välventilerad plats och inte i 
direkt solljus. Temperaturen ska vara mellan +5°C och 
+35°C. Det går inte att ladda batteriet om temperaturen 
ligger utanför detta område.

Läs bruksanvisningen innan du kopplar telefonen till 
annan utrustning, för att försäkra dig om att du kopplar rätt 
och att säkerhetsföreskrifterna följs. Kontrollera att 
telefonen är kompatibel med den produkt som den 
kopplas till.

Kontakta dina lokala myndigheter för information om 
återvinning när du ska slänga förpackningsmaterial eller 
gammal utrustning.
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SAR
DENNA MODELL UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER 
FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR samt EU:s krav enligt 
direktiv 1999/5/EC.

Din mobil är en radiosändare- och mottagare. Den är konstruerad att 
inte överskrida de gränser för exponering för den 
radiofrekvensenergi (RF-energi) som rekommenderas enligt 
internationella riktlinjer. Riktlinjerna utvecklades av den oberoende 
vetenskapliga organisationen ICNIRP och omfattar gränser med väl 
tilltagna marginaler för att garantera säkerhet för alla oavsett ålder 
och hälsa. Dessa riktlinjer utgör även grunden för internationella 
föreskrifter och krav för exponering av radiovågor.

Riktlinjerna använder sig av en mätenhet som kallas för SAR 
(Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobiltelefoner är 
2 W/kg och det högsta SAR-värdet för den här mobilen vid test mot 
örat, i överensstämmelse med krav, var 0,783 W/kg. Eftersom 
mobiltelefoner har många olika funktioner kan de användas i flera 
olika lägen, t ex på kroppen enligt anvisningar i instruktionsboken. 
Denna enhet har testats för användning då den bärs på kroppen och 
den uppfyller riktlinjer för exponering av radiovågor när den används 
tillsammans med ett tillbehör från Panasonic som är avsett för den 
här produkten eller när den används med ett tillbehör som inte 
innehåller någon metall och som ger ett avstånd på 1,5 cm mellan 
användarens kropp och telefonens baksida. I detta fall är det högsta 
SAR-värdet vid test 0,553 W/kg.

Eftersom SAR mäts när enheten sänder på den högsta effektnivån 
kan den verkliga SAR-nivån för enheten när den används vara långt 
under angivet värde nedan. Detta beror på att telefonen är 
konstruerad så att den ska fungera på flera nivåer och endast 
använda den effekt som behövs för att nå nätverket. 
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Världshälsoorganisationen har uttalat sig att nuvarande vetenskaplig 
information inte påvisar något behov för särskilda skyddsåtgärder 
vid användande av mobiltelefoner. De tillägger att om man vill 
minska sin egen exponering av radiovågor kan man göra detta 
genom att begränsa samtalslängd eller att använda ‘hands-
free’-enheter för att hålla mobiltelefonen på längre avstånd från 
huvud och kropp. 

Ytterligare information finns tillgänglig på följande webbplatser:
Världshälsoorganisationen (http://www.who.int/emf) 
ICNIRP (http://www.icnirp.org) 
Panasonic (http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/
index.html) 
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Om den här handboken
Symboler i den här handboken
Följande symboler används i den här handboken för att illustrera 
begränsad tillgänglighet av funktionen eller tjänsten.

= Beror på ditt SIM-kort.

= Beror på nätverkstillgänglighet.

= Beror på din nätoperatör. Tjänsten kanske endast är 
tillgänglig som abonnemang.

Grafik
Grafiken i den här handboken är endast till för att illustrera 
innehållet. De skiljer sig eventuellt från telefonen och/eller den grafik 
som faktiskt visas i telefonen. Panasonic förbehåller sig rätten att 
ändra informationen i denna handbok utan föregående meddelande.

Knappar
Knappar i den här handboken skiljer sig eventuellt från de faktiska 
knapparna på din telefon. Se sida 16 för de ikoner som motsvarar 
knapparna i handboken.
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Läsa handboken
<Exempel> Fasta nummer i menyn Inställningar på sida 120.

Den här funktionen är beroende av SIM-kortet. För andra symboler, 
se sida 11.

d Menynavigering
Innan du följer stegen nedan måste du ange Huvudmeny, gå sedan 
genom undermenyerna som beskrivs intill d-ikonen. ”>” betyder 
”bläddra genom menyn och välj”.



Viktig information
13

I exemplet:
Från Huvudmeny, tryck på Navigationsknapp (upp/ned/vänster/
höger) för att navigera till Inställningar och tryck på 
Navigationsknapp (mitten). Tryck på Navigationsknapp (upp/ned) för 
att navigera till Säkerhet och tryck på Navigationsknapp (mitten) 
eller Vänster funktionsknapp (Välj)*1. Tryck på Navigationsknapp 
(upp/ned) för att navigera till Fasta nr. och tryck på 
Navigationsknapp (mitten) eller Vänster funktionsknapp (Välj)*1. Du 
kan även välja Fasta nr. genom att trycka på [D].
Nu kan du fortsätta med steg 1:
1. Tryck på Navigationsknapp (upp/ned) för att navigera till På 

eller Inaktivera, tryck sedan på Navigationsknapp (mitten) eller 
Vänster funktionsknapp (Välj)*1

2. Ange PIN2-koden (4-8 siffror), tryck sedan på 
Navigationsknapp (mitten) eller Vänster funktionsknapp (OK)*1

*1  Ordet som visas i displayens nedre vänstra hörn indikerar det kommando 
som utförs när du trycker på knappen.

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se ”Val av 
alternativ i meny” på sidan 30.
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Telefonöversikt

Höger funktionsknapp

Navigationsknapp

Display

Högtalare

Knapp för tyst läge

Knapp för aktivering/
avslutning

Mikrofon

Vänster
funktionsknapp

Samtalsknapp

Asterisk-knapp

Knapp för
automatisk öppning

med ett tryck

Laddningsindikator

Knapp för makroläge
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Kameralins

Upp

Infraröd port

Ned

Högtal.

Indikator/lampa

Multifunktionsknapp

Uttag för personlig
handsfree/

Uttag för laddare/
Anslutning för USB-

kabel

Spegel för självporträtt
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Knappfunktioner

Knapp Funkt.
Knappikon

*1

Navigations-
knapp

Tryck i kanterna för att rulla uppåt [1], 
nedåt [2], åt vänster [3] eller åt höger 
[4] för att navigera genom menyer och 
text. Tryck i mitten [0] för att välja ett 
alternativ, aktivera tyst läge, eller för att ta 
en bild eller spela in ett videoavsnitt med 
kameran.

[1] [2]
[3] [4]

[0]

Vänster funk-
tionsknapp

Utför funktionerna som indikeras av 
texten som visas i displayens nedre 
vänstra hörn.

 [5]

Höger funk-
tionsknapp

Utför funktionerna som indikeras av 
texten som visas i displayens nedre högra 
hörn.

[6]

Samtalsknapp Ring eller besvara ett samtal. [q]

Knapp för 
aktivering/
avslutning

Tryck och håll ned för att sätta på och 
stänga av telefonen. Avsluta eller avvisa 
ett samtal. Återgå till viloläge.

[Y]

Nummerknap-
par

Mata in nummer och tecken. Tryck och 
håll ned [S] - [K] för Snabbval. Tryck och 
håll ned [L] för att mata in det 
internationella prefixet (+).

[L] till [K]

Asterisk-knapp

Mata in "e". I textinmatningsläge trycker 
du på den här knappen för att växla 
mellan versaler och gemener, eller håller 
knappen intryckt för att ändra 
inmatningstyp.

[e]

Knapp för tyst 
läge

Mata in "r". Tryck och håll ned för att 
sätta på och stänga av tyst läge. Tryck 
och håll ned för att mata in en paus (p) 
medan du anger ett telefonnummer.

[r]
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*1 Knappikonerna som visas i tabellen är samma som på telefonen.
*2 Sitter på telefonens högra sida.

Snabbknappar
Med dessa går du direkt till funktioner på ett enkelt sätt istället för att 
navigera genom menyer.

Uppåtknapp*2 Rulla upp en sida. Öka ljudvolym eller 
zoomnivå. Aktivera Tyst läge. [O]

Nedåtknapp*2 Rulla ned en sida. Minska ljudvolym eller 
zoomnivå. Aktivera Tyst läge. [P]

Multifunktions
knapp*2

Ta en bild eller spela in video i 
kameraläge. Aktivera Tyst läge. [U]

Knapp Funkt.

I viloläge

Kort tryckning

[0] Öppnar Huvudmeny/Tangentlås av

[5] Öppnar menyn Meddelanden

[6] Öppnar WAP-läsare

[1]9[2]9[3]9[4] Öppnar Genvägar-menyn

[q] Öppnar Samtal

[O]9[P] Öka/minska volymen

Lång 
tryckning

[0] Tangentlås på

[A] Ringer upp din röstbrevlåda

[S] - [K] Kortnummer

[r] Tyst läge på/av

[U] Byt till kameraläge

Knapp Funkt.
Knappikon

*1



Om din telefon
18

Vid ett samtal

Kort tryckning

[1]9[4]9[O] Öka volym

[2]9[3]9[P] Minska volym

[U] Starta/stoppa ljudinspelning

[q]
Växla mellan parkera och återgå för 
ett samtal eller växla mellan ett aktivt 
och ett parkerat samtal.

I en meny

Kort tryckning

[A] - [K] Välj meny A-K

[e] Välj meny e

[L] Välj meny L

[r] Välj meny r

Knapp Funkt.
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Display
Display i viloläge

Obs: Den aktiva operatörens namn visas i displayen i viloläge. Du kan 
ändra positionen för operatörnamnet. Se ”Operatörnamn” på sidan 101.

Bakgrundsbild

Ikon för batteri-
laddningsnivå

Valområde för
vänster

funktionsknapp

Valområde för 
höger 
funktionsknapp

Datum

Tid

Ikon för signalstyrka
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Statusikoner
Statusikonerna visas eller animeras beroende på vilka funktioner 
som är aktiva.

Ikon Innebörd

Signalstyrka; ju fler synliga staplar, ju starkare signal

I roamingområde

Batteriladdningsnivå

Batteriet laddas

GPRS är tillgängligt

Tyst profil är aktiv

Mötesprofil är aktiv

Utomhusprofil är aktiv

Bilprofil är aktiv

Minnet för SMS-meddelande är fullt

Minnet för MMS-meddelande är fullt

JavaTM-applikation stängs av

Oläst SMS-meddelande

Oläst MMS-meddelande

Oläst WAP push-meddelande

Vidarekoppling är på

Infraröd är aktiv
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DRM
Din telefon är utrustad med DRM (Digital Right Management) för att 
kontrollera åtgärder som t ex att skicka nedladdade ringsignaler, bilder 
och ljudfiler till andra personer. Filer som laddats ner och som 
indikeras med ikonen ( ) kan användas enligt de begränsningar 
som leverantören fastställt. Begränsningarna omfattar användning av 
sådana filer för en begränsad tidsperiod eller fastställt antal gånger.
För att kontrollera status för dina rättigheter, t ex slutdatum för 
användning eller antal gånger de kan användas, se inställningen av 
Detaljer på sidan 135, 140 och 143. Kontakta din nätoperatör för 
ytterligare information.

Bluetooth är aktiv

Bluetooth-headset eller -handsfree är anslutna

USB-anslutning är tillgänglig

Nytt röstmeddelande mottaget

Alla toner är avstängda

Vibratorn har aktiverats

Ett larm har ställts in

Ej säker CSD-anslutning

Säker CSD-anslutning

Ej säker GPRS-anslutning

Säker GPRS-anslutning

Tangentlås är på

Ikon Innebörd
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Indikator/lampa
Indikator/lampa blinkar eller lyser med fast sken när händelser i 
nedanstående tabell inträffar.
För att ställa in belysningsfärg för händelserna, se ”Belysning” på 
sidan 96.
 

Händelser Beskrivning

När du tar emot ett samtal/missade 
samtal

Blinkar eller lyser i den valda färgen.
För att ställa in olika belysningsfärg 
för olika kontakter, se ”Spara en 
kontakt i telefonen” på sidan 48.

När du tar emot ett SMS-/MMS-
meddelande

När du tar emot ett WAP Push-
meddelande

Blinkar eller lyser i den valda färgen.Under ett samtal

När luckan stängs

När batteriet laddas
Blinkande sken i vald färg.

Vid överföring av data

Schemapåminnelse Fast sken i vald färg. Se ”Skapa 
kalenderhändelser” på sidan 129. 
eller ”Ställa in alarm” på sidan 123.Alarm

Obs: Om Indikator/lampa är inställd på På för batteriladdning och 
telefonen är på, tänds Indikator/lampa vid laddning. Om telefonen är 
avstängd tänds inte Indikator/lampa.



Komma igång
23

Installera SIM-kortet och batteriet
Innan du kan använda din telefon måste du installera SIM-kortet 
(Subscriber Identity Module) och batteriet.
Innan du befattar dig med SIM-kortet och batteriet, kontrollera att 
telefonen är avstängd och att laddaren inte är kopplad till telefonen.

Sätta i och ta ur SIM-kortet
Se ”Sätta i och ta ur batteriet” på sidan 24 för att ta bort batteriluckan 
och batteriet.

Sätta i SIM-kortet
Sätt i SIM-kortet enligt anvisningarna, 
med guldkontakterna vända nedåt och 
det kapade hörnet åt höger. Skjut 
försiktigt in SIM-kortet i SIM-
kortsfacket tills det är helt inpassat.

Ta ur SIM-kortet
Sätt ett finger på SIM-kortets nederkant och 
skjut ut det försiktigt.
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Sätta i och ta ur batteriet
Sätta i batteriet
1. För in de små flikarna upptill på 

batteriet i skåran högst upp i 
batterifacket. Se till att de 
3 guldpläterade kontakterna passas in 
mot de 3 guldpläterade stiften i 
telefonen.

2. Sätt tillbaka batteriluckan. Se till att 
luckan går i ingrepp med ett klick.

Ta bort batteriet
1. Sätt ett finger på den lilla förhöjningen 

upptill på luckan. Skjut luckan något 
mot telefonens nederdel och lyft sedan 
av luckan.

2. Sätt ett finger på fliken nedtill på 
batteriet. Lyft ur batteriet ur facket.



Komma igång
25

Ladda batteriet
Din telefon kan laddas både när den är påslagen och avstängd. Du 
kan använda telefonen även då den laddas.
Se till att batteriet är isatt innan du laddar telefonen.
1. Öppna skyddet för uttaget 

och håll i det.
Anslut först laddaren till Uttag 
för laddare, och anslut 
därefter laddaren till ett 
vägguttag.

2. När telefonen har laddats klart 
ska laddaren lossas från 
vägguttaget innan kontakten 
lossas från telefonen. Håll 
sedan i skyddet för uttaget och 
tryck och håll in 
frigöringsknapparna på båda 
sidorna av kontakten. Dra 
försiktigt för att lossa laddaren 
från telefonen.
Sätt tillbaka skyddet över uttaget sedan laddarens kontakt 
lossats.

Obs: Tvinga INTE i kontakten med våld, eftersom det kan skada telefonen 
och/eller laddaren.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan indikatorn för 
batteriladdningsnivå visas.
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Batteriladdningsnivå

Laddningsindikator slocknar när batteriet är helt laddat.

Varning om svagt batteri
När batteriet är svagt visas meddelandet ”Batteri låg!” och en 
varningssignal hörs. Efter signalen stängs telefonen av automatiskt. 
Ladda upp batteriet helt igen. Om varningen om svagt batteri visas 
under ett samtal bör du ladda telefonen för att fortsätta samtalet.

Medan laddning pågår Då laddningen avslutas
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Öppna/stänga telefonen
Du kan öppna telefonen genom att 
trycka på Knapp för automatisk 
öppning med ett tryck.

Inställning för lucka
När Aktiv lucka är inställd på På (se sidan 105), kan du besvara ett 
samtal genom att öppna telefonen och avsluta det genom att stänga 
telefonen.
När du ställer in 1-trycks SMS på På (se sidan 71), kan nya SMS-
meddelanden visas genom att öppna luckan.

Sätta på och stänga av telefonen
1. Tryck och håll ned [Y] i flera sekunder för att sätta på 

telefonen
En hälsning visas eventuellt och telefonen går över i viloläge.

2. Tryck och håll ned [Y] i flera sekunder för att stänga av 
telefonen

Obs: Om ditt SIM-kort skyddas med en PIN-kod, uppmanas du att mata in 
PIN-koden. Ange PIN-koden och [0]9[5] (OK). Se ”Säkerhet” på 
sidan 119.

Slå INTE av telefonen då en fil återställs/laddas ner/raderas eller då en 
JavaTM-applikation körs/avslutas.

Knapp för
automatisk

öppning med
ett tryck
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Struktur i huvudmenyn

Min telefon
Bilder ..................... 134
Ljud........................ 138
Videos.................... 141
Spel ....................... 142
Textmallar .............. 143
Minnesstatus ......... 144

Meddelanden
Skapa ...................... 58
Inkorg ...................... 64
Arkiv ........................ 68
Web-mail*1 .............. 69
Chat*1...................... 70
Röstbrevlåda ........... 70
Inställningar ............. 71
Minnesstatus ........... 73

Kontakter
Kontakter ................. 46
Lägg till ny ............... 48
Samtal ..................... 51
Kortnummer............. 52
Grupper ................... 53
Avancerat ................ 53
Servicenummer*1*2 . 56

Kalender ...........127

WAP
PANASONIC BOX ... 85

Inställningar
Telefon ..................... 94
Display ..................... 99
Ljud & signaler ....... 101
Samtal.................... 103
Anslutningar........... 107
Säkerhet ................ 119

Underhållning
Spel ........................146
Ladda ner spel*1 ....148
Inställningar............149
Information .............149

Kamera
Bild ...........................75
Video........................81

Verktyg
SIM Tool Kit*2 .........123
Alarm......................123
Ljudinspelning ........125
Miniräknare ............126

*1

*2
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Visa menyn
Menysystemet ger tillgång till funktioner som inte har egna knappar i 
knappsatsen.
I viloläge:
1. [0]

Det finns 9 menyalternativ på huvudmenyn. 
(Se Struktur i huvudmenyn på sidan 28.)

2. [1929394] för att navigera till önskad 
meny 7 [0]9[5] (Välj)

För att gå tillbaka till huvudmenyn:
1. [6] (Tillbaka) upprepade gånger tills 

huvudmenyn visas

Genväg: För att gå direkt till en av de 9 funktionerna, tryck på den 
nummerknapp som motsvarar funktionens position. Nummersystemet är 
följande: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Navigering i funktionerna
Nuvarande inställningar
När du markerar ett alternativ i menyn, visas nuvarande inställning 
för alternativet i fältet ovanför menyn.
<Exempel>
I skärmbilden till höger till exempel, är 
nuvarande inställning för Varningston ”Av”.

Val av alternativ i meny
Det finns olika sätt att välja alternativ: genom att använda 
navigationsknappen i mitten eller den vänstra funktionsknappen, 
eller genom att ange det önskade numret, e eller r för alternativet. 
<Exempel>
För att välja Varningston i displayen som visas ovan:
• [192] för att navigera till Varningston 7 [0]
• [192] för att navigera till Varningston 7 [5] (Välj)
• Tryck på menynumret [G]

Knappar som motsvarar menynumren
• [A]-[K]: Meny A-K
• [e]: Meny e

• [L]: Meny L
• [r]: Meny r

Obs: Det finns inga genvägsknappar för menyer utan nummer/symboler.



Grundfunktioner
31

Ringa
För att ringa ett samtal måste din telefon befinna sig i ett nätverk 
med tillräcklig signalstyrka.

Vanlig uppringning
I viloläge:
1. Ange riktnummer och telefonnummer 7 [q]9[0]
2. När mottagaren svarar, prata i mikrofonen
3. [Y]9[6] (Avslut) för att lägga på

Samtalets längd visas.

Återuppringning
Din telefon kommer automatiskt att ringa numret upp till 10 gånger 
under förutsättningar som t ex inget svar, upptaget, nätverket 
upptaget, eller vid vissa anslutningsfel.
Om ditt samtal avvisas:
1. ”Vill du ringa upp igen automatiskt?” 7 [5] (Ja) för 

Återuppringning
2. För att stoppa återuppringning vid uppkoppling, [Y]9[6] 

(Avbryt)

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Obs: För att radera en siffra: [6] (Radera)

För att öka ljudvolymen i hörluren: [1]9[4]9[O]

För att minska ljudvolymen i hörluren: [2]9[3]9[P]

När Aktiv lucka är inställd på På (se sidan 105), kan du besvara ett samtal 
genom att öppna telefonen och avsluta det genom att stänga telefonen.
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Uppringning av Kontakter
Du kan ringa samtal med numren från Kontakter.
d Huvudmeny > Kontakter > Kontakter
1. [192] för att navigera till önskad kontakt

ELLER
Mata in bokstäver för att leta efter en 
kontakt som börjar med de bokstäverna

2. [q]
3. Om många telefonnummer är lagrade på 

kortet, [192] för att navigera till det 
önskade numret 7 [0]9[5] (Samtal)

Ringa upp senaste samtal
Du kan ringa samtal med numren från Samtal.
I viloläge:
1. [q]
2. [394] för att växla till skärmbilden Slagna nummer, Besv. 

samtal eller Missade samtal
3. [192] för att navigera till önskat nummer 7 [q]

Utlandssamtal
Ange det internationella uppringningsprefixet (+) och koden för 
landet/regionen, följt av riktnummer och telefonnummer.
1. Tryck och håll ned [L] tills ”+” visas
2. Ange koden för landet/regionen
3. Ange riktnummer och telefonnummer 7 [q]

Obs: I många länder/regioner inleds riktnumret med ”0”. Denna siffra ska, i 
de flesta fall, inte anges då du slår ett internationellt nummer. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare hjälp.
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Nödsamtal
För att du ska kunna ringa ett nödsamtal måste telefonen befinna sig 
i ett område som täcks av ett nätverk.
Om SIM-kortet är installerat:
1. Ange det lokala nödsamtalsnumret 7 [q]9[0]

Om SIM-kortet inte är installerat:
1. [5] (Val) 7 Välj SOS

Besvara samtal
Vid ett inkommande samtal ringer och/eller vibrerar telefonen 
(beroende på inställning). (Se Ljud & signaler på sidan 101.)
Då telefonen ringer och/eller vibrerar:
1. [q]9[5] (Svara)

Avvisa samtal
Då telefonen ringer och/eller vibrerar:
1. [Y]9[6] (Avbryt)

Obs: Det internationella nödnumret 112 kan användas i de flesta länder. 
Om du upptäcker att detta nummer inte fungerar i din telefon, kontakta din 
nätoperatör.

Obs: Om Valfri svarst. är inställd på På (se sidan 104), kan du besvara ett 
samtal genom att trycka på valfri tangent förutom [Y], [0], [6] (Avbryt), 
[U], [O] och [P].

När Aktiv lucka är inställd på På (se sidan 105), kan du besvara ett samtal 
genom att öppna telefonen och avsluta det genom att stänga telefonen.
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Meddelande om missat samtal
Om du inte kunde besvara ett samtal, visas meddelandet Mis. smtl i 
displayen i viloläge.
För att visa listan med missade samtal:
1. [0]9[5] (Visa)
2. För att ringa upp avsändaren, [192] för att navigera till önskad 

lista 7 [q]

Tyst läge
Du kan stänga av ringsignalen och/eller vibratorn innan du besvarar 
ett samtal.
Då telefonen ringer och/eller vibrerar:
1. När telefonen är stängd: [U]9[O]9[P]

När telefonen är öppen: [0]
2. [q] för att besvara samtalet

Besvara ett andra samtal
Under ett aktivt samtal kan du ta emot ett annat samtal.
För att aktivera den här funktionen måste Samtal väntar vara på. (Se 
Samtal väntar på sidan 104.)
Om du hör en signal under ett samtal:
1. [q]9[5] (Svara)

Det första samtalet parkeras.
2. [q] för att växla mellan de två samtalen om så önskas

För att avvisa ett annat samtal:
1. [6] (Avslut)

För att avsluta det aktiva samtalet och besvara det inkommande 
samtalet:
1. [Y] för att avsluta det aktiva samtalet
2. [q] för att besvara samtalet
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Autosvar
Om du använder tillbehöret personlig handsfree kan du besvara ett 
samtal automatiskt. För att aktivera den här funktionen måste 
Autosvar väntar vara på. (Se Autosvar på sidan 105.)

Tyst läge
För att använda din telefon i känsliga omgivningar kan du aktivera 
Tyst läge. Du kan modifiera inställningen för Tyst läge. (Se Profiler 
på sidan 94.)
I viloläge:
1. Tryck och håll ned [r] för att aktivera/inaktivera Tyst läge

Röstbrevlåda
Röstbrevlådan är en nätverkstjänst som gör det möjligt för 
uppringare som inte fått tag i dig att lämna röstmeddelanden. Det 
kan hända att du måste abonnera på denna tjänst via din 
nätoperatör. För ytterligare information, se ”Röstbrevlåda” på 
sidan 70.

Hämta lagrade röstmeddelanden
När ett nytt röstmeddelande lagrats, hörs en signal och ( ) visas i 
displayen, och du får ett SMS-meddelande.
1. Tryck och håll ned [A] för att ringa upp din röstbrevlåda

Kontakta din nätoperatör om numret inte fungerar.
2. Följ de inspelade instruktionerna
3. [Y] när du är färdig
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Tillgängliga funktioner under ett 
samtal
Alternativ under samtal (under ett aktivt 
samtal)
Under ett samtal finns följande alternativ tillgängliga.
1. [5] (Val) 7 Välj önskat alternativ

Parkera samtal
Du kan parkera ett samtal.
Vid ett samtal:
1. [q] för att växla mellan Parkera samtal och Återuppta

ELLER
[5] (Val) 7 Välj Parkera samtal eller Återuppta

Handsfree-samtal
Du kan ha ett samtal utan att hålla telefonen mot örat.

Växla mellan högtalare och normala samtal
1. [5] (Val) 7 Välj Högtalare eller Telefon

Parkera samtal/
Återuppta

Parkera ett samtal eller aktivera ett parkerat 
samtal.

Från kontakter Öppna Kontakter.

Skapa SMS Skapa ett nytt SMS-meddelande.

Inkorg (SMS) Gå till Inkorg (SMS).

Kalender Gå till Kalender.

Högtalare/Telefon/
Bluetooth-läge Växla till Högtalare, Telefon eller Bluetooth.

Spela in Spela in samtalet. Ljudfilen sparas i Min telefon.
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Volymreglering
Du kan ställa in ljudvolymen i hörlurar, högtalare, headset eller 
Bluetooth-enhet (i tillämpliga fall).
För att öka ljudvolymen:
1. [1]9[4]9[O]

För att minska ljudvolymen:
1. [2]9[3]9[P]

DTMF
DTMF-toner (Dual Tone Multi Frequency) kan skickas under samtal. 
Dessa används ofta för åtkomst till röstbrevlådor, personsökare och 
Internetbanker. Du kan till exempel behöva ange ett nummer för att 
få fjärråtkomst till meddelanden i röstbrevlådan. Du kan spara ett 
telefonnummer i ett kontaktkort med en DTMF-sekvens. Det innebär 
att du kan slå numret under samtal och skicka DTMF-sekvensen 
automatiskt.
Skicka DTMF-toner under ett samtal:
1. Mata in siffror [L]-[K], [e] eller [r]

Paus vid uppringning
Med hjälp av pauser kan du skicka DTMF-toner automatiskt.
1. Ange telefonnumret
2. Tryck och håll ned [r] tills ett ”p” visas
3. Ange DTMF-nummer efter pausen, ange t ex numret för att 

komma åt röstmeddelanden
4. [q]9[0]

När samtalet är uppkopplat sänds DTMF-sekvensen efter 3 sekunder.
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Ringa ett andra samtal 
Under ett samtal kan du ringa ytterligare ett samtal.
Vid ett samtal:
1. Ange det andra telefonnumret eller välj ett telefonnummer från 

listan i Kontakter.
För att gå till listan i Kontakter, se ”Tillgängliga funktioner under ett 
samtal” på sidan 36.

2. [q]
Det första samtalet parkeras.

3. [q] för att växla mellan de två samtalen om så önskas

Flerpartssamtal
Alternativ under samtal (under 
flerpartssamtal)
Under flerpartssamtal finns följande alternativ tillgängliga.
1. [5] (Val) 7 Välj önskat alternativ

Skifta Växla mellan ett aktivt och ett parkerat samtal.

Förena
Aktivera flerpartssamtal när du har två samtal 
kopplade (ett aktivt, ett parkerat). Se Konferens 
på sidan 39.

Från kontakter Öppna Kontakter.

Skapa SMS Skapa ett nytt SMS-meddelande.

Inkorg (SMS) Gå till Inkorg (SMS).

Kalender Gå till Kalender.

Högtalare/Telefon/
Bluetooth-läge Växla till Högtalare, Telefon eller Bluetooth.

Spela in Spela in samtalet. Ljudfilen sparas i Min telefon.
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Konferens
Du kan ha ett samtal med upp till 5 olika parter samtidigt.
Under ett samtal (ett aktivt samtal och ett parkerat samtal):
1. [5] (Val) 7 Välj Förena

De 2 samtalen ansluts till ett konferenssamtal.
För att ansluta nya deltagare:
2. Ring upp nästa person eller besvara ett inkommande samtal
3. [5] (Val) 7 Välj Förena

För att avsluta konferenssamtalet:
4. [Y]

För att separera en deltagare från konferenssamtalet och prata 
ostört:
Vid ett konferenssamtal:
1. [5] (Val) 7 Välj Konferenssamtal
2. [192] för att navigera till den deltagare som du vill prata med
3. [5] (Val) 7 Välj Dela

Övriga deltagare kan fortsätta med konferenssamtalet.
4. För att avsluta det privata samtalet och ansluta till 

konferenssamtalet igen, [5] (Val) 7 Välj Förena
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Textinmatning
Inmatningstyp
Det finns tre olika sätt att mata in text i din telefon.

En ikon upptill till vänster i displayen visar aktuell inmatningstyp och 
versal/gemen.

T9® Ett ordlistebaserat textinmatningssystem. Du kan 
mata in ett ord med färre knapptryckningar.

Normal
Det traditionella sättet att mata in text. Tryck på en 
knapp upprepade gånger tills det önskade tecknet 
visas.

Numerisk Du kan mata in siffror (0-9), e, r och +.

Inmatningstyp Ikon Versaler/gemener

T9®

T9y Automatisk

T9u Versaler

T9 Gemener

Normal

Abc Automatisk

ABC Versaler

abc Gemener

Numerisk 123 -
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Ändra inmatningstyp
Tryck och håll ned [e] för att gå igenom inmatningstyperna enligt 
nedan.
T9 (T9y) 7 Normal (Abc) 7 Numerisk (123)

Växla mellan versaler/gemener
Tryck på [e] upprepat tills ikonen för önskad teckenstorlek (versal/
gemen) visas.
Växla mellan versaler/gemener automatiskt
Om inmatningstypen för versal/gemen är inställd på Automatisk (T9y 
och Abc), matas det första tecknet in som versal och efterföljande 
tecken matas in som gemener.
Om ett av följande tecken [. (punkt) ! ? ] matas in, kommer nästa 
tecken att vara en versal.
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T9® textinmatning
Med T9® textinmatning kan du mata in text snabbare och lättare. Du 
behöver bara trycka på en knapp en gång för vilken som helst av 
bokstäverna på den. Programmet söker sedan i den inbyggda 
ordlistan för att förutse vilket ord som närmast motsvarar dina 
knapptryckningar.
1. I textinmatningsskärmbilden, tryck på en knapp en gång för 

vilken som helst av bokstäverna på den
2. Fortsätt att trycka på andra knappar tills du nått slutet av ett ord
3. Välj önskat ord.

ELLER
Om det önskade ordet inte finns med i ordlistan visas ”?” efter 
ordet.
[5] (Stava) 7 Ange korrekt ord 7 [0]9[5] (Lägg till)
Ordet läggs till i ordlistan automatiskt.

För att t ex mata in ordet ”Hello!”, tryck på följande knappar.

Min ordlista
Ord som matas in Min ordlista sparas i den egna ordlistan och 
kommer upp som förslag nästa gång. 
För att lägga till ord i Min ordlista:
1. I textinmatningsskärmbilden, [5] (Val) 7 Välj Min ordlista
2. Ange ett ord 7 [0]9[5] (Lägg till)

Knapp [F] [D] [G] [G] [H] [A] [2] x 4

Display I He Gel Hell Hello Hello. Hello!
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Redigera text
Mata in/ta bort text
Flytta markören genom att trycka på [1929394] till positionen där du 
vill lägga till eller ta bort ett tecken. Tryck på [6] (Radera) för att ta bort 
ett tecken. Tryck och håll ned [6] (Radera) för att radera alla tecken.

Kopiera/klipp ut/klistra in text
1. [5] (Val) 7 Välj Kopiera eller Klipp ut
2. [1929394] för att flytta markören till texten som du vill 

kopiera eller klippa ut
3. [0]9[5] (Börja) 7 [1929394] för att markera texten 7 

[0]9[5] (Stopp)
4. [1929394] för att flytta markören till det önskade läget
5. [5] (Val) 7 Välj Klistra in

Alternativ
När du matar in text kan följande alternativ vara tillgängliga genom 
att trycka på [5] (Val).

*1 Programberoende.
*2 Ej tillgängligt i kinesiskt T9-läge.

Anv. kontakter*1 Gå till menyn Kontakter för att använda 
kontaktdata.

Kopiera/Klipp ut/
Klistra in Se Kopiera/klipp ut/klistra in text på sidan 43.

Infoga symbol Visa listan med symboler, från vilken alla 
symboler som är tillgängliga i telefonen kan väljas.

Inmatningstyp Välj inmatningstyp.

T9 på/av*1 Slå På eller Av ordlistan.

Inmatningsspråk*1 Välj ett språk som du vill skriva på.

Min ordlista*2 Lägg till ord i ordlistan.

Avsluta Avsluta textredigeringsläget.
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I följande tabell visas de tecken som är tillgängliga i din telefon.
Tecknen varierar beroende på inställningen för Inmatningsspråk 
(se sidan 43).

Knapp
Inmatningstyp (språk: engelska)

T9® (T9y, T9u eller 
T9)

Normal (Abc, ABC eller abc) Numeris
k (123)

[L] Mellanslag

0
(Tryck 

och håll 
ned) +

[A] . , - ? ! ’ @ : ; / 1
. , ? 1 ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { 
} ' ¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ $ ¥ ¤ 
§ ̀  (Mellanslag) * (Radmatning)

1

[S] A B C 2 (a b c 2) A B C 2 Γ Á Ä Å Â Ã Æ Ç
(a b c 2 α β γ á ä å æ à â ã) 2

[D] D E F 3 (d e f 3) D E F 3 ∆ É Ê
(d e f 3 δ ε ζ é è ê) 3

[F] G H I 4 (g h i 4) G H I 4 Θ Í (g h i 4 η θ ι ì í) 4
[G] J K L 5 (j k l 5) J K L 5 Λ (j k l 5 κ λ µ) 5

[H] M N O 6 (m n o 6) M N O 6 Ξ Ñ Ó g Ö Ø Ô Õ
(m n o 6 ν ξ ó h ñ ö ø ò ô õ) 6

[I] P Q R S 7 (p q r s 7) P Q R S 7 Π Σ
(p q r s 7 π ρ l σ ß) 7

[J] T U V 8 (t u v 8) T U V 8 Φ Ú j Ü
(t u v 8 τ υ φ ú k ü ù) 8

[K] W X Y Z 9 (w x y z 9) W X Y Z 9 Ψ Ω (w x y z 9 χ ψ ω) 9

[e]
Växling mellan versaler/gemener e

(Tryck och håll ned för) Byte av inmatningstyp

[r]
. , ? ! " - : ; @ / e ( ) # + _ = [ ] { } ' ¡ ¿ & % \ ^ ~ | < > f ¢ £ 

$ ¥ ¤ § ` (Mellanslag) * (Radmatning) r

(Tryck och håll ned för) Radmatning

Genväg: För att ange siffror i T9 eller Normal, tryck och håll ned den 
önskade nummerknappen [L]-[K].
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Menystruktur för kontakter

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Kontakter .......................... 46

Lägg till ny........................ 48
Telefon.................................... 48
SIM......................................... 50

Samtal ............................... 51
Slagna nummer...................... 51
Besv. samtal ........................... 51
Missade samtal ...................... 51

Kortnummer ..................... 52

Grupper............................. 53

Avancerat ..........................53
Synkronisering........................ 53
Eget nummer .......................... 54
Sortera efter............................ 55
Minnesstatus .......................... 55
Kop allt fr SIM ......................... 55
Kopiera till SIM ....................... 55
Radera allt? ............................ 56

Servicenummer*1 .............56

*1
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Visa Kontakter
Du kan söka efter ett nummer i Kontakter. Där finns alla nummer 
som lagrats i telefonen och på SIM-kortet.

Sök efter en kontakt
d Huvudmeny > Kontakter > Kontakter
1. [192] för att navigera till önskad kontakt

ELLER
Mata in bokstäver för att leta efter en 
kontakt som börjar med de bokstäverna

2. För att visa kontaktkortet, [0]

Alternativ
I kontaktlistan är följande alternativ tillgängliga genom att trycka på 
[5] (Val).

Visa Visa det valda kontaktkortet.

Samtal Ring upp den valda kontakten.

Skapa meddelande
Skapa ett SMS eller MMS och skicka det till den 
valda kontakten. Se Skapa ett nytt meddelande 
på sidan 58.

Ändra Ändra den valda kontakten. Se Ändra ett 
kontaktkort på sidan 50.

Sök Sök en kontakt genom att mata in tecken.

Lägg till ny Lägg till en ny kontakt. Se Lägg till kontakter på 
sidan 48.

Radera Radera den valda kontakten.
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Ringa ett samtal från Kontakter
d Huvudmeny > Kontakter > Kontakter
1. [192] för att navigera till önskad kontakt

ELLER
Mata in bokstäver för att leta efter en kontakt som börjar med 
de bokstäverna

2. [q]
3. Om många telefonnummer är lagrade på kortet, [192] för att 

navigera till det önskade numret 7 [0]9[5] (Samtal)

Kortnummer
Programmera den valda kontakten som 
Kortnummer. Se Programmering av 
snabbvalsknappar på sidan 52.

Kopiera till telefon/
SIM

Kopiera den valda kontakten till telefonen eller 
SIM-kortet.

Sänd via
Sänd den valda kontakten till en annan enhet via 
infraröd eller Bluetooth. Se ”Infraröd” på sidan 107 
eller ”Trådlös Bluetooth®-teknik” på sidan 109.
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Lägg till kontakter
Spara en kontakt i telefonen
Du kan spara detaljerad information för varje kontakt i din telefon.
Posterna finns kvar även om ditt SIM-kort skadas.
d Huvudmeny > Kontakter > Lägg till ny > Telefon
1. [192] för att navigera till önskat fält 7 [0]
2. Mata in information 7 [0]

För att mata in tecken, se ”Textinmatning” på sidan 40.
3. När en post är färdig,  [5] (Spara)

Förnamn*1 Ange förnamnet.

Efternamn*1 Ange efternamnet.

Mobiltfn. 
nummer*1

Ange telefonnummer.Hemnummer*1

Arbetsnummer 
*1

E-post mobil*1

Ange e-postadresser.E-post privat*1

E-post arbete*1

Födelsedag Ange kontaktens födelsedag.

Postadress Ange c/o, Adress, Postnummer, Stad, 
Stat och Land.

Anteckningar Mata in anteckningar.
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*1 Posten kan sparas då minst ett av dessa fält är ifyllt.

*2

Ringsignal
Välj önskad ringsignal från <Förinst.> eller 
Min telefon. Välj Ladda ner ljud*2 för att 
ladda ner en ringsignal.

Meddelandesig.

Välj önskad meddelandevarning från 
<Förinst.> eller Min telefon. Vä Ladda ner 
ljud*2 för att ladda ner en 
meddelandevarning.

Belysning Välj <Förinst.> eller önskad 
belysningsfärg.

Bild Välj önskad bild.

Grupp Välj önskad grupp.

Obs: När du lägger till en bild från Min telefon till ett kontaktkort, visas den 
i displayen när kontakten ringer dig. Om den använda bilden är för stor för 
kontaktkortet, ombeds du att spara en mindre bild i Min telefon.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/



Kontakter
50

Spara en kontakt på SIM-kortet
Det går även att spara lite information för varje kontakt på SIM-
kortet.
d Huvudmeny > Kontakter > Lägg till ny > SIM
1. [192] för att navigera till önskat fält 7 [0]
2. Mata in information 7 [0]

3. [5] (Spara)

Spara en kontakt från Samtal
Se Spara ett telefonnummer från Samtal på sidan 51.

Ändra ett kontaktkort
d Huvudmeny > Kontakter > Kontakter
1. Markera det önskade kontaktkortet (Se Sök efter en kontakt på 

sidan 46.)
2. [5] (Val) 7 Välj Ändra
3. Ändra önskad post 7 [5] (Spara)

Namn Ange namnet.

Telefonnummer Ange telefonnumret.

Obs: Längden på namnet och telefonnumret och den totala mängden data 
som kan sparas beror på SIM-kortet.
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Samtal
Senaste uppringda telefonnummer, besvarade samtal och missade 
samtal sparas i Samtal. Numren i samtalslistan kan användas för att 
ringa upp, skicka meddelanden eller läggas till i Kontakter.

Visa/Ring upp från Samtal
d Huvudmeny > Kontakter > Samtal
1. [394] för att gå till Slagna nummer, Besv. samtal eller 

Missade samtal
2. [192] för att navigera till önskad lista 7 [0]
3. [0] för att ringa

Spara ett telefonnummer från Samtal
d Huvudmeny > Kontakter > Samtal
1. [394] för att gå till Slagna nummer, Besv. samtal eller 

Missade samtal
2. [192] för att navigera till önskat telefonnummer 
3. [5] (Val) 7 Välj Till kontakter
4. Välj Ny eller Lägg till
5. Om Ny är valt: Ange relevant information

Om Lägg till är valt: Markera den önskade kontakten 7 [5] 
(Välj) 7 Om det inte finns något tomt fält, ”Vill du ersätta?” 7 
[0]9[5] (Ja) 7 Välj det nummer du vill ersätta i Kontakter som 
sparas i telefonen

6. [5] (Spara)

Genväg: Du kan gå direkt till Slagna nummer-listan genom att trycka på 
[q] i viloläge.
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Alternativ
I varje Samtal-lista är följande alternativ tillgängliga när du trycker på 
[5] (Val).

Kortnummer
Du kan snabbt ringa upp telefonnummer genom att trycka på 
knapp 2-9.

Programmering av snabbvalsknappar
d Huvudmeny > Kontakter > Kortnummer
1. [192] för att navigera till önskad knapp 7 [0]
2. Ange telefonnummer 7 [0]

För att programmera ett snabbval till en kontakt:
d Huvudmeny > Kontakter > Kortnummer
1. [192] för att navigera till önskad knapp 7 [5] (Visa)
2. Markera önskad kontakt 7 [5] (Välj)
3. Om många telefonnummer är lagrade på kortet, [192] för att 

navigera till det önskade numret 7[0]9[5] (Välj)

Användning av snabbvalsknappar
I viloläge:
1. Tryck och håll ned en snabbvalsknapp ([S]-[K]) 7 [5] 

(Samtal)

Samtal Ring valt nummer.

Skapa meddelande Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande till det 
valda numret.

Till kontakter Spara det valda numret i Kontakter. Se Spara ett 
telefonnummer från Samtal på sidan 51.

Radera Radera valt nummer.
Radera allt? Raderar alla loggar i listan.
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Grupper
Du kan dela in kontaktposterna som sparats i din telefon i 
20 grupper.

Visa gruppmedlemmar
d Huvudmeny > Kontakter > Grupper
1. Välj önskad grupp

Kontakterna i den valda gruppen visas.

Döp om en grupp
d Huvudmeny > Kontakter > Grupper
1. [192] för att navigera till önskad grupp 7 [5] (Byt namn)
2. Mata in ett nytt namn på gruppen 7 [0]

Avancerat
Synkronisering
Du kan synkronisera dina kontakter med en nätverksserver. Du kan 
välja mellan att endast sända ändringar eller att sända alla poster till 
nätverksservern. För ytterligare information, se ”Synkronisering” på 
sidan 114.
För att endast sända ändringar till nätverksservern:
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Synkronisering > 

Ändrade kontakter
Telefonen bekräftar när detta är slutfört.
För att sända alla poster till nätverksservern:
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Synkronisering > Alla 

kontakter
Telefonen bekräftar när detta är slutfört.
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Eget nummer
Du kan lagra dina egna nummer i telefonen och på SIM-kortet.

Lagra nummer i Telefonprofil
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Eget nummer > 

Telefonprofil
1. [0]9[5] (Skapa)
2. Upprepa steg 1-3 i ”Spara en kontakt i telefonen” på sidan 48

Lagra nummer i SIM-profil
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Eget nummer > SIM-

profil
1. När profilen är tom: [0]9[5] (Skapa)

När det finns lagrade nummer i profilen: [5] (Val) 7 Välj 
Skapa

2. Upprepa steg 1-3 i ”Spara en kontakt på SIM-kortet” på 
sidan 50

Alternativ
När du visar Eget nummer är följande alternativ tillgängliga genom 
att trycka på [5] (Val).

*1 Endast tillgänglig för SIM-profil.

Ändra Redigera profilen.

Skapa*1 Skapa en ny profil.

Radera Radera profilen.

Sänd via
Sänd profilen via infraröd eller Bluetooth. Se 
”Infraröd” på sidan 107 eller ”Trådlös Bluetooth®-
teknik” på sidan 109.
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Visa Kontakter sorterade efter efternamn/
förnamn
Du kan välja att sortera kontakterna efter kontaktens efternamn eller 
förnamn.
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Sortera efter
1. Välj Förnamn eller Efternamn

Minnesstatus
Du kan se tillgängligt minne i Kontakter.
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Minnesstatus

Kopiera kontakter
Du kan kopiera alla kontakter från SIM-kortet till telefonen, eller från 
telefonen till SIM-kortet.

Kopiera alla kontakter från SIM-kortet till telefonen
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Kop allt fr SIM
1. ”Vill du kopiera?” 7 [0]9[5] (Ja)

Kopiera alla kontakter från telefonen till SIM-kortet
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Kopiera till SIM
1. ”Endast namn och nummer kan att överföras. Fortsätta?” 

7 [0]9[5] (Ja)

Obs: Kapacitet för lagring på SIM-kortet beror på SIM-kortet.

För att öka minnesutrymmet i telefonen, radera eller spara data som inte 
längre behövs på din PC (se ”USB” på sidan 118).
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Radera kontakter i telefonen
Du kan radera alla kontakter som lagrats i telefonen.
d Huvudmeny > Kontakter > Avancerat > Radera allt?
1. ”Radera alla kontakter i telefonen?” 7 [5] (Ja)
2. ”Är du säker?” 7 [5] (Ja)

Servicenummer
Om ditt SIM-kort har SDN (Service Dialling Number), kan du ringa 
ett servicenummer genom att välja det från en lista.
Med SDN får du åtkomst till speciella tjänster som nätoperatören 
erbjuder, t ex kundtjänst, nödtjänster, etc.
d Huvudmeny > Kontakter > Servicenummer
1. [192] för att navigera till önskad post 7 [0]9[5] (Samtal)
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Menystruktur för meddelanden

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Skapa ................................ 58
SMS ....................................... 59
MMS....................................... 62

Inkorg................................ 64
SMS ....................................... 65
MMS....................................... 66

Arkiv.................................. 68
SMS ....................................... 68
MMS....................................... 68

Web-mail*1........................ 69

Chat*1................................ 70

Röstbrevlåda.....................70
Ring Röstbrevl. ....................... 70
Nummer.................................. 70

Inställningar ......................71
SMS........................................ 71
MMS ....................................... 72

Minnesstatus ....................73
SMS........................................ 73
MMS ....................................... 73

*1
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Skapa ett nytt meddelande
Meddelandetyper

SMS

Via SMS (Short Message Service) kan du sända och ta 
emot korta textmeddelanden i alla nät med roaming-
avtal. (Beroende på mottagarens telefonparametrar). 
Med belysningsfunktionen kan du uttrycka olika känslor 
i ett meddelande.

MMS

Via MMS (Multimedia Messaging Service) kan du sända 
meddelanden som innehåller text, bilder, ljud och 
videofiler från din telefon till andra telefoner med MMS 
eller till e-postadresser. Mottagaren kan spela upp det 
som ett bildspel.

Obs: Numret till SMS-meddelandecentret ska vara förprogrammerat på 
SIM-kortet. Om du ändrar detta nummer (se Meddelandecenter på sida 71) 
kan textmeddelandefunktionen påverkas.

Din telefon kanske redan har en MMS-profil inställd när du köpte telefonen. 
För att ändra profilen, se Avancerat på sida 72.

Att skicka eller redigera vidarebefordringsspärrade bilder/ljudfiler/videofiler 
markerade med ikonen ( ) har begränsats.
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Skapa ett SMS-meddelande
d Huvudmeny > Meddelanden > Skapa > SMS
1. Skapa textmeddelande 7 [0]

Se ”Textinmatning” på sidan 40. för inmatning av text.
2. För att mata in mottagarens telefonnummer direkt: Ange 

nummer
För att välja mottagarens telefonnummer från Kontakter: [0] 7 
Markera den önskade kontakten7 [5] (Välj) 7 Om flera 
telefonnummer har sparats i kortet, [192] för att navigera till 
önskat nummer 7 [0]9[5] (Välj)

3. [0] för att skicka meddelandet

Skapa ett belysningsmeddelande med emotikoner
Med belysningsfunktionen kan du uttrycka olika känslor i ett 
meddelande. Indikator/lampa reagerar på smileys i ett 
belysningsmeddelande och lyser med olika färgkombinationer och 
ljusmönster när du tar emot och läser ett belysningsmeddelande.
d Huvudmeny > Meddelanden > Skapa > SMS
1. Skapa textmeddelande
2. [5] (Val) 7 Välj Mallar
3. Välj Belysn.mallar
4. Välj önskad emotikon

Se ”Emotikonlista” på sidan 60.
För att förhandsgranska belysningen i meddelanden som du 
skapat:
[5] (Val) 7 Välj Bel. visning

Obs: Belysningen i ett meddelande kan endast visas om mottagarens 
telefon har belysningsmeddelandefunktion.
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Emotikonlista

• Mönster A: [Eldfluga] blinkar sakta i ca 4 sekunder.
• Mönster B: [Blinka] blinkar snabbt i ca 3 sekunder.
• Mönster C: [Stråle] lyser i ca 3 sekunder.

Emotikon Indikator-
färg

Ljus-
mönster Emotikon Indikator-

färg
Ljus-

mönster

:-)

Färg 3

A
\^o^/

Färg 3

A
:-D (^_^)

>:-<

B

\(>o<)/

B:-|| (>-<#)

:e

Färg 6

^3^

Färg 60:-) A (o^-^o)
A

:-P C (e~o~e)

:'(
Färg 1

B (;_;)
Färg 1

B

:-(
A

(T_T)
A

:-/

Färg 5

(?_?)

Färg 5:-S B (>_<) B

:-[ C (-_-; C

:->
Färg 2

A (^w^)
Färg 2

A

8-)

B

^&^

B=:-)

Färg 4

(@_@)

Färg 4:-0 (eoe)

:()
C

p(^-^)p A

:-I
Färg 7

(-_-)
Färg 7

C

I-(
A

(_ _)Zzz
A

;-) Färg 8 (^_~)" Färg 8
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Alternativ
Då ett textmeddelande skapas är följande alternativ tillgängliga 
genom att trycka på [5] (Val).

Skicka Skicka texten som ett SMS-meddelande.

Gruppsändning Skicka texten till fler än en mottagare.

Bel. visning Förhandsgranska belysningsmeddelande.

Mallar
Välj Belysn.mallar för att skapa ett 
belysningsmeddelande eller Mallar för att 
använda lagrade textmallar.

Räkna medd. Ett långt meddelande kan delas upp i olika 
meddelanden. Du kan kontrollera hur många.

Spara Spara meddelandet i Ej skickade.

Anv. kontakter Använd data som sparats i kontaktkorten.

Kopiera/Klipp ut/
Klistra in Kopiera, klipp ut eller klistra in text.

Infoga symbol Visa listan med symboler, från vilken alla 
symboler som är tillgängliga i telefonen kan väljas.

Inmatningstyp Välj inmatningstyp.

T9 på/av Slå På eller Av ordlistan.

Inmatningsspråk Välj ett språk som du vill skriva på.

Min ordlista Lägg till ord i ordlistan.

Avsluta Avsluta textredigeringsläget.
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Skapa ett MMS-meddelande
d Huvudmeny > Meddelanden > Skapa > MMS
1. Välj Ny bild, Ny text, Nytt ljud eller Lägg till film
2. Om Ny text är valt: Skapa textmeddelande 7 [0]

Se ”Textinmatning” på sidan 40. för inmatning av text.
Om Ny bild/Nytt ljud/Lägg till film är valt: Välj önskat objekt i 
Min telefon 7 [5] (Välj)
Du kan även ladda ner nya filer, ta nya bilder, spela in nya ljud eller 
videoavsnitt för MMS-meddelandet.

3. För att lägga till mer än en bild, text, ljud eller video, [192] för 
att navigera till Sidor 7 [0] 7 [0]9[5] (Ja)

4. Upprepa steg 1-3 vid behov
För att skicka meddelandet:
5. [5] (Val) 7 Välj Skicka
6. [192] för att navigera till Nytt ämne 7 [0]
7. Ange ärende 7 [0]
8. [192] för att navigera till Ny mottagare 7 [0]
9. Välj Från kontakter, Ange nummer eller Ange e-post adress
10. Om Från kontakter är valt: Markera den önskade kontakten 7 

[5] (Välj) 7 Om flera telefonnummer har sparats i kortet, 
[192] för att navigera till önskat nummer 7 [0]9[5] (Välj)
Om Ange nummer/Ange e-post adress är valt: Ange 
nummer/
e-postadress 7 [0]

11. [192] för att navigera till Skicka 7 [0]

Obs: När du väljer Lägg till film och spelar in ett nytt videoavsnitt i steg 2, 
ställs inspelningstiden in på För MMS-sändn..
Du kan inte bifoga ett videoavsnitt tillsammans med en bild- eller ljudfil på 
samma sida.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/
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Sidalternativ
När Sidor är markerat, är följande alternativ tillgängliga genom att 
trycka på [5] (Val).

Ta emot meddelanden
Ta emot SMS-meddelanden
När du tar emot ett nytt SMS-meddelande visas meddelandeikonen 
( ) i kombination med en ton, belysning och/eller vibration. SMS-
påminnelsen visas även i displayen i viloläge. När du ställer in 
1-trycks SMS på På (se sidan 71), kan nya SMS-meddelanden 
visas genom att luckan öppnas.

Läsa SMS-meddelanden
När en SMS-påminnelse visas i displayen i viloläge:
1. [0]9[5] (Visa)

Om det finns mer än en påminnelse, [192] för att navigera till Nytt 
SMS innan steg 1.
Om det finns ett SMS-meddelande, visas det automatiskt.

2. Om det finns mer än ett SMS-meddelande, [192] för att 
navigera till önskad meddelanderubrik i SMS-inkorgen 7 [0]

3. När meddelandet visas, [0] för att visa meddelandeinformation 
(avsändarens nummer, datum, numret till meddelandecentret) 
om så önskas

Lägg till ny Lägg till en ny sida.

Skicka Skicka MMS-meddelandet sedan du har angett 
ärende och mottagarnummer eller -adress.

Bildspelstid Ange visningstid för sidan.

Ta bort sida Ta bort sidan från MMS-meddelandet.

Visa sida Förhandsgranska MMS-meddelandet som sida.
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Ta emot MMS-meddelanden
När du tar emot ett nytt MMS-meddelande visas meddelandeikonen 
( ) i kombination med en ton, belysning och/eller vibration. 
Mottagna MMS-meddelanden lagras i inkorgen.

Läsa MMS-meddelanden
För att läsa mottagna MMS-meddelanden, se ”MMS-inkorg” på 
sidan 66.

Inkorg
I inkorgen lagras mottagna SMS- och MMS-meddelanden.
d Huvudmeny > Meddelanden > Inkorg
Nummer inom parentes anger antalet olästa 
meddelanden och totala antalet meddelanden 
i varje inkorg.

Obs: Om du inte vill ta emot MMS-meddelanden automatiskt, välj Aldrig i 
inställning av Auto-nedladdning (se sidan 72). Du får då först en 
påminnelse och måste sedan ladda ner meddelanden manuellt.
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SMS-inkorg
SMS-meddelandeikoner

Läsa SMS-meddelanden
d Huvudmeny > Meddelanden > Inkorg > SMS
1. [192] för att navigera till önskad meddelanderubrik 7 [0]
2. [0] för att visa meddelandeinformation (avsändarens nummer, 

datum, numret till meddelandecentret) om så önskas

Alternativ
När du visar meddelandelistan eller det valda meddelandet är 
följande alternativ tillgängliga genom att trycka på [5] (Val).

*1 Endast tillgängligt då det valda meddelandet visas.
*2 Endast tillgängligt då meddelandelistan visas.

Oläst meddelande Läst meddelande

Svara Svara på ett meddelande via SMS eller MMS.

Vidarebefordra Vidarebefordra det valda meddelandet.

Samtal Ring avsändarens nummer.

Till kontakter Spara avsändarens nummer i Kontakter.

Använd detalj*1

Använd telefonnumret, e-postadressen eller 
webbadressen i det valda meddelandet för att 
ringa, skapa ett meddelande, lägga till Kontakter, 
etc.

Radera Radera det valda meddelandet.

Radera allt?*2 Radera alla SMS-meddelanden.

Visningsbel.*1 Kontrollera belysningen för meddelandet.
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MMS-inkorg
MMS-meddelandeikoner

Läsa MMS-meddelanden
d Huvudmeny > Meddelanden > Inkorg > MMS
1. [192] för att navigera till önskad meddelanderubrik 7 [0]

Alternativ i meddelandelistan
När du visar meddelandelistan är följande alternativ tillgängliga när 
du trycker på [5] (Val).

Oläst meddelande MMS-påminnelse

Läst meddelande

Svara Svara på ett meddelande via SMS eller MMS.

Svara alla Skicka svar på meddelande till alla mottagare.

Vidarebefordra Vidarebefordra det valda meddelandet.

Samtal Ring avsändarens nummer.

Till kontakter Spara avsändarens nummer eller e-postadress i 
Kontakter.

Radera Radera det valda meddelandet.

Radera allt? Radera alla MMS-meddelanden och påminnelser.

Skydda/Öppna Skydda eller öppna det valda meddelandet.

Detaljer Visa detaljer för det valda meddelandet.

Obs: Att skicka eller redigera vidarebefordringsspärrade filer markerade 
med ikonen ( ) har begränsats.
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Alternativ vid visning av meddelanden
När du visar meddelandet är följande alternativ tillgängliga genom 
att trycka på [5] (Val).

*1

Alternativ för påminnelsemeddelande
När påminnelsen är markerad, är följande alternativ tillgängliga 
genom att trycka på [5] (Val).

Svara Svara på ett meddelande via SMS eller MMS.

Svara alla Skicka svar på meddelande till alla mottagare.

Spela igen Spela upp det valda meddelandet.

Teckenstorlek*1 Välj önskad teckenstorlek.

Spara bild Spara den bifogade bilden i Min telefon.

Spara ljud Spara den bifogade ljudfilen i Min telefon.

Spara video Spara den bifogade videofilen i Min telefon.

Använd detalj
Använd telefonnumret, e-postadressen eller 
webbadressen i det valda meddelandet för att 
ringa, skapa ett meddelande, lägga till Kontakter, 
etc.

Bifogade filer Visa bifogade filer.

Ta emot Ta emot nya meddelanden.

Vidarebefordra Vidarebefordra meddelandet.

Avvisa Radera påminnelsen från meddelandelistan och 
meddelandet från servern.

Samtal Ring avsändarens nummer.

Radera allt? Radera alla MMS-meddelanden och påminnelser.

Skydda/Öppna Skydda eller öppna meddelandet.

Detaljer Visa detaljer för det valda meddelandet.
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Arkiv
I utkorgen lagras SMS- och MMS-meddelanden som sänts eller 
väntar på att sändas.

Visa meddelanden
d Huvudmeny > Meddelanden > Arkiv > SMS eller MMS
1. Välj önskad mapp.
2. [192] för att navigera till önskat meddelande 7 [0]

Alternativ för SMS
I mapparna Skickade och Ej skickade är följande alternativ 
tillgängliga genom att trycka på [5] (Val).

*1 Endast tillgängligt då det valda meddelandet visas.
*2 Endast tillgängligt då meddelandelistan visas.

SMS
Skickade Lagra skickade SMS-meddelanden.

Ej skickade Lagra SMS-meddelanden som inte är 
färdiga och sådana som inte levererats.

MMS

Skickade Lagra skickade MMS-meddelanden.

Utkorg Lagra MMS-meddelanden som inte 
levererats.

Utkast Lagra MMS-meddelanden som inte är 
färdiga.

Skicka Skicka det valda meddelandet.
Samtal Ring avsändarens nummer.

Använd detalj*1

Använd telefonnumret, e-postadressen eller 
webbadressen i det valda meddelandet för att 
ringa, skapa ett meddelande, lägga till Kontakter, 
etc.

Radera Radera det valda meddelandet.

Radera allt?*2 Raderar alla SMS-meddelanden i mappen.

Visningsbel.*1 Kontrollera belysningen för meddelandet.
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Alternativ för MMS
I mapparna Skickade, Utkorg och Utkast är följande alternativ 
tillgängliga genom att trycka på [5] (Val).

*1 Endast tillgängligt i mappen Skickade.
*2 Endast tillgängligt i mapparna Utkorg och Utkast.

Web-mail
Webbmail är en ny tjänst som håller dig uppdaterad med alla dina 
meddelanden. Du måste abonnera på denna tjänst. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.

Ansluta till Internet e-post
d Huvudmeny > Meddelanden > Web-mail
Telefonen är ansluten till Internet via en WAP-anslutning för att 
hämta e-postmeddelanden.
1. Följ anvisningarna på skärmen

Ändra Redigera det valda meddelandet.

Vidarebefordra*1 Vidarebefordra det valda meddelandet.

Skicka*2 Skicka det valda meddelandet.

Radera Radera det valda meddelandet.

Radera allt? Raderar alla meddelanden i mappen.

Skydda/Öppna Skydda eller öppna det valda meddelandet.

Detaljer Visa detaljer för det valda meddelandet.
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Chat
Chat används för att ha kul med snabbmeddelanden var du än 
befinner dig. Det är ett roligt sätt att chatta online. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.
d Huvudmeny > Meddelanden > Chat
1. Följ anvisningarna på skärmen

Röstbrevlåda
Röstbrevlådan är en nätverkstjänst som gör det möjligt för 
uppringare som inte fått tag i dig att lämna röstmeddelanden. 
Eventuellt måste du abonnera på denna tjänst. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.

Hämta lagrade röstmeddelanden
När ett nytt röstmeddelande lagrats, hörs en signal och ( ) visas i 
displayen, och du får ett SMS-meddelande.
När en SMS-påminnelse visas i displayen i viloläge:
1. [0]9[5] (Samtal)
2. Följ de inspelade instruktionerna

ELLER
d Huvudmeny > Meddelanden > Röstbrevlåda > Ring 

Röstbrevl.
1. Följ de inspelade instruktionerna

Ändra numret till röstbrevlådan
d Huvudmeny > Meddelanden > Röstbrevlåda > Nummer
1. Ange nytt röstbrevlådenummer 7 [0]9[5] (OK)

Genväg: Du kan även trycka på och hålla ned [A] i viloläge för att ringa 
upp din röstbrevlåda.
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Meddelandeinställningar
SMS-inställningar
d Huvudmeny > Meddelanden > Inställningar > SMS
1. Välj önskad inställning

*1

Medd.belysning Välj om du vill att Indikator/lampa ska tändas när 
ett belysningsmeddelande tas emot.

Bel. medd.visn. Välj om du vill att Indikator/lampa ska tändas när 
du ser på ett belysningsmeddelande.

Meddelandecenter Ändra numret till meddelandecentret.

Meddelandetyp Välj önskad meddelandetyp.

Giltighetsperiod
Ställ in en meddelandeleveranstid för 
meddelandecentret. Välj 1 timme, 12 timmar, 
1 dag, 1 vecka, 1 månad, 3 månader eller 
Maximalt.

Lev.rapport Välj På för att ta emot leveransrapporter.

Spara sänt SMS Välj På för att lagra skickade meddelanden i 
mappen Skickade.

Teckenstorlek*1 Välj önskad teckenstorlek.

Nättyp Välj dataöverföringstyp.

1-trycks SMS Välj På för att visa nya SMS-meddelanden då 
luckan öppnas.
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MMS-inställningar
d Huvudmeny > Meddelanden > Inställningar > MMS
1. Välj önskad inställning

*1

Leveransrapport

Välj Läsrapport (kontrollera om den andra parten 
har läst meddelandet), Skicka läst (informera den 
andra parten att du har läst meddelandet, vid 
uppmaning), Leveransrapport (kontrollera om 
den andra parten har tagit emot meddelandet) 
eller Skicka lev.rapp. (informera den andra 
parten att du har tagit emot meddelandet, vid 
uppmaning).

Prioritet Välj Låg, Normal eller Hög för önskad 
prioritetsnivå för meddelandet.

Giltighetsperiod
Ställ in en meddelandeleveranstid för 
meddelandecentret. Välj 1 dag, 7 dagar eller 
Maximalt.

Auto-nedladdning

Välj Alltid på (meddelanden hämtas automatiskt 
sedan en förvarning tagits emot), På vid hemma 
(meddelanden hämtas automatiskt i ditt 
hemområde) eller Aldrig (meddelanden måste 
hämtas manuellt).

Avspelningsläge
Välj Auto (visa MMS-sidor, eller spela upp video-
/ljudfiler automatiskt) eller Manuell (visa MMS-
sidor, eller spela upp video-/ljudfiler manuellt).

Teckenstorlek*1 Välj önskad teckenstorlek.

Avancerat

Vid behov, redigera informationen under 
Meddelandeserver, WAP-profiler, Hämta på 
server*1 och Avvisa anon.medd*1. Välj 
Information för att visa MMS 
programvaruinformation.
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Minnesstatus
Du kan se tillgängligt minne för lagring av meddelanden.
d Huvudmeny > Meddelanden > Minnesstatus > SMS eller MMS

Obs: För att öka minnesutrymmet i telefonen, radera eller spara data som 
inte längre behövs på din PC (se ”USB” på sidan 118).
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Menystruktur för kamera

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Bild.................................... 75

Video ................................. 81 
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Bild
Med den inbyggda kameran kan du ta bilder som du sedan kan 
skicka i ett MMS eller med infraröd eller Bluetooth, eller använda 
dem som bakgrundsbild. Du kan också bifoga en bild till en kontakt i 
din telefon.

Förhandsgranskningsskärmbild för bilder

Ikoner i förhandsgranskningsskärmbild för bilder

 - Zoomnivå (1-25)

Bildstorlek (Ultrastor/Extra stor/Stor/Mellan/
Liten/Huvuddisplay)

Bildkvalitet (Superfin/Fin/Normal)

Serietagningsläge

Självutlösare (5 eller 10 sekunders 
fördröjning)

Mörkerläge

 - Ljusstyrka (-2, -1, ±0, +1, +2)
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Fotografera
d Huvudmeny > Kamera > Bild
1. Displayen fungerar som en sökare. Rör på telefonen för att 

fånga motivet
2. [0]9[U] för att ta bilden

När du tagit en bild
För att spara bilden i Min telefon: [5] (Spara)
Om du vill återgå till förhandsgranskningsskärmbilden utan att spara 
bilden: [6] (Radera)
För att sända bilden via MMS: [0] 7 Se ”Skapa ett MMS-
meddelande” på sidan 62.

När du tar ett självporträtt
Du kan ta ett självporträtt med spegeln för självporträtt.
d Huvudmeny > Kamera > Bild
1. Stäng luckan. Titta på dig själv i spegeln för självporträtt
2. [U] på sidan av telefonen
3. Öppna luckan. Bilden visas i displayen. För ytterligare 

funktioner, se ”När du tagit en bild” på sidan 76.

Genväg: För att öppna förhandsgranskningsskärmbilden, tryck och håll 
ned [U] i viloläge.

Varning: För att inte kamerans funktion ska påverkas FÅR INTE telefonen 
lämnas med kameralinsen vänd mot direkt solljus.
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Zoom
[1]9[O] för att zooma in en nivå
[2]9[P] för att zooma ut en nivå
Du kan även trycka och hålla in knapparna för att snabbt nå önskad 
zoomnivå.

Ändra ljusstyrka
Indikatorn för bildens ljusstyrka visar aktuell ljusstyrka.
[4] för att öka ljusstyrkan
[3] för att minska ljusstyrkan

Obs: För att sända en bild med infraröd eller Bluetooth, eller använda den 
som bakgrundsbild, spara bilden och gå sedan till Min telefon. (Se Bilder på 
sidan 134.)

Om kameran lämnas i förhandsgranskningsläge eller om en bild visas i 
3 minuter, går telefonen automatiskt ur kameraläget. Om telefonen lämnas i 
förhandsgranskningsläge och visar alternativmenyn, stannar telefonen kvar i 
detta läge.

Om ett samtal tas emot då kameran används avslutas telefonens 
kameraläge. Om en tagen bild visas på skärmen, sparas den i Min telefon.

Obs: Zoomfunktionen kan kopplas bort om bildstorleken är inställd på XXL 
1600x1200.
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Ta närbilder
Du kan ta skarpa bilder på nära håll med hjälp av Macroläget. 
(Fokuseringsområde för makro: 10 cm)
Vrid knappen för makroläge till ( ) innan du tar närbilder.

Visa bilder
Bilder som tas med den inbyggda kameran sparas i Min telefon. För 
att visa de sparade bilderna, se ”Visa bilder” på sidan 134.

Bildinställningar
I förhandsgranskningsläget är följande alternativ tillgängliga genom 
att trycka på [5] (Val).

Bildstorlek
Välj önskad storlek från XXL 1600x1200, XL 
1280x960, Stor 640x480, Mellan 320x240, Liten 
160x120 eller Displ. 240x320.

Bildkvalitet Välj önskad kvalitet från Superfin, Fin eller 
Normal.

Mörkerläge Välj På för att ta en bild då ljuset är svagt.

Multi shot-läge 15 bilder kan tas i serie. Se Serietagning på 
sidan 80.

Effekt Välj önskad färg från Normal, Sepia, Monokrom 
eller Negativ.

Självutlösare Välj önskad fördröjning från Av, 5 sekunder eller 
10 sekunder.

Slutarljud Välj önskat ljud från Mönster 1-5.

Byt till video Växla från kamera- till videoläge.
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Genvägsknappar
Du kan ändra bildinställningarna genom att trycka på den 
nummerknapp som motsvarar önskad funktion (se nedan). Vissa 
funktioner illustreras av ikonen. Se Ikoner i 
förhandsgranskningsskärmbild för bilder på sidan 75.

[A]: Byt till video
[S]: Bildstorlek
[D]: Bildkvalitet
[F]: Serietagningsläge
[G]: Självutlösare
[H]: Mörkerläge
[I]: Effekt
[L]: Hjälp

Lägga till en bild till ett kontaktkort
Om en bild läggs till ett kontaktkort visas det i skärmbilden när 
kontakten ringer dig.
För att lägga till en bild till en kontakt, spara bilden och gå sedan till 
Kontakter. Se Lägg till kontakter på sidan 48.

Tillg. utrymme

Visar antalet filer som kan sparas med nuvarande 
bildstorlek och bildkvalitet. Du kan visa antalet filer 
som kan sparas med annan bildkvalitet genom att 
trycka på [5] (Upplösn), och i andra bildstorlekar 
genom att trycka på [192].

Standardinst. Återställer nuvarande bildinställningar till 
standardvärden.

Hjälp Visar genvägsknapparnas funktion i 
förhandsgranskningsskärmbilden.
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Serietagning
Vid serietagning kan du ta upp till 15 bilder med en knapptryckning. 
När du aktiverar serietagningsläget ställs bildstorleken in på Mellan 
320x240 och mörkerläget inaktiveras.
d Huvudmeny > Kamera > Bild
1. [5] (Val) 7 Välj Multi shot-läge
2. Välj På
3. [0]9[U] för att ta bilder

Bilderna som tagits visas som miniatyrer.

För att se på de tagna bilderna:
[1929394] för att navigera till önskad miniatyr 7 [0]
Du kan visa nästa bild genom att trycka på [4] eller [2], och 
föregående bild genom att trycka på [3] eller [1].
För att spara en tagen bild:
1. När önskad miniatyr är markerad eller önskad bild visas i 

displayen, [5] (Val) 7 Välj Spara den här
Bilden sparas i Min telefon.

För att spara alla tagna bilder:
1. Vid miniatyrvisning eller när en av bilderna visas på skärmen, 

[5] (Val) 7 Välj Spara bilder
ELLER
När en av bilderna visas på skärmen, [0]
Alla bilder sparas i Min telefon.

Obs: Det går inte att ta bilder i serietagningsläget när telefonen är stängd. 
När du stänger telefonen inaktiveras serietagningsläget.

Obs: Du kan även spara alla tagna bilder genom att trycka på [U] vid 
miniatyrvisning eller när en av bilderna visas på skärmen.
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Video
Du kan spela in videoavsnitt med den inbyggda kameran och skicka 
dem med MMS, infraröd eller Bluetooth.

Förhandsgranskningsskärmbild för video

Ikoner i förhandsgranskningsskärmbild för video

 - Zoomnivå (1-25)

Inspelningstid
(Lång video/För MMS-sändn.)

Självutlösare (5 eller 10 sekunders 
fördröjning)

 - Ljusstyrka (-2, -1, ±0, +1, +2)
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Spela in video
d Huvudmeny > Kamera > Video
1. Huvuddisplayen fungerar som en sökare. Rör på telefonen för 

att fånga motivet
2. [0]9[U] för att starta inspelning
3. Video spelas in tills maxlängden har nåtts eller tills du trycker 

på [0]9[U]9[5] (Stopp)
4. Välj önskad åtgärd.

Uppspelning Spela upp den inspelade videofilen.

Min telefon Spara den inspelade videofilen till Min telefon.

Skicka som MMS
Bifoga den inspelade videofilen till ett MMS-
meddelande. Se Skapa ett MMS-meddelande på 
sidan 62.

Varning: För att inte kamerans funktion ska påverkas FÅR INTE telefonen 
lämnas med kameralinsen vänd mot direkt solljus.

Obs: För att sända ett videoavsnitt via infraröd eller Bluetooth, spara först 
avsnittet och gå sedan till Min telefon. (Se Videos på sidan 141.)

Om videon lämnas i förhandsgranskningsläge eller om ett inspelat 
videoavsnitt visas i 3 minuter går telefonen automatiskt ur videoläget. Om 
telefonen lämnas i förhandsgranskningsläge och visar alternativmenyn, 
stannar telefonen kvar i detta läge.

Om ett samtal tas emot då kameran används avslutas telefonens 
kameraläge. Inspelningen avslutas automatiskt och det inspelade 
videoavsnittet sparas i Min telefon.
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Zoom
[1]9[O] för att zooma in en nivå
[2]9[P] för att zooma ut en nivå
Du kan även trycka och hålla in knapparna för att snabbt nå önskad 
zoomnivå.

Ändra ljusstyrka
Videofilens indikator för videoljusstyrka visar aktuell ljusstyrka.
[4] för att öka ljusstyrkan
[3] för att minska ljusstyrkan

Spela upp videoavsnitt
Inspelade videoclips sparas i Min telefon. För att spela upp sparade 
videofiler, se ”Spela upp videoavsnitt” på sidan 141.

Obs: Det går inte att ändra zoomnivå under inspelning.

Obs: Det går inte att ändra ljusstyrka under inspelning.
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Videoinställningar
I förhandsgranskningsläget är följande alternativ tillgängliga genom 
att trycka på [5] (Val).

Genvägsknappar
Du kan ändra videoinställningarna genom att trycka på den 
nummerknapp som motsvarar önskad funktion (se nedan). Vissa 
funktioner illustreras av ikonen. Se Ikoner i 
förhandsgranskningsskärmbild för video på sidan 81.

[A]: Byt till kamera
[S]: Inspelningstid
[G]: Självutlösare
[I]: Effekt
[L]: Hjälp

Inspelningstid Välj inspelningstid för video från Lång video eller 
För MMS-sändn..

Effekt Välj önskad färg från Normal, Sepia, Monokrom 
eller Negativ.

Självutlösare Välj önskad fördröjning från Av, 5 sekunder eller 
10 sekunder.

Byt till kamera Växla från video- till kameraläge.

Tillg. utrymme

Visa antal filer som kan sparas med nuvarande 
inspelningstid. Du kan se hur många filer som kan 
sparas med annan inspelningstid genom att 
trycka på [5] (Längd).

Hjälp Visar genvägsknapparnas funktion i 
förhandsgranskningsskärmbilden.
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Menystruktur för WAP

Inställning av din WAP-läsare
Via din telefons WAP-läsare (Wireless Application Protocol) kan du 
komma åt tjänster som t ex nyheter, väderinformation, sportnyheter, 
etc, om dessa stöds av din nätoperatör.
Innan du kan komma åt Internettjänster måste du abonnera på 
sådana hos din nätoperatör så att du får tillgång till relevant 
konfigurationsinformation. (Det kan hända att din nätoperatör redan 
utfört anslutningsinställningarna. För att konfigurera din WAP-profil, 
se ”WAP-profiler” på sidan 91.)

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Obs: Om du ändrar de förprogrammerade inställningarna utan tillräckliga 
kunskaper kan det orsaka problem vid anslutning.

PANASONIC BOX
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Visa innehåll
Öppnar WAP-läsare
d Huvudmeny > WAP
Offline-menyn visas. Du kopplas inte upp 
förrän du valt en meny.
1. [192] för att navigera till önskad meny 

7 [0]
Telefonen är ansluten till webbsidan.

Online statusikoner

Stänger WAP-läsare
1. [5] (Val) 7 Välj Avsluta

Genväg: Du kan gå direkt till WAP genom att trycka på [6] ( ) i 
viloläge.

Ej säker CSD-anslutning Ej säker GPRS-
anslutning

Säker CSD-anslutning Säker GPRS-anslutning
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WAP-alternativ
Följande alternativ är tillgängliga då läsaren är online eller offline.
d Huvudmeny > WAP [Offline]
ELLER
d Huvudmeny > WAP > Begärd meny [online]
1. [5] (Val) 7 Välj önskat alternativ

*1 Endast tillgänglig när webbsidan visas.
*2 Endast tillgänglig då bilden, melodin eller videon finns på webbsidan.

Välj Välj önskad post.

Bokmärken Gå till bokmärkeslistan.

Ange adress Gå till URL-post.

Spara media*1 *2 Bildinnehållet sparas i Min telefon.

Spar som bokm.*1 Den URL som visas sparas i bokmärkeslistan.

Serviceinkorg Öppna Serviceinkorg.

Ladda om sidan*1 Ladda om denna sida.

Avancerat
Gå till startsidan, töm cachen, visa eller sänd 
nuvarande URL, eller visa nuvarande WAP-
information.

Inställningar Ändra WAP-profiler/push access inställningar 
eller visa säkerhetsinformation.

Avsluta*1 Stänger webbläsaren.
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Bokmärken
När du lagt upp din favoritsida, eller en sida som du använder 
mycket, som ett bokmärke kan du gå direkt till den sidan. Du kan 
även ordna bokmärken i 10 mappar och döpa om varje mapp.
Offline eller online:
1. [5] (Val) 7 Välj Bokmärken
2. [192] för att navigera till önskad bokmärkesmapp 7 [0]
3. [192] för att navigera till önskat bokmärke
4. För att ladda en URL: [0]

För att välja önskat alternativ: [5] (Val)

Döp om en bokmärkesmapp
[192] för att navigera till önskad bokmärkesmapp 7 [5] (Val) 7 
Välj Byt namn 7 Ange ett nytt mappnamn 7 [0]

Radera alla bokmärken
I bokmärkeslistan:
[5] (Val) 7 Välj Radera allt? 7 [5] (Ja)
Alla sparade bokmärken har raderats, och mapparnas namn är 
återställda till standardinställningen.

Gå till sida Hoppa till webbsidan.

Nytt bokmärke Lägg till i bokmärkeslistan.

Ändra Ändra namn och URL för det valda bokmärket.

Flytta till Flytta det valda bokmärket till en annan mapp.

Radera Radera det valda bokmärket.

Sänd bokmärke Skicka en bokmärkes-URL via SMS eller MMS.

Radera alla Radera alla bokmärken i mappen.
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Ange adress
Du kan gå direkt till önskad webbsida genom att ange dess URL.
Offline eller online:
1. [5] (Val) 7 Välj Ange adress
2. Ange URL 7 [0]

Spara media
Bilder, melodier eller videoavsnitt från webbsidan kan sparas i Min 
telefon.
När webbsidan visas:
1. [5] (Val) 7 Välj Spara media
2. [0]9[5] (Välj) för att spara

Spar som bokm.
Du kan spara URL för dina favoritsidor i Bokmärken.
När webbsidan visas:
1. [5] (Val) 7 Välj Spar som bokm.
2. Ange titel 7 [0]
3. [192] för att navigera till önskad mapp 7 [0]9[5] (Spara)

Obs: Panasonic ansvarar inte för funktionen av nedladdat innehåll eller 
eventuell skada i telefonens programvara.
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Serviceinkorg
Visa WAP push-meddelande och gå till URL.
Offline eller online:
1. [5] (Val) 7 Välj Serviceinkorg
2. För att ladda en URL: [0]

För att välja önskat alternativ: [5] (Val)

*1 Endast tillgänglig när du får text och URL från din nätoperatör.

Ladda om sidan
Den aktuella sidan kan laddas om
När webbsidan visas:
1. [5] (Val) 7 Välj Ladda om sidan

Gå till sida Hoppa till webbsidan.

Visa medd.*1 Visa meddelandet.

Radera Ta bort meddelandet.
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Avancerat
Offline eller online:
1. [5] (Val) 7 Välj Avancerat
2. Välj önskat alternativ

*1 Endast tillgänglig när webbsidan visas.

Inställningar
WAP-profiler
Kontakta din nätoperatör om du inte ser några inställningar.
Du kan kontrollera eller ändra nuvarande WAP-profil, eller lägga till 
nya inställningar för WAP-profil.
d Huvudmeny > WAP [Offline]
1. [5] (Val) 7 Välj Inställningar
2. Välj WAP-profiler
3. [192] för att navigera till önskad profil
4. [5] (Val) 7 Välj Aktivera, Ändra eller Radera
5. Om Ändra är valt, kan du ändra följande information: 

Profilnamn, Startsida, Proxy IP, Proxy-port, Använd proxy 
och Dataanslutn.

Startsida Hoppa till den inställda startsidan.

Radera cache Radera innehåll i cache.

Visa nuv. URL*1 Visa URL för nuvarande sida.

Sänd nuv. URL*1 Sänd URL för nuvarande sida via SMS eller MMS.

WAP-information Visa WAP-läsarinformation.

Obs: Du måste konfigurera GPRS eller CSD innan du konfigurerar WAP-
profil. Se Dataanslutningar på sidan 118.
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Push access
Ställ in Push access för att ta emot WAP-meddelanden.
Offline eller online:
1. [5] (Val) 7 Välj Inställningar
2. Välj Push access
3. Välj Tjänstindikering, Ladda tjänst eller Övr. meddelanden
4. Välj På eller Av

Säkerhet
Visa säkerhetsinformation.
Offline eller online:
1. [5] (Val) 7 Välj Inställningar
2. Välj Säkerhet
3. Välj önskad post

*1 Endast tillgänglig under säker anslutning.

Certifikat Välj Certifikat 1-20.

Nuv. certifikat*1 Visa nuvarande certifikat.

Sessionsinfo*1 Visa sessionsinformation.
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Menystruktur för inställningar

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.
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Språk ...................................... 95
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Telefoninställningar
Profiler
Du kan växla mellan olika profiler i telefonen, var och en med en 
distinkt kombination av signalmetod, rington, osv. Profiler används i 
följande sammanhang:

Aktivera en profil
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Profiler
1. [192] för att navigera till önskad profil
2. [0]

ELLER
[5] (Val) 7 Välj Aktivera

Anpassa en profil
Du kan anpassa individuella inställningar i en profil. För mer 
information om de individuella inställningarna, se ”Ljud & signaler” 
på sidan 101.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Profiler
1. [192] för att navigera till önskad profil
2. [5] (Val) 7 Välj Ändra
3. Välj önskad post
4. Välj önskad inställning

Normal För standardbruk.

Tyst För formella tillfällen.

Möte För möten.

Utomhus För bullriga omgivningar.

Bil När du kör.
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Språk
Du kan ändra det språk som används i display-meddelanden och/
eller vid textinmatning. Vid Automatiskt används samma språk som 
på SIM-kortets lands-/regionkod.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Språk > Menyspråk 

eller Inmatningsspråk
1. Välj Automatiskt eller önskat språk

Tid och datum
Du kan ställa in klockan på Tid hemma och Tid borta.

Tid hemma
Här ställer du in aktuell tid och datum i din telefon.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Tid och datum > Tid 

hemma
1. Välj önskad inställning

Tid borta
Du kan ställa in Tid borta så att tiden visas för det område du valt.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Tid och datum > Tid 

borta
1. Välj önskad inställning

Inst. tid/datum Ange tid 7 [2] 7 Ange datum

Hemområde Välj ditt hemområde.

Sommartid Välj På för att aktivera sommartid.

Inst. tidszon Välj önskat område.

Sommartid Välj På för att aktivera sommartid.
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Välj tid
Du kan välja mellan att visa Tid hemma eller Tid borta i telefonen.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Tid och datum > Välj 

klocka > Tid hemma eller Tid borta

Displayformat
Du kan välja visningsformat för tid och datum.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Tid och datum > 

Displayformat > Tid eller Datum
1. För att ställa in format för Tid: Välj 24 timmar eller 12 timmar

För att ställa in format för Datum: Välj önskat format 
(DD=dag, MM=månad, ÅÅ=år)

Belysning
Indikator/lampa blinkar eller lyser med fast sken när du tar emot 
samtal/meddelanden, samtalar, luckan är stängd, batteriet laddas 
eller data överförs.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Belysning
1. Välj önskad händelse

Inkommande

Välj önskad färg eller Av.
Meddel.

Samtal pågår

Lucka stängd

Laddar
Välj På eller Av.

Dataöverföring

Obs: Du kan kontrollera belysningen vid Lucka stängd genom att trycka 
på [O9P] då telefonen är i viloläge med stängd lucka.



Inställningar
    97

Knappinställningar
Tangentton
Du kan ändra tangenttonen.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Knappinst. > 

Tangentton
1. Välj önskad ton.

Knappvolym
Du kan ändra volymen för tangenttonen.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Knappinst. > 

Tangentvolym
1. [1929394] för att navigera till önskad volym 7 [0]9[5] 

(Välj)

Knappbelysning
Om du stänger av knappbelysningen varar batteriet längre.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Knappinst. > 

Tangentljus
1. Välj På eller Av

Tangentlås
Tangentlås förhindrar att knappar trycks in oavsiktligt, t ex när du går 
runt och bär på telefonen. När tangentlåset är aktivt visas 
tangentlåsikonen ( ) i displayen. När ett samtal tas emot, kopplas 
tangentlås bort tillfälligt och du kan besvara samtalet.
För aktivering av tangentlås:
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Knappinst. > 

Tangentlås
1. ”Lås tangentsatsen?” 7 [0]9[5] (Ja)

ELLER
I viloläge:
1. Tryck och håll ned [0]
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2. ”Lås tangentsatsen?” 7 [0]9[5] (Ja)

För inaktivering av tangentlås:
När ( ) visas i displayen:
1. [0] 7 ”Lås upp tangentsatsen?” 7 [0]9[5] (Ja)

Genvägsknappar
Navigeringsknappen [1929394] kan användas som en 
genvägsknapp. Det går att associera en specifik meny till 
navigeringsknappen så att du kan komma åt menyn direkt från 
viloläget.
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Knappinst. > 

Genvägsknappar
1. Välj Navigering upp, Navigering höger, Navigering ned eller 

Navigering vänster
2. Välj önskad meny.

Huvudåterställning
Du kan återställa telefonen till fabriksinställningen, förutom 
inställningarna för Språk, Tid och datum samt Kalender. 
Användardata som t ex kontakter, meddelanden, samtalslistor och 
data som sparats i Min telefon sparas i telefonen.
Det krävs ett lösenord för huvudåterställning. Det förinställda 
lösenordet är 0000.

Återställning
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Huvudåterst. > Återst 

inställningar
1. ”Återställ alla telefon- inställningar?” 7 [0]9[5] (Ja)
2. Ange lösenord 7 [0]9[5] (OK)

Obs: Det går fortfarande att ringa nödsamtal när tangentlåset är aktivt, 
men du kan inte se i displayen att du slår ett nummer.
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Ändra lösenord
d Huvudmeny > Inställningar > Telefon > Huvudåterst. > Inst. 

av lösenord
1. Ange det inställda lösenordet 7 [0]9[5] (OK)
2. Ange ett nytt lösenord 7 [0]9[5] (OK)
3. Ange det nya lösenordet igen 7 [0]9[5] (OK)

Displayinställningar
Bakgrundsbild
Du kan ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Bakgrundsbild
1. Välj Min telefon eller Ladda ner bild*1

2. [1929394] för att navigera till önskad bakgrundsbild
3. För inställning: [5] (Välj)

För att visa och ställa in: [0] 7 [0]9[5] (Välj)

Ikoner i huvudmenyn
Du kan ändra menyikoner eller bakgrund i huvudmenyskärmbilden.

Ändra ikoner
För att ändra menyikoner:
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Huvudmenyikoner
1. [1929394] för att navigera till önskad menyikon 7 [0]
2. Välj Min telefon eller Ladda ner bild*1

3. [1929394] för att navigera till önskad bild
4. För inställning: [5] (Välj)

För att visa och ställa in: [0] 7 [0]9[5] (Välj)

*1
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För att ändra bakgrund:
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Huvudmenyikoner
1. [5] (Val) 7 Välj Fullstor bild
2. Upprepa steg 2-4 i ”För att ändra menyikoner:” på sidan 99

Återställ till standardinställning
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Huvudmenyikoner
1. [5] (Val) 7 Välj Standardinst.
2. “Vill du ställa in standard- inställningar?” 7 [0]9[5] (Ja)

Teman
Du kan ändra färgtemat i displayen.
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Teman
1. Välj önskat färgtema

Ljusstyrka
Du kan justera ljusstyrkan i displayen.
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Ljus
1. [192] för att justera ljusstyrkan 7 [0]9[5] (Välj)

Tid för bakgrundsbelysning
Du kan ställa in tiden som bakgrundsbelysningen är på i displayen.
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Belysningstid
1. Välj 10 sekunder, 30 sekunder eller 60 sekunder

Obs: För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/
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Operatörnamn
Du kan ändra placeringen av operatörnamnet i displayen i viloläge.
d Huvudmeny > Inställningar > Display > Operatörnamn
1. Välj Förinställt, Övre vänster eller Nedre vänster

Ljud & signaler
Ringsignal/Meddelandevarning
Du kan ändra ringsignalen och/eller volymen för inkommande 
samtal och meddelandevarningen för inkommande meddelanden.

Ändra ringsignal/meddelandevarning
d Huvudmeny > Inställningar > Ljud & signaler > Ringsignal 

eller Meddelandesig.
1. Välj Min telefon eller Ladda ner ljud*1

2. [192] för att navigera till önskad signal
3. [0] för att lyssna på signalen 7 [6] (Avbryt) för att avbryta 

uppspelningen av signalen och gå tillbaka till föregående 
skärmbild.

4. [5] (Välj)

*1

Ändra volym för ringsignal/meddelandevarning
d Huvudmeny > Inställningar > Ljud & signaler > Volym 

ink.samtal eller Meddelandevolym
1. [1929394] för att justera ljudvolymen (Volym0-4, Ökande 

ton) 7 [0]9[5] (Välj)

Obs: För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/
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Varningston
Varningstonen ger dig information om svagt batteri.
d Huvudmeny > Inställningar > Ljud & signaler > Varningston
1. Välj På eller Av

Startton/avstängningston
Starttonen hörs sedan telefonen slagits på, och avstängningstonen 
hörs när telefonen slås av.
d Huvudmeny > Inställningar > Ljud & signaler > Startton eller 

Avstängningston
1. Välj På eller Av

Vibrator
När vibratorfunktionen är aktiverad vibrerar telefonen vid 
inkommande samtal och meddelanden istället för att ringa.
d Huvudmeny > Inställningar > Ljud & signaler > Vibrator
1. Välj På eller Av
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Samtal

Vidarekopplingar
Röstsamtal, fax och data kan vidarekopplas till olika nummer i olika 
situationer. Du kan t ex vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda om 
du befinner dig i ett område utan täckning.
Följande vidarekopplingsalternativ för röstsamtal är tillgängliga:

d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Vidarekopplingar
1. Välj Vid.koppl. röst, Vid.koppla fax eller Vid.koppla data

(Om du väljer Vid.koppla fax eller Vid.koppla data, gå till 
steg 3.)

2. Välj vidarekopplingssituation
3. Välj Direktinmatn. eller Från kontakter
4. Om Direktinmatn. är valt: Ange telefonnumret dit samtal ska 

vidarekopplas 7 [0]
Om Från kontakter är valt: Markera den önskade kontakten 7 
[5] (Välj) 7 Om flera telefonnummer har sparats i kortet, 
[192] för att navigera till önskat nummer 7 [0]9[5] (Välj)
När vidarekoppling är aktiverad, visas vidarekopplingsikonen ( ) i 
displayen i viloläge.

Alla samtal Vidarekoppla alla inkommande röstsamtal.

Vid upptagen Vidarekoppla inkommande röstsamtal när ett 
samtal pågår.

Vid inget svar Vidarekoppla inkommande röstsamtal om 
samtalet inte besvaras.

Vid oanträffbar Vidarekoppla inkommande röstsamtal när 
telefonen är i ett område utan täckning.
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För att avbryta varje inställning/kontrollera varje status:
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Vidarekopplingar
1. Välj Vid.koppl. röst 7 [192] för att navigera till önskad 

vidarekopplingssituation
ELLER
[192] för att navigera till Vid.koppla fax eller Vid.koppla data

2. [5] (Val) 7 Välj Av eller Status
För att ta bort/kontrollera status för alla inställningar:
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Vidarekopplingar
1. Välj Ta bort allt eller Status

Samtal väntar
Om Samtal väntar är aktiverat, kan ett annat samtal tas emot under 
ett samtal, och det går att utföra flerpartssamtal.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Samtal väntar
Aktuell status visas.
För att acceptera aktuell status:
1. [0]

För att ändra inställning:
1. [5] (Val) 7 Välj Aktivera eller Inaktivera

Aktuell status visas.
2. [0] för att acceptera aktuell status

Valfri svarstangent
Samtal kan besvaras genom att trycka på valfri tangent förutom 
[Y], [0], [6] (Avbryt), [U], [O] och [P].
När valfri svarstangent är av, kan samtal bara besvaras genom att 
trycka på [q] eller [5] (Svara).
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Valfri svarst.
1. Välj På eller Av
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Aktiv lucka
Du kan besvara ett samtal genom att öppna telefonen och avsluta 
det genom att stänga telefonen.
När Aktiv lucka är inaktiverad, måste du trycka på respektive knapp 
för att besvara eller avsluta ett samtal. Om du använder ett headset 
kan du fortsätta samtalet även då telefonen är stängd.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Aktiv lucka
1. Välj På eller Av

Autosvar
Om du använder tillbehöret personlig handsfree kan du besvara ett 
samtal automatiskt.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Autosvar
1. Välj På eller Av

Skicka eget nr.
Du kan välja om du vill visa ditt namn och/eller nummer för en annan 
telefon. Du kan använda ditt hemnäts egna inställningar genom att 
välja Enl. operatör.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Skicka eget nr.
1. Välj Enl. operatör, På eller Av

Samtalslängd
Du kan kontrollera samtalslängden för inkommande eller utgående 
samtal.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Samtalslängd
1. Välj Inkommande eller Utgående
2. För att nollställa räknaren, [0]9[5] (Återst)
3. ”Vill du nollställa?” 7 [0]9[5] (Ja)
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Serviceavgift
Kostnad kvar
Om Maxkostnad är på kan du kontrollera återstående markeringar.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Serviceavgift > 

Kostnad kvar

Samtalsräknare
Du kan kontrollera totalkostnaden för gjorda samtal.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Serviceavgift > 

Samtalsräknare
För att nollställa räknaren:
1. [0]9[5] (Återst) 7 ”Nollställ totalkostnad?” 7 [0]9[5] (Ja)
2. Ange PIN2-koden 7 [0]9[5] (OK)

Pris/markering
Du kan ställa in kostnaden som operatören debiterar för en 
samtalsmarkering.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Serviceavgift > Pris/

markering
1. [0]9[5] (Ändra) 7 Ange PIN2-koden 7 [0]9[5] (OK)
2. Ange valuta 7 [0]
3. Ange värde 7 [0]9[5] (OK)

Mata in decimalkomma: [r]

Maxkostnad
Du kan ställa in max tillåten kostnad för ett samtal.
d Huvudmeny > Inställningar > Samtal > Serviceavgift > 

Maxkostnad
1. [0] 7 Ange PIN2-koden 7 [0]9[5] (OK)
2. Ange kreditgräns 7 [0]9[5] (OK)
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För att stänga av Maxkostnad:
I steg 1, [5] (Val) 7 Välj Inaktivera 7 [0]9[5] (Ja) 7 Ange PIN2-
koden 7 [0]9[5] (OK)

Anslutningar
Infraröd
Du kan överföra data mellan din telefon och andra enheter med 
infrarödfunktion.
Du kan sända kontaktkort, kalenderhändelser, och bilder/ljudfiler/
videofiler som är lagrade i Min telefon.

Förbereda för infraröd anslutning
Placera din telefon och den andra enheten 
inom användningsavståndet (ca 20 cm).
• Kontrollera att det inte finns något som 

kan störa överföringen mellan de två 
enheterna. Aktiva infraröda enheter i 
närheten kan orsaka störningar.

• Se till att de infraröda portarna på 
enheterna är riktade mot varandra.

• Aktivera den infraröda porten på den mottagande enheten.
• Om den andra enheten är en dator måste du konfigurera infraröd 

överföring på den. (Exempel: För Windows XP, Börja > 
Kontrollpanel > Skrivare och övrig maskinvara > Trådlös 
anslutning > Fliken Infraröd > Alla övriga, för att sända filer till din 
dator via infraröd kommunikation)

Obs: Vissa filer för nedladdning kan vara upphovsrättsskyddade. Dessa 
filer bör inte skickas.

Varning: Den infraröda strålen är osynlig men får inte riktas mot ögonen.

Infraröd port
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Skicka data via infraröd
Förbered för infraröd anslutning enligt beskrivning under ”Förbereda 
för infraröd anslutning” på sidan 107.
1. Välj objektet som du vill skicka
2. [5] (Val) 7 Välj Sänd infraröd
3. Välj Infraröd

Telefonen startar automatiskt den infraröda anslutningen.
Ett bekräftelsemeddelande visas när överföringen är slutförd.

Ta emot data via infraröd
Förbered för infraröd anslutning enligt beskrivning under ”Förbereda 
för infraröd anslutning” på sidan 107.
Aktivera infraröd:
Du måste aktivera funktionen infraröd innan det går att ta emot data.
När infraröd är aktiverat, visas infrarödikonen ( ) i displayen. Om 
infraröd inte används under 10 minuter eller telefonen stängs av, 
inaktiveras infraröd automatiskt och ( ) försvinner.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Infraröd
1. Välj På

Ta emot data via infraröd:
När ( ) visas kan avsändaren börja dataöverföringen.
1. När överföringen har startat, ”Vill du ta emot data?” 7 

[0]9[5] (Ja) för att ta emot datan
2. När överföringen är slutförd, ”Data mottagen” 7 Återgå till 

viloläge 7 Namnet på den mottagna filen visas 7 [0]9[5] 
(Spara) för att spara datan
Den mottagna datan sparas antingen i menyer eller i filer.
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Trådlös Bluetooth®-teknik
Du kan skicka och ta emot bilder, video- och ljudklipp etc. mellan 
Bluetooth-enheter som mobiltelefoner och datorer.
Använd ett Bluetooth-headset eller -handsfree för att tala i telefonen 
med trådlös överföring och ha telefonen i fickan eller väskan.

Konfigurera Bluetooth
Före användning måste Bluetooth-anslutningarna konfigureras. Gå 
sedan till Inställningar och slå på Bluetooth-inställningen och ändra 
telefonens tillgänglighet för andra Bluetooth-enheter.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Bluetooth > 

Inställningar
1. Välj önskad inställning

*1 För att spara batteri och undvika oönskade anslutningar, varar ”Visa 
telefon” i Tillgänglighet i 5 minuter.

Obs: Bluetooth-enheter kan ansluta till varandra på 10 meters håll, men 
väggar och andra hinder kan orsaka störningar i överföringen.

Kontrollera först hos lokala myndigheter att du får använda trådlös 
Bluetooth-teknik, eftersom Bluetooth-enheter eventuellt inte får användas i 
vissa länder.

Med Bluetooth-inställningen i läget ”På” töms batteriet snabbare. För att spara 
batteriet, välj Av i läget Bluetooth när den inte används (se sidan 109).

Bluetooth på/av Välj På eller Av.

Telefonnamn
Använd förinställt namn eller ange ett namn på 
telefonen som visas för andra enheter när de 
försöker hitta din telefon.

Tillgänglighet*1

Välj Visa telefon så att andra Bluetooth-enheter 
kan hitta din telefon när de söker, eller välj Dölj 
telefon för att förhindra andra Bluetooth-enheter 
från att hitta den under en sökning.
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Ihopkoppling med andra enheter
Innan du kan överföra information mellan två Bluetooth-enheter, 
måste de hitta varandra och upprätta en anslutning. Detta kallas 
”ihopkoppling”.
Kontrollera att enheten du vill koppla ihop med en annan är 
påslagen och att Bluetooth-inställningen är aktiverad.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Bluetooth > 

Kopplade enheter
1. “Ingen kopplad enhet lägg till enhet?” 7 [5] (OK)

Telefonen börjar söka efter enheter och meddelar dig när den hittar den 
andra enheten

2. [192] för att navigera till önskad enhet
3. [5] (Val) 7 Välj Kopplad enhet
4. Ange vid behov Lösenord 7 [5] (OK)

Du kanske behöver ange lösenord i båda enheterna som ska anslutas
5. “Spara enhet som tillförlitlig?” 7 [5] (Ja)

Obs: Lösenord kan bestå av mellan 1 och 16 siffror utom där det anges i 
den anslutande enhetens (vanligtvis headsetets) instruktioner att ett 
lösenord med 4 siffror ska anges.

Om enheten sparas som ”godkänd” i steg 5 kan framtida anslutningar 
uppstå utan förvarning. Godkända enheter kan då eventuellt komma åt dina 
kontakter och datamappar utan förvarning. Du rekommenderas att endast 
”godkänna” dina egna enheter för att undvika att bli varnad varje gång du tar 
emot ett samtal.
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Konfigurera Bluetooth-headsetet (extra tillbehör)
Med Bluetooth-headsetet kan du prata utan att hålla i telefonen och 
slipper sladdar. Innan du kan använda headsetet måste du koppla 
ihop headsetet och telefonen.
När du slagit på Bluetooth, visas Bluetooth-ikonen ( ) i 
huvuddisplayen. Nu måste du konfigurera headsetet.
1. Slå på headsetet

Se headsetets instruktioner.
2. Gör så att det går att identifiera headsetet

Se headsetets instruktioner.
3. På telefonen, följ instruktionerna ”Ihopkoppling med andra 

enheter” på sidan 110
4. För att ta emot samtal med ett Bluetooth-headset: Markera 

enhetens namn 7 [5] (Val) 7 Välj Anslut
ELLER
Tryck på knappen på headsetet
( ) visas på displayen när headsetet anslutits.
Se headsetets instruktioner.
När headsetet och telefonen är ihopkopplade, kan du ta emot samtal 
med headsetet. Om headsetet är på när du får ett samtal, ringer 
headsetet. För information om hur du besvarar ett samtal med 
headsetet, se headsetets instruktioner. För att ringa ett samtal med 
headsetet, se också headsetets instruktioner.
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Skicka/ta emot data via Bluetooth
Du kan skicka och ta emot kontaktkort som visitkort, 
kalenderhändelser, bilder, video- och ljudklipp via Bluetooth.

För att skicka data via Bluetooth:
1. Kontrollera att den mottagande enheten är tillgänglig
2. Markera objektet som du vill skicka
3. [5] (Val) 7 Välj Sänd via
4. Välj Bluetooth

Om telefonen redan har sökt efter enheter, visar den listan över 
identifierade enheter.
Om telefonen ännu inte har sökt, söker den automatiskt efter Bluetooth-
enheter i närheten och visar listan över identifierade enheter. [6] 
(Avbryt) för att avbryta sökningen.

5. [192] för att navigera till avsedd enhet i listan 7 [5] (Val)
6. Välj Välj

Meddelande om anslutning visas och när den andra enheten godkänner, 
visas en bekräftelse när överföringen är klar.
Om den andra enheten inte kan ta emot data, visas ett felmeddelande.

Ta emot data via Bluetooth:
1. Kontrollera att Bluetooth är på och tillgängligt i din telefon.
2. När överföringen startar, ”Vill du ta emot data?” 7 [0]9[5] 

(Ja) för att ta emot data
3. När överföringen är klar, ”Data mottagen” 7 [0]9[5] (Spara) 

för att spara data
Den mottagna datan sparas antingen i menyer eller i filer.

Obs: Telefonen kanske inte tillåter dig att kopiera, ändra, överföra eller 
vidarebefordra en del copyrightskyddade bilder, ringsignaler och annat 
innehåll.

Obs: Bekräftelse måste lämnas först av allt om den kopplade enheten inte 
är inställd som behörig.
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Hantera kopplade enheter
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Bluetooth > 

Kopplade enheter
1. [192] för att navigera till önskad enhet 7 [5] (Val)
2. Välj önskat alternativ

Ikoner för kopplade enheter

Lägg till enh.
Visa listan över identifierade enheter. För att söka 
efter andra enheter, tryck på [5] (Val) 7 välj Sök 
när listan Identifierade enheter visas.

Godkänn/ Godkänn 
inte

Godkänn eller godkänn inte den önskade 
enheten.

Anslut/ Avsluta Anslut/koppla från telefon, headset eller 
handsfree.

Byt namn Ändra namnet på den kopplade enheten till ett 
som är enkelt att känna igen.

Radera Ta bort den kopplade enheten från listan.

ljud telefon

dator diverse
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Synkronisering
Du kan synkronisera dina kontakter med en nätverksserver. Du kan 
behöva utföra detta om du lagrar dina kontakter på en 
nätverksserver och du vill ha samma data överallt. Du kan välja 
mellan att endast sända ändringar eller att sända alla poster till 
nätverksservern. Den här funktionen använder teknologi enligt 
SyncML/OMA-standard.
Innan du kan synkronisera din kontaktlista måste du skapa en 
serverprofil och välja WAP-profil.

Skapa/redigera en serverprofil
Du kan skapa 2 serverprofiler.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Synkronisering
1. [5] (Val) 7 Välj Synk-inställn.
2. [192] för att navigera till önskad profil
3. [5] (Val) 7 Välj Ändra
4. Välj önskad inställning 7 [0]
5. Mata in information 7 [0]
6. [5] (Spara)

Profilnamn Ange profilnamnet.

Servernamn Ange webbadress till servern.

Serverdatabas Ange namnet på databasen på servern.

Server anv.-ID Ange ditt användarnamn på servern.

Serverlösenord Ange lösenordet.
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Välj en serverprofil
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Synkronisering
1. Upprepa steg 1 och 2 i ”Skapa/redigera en serverprofil” på 

sidan 114
2. [5] (Val) 7 Välj Ställ in

Välj en WAP-profil
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Synkronisering
1. [5] (Val) 7 Välj WAP-profiler
2. Välj önskad profil

Synkronisering
För att endast sända ändringar till nätverksservern:
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Synkronisering 

> Ändrade kontakter
Telefonen bekräftar när detta är slutfört.
För att sända alla poster till nätverksservern:
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Synkronisering 

> Alla kontakter
Telefonen bekräftar när detta är slutfört.

Obs: Om du synkroniserar dina kontakter för första gången, eller om du 
behöver göra ett stort antal ändringar, kan synkroniseringen ta ett antal 
minuter.

Du kan inte synkronisera följande fält: Födelsedag, Postadress, 
Ringsignal, Meddelandesig., Belysning, Bild och Grupp. Beroende på 
server, kan det finnas andra fält som inte kan synkroniseras.
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Server- eller databasverifiering
Under synkronisering kan det hända att du tillfrågas om server- eller 
databasverifiering. Ange korrekt information och prova sedan 
synkroniseringsanslutningen på nytt.
I verifieringsskärmbilden:
1. [192] för att navigera till önskad inställning 7 [0]
2. Ange korrekt information 7 [0]
3. För att prova synkroniseringsanslutningen på nytt, [5] (Val) 7 

Välj OK

Broadcast
Du kan regelbundet ta emot meddelanden från din nätoperatör om 
vissa ämnen, till exempel trafik- och väderinformation. Du kan ange 
ämnen och det språk du vill ta emot informationen på.

Aktivera Broadcast
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Broadcast > På/

av
1. Välj På eller Av

Läsa ett mottaget meddelande
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Broadcast > Läs 

meddelanden
1. [192] för att navigera till önskat meddelande 7 [0]

Ämnen och språk
Du kan lägga till, redigera och radera ämnen och språk.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Broadcast > Val 

> Ämne eller Språk
1. [192] för att navigera till önskat ämne eller språk 
2. [5] (Val) 7 Välj Lägg till, Ändra eller Radera
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GSM-nät
Välj nätoperatör manuellt
Du kan manuellt välja ett nät som finns tillgängligt där du befinner 
dig.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > GSM-nät > Ny 

sökning
1. Välj önskat nätverk

Nätverkslista
Nätverkslistan används när Sökläget är inställt på Automatiskt. 
Ordningen i listan indikerar sökprioritet. Du kan ändra i listan efter 
behov.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > GSM-nät > Välj 

nät
1. [192] för att navigera till önskat nätverk
2. [5] (Val) 7 Välj Lägg till, Infoga, Ändra eller Radera

Lägg till lagrar ett nytt nät i slutet av listan, och Infoga lagrar ett nytt nät 
ovanför det markerade nätet i listan.

Sökläge
Det går att ställa in telefonen så att den söker efter andra nät 
automatiskt eller manuellt vid roaming. När sökläget är inställt på 
Automatiskt väljer telefonen automatiskt ett nytt nät för att bibehålla 
optimal täckning. När Manuell är valt visas tillgängliga nät i 
displayen i viloläge.
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > GSM-nät > 

Sökläge
1. Välj Automatiskt eller Manuell

Obs: Roaming kan vara förbjudet i din region enligt nationell lag.
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Dataanslutningar
GPRS- och CSD-inställningar lagras i Dataanslutningar-menyn.
Data kan skickas/ta emot genom att använda GPRS- eller CSD-
teknologi.

Ändra GPRS-/CSD-inställningar
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Dataanslutn.
1. [192] för att navigera till den inställning du vill ändra eller 

<Tom> för att lägga till en ny inställning 7 [0]
2. Om <Tom> har valts, välj GPRS eller Kretskopplat
3. Ändra det önskade fältet 7 [5] (Spara)

Radera GPRS-/CSD-inställningar
d Huvudmeny > Inställningar > Anslutningar > Dataanslutn.
1. [192] för att navigera till den inställning du vill radera
2. [5] (Val) 7 Välj Radera
3. [0]9[5] (Ja)

USB
Du kan kopiera data från din telefon till en PC med hjälp av en 
USB-kabel (tillbehör). Installera Handset Manager-programvaran 
från CD-ROM-skivan innan du använder USB-kabeln. För ytterligare 
information, gå till http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/
support/index.html

Obs: Om din nätoperatör har skyddat några av dina inställningar, kan det 
hända att du inte kan ändra dem.
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Säkerhet
PIN-kod
PIN-koden skyddar ditt SIM-kort så att ingen obehörig person kan 
använda det. Om du aktiverar PIN-koden måste du knappa in koden 
varje gång telefonen slås på.
Med hjälp av PIN2-koden skyddas vissa nätoperatörtjänster som till 
exempel minnet för fasta nummer och serviceavgifter.

Aktivera/inaktivera PIN
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > PIN > På/av
1. Välj På eller Inaktivera
2. Mata in PIN-koden (4-8 siffror) 7 [0]9[5] (OK)

Ändra PIN
Det går att ändra PIN när PIN-kodsfunktionen är aktiverad.
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > PIN > Byt PIN
1. Ange den inställda koden 7 [0]9[5] (OK)
2. Ange den nya koden 7 [0]9[5] (OK)
3. Ange den nya koden igen 7 [0]9[5] (OK)

Obs: Om fel PIN anges 3 gånger spärras telefonen och då måste du ange 
PUK-koden. Om fel PIN2 anges 3 gånger spärras SIM-kortet och då måste 
du ange PUK2-koden. Om fel PUK-kod anges 10 gånger spärras telefonen 
permanent. All information som sparats på SIM-kortet går då förlorad och 
SIM-kortet måste bytas ut. Kontakta din nätoperatör för ytterligare 
information.
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Ändra PIN2-kod

d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > Byt PIN 2
1. Ange den inställda koden 7 [0]9[5] (OK)
2. Ange den nya koden 7 [0]9[5] (OK)
3. Ange den nya koden igen 7 [0]9[5] (OK)

Fasta nr.
När funktionen Fasta nummer är aktiverad, kan endast 
telefonnummer som sparats i Kont.(SIM) ringas upp. Nummer som 
slås manuellt måste redan finnas i Kont.(SIM).
För att lagra, ändra eller radera telefonnummer i Kont.(SIM) måste 
du ange PIN2-koden.
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > Fasta nr.
1. Välj På eller Inaktivera
2. Mata in PIN2-koden (4-8 siffror) 7 [0]9[5] (OK)

Samtalsspärr
Samtalsspärr används för att begränsa vissa samtal med hjälp av ett 
lösenord som du får av din nätoperatör.
Följande inställningar för samtalsspärr är tillgängliga.

Spärra utg.samt. Alla utgående samtal spärras.

Spärra utl.samt. Utgående utlandssamtal spärras.

Spärra utlandssamtal 
utom hem

Utgående utlandssamtal förutom till ditt hemland 
spärras.

Spärra ink.samt. Alla inkommande samtal spärras.

Spärra ink i utl Roaming är spärrad i utlandet.
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Inställning för samtalsspärr
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > Samtalsspärr
1. Välj önskad inställning
2. Ange lösenord 7 [0]9[5] (OK)

För att avbryta inställning/kontrollera status:
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > Samtalsspärr
1. [192] för att navigera till önskad inställning
2. [5] (Val) 7 Välj Av eller Status
3. Om Av väljs, ange lösenordet 7 [0]9[5] (OK)

För att ta bort/kontrollera status för alla inställningar:
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > Samtalsspärr
1. Välj Ta bort allt eller Status
2. Om Ta bort allt väljs, ange lösenordet 7 [0]9[5] (OK)

Ändra lösenord
d Huvudmeny > Inställningar > Säkerhet > Samtalsspärr > 

Lösenord
1. Ange det inställda lösenordet 7 [0]9[5] (OK)
2. Ange ett nytt lösenord 7 [0]9[5] (OK)
3. Ange det nya lösenordet igen 7 [0]9[5] (OK)
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Menystruktur för verktyg

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

SIM Tool Kit*1 ................. 123

Alarm............................... 123

Ljudinspelning ............... 125

Miniräknare..................... 126

*1
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SIM Tool Kit
Med hjälp av SIM Tool Kit kan program på SIM-kortet samverka och 
fungera tillsammans med din telefon. Dessa program, som lagras i 
minnet på SIM-kortet, kallas mervärdestjänster. Din nätoperatör kan 
konfigurera ditt SIM-kort med program som kan visas i telefonen 
som extra menyalternativ.
Kontakta din nätoperatör för ytterligare information.

Alarm
Du kan ställa in upp till 5 olika alarm.

Ställa in alarm
d Huvudmeny > Verktyg > Alarm
1. [192] för att navigera till önskad 

inställning 7 [0]
2. [192] för att navigera till önskat fält 7 

[0]
3. Mata in information 7 [0]
4. [5] (Spara) för att lagra inställningen

Alarmikonen ( ) visas i displayen i viloläge.

Slå på/av Välj På eller Av.

Tid Ange tid.

Upprepnings-
typ

Välj En gång, Alla dagar eller Vecka för 
alarmupprepningstyp.
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*1

Slå på/av alarmet
d Huvudmeny > Verktyg > Alarm
1. [192] för att navigera till önskad inställning
2. [5] (Val) 7 Välj Slå på eller Slå av

Stänga av alarmet
När alarmet startas kan du aktivera snooze-funktionen så att alarmet 
upprepas 5 gånger med 5 minuters intervall.
1. Tryck på valfri knapp förutom [Y] 7 ”Upprepa alarm efter 5 

minuter”
2. Stoppa snooze-funktionen: [0]9[5] (Slå av)

Aktivera snooze-funktionen: [6] (Upprepa)

Alarmton
Välj alarmton från <Förinst.> eller Min 
telefon. Välj Ladda ner ljud*1 för att ladda 
ner en alarmton.

Alarmvolym Ställ in alarmvolymen (Volym0-4 eller 
Ökande ton).

Sparade bilder Välj önskad bild. Bilden visas i displayen 
när alarmet startas.

Belysning Välj önskat belysningsmönster eller Av.

Obs: Alarmet startas vid den inställda tiden även om telefonen är 
avstängd.

Genväg: Genom att stoppa alarmet med [Y] aktiveras snooze-
funktionen och telefonen går tillbaka till viloläge.
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Ljudinspelning
Du kan spela in ljud, din röst eller ett telefonsamtal. Inspelade 
ljudfiler (förutom telefonsamtal) kan bifogas MMS-meddelanden.

Spela in nya ljudfiler
d Huvudmeny > Verktyg > Ljudinspelning
1. [0]9[5] (Börja) för att starta inspelning

Max inspelningstid är 3 minuter.
2. [0]9[5] (Stopp) för att stoppa inspelning
3. [0] för att spela upp

[192] för att ställa in ljudvolymen
4. [5] (Val) 7 Välj Spara

Ljudfilen sparas i Min telefon.
Om du väljer Skicka som MMS, kan du gå in i MMS-menyn.

Obs: Om du får meddelandet Minne fullt när du vill lagra den inspelade 
ljudfilen, tryck på [0]9[5] (Ja) för att spara den inspelade ljudfilen genom 
att radera filer som inte längre behövs i Min telefon.
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Miniräknare
Du kan använda 4-funktionsminiräknaren (addition, subtraktion, 
multiplikation och division) för att göra enkla matematiska 
beräkningar.
d Huvudmeny > Verktyg > Miniräknare
1. Mata in en siffra

Mata in decimalkomma: [5]
För att mata in ett minustecken: [r]
Radera siffror: [6] (Radera)

2. [1929394] för att välja matematisk 
funktion ([1] för multiplikation, [4] för 
addition, [2] för division, [3] för 
subtraktion)

3. Mata in en siffra.
4. [0] (=) för att beräkna
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Söka i kalendern
Du kan visa kalendern efter månad, vecka eller dag.

Sökfunktion
d Huvudmeny > Kalender
För att navigera i kalendern: [1929394]
För att ändra visningsformat (månadsvy/veckovy): se Format i 
”Alternativ”
För att visa detaljerna för den valda dagen (dagsvy): [0]

Alternativ
I månads- eller veckovyn finns följande alternativ tillgängliga via [5] 
(Val).

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Ny post Se Skapa kalenderhändelser på sidan 129.

Format Ändra kalenderns visningsformat, Månadsvis eller 
Vecka.

Gå till datum Gå till valt datum.

Sänd via
Sänd kalenderhändelser via infraröd eller Bluetooth. See 
“Infraröd” on page 107 eller “Trådlös Bluetooth®-teknik” 
på sidan 109.

Radera Se Radera flera händelser på sidan 131.
Minnesstatus Visa använd minneskapacitet för kalendern.
Inställningar Se Kalenderinställningar på sidan 132.
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Kalendervy
För att ändra kalenderns visningsformat, se ”Sökfunktion” på 
sidan 127.

Månadsvy

Veckovy

Aktuellt datum Röd ram

Valt datum Färgad - Visas även upptill till 
vänster i kalendern

Veckonummer 
för valt datum

Visas upptill på höger sida i 
kalendern

Planerad 
anteckning

Färgad - Visas även i 
schemalistan med 
kategoriikon, starttid och 
anteckning (upp till 3 
händelser)

Aktuellt datum Rött streck under vecka

Aktuellt 
veckonummer

Visas upptill på höger sida i 
kalendern

Valt datum
Veckodagen är färgad - Visas 
även upptill på vänster sida i 
kalendern

Planerad 
anteckning

Området mellan start- och 
sluttid för händelsen är färgad

Schemalista
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Dagsvy

Skapa kalenderhändelser
d Huvudmeny > Kalender
1. Välj dag för händelsen du vill lagra
2. [5] (Val) 7 Välj Ny post
3. [192] för att navigera till önskat fält 7 

[0]
4. Mata in information 7 [0]

För att mata in tecken, se ”Textinmatning” på 
sidan 40.

5. [5] (Spara) för att lagra händelsen

Aktuellt datum Visas upptill till vänster

Aktuellt 
veckonummer Visas upptill till höger

Planerad 
anteckning

Visas med kategoriikon, starttid 
och anteckning

Anteckningar Ange ärende.

Startdatum/-tid Ange starttid 7 [2] 7 Ange startdatum 
(Nuvarande tid/datum anges automatiskt.)

Slutdatum/-tid Ange sluttid 7 [2] 7 Ange slutdatum 
(Nuvarande tid/datum anges automatiskt.)
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Upprepnings-
typ Välj hur händelser ska upprepas.

Påminnelse

Ställ in påminnelsen att börja på starttiden 
(0 min.) eller ett visst antal minuter före 
starttiden.
Välj Av, 0 min., eller 5, 10, 15, 30, 60, 90 
min. före.
När påminnelsetonen hörs, tryck på [5] 
(Visa) för att se på den schemalagda 
händelsen eller tryck på [6] (Stopp) för att 
återgå till viloläge.

Minnesplats Ange plats.

Kategori Välj kategori.

Kalenderton
Välj påminnelseton från <Förinst.> eller 
Min telefon. Välj Ladda ner ljud*1 för att 
ladda ner en ringsignal.

Kalendervolym Ställ in påminnelsevolymen (Volym0-4 eller 
Ökande ton).

Belysning Välj påminnelsebelysningsmönster eller 
Av.

Obs: Påminnelsen startas vid den inställda tiden även om telefonen är 
avstängd.

För händelser som varar i flera dagar markeras endast startdatum i 
kalendern.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/
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Hantera kalenderhändelser
Redigera händelser
d Huvudmeny > Kalender
1. I dagsvyn, [192] för att navigera till önskad händelse
2. [5] (Val) 7 Välj Ändra
3. Redigera det önskade fältet 7 [5] (Spara) för att skriva över

Radera händelser
Radera en händelse
d Huvudmeny > Kalender
1. I dagsvyn, [192] för att navigera till önskad händelse
2. [5] (Val) 7 Välj Radera
3. [0]9[5] (Ja)

Radera flera händelser
För att radera händelserna för den valda dagen eller tidigare 
händelser:
d Huvudmeny > Kalender
1. I månadsvyn eller veckovyn, [1929394] för att navigera till 

önskat datum
2. [5] (Val) 7 Välj Radera
3. Välj Dag eller Förbi
4. [0]9[5] (Ja)

För att radera alla händelser:
d Huvudmeny > Kalender
1. I månadsvyn eller veckovyn, [5] (Val) 7 Välj Radera
2. Välj Alla
3. [5] (Ja)
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Kalenderinställningar
Välj startdag för veckan
d Huvudmeny > Kalender
1. [5] (Val) 7 Välj Inställningar
2. Välj Veckan börjar
3. Välj önskad veckodag

Ställa in helgdagar
Du kan ställa in att helgdagar visas i rött.
d Huvudmeny > Kalender
1. [5] (Val) 7 Välj Inställningar
2. Välj Semesterinst
3. [192] för att navigera till önskad veckodag 7 [0]

Upprepa detta steg för att välja andra veckodagar.
4. [5] (OK)
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Menystruktur för Min telefon

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Bilder............................... 134
Sparade bilder ...................... 134
Ladda ner bild*1 ................... 138
Ta ny bild .............................. 138

Ljud ................................. 138
Sparade ljud ......................... 139
Ladda ner ljud*1 ................... 140
Spela in nytt ljud ................... 141

Videos ............................. 141
Sparade videos .................... 141
Ladda ner video*1 ................ 142
Spela in video....................... 142

Spel..................................142
Lagrade program ..................142
Ladda ner spel*1...................143

Textmallar........................143

Minnesstatus ..................144

*1
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Bilder
Bilder som tas i kameraläget, som laddas ned från en WAP-sida och 
som tas emot via infraröd eller Bluetooth, lagras i Bildarkivet.

Visa bilder
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Sparade bilder
1. [1929394] för att navigera till önskad miniatyr 7 [0]

Du kan visa den valda bildens faktiska storlek genom att trycka på [0] 
om bilden inte får plats i displayen. För att fortsätta till steg 2, tryck på 
[6] (Tillbaka).

2. [4]9[2] för att visa nästa bild eller [3]9[1] för att visa 
föregående bild

Hantera filer
Skapa ny mapp:
1. I mappen Sparade bilder, [5] (Val) 7 Välj Hantera filer
2. Välj Nytt arkiv
3. Ange mappens namn 7 [0]

Flytta den valda bilden till en annan mapp:
1. När den önskade miniatyren är markerad, [5] (Val) 7 Välj 

Hantera filer
2. Välj Flyta till arkiv
3. Välj önskad mapp.

Obs: För att använda en fil som laddats ner eller som indikeras med 
ikonen ( ), måste du eventuellt först skaffa rättigheterna. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.

Obs: Den markerade bildens filstorlek visas under bildtiteln, tillsammans 
med datum och tiden då bilden lagrades. För bilder som är mindre än 1 kB 
visas ändå 1 kB.
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Alternativ
När du visar listan med bilder är följande alternativ tillgängliga 
genom [5] (Val).

Skicka som MMS Bifoga den valda bilden till ett MMS-meddelande. 
Se Skapa ett MMS-meddelande på sidan 62.

Använd som
Använd den valda bilden som Bakgrundsbild 
eller Kontaktbild. Se Använda bilder på 
sidan 136.

Radera Radera den valda bilden eller mappen.

Radera allt? Radera alla bilder i mappen eller i alla mappar.

Aktivera Införskaffa rättigheter att visa den valda bilden.

Byt namn Byt namn den valda bilden eller mappen.

Sänd via
Sänd den valda bilden via infraröd eller Bluetooth. 
Se “Infraröd” på sidan 107 eller “Trådlös 
Bluetooth®-teknik” på sidan 109.

Ändra storlek Ändra storlek på den valda bilden.

Ändra Ändra den valda bilden. Se Redigera bilder på 
sidan 136.

Ändra visning Ändra listan med bilder till Lista visning eller 
Rutnät visning.

Hantera filer Skapa en ny mapp eller flytta den valda bilden till 
en annan mapp. Se Hantera filer på sidan 134.

Detaljer Visa detaljer för den valda bilden.

Obs: Att skicka eller redigera vidarebefordringsspärrade bilder markerade 
med ikonen ( ) har begränsats.
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Använda bilder
Du kan använda lagrade bilder som bakgrundsbild eller för 
Kontakter.
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Sparade bilder
1. [1929394] för att navigera till önskad bild
2. [5] (Val) 7 Välj Använd som
3. Välj Bakgrundsbild eller Kontaktbild

(Om du väljer Kontaktbild, gå till nästa steg.)
4. Markera önskad 7 [5] (Välj)
5. [5] (Spara)

Redigera bilder
Lägg till ram
Du kan lägga till en ram till din bild.
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Sparade bilder
1. När önskad miniatyr är markerad eller önskad bild visas i 

displayen, [5] (Val) 7 Välj Ändra
2. Välj Lägg till ram
3. Välj önskad ram.

Bilden visas med den valda ramen.
Du kan ändra ram genom att trycka på [394].

4. [0]9[5] (Spara)
5. Ange filnamnet 7 [0]

Obs: Lägg till ram är endast tillgängligt då storleken på bilden som ska 
redigeras är Mellan 320x240, Liten 160x120 eller Displ. 240x320.



Min telefon
    137

Redigering
Du kan redigera dina bilder.
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Sparade bilder
1. När önskad miniatyr är markerad eller önskad bild visas i 

displayen, [5] (Val) 7 Välj Ändra
2. Välj Redigering
3. Välj önskad redigeringsstorlek.
4. Om Tillgängl. utr. är valt: [1929394] för att fastställa 

startpunkt 7 [0]9[5] (Börja) 7 [1929394] för att fastställa 
slutpunkt 7 [0]9[5] (OK)
Om en annan storlek än Tillgängl. utr. valts: [1929394] för 
att flytta redigeringsrutan 7 [0]9[5] (Börja)

5. [0]9[5] (Spara)
6. Ange filnamnet 7 [0]

Ta bort skugga
Du kan göra mörka bilder klarare.
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Sparade bilder
1. När önskad miniatyr är markerad eller önskad bild visas i 

displayen, [5] (Val) 7 Välj Ändra
2. Välj Ta bort skugga
3. [0]9[5] (Spara)
4. Ange filnamnet 7 [0]
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Ladda ner bildfiler
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Ladda ner bild
Nedladdningssidan visas.

Fotografera
d Huvudmeny > Min telefon > Bilder > Ta ny bild
Telefonen övergår till kameraläge. Se Fotografera på sidan 76.

Ljud
Ljudfiler som spelas in i Ljudinspelning, som laddas ned från en 
WAP-sida och som tas emot via infraröd eller Bluetooth lagras i 
Ljudarkivet.

Obs: Panasonic ansvarar inte för funktionen av nedladdat innehåll eller 
eventuell skada i telefonens programvara.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/

Obs: För att använda en fil som laddats ner eller som indikeras med 
ikonen ( ), måste du eventuellt först skaffa rättigheterna. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.
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Spela upp ljudfiler
d Huvudmeny > Min telefon > Ljud > Sparade ljud
1. [192] för att navigera till önskad ljudfil 7 [0]

[192] för att ställa in ljudvolymen.
2. För att stoppa: [0]

För att starta igen: [5] (Omstart)

Hantera filer
Du kan skapa nya mappar eller flytta valda ljudfiler till en annan 
mapp. Se Hantera filer på sidan 134.

Alternativ
I listan med ljud är följande alternativ tillgängliga genom att trycka på 
[5] (Val).

Obs: Storleken på den markerade ljudfilen visas upptill i listan, tillsammans 
med datum och tiden då ljudfilen lagrades. För ljudfiler som är mindre än 
1 kB visas ändå 1 kB.

Skicka som MMS
Bifoga den valda ljudfilen till ett MMS-
meddelande. Se Skapa ett MMS-meddelande på 
sidan 62.

Använd som
Använd det valda ljudet som Ringsignal, 
Meddelandesig. eller Kont.ringsig. Se Använda 
ljudfiler på sidan 140.

Spela i ordn.
Välj Loopad eller Slump för att spela alla ljudfiler 
i den valda mappen upprepade gånger eller 
slumpvis.

Radera Radera den valda ljudfilen eller mappen.

Radera allt? Radera alla ljudfiler i mappen eller alla mappar.

Aktivera Införskaffa rättigheter att spela den valda ljudfilen.

Byt namn Byt namn den valda ljudfilen eller mappen.
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Använda ljudfiler
Du kan använda lagrade ljudfiler som ringsignal, 
meddelandevarning eller ringsignal för kontakter.
d Huvudmeny > Min telefon > Ljud > Sparade ljud
1. [192] för att navigera till önskad ljudfil
2. [5] (Val) 7 Välj Använd som
3. Välj Ringsignal, Meddelandesig. eller Kont.ringsig

(Om du väljer Kont.ringsig, gå till nästa steg.)
4. Markera önskad 7 [5] (Välj)
5. Välj Ringsignal (  ) eller Meddelandesig. ( )
6. [5] (Spara)

Ladda ner ljudfiler
d Huvudmeny > Min telefon > Ljud > Ladda ner ljud
Nedladdningssidan visas.

Sänd via
Sänd den valda ljudfilen via infraröd eller 
Bluetooth. Se “Infraröd” på sidan 107 eller 
“Trådlös Bluetooth®-teknik” på sidan 109.

Hantera filer Skapa en ny mapp eller flytta den valda ljudfilen till 
en annan mapp. Se Hantera filer på sidan 134.

Detaljer Visa detaljer för den valda ljudfilen.

Obs: Att skicka eller redigera vidarebefordringsspärrade ljud markerade 
med ikonen ( ) har begränsats.

Obs: Panasonic ansvarar inte för funktionen av nedladdat innehåll eller 
eventuell skada i telefonens programvara.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/
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Spela in nya ljudfiler
d Huvudmeny > Min telefon > Ljud > Spela in nytt ljud
Telefonen övergår till ljudinspelningsläge. Se Ljudinspelning på 
sidan 125.

Videos
Videofiler som spelas in med videofunktionen, som laddas ned från 
en WAP-sida och som tas emot via infraröd eller Bluetooth lagras i 
Videoarkivet.

Spela upp videoavsnitt
d Huvudmeny > Min telefon > Videos > Sparade videos
1. [192] för att navigera till önskad videofil 7 [0]

[192] för att ställa in ljudvolymen.
2. För att stoppa: [0]

För att starta igen: [5] (Omstart)

Hantera filer
Du kan skapa nya mappar eller flytta valda videofiler till en annan 
mapp. Se Hantera filer på sidan 134.

Obs: För att använda en fil som laddats ner eller som indikeras med 
ikonen ( ), måste du eventuellt först skaffa rättigheterna. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.

Obs: Storleken på den markerade videofilen visas upptill i listan, 
tillsammans med datum och tiden då videofilen lagrades. För videofiler som 
är mindre än 1 kB visas ändå 1 kB.
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Alternativ
I listan med videofiler är samma alternativ som i Sparade ljud 
tillgängliga. Se Alternativ på sidan 139. Observera att alternativet 
Använd som inte är tillgängligt för videofiler.

Ladda ner videofiler
d Huvudmeny > Min telefon > Videos > Ladda ner video
Nedladdningssidan visas.

Spela in en ny video
d Huvudmeny > Min telefon > Videos > Spela in video
Telefonen övergår till videoläge. Se Spela in video på sidan 82.

Spel
Förinstallerade och nedladdade spel lagras i mappen Spel.

Spela spel
d Huvudmeny > Min telefon > Spel > Lagrade program
1. [192] för att navigera till önskat spel 7 [0]

För ytterligare information, se ”Spel” på sidan 146.

Obs: Panasonic ansvarar inte för funktionen av nedladdat innehåll eller 
eventuell skada i telefonens programvara.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/

Obs: För att använda en fil som laddats ner eller som indikeras med 
ikonen ( ), måste du eventuellt först skaffa rättigheterna. Kontakta din 
nätoperatör för ytterligare information.
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Ladda ner spel
d Huvudmeny > Min telefon > Spel > Ladda ner spel
För ytterligare information, se ”Ladda ner spel” på sidan 148.

Textmallar
När du skapar ett textmeddelande kan du använda mallar som finns 
lagrade i telefonen. Text som du använder ofta kan du spara som 
mallar.

Ändra textmallar
d Huvudmeny > Min telefon > Textmallar
1. [192] för att navigera till önskad mall 7 [0]
2. Ändra mallen 7 [0]

Alternativ
I listan med textmallar är följande alternativ tillgängliga genom att 
trycka på [5] (Val).

Obs: Panasonic ansvarar inte för funktionen av nedladdat innehåll eller 
eventuell skada i telefonens programvara.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/

Ny Skapa en ny mall.

Skapa meddelande Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande med hjälp 
av den valda mallen.

Ändra Ändra den valda mallen.

Radera Radera den valda mallen.

Radera allt? Radera alla mallar.

Detaljer Visa detaljer för den valda mallen.
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Minnesstatus
Du kan se hur mycket data som sparats i de enskilda mapparna i 
Min telefon.
d Huvudmeny > Min telefon > Minnesstatus

Obs: För att öka minnesutrymmet i telefonen, radera eller spara data som 
inte längre behövs på din PC (se ”USB” på sidan 118).
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Menystruktur för Underhållning

Obs: Det finns olika sätt att välja alternativ från menyer. Se Val av 
alternativ i meny på sidan 30.

Spel ................................. 146

Ladda ner spel*1 ............ 148

Inställningar ................... 149
Volym ................................... 149
Bakgrundsbelysning............. 149
Vibration ............................... 149
Återst .................................... 149
WAP-profiler ......................... 149

Information..................... 149

*1
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Spel
Att välja spel
Det finns förinstallerade JavaTM-applikationer i din telefon. Även 
nedladdade JavaTM-applikationer anges här.
d Huvudmeny > Underhållning > Spel
1. [192] för att navigera till önskat program
2. [5] (Val) 7 Välj önskat alternativ

Kör Kör den valda JavaTM-applikationen.

Tillstånd
Välj Nätverksåtkomst, Meddelanden eller 
Autoanrop, välj sedan Tillåt alltid, Fråga 1:a 
gång, Fråga alltid eller Ej godkänd.

Detaljer Visa applikationsnamn, version, tillverkare, 
utrymmeskrav, etc.

Radera Radera den valda JavaTM-applikationen (förutom 
förinstallerade applikationer).

Aktivera Införskaffa rättigheter att köra den valda JavaTM-
applikationen.

Obs: Din telefon har stöd för J2METM JavaTM-applikationer. Andra typer 
av JavaTM-applikationer kan inte installeras.

Det går inte att använda Bluetooth-headset för att lyssna på ljud vid spel.
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SONIC THE HEDGEHOG
Det här är en mobil version av den fartfyllda actionklassikern 
”SONIC THE HEDGEHOG”, som ursprungligen lanserades 1991 på 
Mega Drive (SEGA Genesis).
Rädda djuren från det ondskefulla geniet, Dr. Eggman, och stoppa 
honom från att ta över världen!
Din uppgift är att lotsa Sonic genom spelet i ett stycke!
Spelet har 6 nivåer, och varje nivå är indelad i 3 akter. I akt 3 
anländer Dr. Eggman i sin maskin. Du måste slå honom för att klara 
av nivån.
d Huvudmeny > Underhållning > Spel > SONIC THE HEDGEHOG
Knappar:

Fotboll
Det här är ett 3D-fotbollsspel. Spela en uppvisningsmatch med det 
land du valt.
d Huvudmeny > Underhållning > Spel > Soccer
Knappar:

Gå/spring åt höger Tryck [4] eller tryck på knapp [H].
Gå/spring åt vänster Tryck [3] eller tryck på knapp [F].
Hoppa Tryck [1] eller tryck på knapp [S].
Titta uppåt Tryck [0] eller tryck på knapp [G].
Huka dig Tryck [2] eller tryck på knapp [J].

Snurra Tryck [2] eller tryck på knapp [J] (när du 
springer).

Gå/dribbla Tryck på navigationsknappen.
Skjut Tryck på [r]-knappen.

Passa Tryck [0] eller tryck på knapp [G] när du har 
bollen.

Glidtackling Tryck [0] eller tryck på knapp [G] när du inte har 
bollen.
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Avbryta/avsluta spelet
1. [Y]
2. Välj Paus eller Avsluta

När du väljer Paus, visas JavaTM-ikonen ( ) i displayen i viloläge.
För att återuppta spelet:
d Huvudmeny > Underhållning > Spel
1. Välj Återuppta

Den valda JavaTM-applikationen körs.

Ladda ner spel
Du kan ladda ner spel till din telefon från WAP-sidor. För support på 
nedladdat innehåll, gå till respektive leverantörs hemsida.
d Huvudmeny > Underhållning > Ladda ner spel
1. Välj den önskade JavaTM-applikationen

När nedladdningen är klar, visas ”Vill du köra applikationen?”.
2. För att köra JavaTM-applikationen: [0]9[5] (OK)

För att avsluta: [Y]9[6] (Avbryt)

Obs: Du kan även avbryta JavaTM-applikationen genom att stänga luckan.

Obs: Panasonic ansvarar inte för funktionen av nedladdat innehåll eller 
eventuell skada i telefonens programvara.

För nedladdning av innehåll, gå till http://box.panasonic.com/
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Inställningar
d Huvudmeny > Underhållning > Inställningar
1. Välj önskad inställning

Information
Du kan visa upphovsrättsinformation för programvara som används i 
telefonen.
d Huvudmeny > Underhållning > Information

Volym Justera ljudvolymen för JavaTM-applikationer.

Bakgrundsbelysning
Aktivera bakgrundsbelysningen i 
Applikationspreferens eller Systempreferens, 
eller slå Av.

Vibration Slå På eller Av vibratorfunktionen för JavaTM-
applikationer.

Återst
Radera alla nedladdade JavaTM-applikationer, 
återställ förinstallerade JavaTM-applikationer och 
aktivera JavaTM-inställningarna.

WAP-profiler Välj önskad profil.
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Tillbehör
Följande tillbehör finns tillgängliga för din Panasonic-telefon.

Batteri (EB-BS001)
Med hjälp av ett extra batteri kan du fördubbla 
samtalstiden.

Reseladdare
Ta alltid med dig reseladdaren, så att du kan ladda batteriet när du 
behöver.

Obs: Tillgänglighet beror på ditt land/region.

(EB-CA001 AU) (EB-CA001 EU)

(EB-CA001 UK) (EB-CA001 US)
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Personlig handsfree (Mono) (EB-EMX800)
Anslut till din telefon och prata utan att hålla telefonen 
mot örat.

Personlig handsfree (Stereo) (EB-EM001)
Med hjälp av personlig handsfree kan du tala/lyssna 
på musik och röra dig fritt, samtidigt som du har 
händerna fria. Sätt bara i öronsnäckorna i öronen och 
adaptern i sidan på telefonen.

Billaddare (EB-CD001)
Ladda batteriet via cigarettändaruttaget i bilen.

Telefonhållare för bil (EB-KA001)
Denna hållare kan monteras i bilen för förvaring av 
din telefon.
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USB-kabel (EB-US003)
Används för att ansluta telefonen till en dator 
så att data kan överföras mellan enheterna. 
Används tillsammans med programvaran på 
CD-ROM-skivan.

Förgreningskabel (EB-CBX800)
Används för att ansluta en USB-kabel, personlig 
handsfree och reseladdare så att du samtidigt kan 
överföra data, prata via handsfree och ladda 
batteriet.

Bluetooth® headset (EB-BHX70)
Prata utan att hålla i telefonen och utan sladdar. 
Placera headsetet i örat och telefonen i fickan, utan 
sladdar mellan dem.
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Felsökning
Problem
Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

Problem Orsak Åtgärd

Det går inte att 
slå på 
telefonen.

Kontrollera att batteriet är 
fulladdat och korrekt fastsatt på 
telefonen.

Snabb 
urladdning av 
ett nytt batteri.

Både den operatör 
du använder och 
batteriets skick kan 
inverka på batteriets 
livslängd.

Snabb 
urladdning av 
ett gammalt 
batteri.

Batteriet är uttjänt. Byt ut mot ett nytt fulladdat batteri.

Batterinivåind
ikatorn visas 
inte och 
telefonen kan 
inte slås på 
under 
laddning.

Batteriet sitter inte 
fast på telefonen 
eller är helt 
urladdat.

Låt telefonen ladda batteriet i 
några minuter tills 
batterinivåindikatorn visas, innan 
du försöker slå på den.

Batteriet 
laddas inte.

Batteriet sitter inte 
fast på telefonen.

Kontrollera att batteriet är fastsatt 
på telefonen innan du börjar ladda 
det.

Batteriet har 
anslutits till 
telefonen sedan 
laddaren anslutits.
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Batteriet 
laddas inte.

Batteritemperaturen 
är utanför 
gränserna för 
laddnings-
temperatur (för 
varmt eller för kallt).

Använd batteriet vid 
rumstemperatur.

Displayen är 
svag.

Ljusstyrkan är för 
låg.

Kontrollera inställningarna för 
Ljus (se sidan 100.).

Det går inte att 
ringa samtal.

Tangentlåset är på. Inaktivera tangentlåset.

Utgående samtal är 
spärrade.

Inaktivera utgående samtalsspärr 
eller spärrad uppringning.

Funktionen Fasta 
nummer är 
aktiverad så att 
endast nummer 
som lagrats i 
Kontakter kan slås.

Slå av Fasta nummer.

Telefonen är inte 
registrerad i något 
nät.

Förflytta dig till ett område som 
har täckning och vänta med att 
använda telefonen tills den har 
registrerat sig i ett nät.

Det går inte att 
ta emot 
samtal.

Telefonen är inte 
påslagen. Slå på telefonen.

Inkommande 
samtal är spärrade.

Inaktivera samtalsspärren för 
inkommande samtal.

Telefonen är inte 
registrerad i något 
nät.

Förflytta dig till ett område som 
har täckning och vänta med att 
använda telefonen tills den har 
registrerat sig i ett nät.

Det går inte att 
ringa 
nödsamtal.

Du befinner dig i ett 
område utan GSM-
täckning.

Kontrollera att antennsymbolen 
(p) visas - förflytta dig till ett 
område som har täckning och 
vänta med att använda telefonen 
tills antennsymbolen visas.

Problem Orsak Åtgärd
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Felmeddelanden
Dessa är några av de viktigaste felmeddelandena som kan komma 
att visas på displayen:

Plats inte godkänd! Roaming i valt område är inte tillåten.

Nätverk inte godkänt! Roaming är inte tillåten med valt nät.

Säkerhetsfel!
Nätet har upptäckt ett verifieringsfel eftersom ditt 
SIM-kort inte är registrerat hos den aktuella 
operatören – kontakta din nätoperatör.

SIM spärrat!
SIM-kortet är spärrat eftersom PIN-
upplåsningskoden (PUK) har matats in felaktigt 
10 gånger - kontakta din nätoperatör.

Startar om SIM. Vänta
Telefonen har upptäckt ett fel med SIM-kortet – 
stäng av telefonen och slå på den igen. Kontakta 
din nätoperatör om meddelandet visas igen.

SIM ej accepterat SIM-kortet har misslyckats med en eller flera SIM-
inställningskontroller – kontakta din nätoperatör.

Funktion ej 
tillgänglig!

Den valda funktionen stöds inte av SIM-kortet 
eller är inte tillgänglig med ditt befintliga 
abonnemang – kontakta din nätoperatör.

PIN2 ogiltig!
PIN2-koden har blockerats permanent på grund 
av att fel PUK2-kod har angetts 10 gånger. 
Tjänster som skyddas av PIN2-koden kan inte 
användas – kontakta din nätoperatör.

Minnet fullt Medd. 
avvisat!
eller
Medd.avvisat. Minne 
fullt

Ett meddelande har tagits emot men 
meddelandeminnet är fullt – för att kunna ta emot 
meddelanden måste du radera några av de 
sparade meddelandena.

Lite minne! 
Meddelandet kan ev 
inte sparas

Meddelandeminnet är fullt. Dina meddelanden 
kan inte lagras om du inte först raderar några av 
de befintliga meddelandena ur minnet.

Verifikations- fel
När du bytte PIN/PIN2 angavs en felaktig 
bekräftelsekod – försök att byta PIN/PIN2 med 
korrekt bekräftelsekod.
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Ordlista
CSD Circuit Switched Data. En kommunikationsmetod för att 

överföra data via telefon.

DTMF
Dual Tone Multi-Frequency. Dubbla flerfrekvenstoner 
som möjliggör kommunikation med datoriserade 
telefonsystem, röstbrevlådor etc.

GPRS
General Packet Radio Service. En GSM-
överföringsteknik för överföring och mottagning av 
paketdata istället för en kontinuerlig kanal.

GSM Global System for Mobile communications. Namnet på 
den digitala teknik som din telefon använder.

Infraröd En typ av trådlös anslutning där data kan överföras direkt 
till en annan enhet.

JavaTM
Ett programmeringsspråk som utvecklats av Sun 
Microsystems. Program som skrivits i Java är inte 
operativsystemberoende.

Nätoperatör Det företag som ansvarar för driften av ett GSM-nätverk.

Nätoperatör Det företag som ansvarar för att ge åtkomst till GSM/
GPRS-nätverket.

PIN / PIN2

Personal Identification Number. Personligt 
identifieringsnummer som används för att skydda SIM-
kortet. PIN2 används för att skydda minnet för fasta 
nummer och samtalskostnadsmätningen. Tillhandahålls 
av din nätoperatör. Om fel PIN eller PIN2-kod matas in 
ett flertal gånger (i princip 3 gånger) spärras PIN eller 
PIN2.

PUK / PUK2
Upplåsningskod för PIN eller PIN2. Används för att 
öppna en spärrad PIN eller PIN2-kod. Tillhandahålls av 
din nätoperatör. Om felaktig PUK/PUK2-kod anges 
10 gånger spärras den.

Roaming Möjligheten att använda din telefon hos andra operatörer 
än den du använder hemma.
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Specifikationer

SIM
Subscriber Identity Module. Ett litet datachip som lagrar 
unika uppgifter om abonnenten och data som läggs in av 
användaren, t ex kontakter och korta meddelanden. 
Tillhandahålls av din nätoperatör.

URL Uniform Resource Locator. URL är en alfanumerisk 
adress till hemsidor och andra platser på Internet.

WAP
Wireless Application Protocol. Den 
kommunikationsstandard som möjliggör nedladdning av 
information från Internet till din telefon.

Frekvensband som stöds
GSM 900 Klass 4
GSM 1800 Klass 1
GSM 1900 Klass 1

Passningstid*1 150-430 timmar

Samtalstid*1 2-8 timmar

Laddningstid*2 Upp till 150 minuter

Temperaturområde Laddning: +5°C - +35°C
Förvaring: -20°C - +60°C

Vikt 101 g (med batteri)

Mått
(exklusive utskjutande delar)

Höjd: 96 mm
Bredd: 46 mm
Djup: 21 mm

Volym 80 cc

Batteri 830 mAh Li-jon

Antenn Intern

SIM-typ 1,8 V/3 V
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*1 Samtals- och passningstid är beroende av nätverksförhållanden, SIM-
kort, bakgrundsbelysning, batteriets skick/laddning och användning av 
applikationer som t ex kamera och spel i tillämpliga fall.

*2 Laddningstiden är beroende av användningssätt och batteriets skick.
*3 65 000 färger för övriga bildformat

Minnesutrymme
MMS: 2 MB
Användardata (utom mmS) och 
förinstallerade applikationer: 30 MB

Display

Huvuddisplay: QVGA 240 x 320 pixlar 
TFT LCD; Ca 16 miljoner färger 
(JPEG och kamera/videobild*3);
Ca 300 cd/m2 ljusstyrka

Kamera 2 miljoner pixlar CMOS

Ansl.möjlighet
Infraröd: SIR (långsam infraröd)
USB: v2,0
Bluetooth: v1,2 (Profiler för flytta 
objekt, headset och handsfree)
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Licens
© 2005 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Alla rättigheter 
förbehållna.

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående 
meddelande. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller överföras i 
någon form eller på något vis utan skriftligt tillstånd från Panasonic Mobile 
Communications Co., Ltd.

CP8 Patent

Panasonic VS6 med Bluetooth®-teknik

Bluetooth-märkningen och logotyper ägs av Bluetooth SIG, 
Inc. och all användning av sådan märkning av Panasonic Mobile 
Communications Co., Ltd. sker under licens. Övriga varumärken och 
varunamn ägs av respektive ägare.

Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är 
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun 
Microsystems, Inc. i USA och andra länder.

T9® Textinmatning licensieras i enlighet med ett eller flera av 
följande patent: USA-patentnr 5,187,480, 5,818,437, 
5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 
6,307,549, och 6,636,162, 6,646,573; australiskt patentnr 

727539, 746674, och 747901; kanadensiskt patentnr 1,331,057, 2,302,595, 
och 2,227,904; japanskt patentnr 3532780, 3492981; brittiskt patentnr 
2238414B; Hong Kong-standardpatentnr HK1010924; Singapore-patentnr 
51383, 66959, och 71979; europeiskt patentnr 0 842 463 (96927260.8), 1 
010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); koreanskt patentnr 
KR201211B1 och KR226206B1. kinesiskt patentansökningsnr 98802801.8, 
98809472.X och 96196739.0; mexikanskt patentnr 208141; ryskt patentnr 
2206118; samt ytterligare globala patentansökningar.
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Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Bitstream Vera är ett varumärke som tillhör Bitstream, Inc.
För ytterligare information, gå till:
http://www.w3.org/2003/08/sera/COPYRIGHT.TXT

Utnyttjar Mascot Capsule®/Micro3D EditionTM Mascot Capsule® är ett 
varumärke som tillhör HI Corporation© 2005 HI Corporation. Alla rättigheter 
förbehållna.

Aplix, microJBlend och JBlend, samt alla Aplix- eller JBlend-
relaterade varumärken och logotyper är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Aplix Corporation i USA, 
Japan och andra länder.

Den här produkten är licensierad enligt MPEG-4 patentportföljen för 
personlig och icke-kommersiell användning som konsument för (i) kodning 
av video i enlighet med MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") och/
eller (ii) avkodning av MPEG-4 video som kodats av konsument för personlig 
och icke-kommersiell användning och/eller införskaffats från en licensierad 
videoleverantör. Licens ges inte för någon annan typ av användning. 
Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA,LLC.

MPEG Layer-3 ljudkodningsteknologi på licens från Fraunhofer IIS och 
Thomson.

SONIC THE HEDGEHOGTM

© SEGA Corporation
MUSIK KOMPONERAD AV MASATO NAKAMURA

Två musikstycken (Sonic Zone1.mmf / Sonic Invisible.mmf)
© SEGA Corporation
MUSIK KOMPONERAD AV MASATO NAKAMURA

SEGA, SEGA-logotypen och SONIC THE HEDGEHOG är registrerade 
varumärken eller varumärken som tillhör SEGA Corporation.
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LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA
Genom att använda denna Panasonic-mobiltelefon, inklusive alla 
inbäddade funktioner eller program (”Inbäddade program”), 
accepterar du villkoren i detta slutanvändaravtal (”EULA” - End User 
License Agreement).

1. SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER: Du beviljas begränsad rätt att 
använda Inbäddad programvara endast som en del av och tillsammans 
med denna Panasonic-mobiltelefon. Du förbinder dig att använda 
Inbäddade program så att all tillämplig lagstiftning efterlevs, inklusive 
lagstiftning gällande upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter. All 
övrig användning är ej tillåten.

2. BEGRÄNSNINGAR I SLUTANVÄNDARENS RÄTTIGHETER:
(a) Du får inte reproducera, kopiera eller överföra Inbäddade program till 

någon annan enhet;
(b) Du får inte skapa varianter av någon typ baserade på Inbäddade 

program (förutom, och endast om det klart framgår, som del av en 
huvudapplikation);

(c) Du har inte rätt att utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär 
eller på annat sätt försöka frilägga källkoden i Inbäddade program;

(d) Du får inte överlåta denna Panasonic-mobiltelefon till någon 
slutanvändare som inte förbinder sig att följa villkoren enligt detta 
EULA;

(e) Du får inte avlägsna några meddelanden om äganderätt, så som 
upphovsrätt, varumärke, eller liknande, från Inbäddade program.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER: Inbäddade program skyddas av 
upphovsrätt, varumärken, patent och/eller andra immateriella rättigheter 
och ägs av Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. (”PMC”) och/eller 
licensieras från PMC:s licensgivare.

4. UPPSÄGNING: Din rätt att använda Inbäddade program kan sägas upp 
om villkoren i detta EULA inte följs.
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5. ANSVARSFRISKRIVNING/GARANTIFRISKRIVNING: INOM RAMARNA 
FÖR GÄLLANDE LAGSTIFTNING, KAN PMC, DESS DOTTERBOLAG 
ELLER DESS FRISTÅENDE LICENSGIVARE UNDER INGA 
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR INCIDENS-, 
INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER ANNAN TYP 
AV SKADA SOM UPPKOMMER EFTER ELLER I SAMBAND MED 
ANVÄNDNING AV ELLER BEROENDE PÅ FUNKTIONEN FÖR 
INBÄDDADE PROGRAM.  FÖRUTOM DÄR SÅ UTTRYCKLIGEN 
ANGES PÅ RELEVANT GARANTIBEVIS, FRISKRIVER SIG PMC, DESS 
DOTTERBOLAG OCH DESS LICENSGIVARE FRÅN ALLA 
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, INKLUSIVE OCH 
UTAN BEGRÄNSNING, IMPLICITA GARANTIER AVSEENDE KURANS 
ELLER FUNKTIONSDUGLIGHET FÖR ETT BESTÄMT SYFTE.  
SLUTANVÄNDARES KOMPENSATION ENLIGT RELEVANT 
GARANTIBEVIS ÄR EXKLUSIV.

6. YTTERLIGARE TREDJEPARTSVILLKOR: Inbäddade program kan 
innehålla programvara från tredje part som underligger separata 
licensvillkor från tredje part som anges i instruktionsboken eller tillhörande 
produktdokumentation och/eller som visas i displayen på denna 
Panasonic-mobiltelefon.  Du accepterar att sådan programvara från tredje 
part underligger licensvillkor från tredje part, om tillämpligt, och att sådana 
villkor är giltiga för dig och tillämplig licensgivare.

7. EXPORTBESTÄMMELSER/RESTRIKTIONER: Inbäddade program lyder 
under USA:s exportkontrollagar, däribland U.S. Export Administration Act 
och dess associerade bestämmelser, och kan omfattas av export- eller 
importbestämmelser i andra länder.  Du accepterar att noggrant följa alla 
sådana bestämmelser.  Med avseende på Inbäddade program, bestyrker 
du att du inte kommer att exportera eller återexportera sådana, direkt eller 
indirekt, till länder som omfattas av USA:s exportrestriktioner.  
Användning, kopiering eller spridning från USA:s regering lyder under 
restriktionerna som anges i klausulerna Rights in Technical Data and 
Computer Software i DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) och FAR 52.227-
19(c)(2) i tillämpliga fall.
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EU/EES – garanti gäller inom EU/EES och i Schweiz.
Panasonic GSM - villkor för europeisk servicegaranti.
Ärade kund!
Vi uppskattar Ditt köp av denna Panasonic mobiltelefon. Den 
europeiska servicegarantin för Panasonic GSM gäller endast vid 
resa i ett annat land än det där produkten köptes. Din lokala garanti 
gäller i alla övriga fall. Om din Panasonic GSM-telefon behöver 
service när du befinner dig utomlands, ber vi dig kontakta något av 
de lokala serviceföretag som finns angivna i detta dokument.

Garanti
Den period som gäller för den europeiska garantin för GSM är 
generellt minst 12 månader för själva telefonen och 3 månader för 
det uppladdningsbara batteriet. När det gäller en produkt, som 
används i ett annat land än det den köptes i, oavsett vad som anges 
i nedanstående villkor, kan kunden i användningslandet dra nytta av 
dessa garantiperioder på 12 resp 3 månader, om dessa villkor är 
förmånligare för honom/henne än de lokala garantivillkor som gäller i 
användningslandet.

Garantivillkor
När köparen begär service enligt garantin ska han/hon uppvisa ett 
garantibevis tillsammans med inköpsbevis för ett auktoriserat 
serviceföretag.
Garantin täcker skador orsakade av fel i tillverkningen eller 
konstruktionen. Den täcker inte andra fall, som t ex skador orsakade 
av en olyckshändelse, slitage, oaktsamhet, justering, anpassning 
eller reparation, som inte godkänts av oss.
Den enda gottgörelse vi åtar oss gentemot dig enligt denna garanti 
är reparation, eller om vi så väljer, ersättning av produkten eller 
felaktig del eller delar. Köparen har inte rätt till gottgörelse för något 
annat, inklusive men inte begränsat till, oavsiktliga skador eller 
följdskador eller förlust av vilken typ det än må vara.
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Detta är ett tillägg och inverkar inte på något sätt på de lagstadgade 
rättigheter, som konsumenten/köparen har. Denna garanti gäller i de 
länder som anges i detta dokument vid de auktoriserade 
serviceföretag som anges för respektive land.

For nærmeste servicecenter ring 
Panasonic Danmark
Tel. +45 43 20 08 50

Lähimmän huollot saat
selville 0600 952 222 numerosta 
sekä www.panasonic.fi.

Servicesenter I Norge

Norsk Elektronikksenter
Fetveien 1
2007 Kjeller
Tlf: +47 63 80 45 00

Panasonic Norge AS
Østre Aker vei 22
0508 Oslo
Tlf: +47 22 91 68 00

Garantiservice I Sverige

Komrep
Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg
Tfn: 031-173354, Fax: 031-131114
www.komrep.se

Anovo Nordic
Lindhagensgatan 132
112 51 STOCKHOLM
Tel: 08-695 55 47, 
Fax: 08-695 55 48
www.anovo.se

Anovo Nordic
Televägen 4
681 34 Kristinehamn
Tfn: +46 (0)550-85500,
Fax: +46 (0)550-17558
www.anovo.se

CR Service
Bruksvägen 2
232 52 Åkarp
Tfn: 040-430030, Fax. 040-434242
www.crservice.se

Danmark

Finland

Norge

Sverige
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EU/EES-garanti: Villkor gällande i länder utom det där 
produkten ursprungligen köpts.

När köparen finner att produkten är defekt ska han/hon snarast 
ta kontakt med importören/distributören i det EU/EES-land där 
denna garanti åberopas, enligt vad som anges i 
produktserviceguiden, eller med närmaste auktoriserade 
återförsäljare, och medta detta garantibevis samt kvitto där 
inköpsdatum framgår. Köparen kommer då att informeras om:
(i) importören/distributören hanterar reparation/service, eller
(ii) importören/distributören ombesörjer transport av 

produkten till det EU/EES-land där produkten 
ursprungligen såldes, eller

(iii) köparen själv kan ombesörja transport av produkten till det 
EU/EES-land där produkten ursprungligen såldes.

Om produkten är av en modell som normalt säljs av 
importören/distributören i det land där produkten används av 
köparen, ska produkten tillsammans med detta garantibevis, 
samt kvitto där inköpsdatum och inköpsställe framgår, skickas 
på köparens bekostnad och ansvar till denne importör/
distributör, som kommer att ombesörja service/reparation. I 
vissa länder kommer importören/distributören att ange 
återförsäljare eller serviceföretag som ska utföra nödvändiga 
reparationer.
Om produkten är av en modell som normalt inte säljs i landet 
där den används, eller produktens inre eller yttre egenskaper 
skiljer sig från dem hos motsvarande modell i landet där den 
används, kan importören/distributören vara tvingad att utföra 
reparation/service genom att erhålla reservdelar från det land 
där produkten ursprungligen såldes, eller kan reparation/
service behöva utföras av importören/distributören i det land 
där produkten ursprungligen såldes.
I båda fallen enligt ovan ska köparen visa upp detta 
garantibevis samt kvitto där inköpsdatum framgår. Alla 
erforderliga transporter, av produkten och eventuella 
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reservdelar, sker helt på köparens bekostnad och ansvar och 
kan komma att fördröja reparationen/servicen.
Då köparen sänder produkten för reparation till importören/
distributören i det land produkten används kommer service att 
utföras enligt de lokala villkor (inklusive garantiperiodens 
längd) som gäller för samma produktmodell i det land där 
produkten används och ej i det land inom EU/EES där 
produkten ursprungligen sålts. Då köparen sänder produkten 
för reparation till importören/distributören i det EU/EES-land 
där produkten ursprungligen sålts kommer reparation/service 
att utföras enligt de lokala villkor som gäller i det land inom EU/
EES där produkten ursprungligen sålts.
Vissa produktmodeller kräver justering eller anpassning för att 
kunna fungera på ett korrekt och säkert sätt i olika EU/EES-
länder, enligt lokala spännings-, säkerhets- eller andra tekniska 
krav som åberopas eller rekommenderas enligt gällande 
föreskrifter. För vissa produktmodeller kan kostnaden för en 
sådan justering eller anpassning vara ansenlig och det kan 
vara svårt att uppfylla lokala spännings-, säkerhets- eller andra 
tekniska krav. Därför rekommenderar vi att köparen informerar 
sig om dessa lokala tekniska och säkerhetsrelaterade faktorer 
innan han/hon använder produkten i något annat EU/EES-land.
Denna garanti täcker inte kostnaderna för justering eller 
anpassning för att uppfylla lokala spännings-, säkerhets-, eller 
andra tekniska krav. Importören/distributören kan finna det 
lämpligt att utföra nödvändig justering eller anpassning av vissa 
produktmodeller på köparens bekostnad. Av tekniska skäl är 
det dock inte alltid möjligt att justera eller anpassa alla 
produktmodeller så att de uppfyller lokala spännings-, 
säkerhets- eller andra tekniska krav. Dessutom kan anpassning 
eller justering som utförs påverka produktens funktion.
Om importören/distributören i det land där produkten används 
anser att produkten har justerats eller anpassats till lokala 
spännings-, säkerhets- eller övriga tekniska krav på ett korrekt 
sätt, kommer all följande garantiservice att utföras enligt ovan 
under förutsättning att köparen informerar om justeringen/
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anpassningen om den är av betydelse för reparationen. (Vi 
rekommenderar inte att köparen sänder justerade eller 
anpassade produkter för reparation till återförsäljare eller 
distributörer i landet där produkten ursprungligen sålts om 
reparationen på något sätt berör justeringen eller 
anpassningen.)
Denna garanti gäller endast i länder/områden som omfattas av 
lagstiftningen inom den europeiska unionen och EES.

Förvara detta garantibevis tillsammans med ditt kvitto.
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