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Turvallisuus
Kytke puhelin pois päältä sairaa-
loissa ja terveydenhuollon laittei-
den, kuten kuulolaitteiden lähei-
syydessä.
Puhelimen ja sydämentahdisti-
men välisen etäisyyden on oltava 
vähintään 20 cm. 
Pidä puhelinta sitä korvaa vas-
ten, joka on kauempana tahdisti-
mesta.
Kun ajat autoa, soita vain 
handsfree-laitteen avulla (s. 69)!

Pidä puhelin suljettuna lentoko-
neessa. 
Varmista, ettei puhelin kytkeydy 
päälle vahingossa (s. 52). 
Sulje puhelin huoltoasemilla, 
polttoaine- ja kemikaalivarastois-
sa sekä räjähdystyömailla. 
Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöi-
tä teknisissä laitteissa.
Soittoääni kuuluu korvakuulok-
keesta. Ota puhelu vastaan, en-
nen kuin laitat puhelimen korvaa 
vasten. Näin vältät kuulovauriot.
SIM-kortti voidaan irrottaa. 
Varovasti! 
Pidä se nielaisuvaaran takia las-
ten ulottumattomissa.

Huomaa myös: 

Verkkolaitteessa olevaa verkko-
jännitettä ei saa ylittää.

Suosittelemme ainoastaan 
Siemensin alkuperäisten akkujen  
(100% elohopeavapaa) ja 
latureiden käyttöä. 
Muussa tapauksessa seuraukse-
na saattaa olla huomattavia 
terveydellisiä haittoja tai laitevau-
rioita.
Puhelinta ja akkua (100% eloho-
peavapaa) ei saa missään tapa-
uksessa avata (ei koske akun, 
SIM-kortin tai yläkuoren vaihtoa). 
Puhelimeen ei saa tehdä min-
käänlaisia muutoksia, muutoin 
käyttöoikeus evätään.

Noudata paikallisia lakeja ja 
määräyksiä hävittäessäsi käytet-
tyjä akkuja ja puhelimia.

Puhelin voi aiheuttaa häiriöitä te-
levisioiden, radioiden ja tietoko-
neiden läheisyydessä.

Suosittelemme ainoastaan 
Siemensin alkuperäisten lisäva-
rusteiden käyttöä mahdollisten 
vaurioiden välttämiseksi. 
Näin varmistetaan, että kaikkia 
määräyksiä noudatetaan.

Takuu raukeaa, mikäli puhelinta on käytetty 
epäasianmukaisesti!
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Kaiutin

Näytön symbolit
Verkon voimakkuus/
akun varaus.

Soittonäppäin 

 

A
Näytöllä näkyvän numeron 
tai nimen valinta, puheluun 
vastaaminen. Valmiustilas-
sa viimeisten puheluiden 
näyttö.

Puhelinluettelo-näppäin
1 painallus: Puhelinluettelo
2 painallusta: Ryhmät

 

* Pitkä painallus.
Valmiustilassa
Äänet päälle ja pois.

Mikrofoni

Sisäinen antenni

Älä pidä puhelinta akun 
kuoren yläpuolelta tarpeet-
tomasti, sillä se huonontaa 
kuuluvuutta.

 

S Päälle/Pois/Lopeta
Lyhyt painallus:
Puhelun/toiminnon lopetus 
tai paluu valmiustilaan. 
Valikoissa paluu edelliselle 
tasolle. 
Pitkä painallus:
Puhelin päälle/pois 
(valmiustilassa).
Näppäinlukitus
 Päälle ja pois päältä:

 

# Pitkä painallus.
Laitteiden liitäntäkohta
Liitäntä laturille, 
kuulokkeelle jne.

<     a
(Operaattori)

02.12.2002 12:30
Uusi SMS Valikko

Keinunäppäimet
Näppäinten toiminnot näky-
vät tekstinä tai symboleina 
harmaissa palkeissa. Valmi-
ustilassa näkyvät pikavalinta 
(tehdasasetus: §Uusi SMS§ ) 
tai esim. 

 

p (SIM-palve-
lut) ja §Valikko§.

<  a
(Operaattori)

02.12.2002 12:30
Uusi SMS Valikko

Näytöllä näkyvä toiminto vali-
taan painamalla sen alla ole-
van näppäimen ulkoreunaa.
Esimerkki: Hae valikko pai-
namalla oikeanpuoleisen 
näppäimen ulkoreunaa.
Selaa valikoita ja luetteloita 
painamalla keinunäppäinten 
sisäreunaa.

Puhelimen yleiskuva
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Käyttöönotto
Kotelon ylä- ja alakuori (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: s. 69) on helppo vaihtaa 
muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään tarvita. Sulje puhelin en-
sin.

Paikalleen asetus

Irrotus

Puhelimen näytön ja etukannen näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo. 
Irrota suojakalvot ennen kuin asetat kannen paikalleen. 
Joissakin tapauksissa tästä syntyvä staattinen lataus voi muuttaa näytön reunojen väriä, joka 
tasoittuu viimeistään 10 minuutin kuluessa itsestään.
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Käyttöönotto
SIM-kortin/akun asennus
Operaattoriltasi saat SIM-kortin, 
johon on tallennettu liittymäsi kaikki 
tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on 
luottokortin kokoinen, irrota siitä pie-
nempi osa erilleen ja poista mahdolli-
set muoviosat.
• Paina uraa , ja irrota kansi nosta-

malla sitä ylöspäin .

• Paina lukitusta nuolen  suun-
taan, nosta akkua sivusta , kään-
nä ylöspäin ja irrota. 

• Aseta SIM-kortti paikalleen 
kosketuspinta alaspäin ja työnnä 
se kevyesti painaen sisään 
(varmista, että viisto kulma on 
asetettu oikein ). 

• Aseta akku ylhäältä sivusuunnassa 
puhelimeen  ja paina alas , 
kunnes se loksahtaa paikalleen. 

• Aseta kansi paikalleen ja paina 
kantta alas, kunnes se loksahtaa 
paikalleen.

Puhelin tukee vain 3-volttisia SIM-kortteja. 
Vanhempia SIM-kortteja (5 V) ei saa käyt-
tää. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
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Käyttöönotto
Akun lataus
Akkua ei ole ladattu valmiiksi täy-
teen, joten toimi seuraavasti:
• Kytke laturin johto puhelimen poh-

jaliittimeen ja verkkolaite pistorasi-
aan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

• Irrota laturin johto painamalla liitin-
tä nuolten osoittamalla tavalla.

Toiminnot ilman SIM-korttia
Ilman SIM-korttia toimivat toiminnot 
saadaan näkyviin seuraavasti:

§Valikko§ Paina keinunäppäintä.
Erikoistapaus:

§SOS§ Hätäpuhelu, SOS (s. 10). 

Jos akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei 
näy latauksen alkaessa. 
Pidä laturijohto kytkettynä puhelimeen. 
Lataussymboli tulee näkyviin viimeistään 
2 tunnin kuluttua. Akku latautuu normaalisti.

Lataus
Laturi lämpenee, kun se on ollut käytössä 
pitkään. Tämä on aivan tavallista ja vaara-
tonta.

 

Á Latauksen aikana.

 

e Akku on latautunut.
Tyhjä akku latautuu noin 2 tunnissa. Lataa-
minen on mahdollista vain, kun ympäristön 
lämpötila on 5 °C - 40 °C (jos lämpötila on 
5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli vilk-
kuu varoituksena). Verkkolaitteessa olevaa 
verkkojännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat
Täyteen ladatun akun valmiusaika on 60 - 
250 tuntia tai puheaika 100 - 300 minuuttia. 
Valmius- ja käyttöajat ovat suuntaa-antavia. 
Ne vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan 
(katso alla oleva taulukko).
Latauksen määrä (täysi-tyhjä):

 

a}b{c
Kun akku on lähes tyhjä, kuulet 
varoitusäänen. 

Toiminto Aika 
(min)

Valmiusajan 
väheneminen

Puhelu 1 30 - 60 min.
Taustavalo * 1 30 min.
Verkon haku 1 5 - 10 min.
* Näppäily, pelit, Organiser jne.
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Käyttöönotto
Akkujen kapasiteetti
Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikke-
nee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian 
kylmässä tai liian kuumassa vähentää 
myös sen kapasiteettia vähitellen.
Myönnämme akuille kahdentoista (12) kuu-
kauden takuun ostopäivästä lukien. Takuu 
kattaa tekniset viat mutta ei akun elinkaaren 
aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähe-
nemistä, esim. puhe- ja/tai valmiusajan vä-
heneminen. Tämä takuu ei rajoita ostajan 
kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.
Suosittelemme Siemensin alkuperäisiä 
akkuja.
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Johdanto
Käyttöohje
Puhelimen toimintoja kuvataan 
seuraavilla symboleilla:

Toiminto haetaan käyttöohjeen avulla 
siirtymällä valikossa esim. näin:

§Valikko§ Soittoäänet
Äänenvoimakk

Toimi näin:
§§Valikko§ Paina keinunäppäintä.

 

N Selaa kohtaan Soittoäänet.

 

L Valitse Soittoäänet.

 

N Selaa kohtaan Äänenvoimakk.

 

L Valitse Äänenvoimakk.
Puhelimen näytön kirjasinkoon teh-
dasasetus on "Isot kirjaimet" (s. 57). 
Tämän käyttöoppaan kuvissa käyte-
tään pienempiä kirjasimia.

 

�

 

J Numeroiden tai kirjainten 
näppäily.

 

S Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.

 

A Soittonäppäin.

 

MN Selaus painamalla keinunäp-
päimen sisäpuolta.

 

KL Toiminnon valinta painamalla 
keinunäppäimen ulkopuolta.

§Valikko§ Keinunäppäintoiminnon 
kuvaus.

 

~ Operaattorikohtainen toimin-
to. Saattaa edellyttää rekiste-
röintiä.

Valikossa siirtyminen
Valikoiden avulla voit käyttää toimin-
toja, verkkopalveluita tai tehdä omia 
asetuksia.
Päävalikko
Valmiustilassa (Standby) päävalik-
koon siirrytään seuraavasti:
Paina oikeanpuoleisen keinunäp-
päimen oikeaa ulkoreunaa. 

Valikossa siirtyminen
Valikoita selataan eteen- ja taakse-
päin painamalla näppäinten sisäreu-
noja. 

Valikossa valitun toiminnon valinta: 
Paina oikeanpuoleisen näppäimen 
oikeaa ulkoreunaa. 

Lisätoiminnot-valikko
Muussa tapauksessa, esim. kun 
puhelinluettelo on auki, näkyviin 
tulee vastaavan lisätoiminnon 
valikko:

§Lisätoim§ Paina.

§Valikko§
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Puhelin päälle tai pois/PIN
Puhelin päälle tai pois

 

S Paina Päälle-/Pois-/Lope-
ta-näppäintä pitkään: 
Puhelin päälle tai pois.

PIN-koodin syöttö
Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroi-
sella PIN-koodilla. 

 

J Näppäile PIN-koodi 
numeronäppäimillä 
(koodi näkyy asteriskeina, 
korjaa painamalla §Poista§ ).

§OK§ Vahvista koodi oikean-
puoleisella keinunäppäi-
mellä (ulkopuoli).
Verkkoyhteyden muodos-
tuminen kestää muuta-
man sekunnin.

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, 
puhelin on valmiustilassa ja käyttöval-
mis. 

PoistaOK
Poista OK

Syötä PIN:
* * * *

< a
(Operaattori)

02.12.2002 12:30
Uusi SMS Valikko

Hätäpuhelu (SOS)
Painamalla §SOS§-keinunäppäintä voit soit-
taa hätäpuhelun missä tahansa verkossa 
myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia 
(ei toimi kaikissa maissa). 
Soita hätänumeroon vain hätätilanteessa!

Ongelmia PIN-koodin kanssa
SIM-kortti lukkiutuu, jos PIN-koodi 
kirjoitetaan väärin kolme kertaa peräkkäin 
(s. 11).
PIN-kysely päälle tai pois tai PIN-koodin 
muuttaminen (s. 11).

Ongelmia SIM-kortin kanssa
Mikäli näytöllä näkyy Aseta SIM-kortti, 
tarkista että SIM-kortti on asetettu oikein 
(s. 64).

Verkkoyhteys

 

<

 

>
Vastaanottosignaalin 
voimakkuus.
Heikko signaali heikentää puhe-
lun laatua ja saattaa katkaista 
puhelun. Siirry avoimelle paikal-
le.

Puhelin valitsee automaattisesti toisen 
GSM-verkon, jos olet kotiverkon kuuluvuus-
alueen ulkopuolella (s. 59).
SIM palv.

 

p SIM-kortille ohjelmoitujen palve-
luiden symboli (s. 45), esim. 
pankkipalvelut.
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Turvallisuus
Puhelin ja SIM-kortti on suojattu 
useilla tunnusluvuilla (koodeilla) 
luvattoman käytön estämiseksi.

§Valikko§ Asetukset Turvallisuus 
Valitse sitten toiminto:

PIN-käyttö
PIN-koodia kysytään yleensä aina, 
kun puhelin avataan. PIN-kysely voi-
daan kytkeä pois käytöstä, mutta täl-
löin vaarana on, että joku voi käyttää 
puhelinta luvatta.

§Valitse§ Paina.

 

J Näppäile PIN.

§OK§ Vahvista.
§Vaihda§ Paina.

§OK§ Vahvista.
Kaikki operaattorit eivät anna valita 
PIN-kyselyä pois käytöstä.

PIN * SIM-kortin tunnusluku 
(henkilökohtainen tunnusluku).

PIN 2 * Tarvitaan erikois-SIM-korteissa 
hintanäytön ja erikoistoimintojen 
asetuksiin.

PUK/
PUK 2

Avainkoodi, jolla väärän PIN-koo-
din takia lukittujen SIM-korttien 
lukitus avataan.

Puhelin-
koodi *

Suojaa puhelinta. Annetaan itse 
ensimmäisten turva-asetusten 
yhteydessä.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, 
kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvit-
taessa!

Vaihda PIN *
Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahan-
sa tunnukseen, jonka muistat hel-
posti.

 

J Näppäile vanha PIN.

§OK§ Paina.

 

J, §OK§ Näppäile uusi PIN.

 

J, §OK§ Toista uusi PIN.

Vaihda PIN2 * 
(Näkyy vain, kun PIN 2 on käytössä) 
Toimi kuten kohdassa Vaihda PIN.

Vaihda puhelinkoodi *
Näppäile puhelinkoodi itse ensim-
mäisen puhelinkoodilla suojatun 
toiminnon (esim. Babysitter, s. 17) 
yhteydessä. Sama koodi pätee 
kaikkiin toimintoihin. 
Jos et muista koodia, soita Siemensin 
Helpdeskiin (s. 67).

* 4-8-numeroinen tunnus

SIM-kortin lukituksen avaus
Jos PIN-koodi on näppäilty väärin kolme 
kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. 
Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä 
operaattorilta saamasi PUK-koodi 
(MASTER PIN) ohjeiden mukaan. 
Jos olet kadottanut PUK-koodisi 
(MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
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Soittaminen
Numeron valinta
Puhelimen on oltava päällä 
(valmiustilassa).

 

J Näppäile puhelinnumero 
(aina myös suuntanume-
ro, tarvittaessa ulko-
maansuunta).
§Poista§ Lyhyt painallus 
poistaa edellisen merkin, 
pitkä painallus koko puhe-
linnumeron.

 

? Puhelinnumeron tal-
lennus Puhelinluetteloon 
(s. 18).

 

A Paina soittonäppäintä. 
Puhelin soittaa näytöllä 
näkyvään numeroon.

Ulkomaansuuntanumerot
Puhelimeen on tallennettu useita 
ulkomaansuuntanumeroita:

 

0 Paina pitkään, kunnes 
+ -merkki näkyy. 
Merkki korvaa ulkomaansuun-
nan ensimmäiset numerot.

§+Lista§ Paina.
Valitse maa. Maan suuntanumero näkyy 
näytöllä. Lisää kansallinen suuntanumero 
(useissa maissa ilman ensimmäistä nume-
roa) ja puhelinnumero. Paina soittonäppäin-
tä. 

Puhelun lopetus

 

S Paina lopetusnäppäintä 
lyhyesti. Puhelu loppuu.

Puheluun vastaaminen 

Puhelimen on oltava päällä 
(valmiustilassa).

§Vastaa§  Paina tai paina 

 

A.

Puhelun hylkäys
§Hylkää§ Paina tai

 

S paina lyhyesti.

Paina näppäintä myös silloin, kun toinen 
osapuoli on katkaissut puhelun.

Puhelimen näytöllä näkyy numero, josta pu-
helu tulee. Jos numero on puhelinluettelos-
sa, näytöllä näkyy soittajan nimi.

§Siirto§ Siirtää puhelun esim. puhe-
postiin, jos numero on Varattu 
(s. 48) ja koputus (s. 14) on 
käytössä.

+35891234567
Vastaa Hylkää

+
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Soittaminen
Jos numero on varattu
Jos numero on varattu tai siihen ei 
saada yhteyttä verkko-ongelmien 
takia, valittavana on operaattorin 
mukaan seuraavat vaihtoehdot:

Tee näin

Automaattinen uudelleenvalinta
§Aut. val.§ Paina. Numeroon soite-

taan 15 minuutin ajan tie-
tyin väliajoin automaatti-
sesti. Tänä aikana et voi 
soittaa muihin numeroi-
hin. Lopetus:

 

S Lopeta-näppäin.

Tai näin

Takaisinsoit. 
§Takaisinsoit.§

Paina. Puhelin soi, kun 
varattu numero vapautuu. 
Numero valitaan soitto-
näppäimellä. 

Muistutus
§Muistut.§ Paina. Merkkiääni muis-

tuttaa 15 minuutin pääs-
tä, että numero on valitta-
va uudelleen. 

Saapuva puhelu lopettaa toiminnon.

~

Uudelleenvalinta
• Viimeksi valitun puhelinnumeron 

uudelleenvalinta:

 

�

 

A Paina soittonäppäintä 
kahdesti.

• Muiden aikaisemmin valittujen pu-
helinnumeroiden uudelleenvalinta:

 

A Paina soittonäppäintä 
kerran.

 

N Etsi numero luettelosta ja 
valitse numero ...

 

A ... painamalla soittonäp-
päintä.

 

§Lisätoim§ Puhelutiedot (s. 46).
Saapuneiden, valittujen ja soitettujen puhe-
luiden numerot tallennetaan myöhempää 
käyttöä varten (s. 46).
Saapuva puhelu keskeyttää muut puheli-
men toiminnot.
Toiminnot puhelun aikana (s. 14).
Saapuvan puhelun soittoääni pois:

 

* Pitkä painallus.
Näyttö ilmoittaa soitosta. Soittaja kuulee 
soittoäänen.



14

9.10.02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, fi,  A31008-H5110-A7-1-7319 

Soittaminen
Puhelun aikana
Koputus

Meneillään olevan puhelun aikana 
kuuluva koputus on merkki odotta-
vasta puhelusta. Valittavana on seu-
raavat vaihtoehdot:

Vuorott.
§Vuorott.§ Vastaa saapuvaan 

puheluun, meneillään 
oleva puhelu pitoon.
Puheluiden välillä 
vuorotellaan painamalla 
§Vuorott.§ .

Hylkäys 
§Hylkää§ Hylkää uuden puhelun, 

soittaja kuulee varattu-
äänen. 
Tai

§Siirto§ Jos tämä asetus on pääl-
lä, puhelu siirtyy esim. 
puhepostiin (s. 48).

Nykyisen puhelun lopetus

 

S Nykyisen puhelun 
lopetus.

§Vastaa§ Uuteen puheluun 
vastaaminen.

Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa 
vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäase-
tuksia (s. 61).

~
Äänenvoimakkuuden säätö

 

MN Nuolinäppäimillä sääde-
tään kuulokkeiden äänen-
voimakkuutta (vain puhe-
lun aikana).

Käytössä olevan autosarjan äänen-
voimakkuuden asetukset eivät vaiku-
ta puhelimen normaaliasetuksiin.

Puhelinmuistio
Voit näppäillä puhelinnumeron puhe-
lun aikana. Toinen osapuoli kuulee 
näppäilyäänet. Puhelun päätyttyä 
voit tallentaa numeron tai soittaa 
siihen.
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Soittaminen
Vuorott./Neuvottelu 

Voit soittaa kolmannelle henkilölle 
puhelun aikana.
Voit vuorotella puheluiden välillä tai 
kaikki osapuolet voivat keskustella 
yhtä aikaa neuvottelupuhelun avulla.
Kerro puhekumppanillesi kolman-
nesta puhujasta ja toimi näin:

§Pito§ Aseta nykyinen puhelu 
pitoon.

Näppäile uusi numero. Kun yhteys 
on muodostettu, vaihtoehtoja ovat:

Vuorott.
§Vuorott.§ Vuorottelu kummankin 

puhelun välillä.

Kaikki operaattorit eivät tarjoa alla 
mainittuja toimintoja.

~

< a
Z Z

Paula
Pito ;-valikk§

Neuvottelu

 

;-valikk§ Avaa puheluvalikko ja 
valitse Neuvottelu.

Pidossa oleva puhelu kytketään mu-
kaan neuvotteluun (neuvotteluun voi 
osallistua enintään 5 henkilöä).
Lopetus:

 

S Kaikki neuvotteluun osal-
listuneet puhelut lopete-
taan Lopeta-näppäimellä.

Puhelun siirto 

 

;-valikk§ Avaa puheluvalikko ja 
valitse Puhelun siirto.

Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdis-
tetään. Molemmat puhelut loppuvat 
sinun kohdaltasi.

 

S Nykyisen puhelun lopetus. 
Puhelin kysyy haluatko jatkaa 
pidossa olevaa puhelua.

§Kyllä§ Paluu pidossa olevaan 
puheluun
tai

§Ei§ pidossa olevan puhelun 
lopetus.

~
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Soittaminen
Puheluvalikko
Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia 
vain puhelun aikana:

 

;-valikk§ Valikon avaus.

Mikrofoni 
päällä

Mikrofoni päälle tai pois. 
Kun mikrofoni on pois päältä, 
puhelun toinen osapuoli ei 
kuule sinua (äänetön asetus).
Vaihtoehtoisesti:

 

* Pitkä painallus.
Lähetä DTMF -toiminnon 
näppäilyäänet kuuluvat.

Äänenvoi-
makk

Kuulokkeiden äänenvoimak-
kuuden säätö.

Neuvottelu (s. 15)
Aika/hinta Puhelun aikana näkyvät 

käytetty puheaika ja puhelun 
hinta (mikäli asetettu, s. 47).

Lähetä 
DTMF

Katso oikeanpuoleinen 
palsta.

Soitonsiirto 

 

~
(s. 15)

Päävalikko Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila Kaikkien pidossa ja meneil-

lään olevien puheluiden 
luettelo (esim. neuvottelun 
osallistujat).

Lähetä DTMF

 

;-valikk§ Avaa valikko.
Lähetä DTMF

Valitse.
Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan 
näppäillä puhelun aikana, esim. pu-
helinvastaajan kaukokyselyä varten. 
Numerot siirtyvät DTMF-koodeina 
(ohjauskoodeina).
Myös Puhelinluetteloon (s. 18) tallen-
nettuja ohjauskoodeja (DTMF-
koodeja) voidaan etsiä.
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Soittaminen
Babysitter
Vain yksi puhelinnumero voidaan vali-
ta painamalla pitkään oikeanpuoleista 
keinunäppäintä oikeasta ulkoreunas-
ta. 

Babysitter päälle
§Valikko§ Asetukset Turvallisuus

Babysitter
§Valitse§ Paina.

 

J Näppäile puhelinkoodi 
(katso ohje alla).

§OK§ Vahvista koodi.

§Vaihda§ Paina.

 

@ /

 

J Valitse numero Puhelin-
luettelosta (s. 18), tai 
lisää uusi numero (myös 
nimi). Babysitter on nyt 
käytössä.

Babysitter pois päältä

 

# Paina pitkään.

 

J Näppäile puhelinkoodi.

§Vaihda§ Paina.

§OK§ Vahvista koodi.

Puhelinkoodi
Näppäile (4-8-numeroinen) puhelinkoodi 
itse ensimmäisen kyselyn, esim. 
Babysitter-toiminnon yhteydessä.
Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin!
Sama koodi on voimassa myös muiden 
toimintojen kohdalla. Voit vaihtaa 
puhelinkoodin milloin tahansa (s. 11).
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Puhelinluettelo
Voit tallentaa puhelinluetteloon nu-
meroita ja nimiä, joille soitat usein. 
Numeroon on helppo soittaa valitse-
malla vain vastaanottajan nimi. 
Jos puhelinnumero on tallennettu 
nimellä, nimi näkyy näytöllä, kun 
kyseinen henkilö soittaa. Tärkeät 
numerot voit tallentaa ryhmään.

<Uusi tieto> 

 

T Avaa puhelinluettelo.

§Valitse§ Paina.

 

N Valitse näppäilykentät.

 

J Näppäile numero 
(ja suuntanumero) ja nimi 
(lisäkentät/näppäilyohjeet 
vieressä).

§Tallenna§ Paina.

<Uusi tieto>
<Omat numerot>
<Ryhmät>

Valitse

Lisäkentät
Ryhmä
Siirrä tieto ryhmään, esim.:
Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP
(katso ryhmätoiminnot s. 21).
Muistipaikka:
Muun kuin SIM-kortin (vakio) valinta muisti-
paikaksi, esim. puhelimen oma muisti tai 
erikois-SIM (s. 24).
Tiedon nro: (muistipaikan numero)
Kaikilla tiedoilla on järjestysnumero, jolla se 
valitaan. Lisätietoja numeron vaihtamisesta, 
katso (s. 25).
Näppäilyohjeita 
Kun kohdistin on Numero:-kentässä, 
vasemmanpuoleisella keinunäppäimellä 
saa näkyviin ulkomaansuuntien luettelon.

§+Lista Paina. Valitse maa. Maan ulko-
maansuunta näkyy näytöllä.

 

0 Paina nappia, kunnes + -merk-
ki näkyy näytöllä. Merkki kor-
vaa ulkomaansuunnan ensim-
mäiset numerot.

<Omat numerot>
“Omien“ puhelinnumeroiden näppäily 
muistiin (esim. faksi).
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Puhelinluettelo
Tekstin kirjoitus
Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes 
haluttu merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siir-
tyy eteenpäin pienellä viiveellä.

 

2 Painamalla kerran lyhyesti 
saat a-kirjaimen, painamalla 
kahdesti saat b:n. Nimen en-
simmäinen kirjain kirjoitetaan 
automaattisesti isolla.

Ä,ä/1-9 Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten 
perässä.

 Poista Lyhyt painallus poistaa kohdis-
tinta edeltävän merkin, pitkä 
painallus koko nimen.

 

MN Kohdistimen ohjaus.

 

* Lyhyt painallus:
Vaihto isojen ja pienten 
kirjainten sekä numeroiden 
välillä.
Pitkä painallus:
Syöttökielen ja tekstitilan 
asetus.

 

# T9 päälle tai pois päältä.

 

0 Tätä painamalla: . , ? ! 0 + - :

 

1 Välilyönti.

Erikoismerkit
Paina näppäintä niin usein, kunnes haluttu 
merkki näkyy. Jos haluat erikoismerkin 
numeroiden jälkeen (esim. 5 £), on ensin 
vaihdettava kirjaintilaan:

 

*

 

1 Välil. 1 ? £ $ ¥ ¤

 

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

 

* * / ( ) < = > % ~

 

# # @ \ & § Γ ∆ Θ Λ
Ξ Π Σ Φ Ψ Ω
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Puhelinluettelo
Soittaminen, numeron 
haku 

 

T Avaa puhelinluettelo.

 

J /

 

N Valitse nimi sen alkukirjai-
mella (hakutoiminto) 
ja/tai selaamalla.

 

A Puhelin soittaa 
numeroon.

<Ryhmät>
Paula
Reetta

Näytä Lisätoim

Puhelinluettelo-valikko
§Lisätoim Avaa valikko. 

Näytä Valitun tiedon näyttö.
Muokkaa Puhelinnumeron ja nimen 

näyttö muokkausta varten.
Uusi tieto Uuden puhelinluettelotiedon 

näppäily.
Poista Valitun tiedon poisto puhelin-

luettelosta.
Poista kaikki Kaikkien tietojen poisto var-

mistuskyselyn jälkeen. 
Muistipaikasta riippuen 
voidaan kysyä PIN-, PIN 2- tai 
puhelinkoodia.

Lähetä 
SMS...

tietona
Puhelinluettelotiedon lähetys 
vastaanottajalle.
tekstinä
Tiedon lähetys tekstiviestinä 
(SMS).

Kuva Kuvan/symbolin lisäys 
puhelinnumeroon (s. 26).

Kapasiteetti Käytetyn ja vapaan 
muistikapasiteetin näyttö.
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Puhelinluettelo
Ryhmä
Jos puhelinnumeroita on paljon, on 
kätevää järjestää ne ryhmiin, esim.:
Toimisto, Perhe, Vapaa-aika, VIP
Kun puhelinnumero kuuluu johonkin 
ryhmään, sille voidaan määritellä 
oma soittoääni (s. 55) ja/tai symboli 
(s. 26).

Ryhmän valinta

 

T Paina puhelinluetteloa 
kaksi kertaa lyhyesti tai 
kerran pitkään (valmiusti-
lassa).

 

N Valitse ryhmä. 

§Näytä§ Paina. Valitun ryhmän 
kaikki tiedot näkyvät 
näytöllä.

Seuraavat toiminnot koskevat ryh-
mää eli kaikkia ryhmän puhelinluette-
lotietoja:

Â   VIP (17)
¸  Vapaa-aika (9)
Ã   Toimisto (7)

Näytä Lisätoim

Ryhmät-valikko
§Lisätoim Avaa valikko.

Ryhmien muuttaminen
Voit siirtää puhelinluettelotiedon ha-
luamaasi ryhmään (s. 18). Voit muut-
taa ryhmän jäseniä ja lisätä ryhmään 
uusia jäseniä seuraavasti:
Kun puhelinluettelo on auki:

 

N Valitse tieto.

§Näytä§ Paina.

§Muokkaa§ Paina.

 

N Selaa kohtaan Ryhmä.

§Muokkaa§ Paina ja valitse uusi 
ryhmä.

§Tallenna§ Vahvista muutos.

Osallistujat Ryhmän kaikkien tietojen 
näyttö.

Uusi 
ryhmänim

Ryhmän nimen muuttaminen.

Poista tieto Valitun ryhmän kaikkien jä-
senten poisto.

Poista tieto Valitun ryhmän kaikkien 
numeroiden poisto.

Ryhmän 
symb.

Symbolin lisäys ryhmälle 
(s. 26).

Ryhmäpuhe-
lu 

 

~
Soitto jopa viidelle ryhmän 
jäsenelle neuvottelupuheluna 
(s. 23).

Ryhmäviesti Tekstiviestin lähetys kaikille 
ryhmän jäsenille (s. 22).
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Puhelinluettelo
Ryhmät-valikko

§Lisätoim Avaa valikko. 

Näytä Tiedon näyttö.
Muokkaa Tiedon näyttö muokkausta 

varten.
Uusi tieto Puhelinluettelon avaus ja uu-

den tiedon lisääminen nykyi-
seen ryhmään.

Poista tieto Tiedon poisto vain ryhmästä.
Lähetä 
SMS...

tietona
Puhelinluettelotiedon lähetys 
vastaanottajalle.
tekstinä
Tiedon lähetys tekstiviestinä 
(SMS).

Kuva Kuvan/symbolin lisäys 
puhelinnumeroon (s. 26).

 

T Puhelinluettelo-näppäin
1 painallus: Puhelinluettelon avaus
2 painallusta: Ryhmien näyttö
3 painallusta: 1. ryhmän tietojen näyttö

Ryhmäviesti
Tekstiviesti (SMS) voidaan lähettää 
kaikille ryhmän jäsenille.

 

T Paina puhelinluetteloa 
kaksi kertaa lyhyesti tai 
kerran pitkään (valmiusti-
lassa).

 

N Valitse ryhmä.

§Lisätoim§ Paina. 

 

N Ryhmäviesti valitse.
§Valitse§ Paina.

 

J Kirjoita viesti (s. 29).

 

A Paina ja vahvista näytöllä 
näkyvä ryhmä painamalla 
§OK§.

 

A Paina. Ensimmäinen vas-
taanottaja näkyy näytöllä.

 

A Paina. Tekstiviesti lähete-
tään. 

Vahvista jokainen lähetys 
erikseen.

Â VIP (6)
¸ Vapaa-aika (9)
Ã Toimisto (12)

Näytä Valitse
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Puhelinluettelo
Ryhmäpuhelu
Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän 
jäsenelle ja yhdistää puhelut neuvot-
teluksi.

 

T Paina puhelinluetteloa 
kaksi kertaa lyhyesti tai 
kerran pitkään (valmiusti-
lassa).

§Lisätoim§ Paina. 

 

N Valitse Ryhmäpuhelu.

§Valitse§ Paina. Ryhmän jäsenet 
näkyvät näytöllä.

 

MN Valitse ne henkilöt, joille 
haluat soittaa.

§Vaihda§ Paina. Tiedon va-
linta/valinnan poisto.

 OK Vahvista valinta. 
Ensimmäiselle henkilölle 
soitetaan. Kun henkilö va-
staa puheluun, puhelu 
asetetaan pitoon.

 

A Jatka valitsemalla seuraa-
va henkilö, kunnes kaikil-
le valituille henkilöille on 
soitettu (enintään 5 ope-
raattorista riippuen).

_ Anna
^Paula
^Teemu

Vaihda OK

§Lisätoim Avaa valikko, ja esimer-
kiksi yhdistä puhelut neu-
votteluksi. 

Z � (2)
Paula

Seuraav: Jonna
Valitse Lisätoim
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Puhelinluettelo
Ryhmäpuhelu-valikko

§Lisätoim Avaa valikko. 

Valitse Nykyisen tiedon valinta.
Neuvottelu Valittujen puheluiden yhdis-

täminen neuvotteluksi 
(s. 15).

Vuorott. Uuteen puheluun vastaami-
nen ja samalla nykyisen pu-
helun asetus pitoon.

Ohita Seuraavan puhelinnumeron 
ohitus.

Mikrofoni 
päällä

Mikrofoni päälle tai pois. 
Kun mikrofoni on pois päältä, 
puhelun toinen osapuoli ei 
kuule sinua (äänetön ase-
tus).
Vaihtoehtoisesti:

 

* Pitkä painallus.
Lähetä DTMF -toiminnon 
näppäilyäänet kuuluvat.

Äänenvoi-
makk

Äänenvoimakkuuden säätö.

Aika/hinta Puhelun aikana nakyy tähän 
asti käytetty puheaika ja (mi-
käli asetettu, s. 47) puhelui-
den hinta.

Lähetä 
DTMF

(s. 16)

Puhelun 
siirto

(s. 15)

Päävalikko Suoraan päävalikkoon.
Puhelun tila Kaikkien pidossa olevien ja 

parhaillaan meneillään olevi-
en puheluiden luettelo (esim. 
neuvottelun osallistujat).

Muistipaikka:

 

T Avaa puhelinluettelo.

 

N Valitse tieto.

§Lisätoim§ Avaa valikko ja valitse 
Muokkaa.

 

N Siirry Muistipaikka:-
kenttään.

Tieto voidaan siirtää puhelinluettelos-
ta muihin muistipaikkoihin. 

SIM (vakio) 

 

I
SIM-kortin puhelinluetteloon tallen-
nettuja tietoja voidaan käyttää myös 
toisessa GSM-puhelimessa.

SIM suojattu 

 

,
Erikois-SIM-kortille voidaan tal-
lentaa suojattuja puhelinnumeroita. 
Niiden käyttö vaatii PIN 2 -koodin 
(s. 11).

Puhelin (Puhelimen oma muisti) 

 

Z
Puhelinluettelotiedot tallentuvat 
puhelimen omaan muistiin, kun
• niihin on liitetty kuvia,
• SIM-kortin kapasiteetti on täynnä.

~
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Puhelinluettelo
Tiedon nro: 
(Muistipaikan numero)
Kaikilla puhelinluettelon tiedoilla on 
järjestysnumero, joka annetaan aina 
uuden tiedon yhteydessä.

Soita 

 

J Näppäile numero.

 

# Paina.

 

A Paina.

Muokkaa

 

T Avaa puhelinluettelo.

 

N Valitse tieto.

§Lisätoim§ Avaa valikko ja valitse 
Muokkaa.

 

N Siirry Tiedon nro: -kent-
tään.

§Vaihda§ Paina toistuvasti, kunnes 
etsitty numero näkyy. 
Vain vapaiden muistipai-
kan numeroiden luettelo 
näkyy näytöllä.

§Tallenna§ Paina.

Ohjauskoodien tallennus 
Samalla tavalla kuin tavallisia puhelin-
luettelon tietoja, puhelinluetteloon 
voidaan tallentaa puhelinnumeroita 
ja ohjauskoodeja (DTMF-koodeja) 
esim. puhelinvastaajan etäkyselyä 
varten.

 

J Näppäile puhelinnumero.

 

0 Paina, kunnes näytöllä 
näkyy + - merkki (tauko 
yhteyden muodostumi-
sen ajan).

 

J Näppäile ohjauskoodi 
(numerot).

 

0 Lisää tarvittaessa 
3 sekunnin pituisia tauko-
ja, jotta vastaanottaja saa 
tiedot vastaan oikein.

 

J Näppäile nimi.

§Tallenna§ Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjauskoo-
dit (numerot) puhelinnumerona ja lä-
hettää ne puhelun aikana (s. 16).
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Puhelinluettelo
Kuva
Voit lisätä puhelinluettelotietoon 
kuvan tai symbolin, joka näkyy, kun 
numerosta soitetaan.

 

T Avaa puhelinluettelo.

 

N Valitse tieto.

§Lisätoim Avaa valikko ja valitse 
Kuva.

Symboli
Voit valita puhelinnumerolle yhden 
monista symboleista. Näytöllä näkyy 
yhtä aikaa kolme symbolia. Keskim-
mäinen on parhaillaan valittu.

 

MN Selaa symboliluetteloa.

§OK§ Valittu symboli lisätään 
puhelinluettelotietoon.

Kasvokuva
Voit lisätä tietoon ns. kasvokuvan, 
jonka voit koota erilaisista kuvan 
osista.

 

MN Selaa sopivaan kasvoku-
van osaan (ylä-, keski-, 
alaosa).

 

f Katso kolmea eri kasvo-
vaihtoehtoa selaamalla 
vasemmanpuoleisella 
keinunäppäimellä.

§OK§ Kasvokuva lisätään puhe-
linluettelotietoon.

Poista kuva

 

T Avaa puhelinluettelo.

 

N Valitse tieto.

§Lisätoim Avaa valikko ja valitse 
Kuva.

 

N Valitse Poista kuva. 
Vahvista varmistuskysely.
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Tekstiviestit (SMS)
Puhelimella voit lähettää ja 
vastaanottaa myös erikoispitkiä 
tekstiviestejä (jopa 160 merkkiä), 
jotka muodostuvat automaattisesti 
useammasta tavallisesta 
tekstiviestistä (huomioi viestien 
hinta). Operaattorista riippuen voit 
myös lähettää sähköpostia ja fakseja 
sekä vastaanottaa sähköpostia 
tekstiviestinä (SMS) (muuta 
asetuksia tarvittaessa, s. 34).

Viestien lukeminen 

 

© Näytön symboli ilmoittaa 
uudesta viestistä. 

Lue viesti painamalla symbolin ala-
puolella olevaa keinunäppäintä. 

 

MN Viestin selaus rivi 
kerrallaan.

§Vastaa§ Vastausvalikko, katso 
seuraava kohta.

§Lisätoim§ Saapuneet/Lähtevät-
valikko (s. 28).

< a
(Operaattori)

02.12.2002 23:45
© Valikko

02.12.2002 15:36
 +35891234567 
Tavataanko huomenna?

Vastaa Lisätoim

Päiväys/aika
Puhelinnro/
lähettäjä
Viesti

Vastausvalikko
§Vastaa§ Avaa vastausvalikko.

Kun viestiä on muokattu editorissa, 
voit tallentaa tai lähettää sen 
§Lisätoim§-toiminnolla.

Kirjoita viesti Uuden vastaustekstin 
kirjoitus (s. 29).

Muokkaa Vastaanotetun viestin 
muokkaus tai korvaa-
minen uudella tekstillä.

Vastaus: KYLLÄ Lisäys viestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI Lisäys viestiin: EI.
- Takaisinsoit.
- Myöhässä
- Kiitos

Valmiin tekstin lisäys 
vastausviestiin.

 

¨

 

 Jos viestisymboli vilkkuu, muisti on 
täynnä. Tekstiviestejä ei voida ottaa vas-
taan tai kirjoittaa. Poista tai arkistoi viestejä 
(s. 28).
Tekstissä §tummalla pohjalla§ näkyvät nu-
merot voidaan valita (soittonäppäin), tallen-
taa puhelinluetteloon (s. 18) tai niihin voi-
daan lähettää vastausviesti.
Saapuneissa viesteissä voi olla kuvia tai 
ääniä. Kuvat näkyvät tekstissä, äänet näky-
vät nuotin kuvina. Kun viestiä selatessa 
päästään nuotin kuvan kohtaa, ääni kuuluu.
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Tekstiviestit (SMS)
Saapuneet/Lähtevät
§Valikko§ Viestit

Saapuneet//Lähtevät /
Näytöllä näkyy tallennettujen 
viestien luettelo. 

§Lisätoim§ Katso oikea palsta.

Symboli Saapuneet/ Lähtevät /

 

ª Luettu Lähettämätön

 

© Lukematon Lähetetty

ª Jonna
© Paula
© +35891234567

Näytä Lisätoim

Saapuneet/Lähtevät-valikko
Valittavana on erilaisia toimintoja 
tilanteen mukaan:

§Lisätoim§ Avaa valikko.

Näytä Tiedon lukeminen.
Vastaa Suora vastaus saapunee-

seen tekstiviestiin.
Lähetä Puhelinnumeron näppäily tai 

valinta puhelinluettelosta, 
viestin lähetys.

Muokkaa Editorin avaus muokkausta 
varten.

Poista Valitun viestin poisto.
Poista kaikki Kaikkien viestien poisto var-

mistuskyselyn jälkeen.
Kuva & Ääni Viestissä olevien kuvien ja 

äänien luettelo.
Kapasiteetti Tallennettujen viestien mää-

rän ja vapaan muistitilan 
näyttö.

Merkitse ei-
luet.

Viestin merkintä lukematto-
maksi.

Tilaraportti 

 

~ (Vain Lähtevät-luettelossa) 
Raportti lähetetystä viestistä.

Tallenna 
Nro. 

 

d
Valitun numeron siirto puhe-
linluetteloon. 
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Tekstiviestit (SMS)
Viestin kirjoitus
§Valikko§ Viestit Uusi SMS

 

J T9-tekstinsyötön (s. 31)  
avulla kirjoitat pitkätkin 
tekstiviestit nopeasti ja 
vaivattomasti vähällä näp-
päilyllä. Poista kirjain ker-
rallaan painamalla lyhyes-
ti §Pyyhi§, poista koko sana 
painamalla näppäintä pit-
kään.

 

A Paina.

 

@ /

 

J Näppäile puhelinnumero 
tai hae se puhelinluette-
losta.

§OK§ Vahvista. Viesti siirtyy 
sanomakeskukseen 
lähetystä varten.

§OK§ Paluu tekstiviestiedito-
riin.

§Lisätoim§ Avaa valikko ja tallenna 
teksti valitsemalla 
Tallenna.

Teksti-valikko
§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko. 

Puhelin saattaa esittää kysymyksiä aiheista: 
Viestityyppi, Voimassaolo tai 
Sanomakeskus: (s. 34).

Lähetä Vastaanottajan numeron näp-
päily tai valinta puhelinluette-
losta, viestin lähetys.

Tallenna Kirjoitetun viestin tallennus 
lähtevien viestien luetteloon.

Kuva & Ääni Kuvien tai äänien lisäys 
viestiin (s. 30).

Muoto Rivinvaihto
Pieni kirjasin, Kesk. kir-
jasin, Iso kirjasin
Alleviivaus
Vasen, Oikea, Keskellä 
(linjaus)
Valitse (tekstin valinta 
selausnäppäimellä)

T9-kirjoitus
(s. 31)

T9 ensisij.
T9-kirjoitus päälle tai pois.
Näppäilykieli
Viestin kielen valinta.

Rivinvaihto Rivinvaihto.
Poista teksti Koko tekstin poisto.
Hae valmis 
viesti

Valmiin viestin lisäys.

Lisää 

 

d:sta Puhelinluettelon avaus ja siel-
tä valittujen tietojen kopiointi 
tekstiin.

Kirjanmerkit WAP-kirjanmerkin URL-
osoitteen lisäys tekstiin.

Tekstiviesteihin liittyviä ohjeita
Jos viestiä ei voida siirtää sanomakeskuk-
seen, voit yrittää myöhemmin uudelleen. 
Jos viesti ei edelleenkään siirry keskuk-
seen, ota yhteys operaattoriisi. Viesti lähe-
tetty! -viesti kertoo, että viesti on siirtynyt 
sanomakeskukseen. Sanomakeskus pyrkii 
lähettämään viestin tietyn ajan kuluessa.
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Tekstiviestit (SMS)
Valmis viesti
Puhelimeen on tallennettu valmiita 
viestejä, joita voit lisätä omiin viestei-
hisi. Lisäksi voit tallentaa itse viisi 
valmista viestiä itse.

Valmiiden viestien kirjoitus
§Valikko§ Viestit Valmis viesti
<Uusi tieto> Valitse.

 

J Kirjoita haluamasi viesti.

§Tallenna§ Paina.

Valmiiden viestien käyttö

 

J Kirjoita viesti (s. 29).

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.

Hae valmis viesti
Valitse. 

 

MN Valitse valmis viesti 
luettelosta.

§Valitse§ Vahvista. Valmis viesti 
lisätään tekstiin kohdisti-
mella.

Ryhmäviesti
Voit lähettää saman tekstiviestin 
(SMS) kaikille ryhmän jäsenille 
(s. 22).

Kuva & Ääni (EMS)
Tekstiviestiin voidaan lisätä kuvia ja 
ääniä. Ne näkyvät/kuuluvat vain 
puhelimissa, jotka tukevat toimintoa. 
Syöttötilassa näkyy merkki kuvan/
äänen sijaan.

 

J Kirjoita viesti tavalliseen 
tapaan.

§Lisätoim§ Avaa lopussa tekstivalik-
ko.

Kuva & Ääni
Avaa Kuva & Ääni -
valikon:
Vakioanimaatiot 

 

Ë
Vakioäänet 

 

Ì
Omat animaat. 

 

»
Omat äänet 

 

Ì

 

MN Valitse sopiva kohde.

§Valitse§ Vahvista.
Valitun kohteen 
ensimmäinen tieto näkyy.

 

MN Selaa luetteloa sopivan 
tiedon kohdalle.

§Lataa§ Tieto (kuva, ääni tai ani-
maatio) lisätään viestiin ja 
sen kohdalla on merkki.
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Tekstiviestit (SMS)
T9-tekstinsyöttö
T9 päättelee oikean sanan yksittäi-
sistä kirjaimista käyttämällä laajaa 
sanakirjaa.
T9 päälle ja pois

§Lisätoim§ Valitse ensin T9-kirjoitus, 
sitten T9 ensisij..

 

^ Valitse T9 päälle ja vahvis-
ta painamalla §Valitse§ .

Näppäilykielen valinta
Valitse viestin kieli.

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko, valitse 
sitten T9-kirjoitus ja Näppäi-
lykieli.

§Valitse§ Vahvista. Uusi kieli on 
asetettu.

Sanan kirjoittaminen T9:llä
Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn 
aikana.
Kirjoita sana kokonaan loppuun asti 
katsomatta näyttöön.
Paina vain kerran näppäintä, jossa 
on haluamasi kirjain, esim. “talo“:

 

8256

 

1 Paina. Välilyönti lopettaa 
sanan.

 

* Paina useamman kerran 
ennen sanaa: pienet/isot 
kirjaimet, numerot tai 
erikoismerkit.

Älä kirjoita erikoismerkkejä, kuten Ä-
kirjainta, vaan vastaava perusmerkki 
esim. A. T9 huolehtii lopusta. 
Jos sana on väärä, katso s. 33.

 

* Lyhyt painallus: Vaihto 
pienten/isojen kirjainten ja 
numeroiden välillä. 
Pitkä painallus: Syöttökielen 
ja tekstitilan asetus.

 

1 Välilyönti. Lopettaa sanan.

 

0 Piste. Lopettaa sanan, kun sen 
jäljessä on välilyönti. Sanan 
sisällä tarkoittaa heittomerkkiä 
tai yhdysviivaa, esim. §Jane.s§ 
= Jane’s.

 

N Siirto oikealle. Lopettaa sanan.

 

# T9 hetkeksi pois päältä/päälle.

Erikoismerkit
Paina näppäintä niin usein, kunnes haluttu 
merkki näkyy. Jos haluat erikoismerkin nu-
meroiden jälkeen (esim. 5 £), vaihda ensin 
kirjaintilaan: 

 

* 

 

1 Välil. 1 € £ $ ¥ ¤

 

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

 

* * / ( ) < = > % ~

 

# # @ \ & § Γ ∆ Θ Λ
Ξ Π Σ Φ Ψ Ω
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Tekstiviestit (SMS)
Ylimmän rivin näyttö:

T9 T9 päällä.
abc/Abc/123 Pienet/isot kirjaimet, 

numerot.
 SMS 1 Tarvittavien tekstiviestien 

määrä.
739 Käytössä olevien merkkien 

määrä.

T9® Text Input is licensed under one or more of 
the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 
5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; 
Canadian Pat. No. 1,331,057; 
United Kingdom Pat. No. 2238414B; 
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; 
Republic of Singapore Pat. No. 51383; 
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) 
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; 
and additional patents are pending worldwide.

T9 Abc SMS 1 739
Klo 8 lähdetään.



33

9.10.02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, fi,  A31008-H5110-A7-1-7319 

Tekstiviestit (SMS)
T9:n sanaehdotukset
Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyh-
distelmää (sana) kohden useampia 
vaihtoehtoja, näkyy näytöllä niistä 
yleisimmin käytetty. Jos sana ei ole 
hakemasi, seuraava T9:n tarjoama 
vaihtoehto voi olla oikea.
Sanan täytyy näkyä vaaleana tekstinä 
§tummalla§ pohjalla. Sitten:

 

: Paina. Näytöllä näkyvä sa-
na vaihtuu uuteen. Jos tä-
mäkään sana ei ole oikea, 

 

: paina uudelleen. Toista, 
kunnes oikea sana näkyy.

Jos haluttua sanaa ei ole sanakirjan 
luettelossa, voit kirjoittaa sen ilman 
T9:ä ja lisätä sanan sanakirjaan.

§Opeta§ Valitse.
Viimeisin vaihtoehto poistetaan ja 
voit näppäillä sanan ilman T9-tukea. 
Sana lisätään automaattisesti sana-
kirjaan painamalla §Tallenna§ .

Muiden näppäilykielten lataus:
www.my-siemens.com/t9

T9 Abc SMS 1 748
Kello 8 alkaen ___

Opeta    :   

Sanan korjaus
T9:n avulla kirjoitetut sanat:

 

MN Siirto sana kerrallaan (va-
sen/oikea), kunnes sana 
näkyy tummalla pohjalla.

 

: T9:n sanaehdotuksien 
selaus vielä kerran.

§Poista§ Kohdistimen vasemmalla 
puolella olevan merkin 
poisto, samalla T9 eh-
dottaa uutta sanaa!

Ilman T9:ä kirjoitetut sanat:

 

MN Siirto merkki kerrallaan 
vasemmalle/oikealle.

§Poista§ Kohdistimen vasemmal-
la puolella olevan merkin 
poisto.

 

J Merkin näppäily kohdisti-
men osoittamaan koh-
taan.

T9-sanan sisällä ei voida muuttaa mitään, 
vaan T9-tila on ensin valittava pois päältä. 
Usein kannattaa kirjoittaa sana uudestaan.
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Tekstiviestit (SMS)
Asetus
Tekstiviestiprofiililla (enint. 5) määri-
tellään viestin lähetystä koskevat 
ominaisuudet. 
Profiilin esiasetus vastaa SIM-kortin 
asetusta.

§Valikko§ Viestit Asetus
Käytettävissä olevien profiilien luet-
telosta voit valita käyttöön sopivan. 
Profiilin valinta:

§Aktivoi§ Paina.

Asetusvalikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.

Sanomakeskus
Sanomakeskuksen puhelinnumeroi-
den näppäily tai muuttaminen ope-
raattorin ilmoituksen mukaan.
Vastaanottaja
Tämän lähetysprofiilin vakiovastaan-
ottajan määritys tai valinta puhelin-
luettelosta.

Aktivoi Valitun profiilin käyttö.
Muuta 
asetuksia

Asetusten muuttaminen, katso 
seuraava asetus.

Nimeä 
uudelleen

Profiilin nimen muuttaminen.

Viestityyppi

Voimassaolo
Voit valita ajan, kuinka kauan sano-
makeskus yrittää lähettää viestiä:
Manuaalinen, 1 tunti, 12 tuntia, 1 päivä,
1 viikko, Maksimi*, Uusi
* Operaattorin sallima enimmäisaika.

Tilaraportti
Puhelin ilmoittaa, onko viesti lähte-
nyt vai ei. Tämä palvelu saattaa olla 
maksullinen.

Suora vast. 
Kun Suora vastaus -toiminto on käy-
tössä, vastaanottaja voi lähettää suo-
ran vastauksen oman sanomakes-
kuksesi kautta (lisätietoja saat 
operaattoriltasi).

Manuaali-
nen

Viestityypin kysely jokaisen 
viestin kohdalla.

Vakioteksti Tavallinen tekstiviesti (SMS).
Faksi Lähetys tekstiviestinä.
S-posti Lähetys tekstiviestinä.
Uusi Tähän näppäiltävän koodin saat 

tarvittaessa operaattoriltasi.

~

~
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Surf/Fun
Internet (WAP)
Hae Internetistä uusimmat puheli-
men näyttöominaisuuksia vastaavat 
WAP-tiedot. Internet-yhteyttä varten 
on mahdollisesti rekisteröidyttävä 
palvelun käyttäjäksi.

Internet-yhteys
§Valikko§ Surf/Fun Internet
Voit itse asettaa Internet-yhteyden 
aloitussivun (katso Aloitussivu..., 
s. 36). Näytöllä näkyy esim. 
käynnistysvalikko:

 

N Valitse haluamasi toimin-
to. 

§Valitse§ Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä ...

 

S Pitkä painallus katkaisee 
yhteyden. 

 

¥ Offline

 

¦ Online

 

¤ Ei verkkoa
Nykyinen tila näytön oikeassa yläreunassa. 

~

† Käynn.valikko
1 Aloitussivu
2 Kirjanmerkit
3 Viimeinen sivu

Valitse

Käynn.valikko

Aloitussivun esimerkki
Keinunäppäinten toiminnot vaihtele-
vat operaattorin aloitussivun mu-
kaan, esim. “Linkki“ tai “Valikko“.

Myös Lisätoiminnot-valikon toimin-
not vaihtelevat tilanteen mukaan.

Aloitussivu Yhteys Internet-portaaliin 
muodostetaan (portaali voi 
olla operaattorin määrittele-
mä).

Kirjanmerkit Puhelimeen tallennettu jopa 
10 URL-osoitteen luettelo, 
josta sivuille pääsee nopeasti 
(kaikki operaattorit eivät tar-
joa toimintoa). Muokkaus, 
katso s. 39. 

Edellinen Viimeksi haetun sivun haku.
Profiilit Jopa 5 yhteysprofiilin asetuk-

set (s. 37). Uuden profiilin 
syöttö valitsemalla Muokkaa.

Poistu Selaimen käytön lopetus ja 
yhteyden katkaiseminen.

~

Uutiset
 Urheilu 
Sää

Linkki
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Surf/Fun
Selainvalikko
Valikko tulee näkyviin vain, kun näy-
töllä on WAP-sivu (online tai offline):

 

A Paina. Selainvalikko aukeaa.

Tai

 

M Valitse Käynn.valikko ja 
vahvista.

Aloitussivu Ensimmäinen WAP-Internet-
sivusto, joka näkyy yhteyden 
muodostumisen jälkeen 
(operaattori on saattanut 
määritellä sivuston).

Kirjanmerkit Puhelimeen tallennettu jopa 
10 URL-osoitteen luettelo, 
josta sivuille pääsee nopeasti 
(kaikki operaattorit eivät tar-
joa tätä toimintoa).
Muokkaus, katso s. 39.

Edellinen Viimeksi haetun sivun haku.
Siirry URLiin Internet-osoitteen suora 

valinta kirjoittamalla URL-
osoite (esim. 
wap.my-siemens.com).

Näytä URL Nykyisen sivun Internet-
osoite.

Lataa 
uudelleen

Sivun lataus uudelleen.

Katkaise 
yhteys

Lopettaa selaimen käytön ja 
katkaisee yhteyden. 

Lisää... Katso seuraava kohta.
Poistu Lopettaa selaimen käytön ja 

katkaisee yhteyden.

~

Lisää... 
WAP-profiilit Jopa 5 yhteysprofiilin asetus 

(s. 37).
Palauta Viimeksi haettujen sivujen 

poisto (välimuistista). 
Asetukset Kirjasinkoko

Protokolla-asetukset
• Push
• Push-palvelun online-yhte-

ys mahdollinen 
• Keskeytysaika, jos verk-

koon ei saada yhteyttä
Turvallisuus
• Yhteys valmis
• Turvall. kysely
• Nykyinen lupa
• CA-lupa
• Omien salasanojen PIN-

koodit
• Salaus
Aloitussivu...
• Käynn.valikko
• Selainvalikk
• Aloitussivu
• Edellinen
Kirjanmerkit

Saapuneet Saapuneet tekstiviestit.
Tallenna 
kuva

Esikatselun avaus 
muokkausta varten.

Selaimesta Selaimen versio.
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Surf/Fun
Asetukset
Puhelimen Internet-valmius on 
operaattorikohtainen:
• Operaattori on tehnyt asetukset 

valmiiksi. Voit aloittaa heti.
• Operaattori on määritellyt 

yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse 
haluamasi profiili käyttöön (s. 38).

• Yhteysprofiilin asetus ja käyttöön-
otto on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Profiilit
Voit itse tehdä yhteysprofiilien (enin-
tään 5) asetukset (operaattori on 
saattanut tehdä joitakin rajoituksia). 
Profiilien toiminnot voivat vaihdella 
operaattorikohtaisesti. Voit vaihtaa 
profiilia aina ennen Internet-yhtey-
den muodostamista (s. 38).

Profiilin asetukset
Uusi profiili:

§Valikko§ Surf/Fun Internet
Profiilit

 

N Valitse profiili.

§Muokkaa§ Tekstikentät tulevat 
näkyviin näytölle.

 

N Näppäile tiedot kenttä 
kerrallaan.

Lisätietoja profiilien asetuksista saat 
operaattoriltasi.  

§Tallenna§ Asetukset tallennetaan ja 
profiililuettelo tulee näky-
viin.

* operaattorikohtainen, näppäile tarvittaessa 
2. IP-osoite ja 2. portti.

Profiili nimi Nimeä profiili tai korvaa 
vanha nimi uudella.

WAP-
asetukset

IP osoite: *
Kirjoita IP-osoite.
IP-portti: *
Näppäile portin numero.
Aloitussivu:
Valitse aloitussivu (s. 35), jos 
operaattori ei ole valinnut sitä 
valmiiksi.
Aikaviive:
Aika yhteyden katkeamiseen 
sekunneissa, jos toimintoja/
tiedonsiirtoa ei tapahdu.

CSD-
asetuks.

Valintanro:
Näppäile palveluntarjoajan 
valintanumero (ISP).
Puhelutyyppi:
Valitse ISDN tai analoginen.
Käyttäjätunn:
Näppäile käyttäjätunnus 
(login name).
Salasana:
Näppäile salasana 
(näkyy asteriskeina).

~



38

9.10.02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, fi,  A31008-H5110-A7-1-7319 

Surf/Fun
Profiilin aktivointi

Profiili, jonka kautta Internet-yhteys 
muodostetaan, valitaan käyttöön 
seuraavasti.

§Valikko§ Surf/Fun Internet
Profiilit

 

N Valitse haluamasi profiili.

§Valitse§ Paina. Profiili aktivoituu.  

Erikoismerkit 
(kuten tekstiviestieditorissa)

 

* Paina kolmesti, saat /

 

# Paina kolmesti, saat @

 

0 Paina, saat . (piste)

 

0 Paina toistuvasti, saat :

 

* Paina toistuvasti, saat ~

† Profiilit
1 Vakio
2 * e-Commerce

Muokkaa Valitse

Internet-selaimen lisenssin omistavat: 

Käyttöohjeita
Aloitussivu...
Voit valita, mikä sivusto tulee näytöl-
le ensimmäisenä, kun Internet-yhte-
ys muodostetaan:

 

A Avaa selainvalikko.

Lisää... Valitse.

Aloitussivu... Valitse, valitse sitten 
luettelosta:
Käynn.valikko (s. 35)
Selainvalikk (s. 36)
Aloitussivu
Edellinen (s. 36)
Kirjanmerkit

Aloitussivun vaihto
Aloitussivun osoite näkyy (yhteys-) 
profiilissa. Voit vaihtaa osoitetta, kun 
puhelin on valmiustilassa (ja jos ope-
raattori ei estä muutoksia!):

§Valikko§ Surf/Fun Internet
Profiilit

Valitse profiili esimerkiksi seuraavalla 
tavalla.:

e-Commerce Valitse.

§Muokkaa§ Tietokentät tulevat 
näkyviin.

WAP-asetukset/Aloitussivu
Valitse.

 

J Näppäile uusi osoite. 
Siirry kenttien loppuun.

§Tallenna§ Paina.
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Surf/Fun
Internet-osoitteen (URL) kirjoitus
Valikko on käytössä, kun näytöllä nä-
kyy WAP-sivusto (online tai offline).

 

A Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin Valitse.

 

J Näppäile URL ja vahvis-
ta. Yhteys muodoste-
taan.

Kirjanmerkit
Voit tallentaa puhelimeen suosikkisi-
vustojesi Internet-osoitteet (URL) 
operaattorista riippuen:

Tallenna

 

A Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit Valitse.

Online:
Lisää kirjanm. Nykyinen WAP-osoite 

lisätään kirjanmerkkei-
hin.

Offline:

 

N Valitse haluamasi profiili 
tai (Tyhjä).

 Valikko§ Avaa valikko.

Muokkaa Avaa tieto, näppäile nimi ja 
URL-osoite tai muokkaa niitä 
ja vahvista. Paina §Tallenna§ .

Poista Valitun tiedon poisto.
Poista kaikki Kaikkien tietojen poisto 

(ei varmistuskyselyä!).

~

 Hae§ Valittu yhteys muodos-
tetaan.

Käyttö
Toimi kuten Tallennus-kohdassa. 
Valitse kirjamerkki luettelosta ja vah-
vista. Yhteys muodostetaan.

Lataus
WAP-selaimella voit ladata A50-pu-
helimeesi esimerkiksi soittoääniä ja 
logoja. Valitse haluamasi latauskoh-
de ja vahvista siirto painamalla .
Heti vahvistuksen jälkeen puhelin 
käynnistää valittua kohdetta vastaa-
van hallintaohjelman (esim. esikatse-
lu kuvat).

Siemens-matkapuhelimen soittoääniä, 
operaattorin logoja, näytönsäästäjiä ja 
muita palveluita löydät osoitteesta: 
www.my-siemens.com/city
Osoite vie City-sivustoille (s. 70), joissa on 
myös luettelo niistä maista, joissa tämä pal-
velu on saatavilla.
Lukuisia WAPin kautta ladattavia kohteita, 
kuten soittoääniä tai logoja löydät osoittees-
ta: wap.my-siemens.com
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Surf/Fun
Pelit
§Valikko§ Surf/Fun Pelit

Valitse peli.

Valitse peli luettelosta. 
Hauskoja pelihetkiä!

Peliohjeet
Lisätoiminnot-valikon ohjetekstissä 
on kaikkien pelien ohjeet.

§Lisätoim§ Pelivinkkejä, tallennetut 
tulokset ja vaikeustason 
valinta.

§Aloita§ Pelin aloitus.

Näppäinohjaus 

tai 
näppäimillä

 

MN
ja 

 

KL

2

8
64

1 3

7 9
5

Pelikohtainen
toiminto

Valikko§ Surf/Fun Pelit
Asetukset

Asetukset
Seuraavien pelitoimintojen valinta 
päälle tai pois:
Äänet
Pelien äänet voi kytkeä päälle tai 
pois.
Taustavalo
Näytön taustavalon voi sammuttaa, 
samalla puhelimen valmiusaika pite-
nee.
Värinä
Pelien värinän voi kytkeä päälle tai 
pois.

Stack Attack ja Balloon Shooter -pelit ovat 
matkapuhelimessasi.
Stack Attack- ja Balloon Shooter -pelien 
englanninkieliset ohjeet löydät osoitteesta 
www.my-siemens.com/c45



41

9.10.02 k45dm-ger.fm A50 -  Stingray, fi,  A31008-H5110-A7-1-7319 

Surf/Fun
Esikatselu 
Aseta puhelimesi logot ja näytön-
säästäjät haluamallasi tavalla.

Näytä näytönsäästäjä/logo
§Valikko§ Surf/Fun Esikatselu

 

N Valitse Näytönsäästäjä tai 
Logo.

§Lataa§ Logo näkyy näytöllä.

Logon vastaanotto.
Logon voi ladata esikatseluun teksti-
viestillä operaattorilta tai WAPin 
kautta.
Logo on vastaanotettu, kun vasem-
manpuoleisen keinunäppäimen ylä-
puolella näkyy symboli. Esikatseluti-
laan siirrytään näppäintä painamalla 
ja logo tulee näkyviin.

Logon tallennus.
Esikatselussa näkyvän logon 
tallennus:

§Tallenna§ Paina.

 

N Valitse Näytönsäästäjä tai 
Logo.

§Tallenna§ Paina.

Esikatselu-valikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.

* A50-puhelimella voit lähettää logon 
tai näytönsäästäjän tekstiviestillä.

Tallenna Ladatun kuvan tallennus 
valittuun paikkaan.

Lähetä Kuvan lähetys tekstiviestinä. *
Lataa Kuvan lataus esikatseluun.
Hylkää Näytöllä näkyvän kuvan poisto.
Poista Kuvan poisto Näytönsäästäjä- 

tai Logo-kohdasta.

Logoja on osoitteessa: 
www.my-siemens.com/logos
Katso myös City-sivusto (s. 70).
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Surf/Fun
Melodiat
Soittoäänien hallinta.

Soittoäänen lataus ja kuuntelu
§Valikko§ Surf/Fun Melodiat

 

MN Valitse tallennuspaikaksi 
Henkilökoht. 1 - 4.

§Lataa§ Lataa soittoääni välimuis-
tiin.

§Kuuntele§ Kuuntele soittoääni.

Melody Manager -valikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.

Kuuntele Ladatun soittoäänen kuuntelu.
Tallenna Soittoäänen tallennus nimellä 

Henkilökoht. 1 - 4.
Lähetä Soittoäänen lähetys tekstiviesti-

nä (vain Henkilökoht. 1 - 4). 
Lataa... Soittoäänen lataus tallennuspai-

koista Henkilökoht. 1 - 4. 
Hylkää Ladatun soittoäänen poisto väli-

muistista.
Poista Soittoäänen poisto tallennuspai-

koista Henkilökoht. 1 - 4.

Soittoäänen vastaanotto ja tal-
lennus
Soittoääni siirretään välimuistiin teks-
tiviestin (SMS) tai WAPin avulla. 
Se on vastaanotettu, kun vasemman 
keinunäppäimen yläpuolella näkyy 
symboli. 

Paina keinunäppäintä.

§Lisätoim§ Avaa valikko.

 

N Selaa kohtaan Tallenna.

§Valitse§ Paina.

 

MN Valitse tallennuspaikaksi 
kansio Henkilökoht. 1 - 4.

§Tallenna§ Tallenna soittoääni.

Soittoääniä on osoitteessa: 
www.my-siemens.com/ringtones
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Puheviesti/Posti
Useimmat operaattorit tarjoavat 
käyttöön ulkoisen vastaajan, johon 
soittaja voi halutessaan jättää puhe-
viestin, jos
• puhelimesi on pois päältä tai 

verkon ulkopuolella,
• et voi tai halua vastata puheluun,
• puhut toista puhelua 

(eikä Koputus ole päällä, s. 14).
Mikäli operaattorisi ei tarjoa puhe-
viestipalvelua, voit tilata palvelun ja 
tehdä asetukset tarvittaessa itse. 
Seuraavat ohjeet voivat vaihdella 
hieman operaattorin mukaan.

Asetukset 
Operaattori antaa käyttöösi kaksi 
puhelinnumeroa:

Puhepostin numero
Kun soitat tähän numeroon, voit 
kuunnella saamasi puhepostit. 
Tee asetus seuraavasti:

§Valikko§ Viestit
Puheviesti

Valitse numero puhelinluettelosta tai 
näppäile/muuta se ja vahvista paina-
malla §OK§.

~

Siirtonumero
Puhelut siirtyvät tähän numeroon. 
Tee asetus seuraavasti:

§Valikko§ Siirrot
esim. Vastaamattom
Aseta

Näppäile puhepostin numero.
§OK§ Rekisteröinti verkossa. 

Siirto vahvistetaan muut-
amassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta, 
s. 48.

Kuuntelu 
Uudesta puheviestistä ilmoitetaan 
seuraavasti:

 

h Symboli ja merkkiääni
Tai

 

© Tekstiviesti ilmoittaa uu-
den puheviestin saapu-
misesta.

Tai 
Saat automaattisen 
viestipuhelun.

Soita puhepostiin ja kuuntele viestit.

 

1 Paina pitkään (näppäile tarvit-
taessa puhepostin numero).
Vahvista painamalla §OK§ tai 
 Posti  operaattorin mukaan.

Kotiverkon ulkopuolella puhepostilla voi olla 
eri numero kuin kotiverkon alueella. Viestien 
kuunteluun saatetaan lisäksi tarvita salasa-
na.

~
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CB-palvelut
Jotkut operaattorit tarjoavat infopal-
veluita (Cell Broadcast), esim. paikal-
lisia suuntanumeroita, pörssitietoa 
jne. Palvelut vaihtelevat eri operaat-
toreiden välillä. Kun infopalvelut on 
valittuna, saat aiheluetteloon viestejä 
haluamistasi Aiheluettelo-aiheista.

§Valikko§ Viestit CB-palvelut

Vast.otto
CB-palvelu päälle ja pois päältä. 
Kun CB-palvelu on päällä, puhelimen 
valmiusaika on lyhyempi.

Lue uusi CB
Näytöllä näkyvät kaikki CB-viestit, joi-
ta ei ole luettu.

 

MN CB-viestin selaus rivi 
kerrallaan.

Aiheluettelo 
Tähän henkilökohtaiseen luetteloon 
voit valita niin monta aihetta kuin ha-
luat (Aiheen valinta, s. 45). Voit valita 
itse 10 aihetta kanavanumeron (ID) ja 
tarvittaessa nimen mukaan. Viisi ai-
hetta voi olla käytössä yhtä aikaa.

~

Uusi aihe
Uusi aihe Valitse.
• Jos aiheluetteloa ei vielä ole (katso 

Aiheen valinta, s. 45), näppäile 
aihe ja sen kanavanumero ja vah-
vista painamalla §OK§ .

• Jos aiheluettelo on jo lähetetty, 
valitse aihe ja vahvista painamalla 
§OK§ .

Valinta luettelosta 
§Lisätoim§ Avaa luettelovalikko.

Luettelosta valittu aihe voidaan lu-
kea, valita päälle ja pois päältä, muo-
kata ja poistaa.

Autom. näyttö
CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pi-
demmät viestit selautuvat automaat-
tisesti eteenpäin.
Voit asettaa automaattisen näytön 
kaikille viesteille tai vain uusille vies-
teille tai kytkeä sen pois päältä koko-
naan.
Automaattinen vaihto koko sivun 
näkymään:

 

# Paina sitten §Lue CB§ .
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CB-palvelut/SIM-palvelut
Aiheen valinta
Näytöllä näkyy operaattorin uusin ai-
heluettelo, josta voidaan valita halu-
tut aiheet.
Jos luettelo ei tule näkyviin, näppäile 
kanavanumerot (ID) itse (Aiheluette-
lo, s. 44). Lisätietoja saat operaatto-
riltasi.

CB-kielet
Voit valita, haluatko vastaanottaa in-
foviestejä yhdellä tietyllä kielellä vai 
kaikilla kielillä.

Näytön symbolit

 

^ Aihe valittu.

 

_ Aiheen valinta poistettu.

 

© Aiheesta tullut uusia viestejä.

 

ª Aiheeseen liittyvät viestit on 
luettu.

Tummalla pohjalla näkyvät puhelinnumerot 
voidaan:

 

A Valita
tai

§Lisätoim§ tallentaa puhelinluetteloon.
Ylimääräinen merkkiääni, s. 55.

~ SIM-palvelut (valinnainen)

Operaattori saattaa tarjota SIM-kortil-
le erityisiä sovelluksia, kuten esim. 
pankkipalveluita, pörssi-infoa jne.
Jos sinulla on tällainen SIM-kortti, 
palvelun nimi näkyy ensimmäisenä 
päävalikossa tai vasemmanpuolei-
sen keinunäppäimen yläpuolella.

 

p SIM-palveluiden symboli.

Kun käytössä on useampia palvelui-
ta, ne näkyvät SIM-palvelut-valikos-
sa.

§Valikko§ SIM palv.
SIM-palveluiden avulla puhelin rea-
goi nopeasti operaattorilta tuleviin 
tarjouksiin. Lisätietoja saat operaat-
toriltasi.

~
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Puhelutiedot
Puhelin tallentaa tiedot 
viimeisimmistä puheluista, jolloin 
niihin on helppo soittaa.

§Valikko§ Puhelutiedot

 

N Valitse haluamasi puhelu-
tietojen luettelo ja sieltä 
puhelinnumero.

 

A Soita numeroon.
Tai

§Näytä§ Katso puheluun liittyvät 
tiedot: 
Päiväys, kellonaika.

Seuraavat puhelutietojen luettelot 
ovat käytössä:

Menetetyt puhelut
Vastaamattomien puheluiden nume-
rot tallentuvat takaisinsoittoa varten.
Edellytys: 
Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut
Kaikki vastatut puhelut näkyvät luet-
telossa.
Edellytys: 
Verkko tunnistaa soittajan.

~

~

Soitetut puhelut
Kymmenen puhelinnumeroa, joihin 
on soitettu viimeksi.

Poista listat
Puhelutietojen luetteloiden 
sisältämien tietojen poisto.

Puhelutiedot-valikko
Kun tieto on valittu, voit hakea puhe-
lutietojen valikon.

§Lisätoim§ Avaa luettelovalikko. 

 

A Pikavalinta 
valmiustilassa.

Näytä Numeron näyttö.
Numeron 
korjaus

Numeron näyttö ja korjaus 
tarvittaessa.

Tallenna 
Nro. 

 

d
Numeron tallennus puhelin-
luetteloon.

Poista Numeron poisto varmistusky-
selyn jälkeen.

Poista 
kaikki

Kaikkien puheluluettelon tieto-
jen poisto varmistuskyselyn 
jälkeen.

 

MN Puhelutietojen pikahaku 
valmiustilassa.
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Aika/hinta
Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan 
asettaa näkymään puhelun aikana. 
Voit myös asettaa rajoituksia lähtevil-
le puheluille.

Tietojen näyttö
§Valikko§ Puhelutiedot

Aika/hinta
Kun hintatietojen asetukset on tehty, 
kesto-/hintatiedot näkyvät seuraavis-
ta puheluista:
Edellinen puhelu
Kaikki soitetut
Kaikki saapuvat
Loput yksiköt

Valitse puhelutyyppi.

§Valitse§ Tietojen näyttö.

Kun tiedot näkyvät, voit:

§Nollaa§ Nollata näytön.

§OK§ Sulkea näytön.

Hinta-asetukset
§Valikko§  Puhelutiedot

 Hinta-asetukset
Valuutta
(PIN 2 -kysely)
Hintatietojen valuutan valinta.

Hinta/yksikkö
(PIN 2 -kysely)
Tähän näppäillään hinta sykäystä/
ajanjaksoa kohti.
Tiliraja
(PIN 2 -kysely)
Kun käytössä on erikois-SIM-kortti, 
puhelimen käyttäjä tai operaattori 
voivat määritellä summan/ajan, jonka 
jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

§Vaihda§ Näppäile sykäysten mää-
rä ja vahvista painamalla 
§OK§.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri. 
Etukäteen maksettujen prepaid-kort-
tien näyttö saattaa vaihdella operaat-
torin mukaan.
Yhteissumma
Näyttöjen vaihto.
Saap. puhelut
Jos verkko näyttää hintatiedot, 
nykyinen sykäysten määrä näkyy 
tässä.
Jos hintatiedot on asetettu sykäystä 
kohti, hinta näkyy tässä.
Tämä palvelu saattaa vaatia rekiste-
röinnin.
Autom. näyttö
Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät 
jokaisen puhelun jälkeen.

~

~

~
~~
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Siirrot
Tämä toiminto siirtää puhelut puhe-
postiin tai johonkin muuhun nume-
roon omien asetustesi mukaisesti.

§Valikko§ Siirrot
Siirron asetus:
Tavallinen puheluiden siirron asetus 
on esimerkiksi:

Vastaamattom
§Valikko§ Siirrot

 

N Valitse Vastaamattom.

§Valitse§ Paina.

Aseta Valitse.

 

J Näppäile numero, johon 
haluat siirtää puhelut 
(jos ei ole jo asetettu).
Tai

 

@ Valitse numero Puhelin-
luettelosta tai §Posti§-toi-
minnolla.

§OK§ Vahvista. Verkko vahvis-
taa asetuksen hetken 
kuluttua.

Vastaamattom
Tämä asetus kattaa tärkeimmät ehdot 
(katso myös seuraavassa):
Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu

Kaikki puhelut
Kaikki puhelut siirretään.

 

o Symboli näytön ylimmällä 
rivillä, kun puhelin on val-
miustilassa.

Määrättysiirto
Ei yhteyttä
Puheluiden siirto, kun puhelin on 
pois päältä tai verkon ulkopuolella.
Ei vastausta
Puhelut siirretään verkkokohtaisen 
odotusajan, korkeintaan 30 sekun-
nin, kuluttua (asetus 5 sekunnin vä-
lein).
Varattu
Puhelut siirretään, kun puhut toista 
puhelua.

Poikkeus: Jos Koputus-toiminto on päällä 
(s. 61), toisen puhelun saapuessa kuuluu 
koputusääni (s. 14).
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Siirrot
Tilakysely
Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen 
puheluiden kaikkien asetusten tila.
Hetken kuluttua verkko näyttää ny-
kyisen tilanteen.

 

^ Asetus on tehty.

 

_ Asetusta ei ole tehty.

? Tuntematon tila (esim. kun 
SIM-kortti on uusi).

Poista kaikki
Kaikkien asetettujen siirtojen poisto.

Tietyn asetuksen tarkistus tai poisto:
Valitse ensin asetus.
§Valitse§ Paina.
Tarkista tila
Tai
Poista Valitse.

Muista, että puheluiden siirto tallentuu verk-
koon, ei puhelimeen (tärkeää esim. SIM-
kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenkytkentä
Viimeisimmän siirron määränpää on 
tallennettu.
Toimi kuten siirtoa asetettaessa.
Tallennettu puhelinnumero tulee näkyviin ja 
voit vahvistaa sen.

Puhelinnumeron muuttaminen
Toimi kuten Siirron asetus -kohdassa. 
Kun tallennettu puhelinnumero näkyy:

§Poista§ Poista numero.
Näppäile uusi numero ja vahvista.
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Kello
§Valikko§ Yhteydet Kello

Valitse toiminto:

Herätyskello 
Herätystoiminnolla voit asettaa yhden 
herätysajan. Herätysääni kuuluu 
myös, kun puhelin on pois päältä.

§On/Ei§ Herätystoiminto päälle tai 
pois.

Asetus
§Vaihda§ Valittavana herätysaika ja 

-päivät.

Herätysajan asetus 
(hh:mm).

 

MN Päivien valinta.

§Vaihda§ Valitse päivät, joina haluat 
herätyksen.

§OK§ Asetusten vahvistus.

 

½ Herätyskello päällä 
(näyttö valmiustilassa).

Aika/päiväys
Aseta kello oikeaan aikaan heti kun 
otat puhelimen käyttöön.

§Vaihda§ Paina.

 

J Näppäile ensin päiväys 
(päivä/kuukausi/vuosi), 
sitten kellonaika 
(24 tunnin kello, myös 
sekunnit).

Päiväysmuoto
Päiväyksen asetus: 
PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Autom. näyttö
Aikanäyttö voidaan asettaa päälle tai 
pois päältä.

Automaatt. pois päältä
Puhelin kytkeytyy pois päältä päivit-
täin määrättynä ajankohtana.

Valinta käyttöön:
§Aika§ Paina.

 

J Näppäile aika 
(24 tunnin kello).

§OK§ Vahvista.

Valinta pois käytöstä:
§Manuaal§ Paina.

§OK§ Vahvista.

Jos akku irrotetaan puhelimesta yli 30 se-
kunniksi, on kellonaika asetettava uudel-
leen.
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Profiilit
Profiilin avulla tehdään asetuksia 
yhdellä toiminnolla.
• Kolmella profiililla on vakioasetuk-

set, joita voidaan kuitenkin muut-
taa: 
Normaali tila, Hiljainen tila, 
Meluisa tila

• Voit asettaa kaksi omaa profiilia 
(<Tyhjä>).

• Lentokonetila-erikoisprofiilin ase-
tusta ei voida muuttaa (s. 52).

Jos puhelin on useamman henkilön 
käytössä, jokainen voi tehdä omaan 
profiiliinsa itselleen sopivimmat ase-
tukset.

Aktivoi
§Valikko§ Profiilit

 

N Valitse vakioprofiili tai 
oma profiili.

§Aktivoi§ Ota profiili käyttöön.

 

¯ Käytössä olevan profiilin 
kohdalla näkyvä symboli.

° Normaali tila
¯ Hiljainen tila
° Meluisa tila

Aktivoi Lisätoim

Asetukset
Vakioprofiilin muuttaminen tai oman 
profiilin asetus:

 

N Valitse profiili.

§Lisätoim§ Avaa valikko.

Muuta asetuksia
Valitse.

Näytöllä näkyy valittavien toimintojen 
luettelo:
Soittoään.val. s. 55
Äänenvoimakkuus s. 55
Melodiat s. 55
Suodatus s. 55
Värinä s. 56
Näppäinäänet s. 56
Merkkiäänet s. 56
Taustavalo s. 57
Isot kirjaimet s. 57
Bitmap s. 57

Kun toiminto on asetettu, palaa takai-
sin profiilivalikkoon ja voit tehdä uu-
sia asetuksia.

Profiilit-Valikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.

Aktivoi Profiilin aktivointi.
Muuta 
asetuksia

Profiiliasetusten muuttami-
nen.

Kopioi 
lähteestä

Toisen profiilin asetusten 
kopiointi.

Nimeä 
uudelleen

Oman profiilin nimeäminen 
uudelleen.
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Profiilit
§Valikko§ Profiilit

Lentokonetila
Herätyskello kytkeytyy pois päältä. 
Puhelin sulkeutuu, kun profiili vali-
taan. Tätä profiilia ei voida muuttaa.

Aktivoi
§Valikko§ Profiilit

 

N Selaa kohtaan 
Lentokonetila.

§Aktivoi§ Ota profiili käyttöön.
Vahvista varmistuskyse-
ly.

Puhelin kytkeytyy pois 
päältä automaattisesti.

Normaalikäyttö
Kun puhelin kytketään päälle ja pala-
taan tavalliseen käyttötapaan, käy-
tössä on vakioprofiili Normaali tila.
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Pikavalinta
Vasemmalle keinunäppäimelle ja 
näppäimille 2-9 (pikavalintanumerot) 
voidaan määrittää puhelinnumero tai 
toiminto. Nämä puhelinnumerot vali-
taan ja toiminnot käynnistetään 
yhdellä näppäimen painalluksella.

Pikavalintanäppäinten toimintoja:
• Internet ................................ s. 35
• Puhelinnumero..................... s. 18
• Herätyskello ......................... s. 50
• Uusi SMS............................. s. 29
• Taustavalo ............................ s. 57
• Numeronäytönesto.............. s. 61
• Pelit...................................... s. 40
• Menetetyt puhelut............... s. 46
• Vastatut puhelut................... s. 46
• Saapuneet (SMS)................. s. 28
• Lähtevät (SMS) .................... s. 28
• Suodatus.............................. s. 55

Operaattori on saattanut määritellä vasem-
manpuoleisen keinunäppäintoiminnon 
(esim 

 

p SIM-palvelut). Voi olla, ettei 
näppäimen määritystä voida muuttaa.
Keinunäppäimen toiminto korvautuu ajoit-
tain automaattisesti muulla toiminnolla, 
esim. uutta viestiä haettaessa symboleilla 

 

© /

 

h.

Vasen keinunäppäin
Vasemmalle keinunäppäimelle voi-
daan määritellä toiminnon tai puhe-
linnumeron pikavalinta.

Muokkaa

§Internet§ Paina lyhyesti.
§Vaihda§ Valitse toiminto luettelos-

ta.
• Määritä toiminto (esim. Uusi SMS) 

keinunäppäimelle.
• Erikoistapaus: Puhelinnumero. 

Valitse puhelinluettelosta keinu-
näppäimelle nimi (esim. Jonna).
§Valitse§ Vahvista asetus.

Käyttö
Jonnan puhelinnumeron asetus on 
vain esimerkki.

§Jonna§ Paina pitkään.

< a
(Operaattori)

02.12.2002 23:45
Internet Valikko
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Pikavalinta
Pikavalintanäppäimet
Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyt-
tää toimintojen tai puhelinnumeroi-
den pikavalintanäppäiminä. Pikavalin-
tanäppäinten toimintoja, katso s. 53.

Vaihda
Valmiustilassa:

 

J Paina numeronäppäintä 
(2- 9). Jos numerolle ei 
ole määritelty toimintoa:

§Aseta§ Paina.

Tai 

§Uusi SMS§ Lyhyt painallus (jos esim. 
Uusi SMS on valittu).

§Vaihda§ Valitse toiminto luettelos-
ta.
Erikoistapaus: Puhelinnu-
mero. Valitse puhelinluet-
telosta keinunäppäimelle 
nimi.

Erikoistapaus: Internet. 
Valitse kirjanmerkeistä 
keinunäppäimelle URL-
osoite.

§Valitse§ Vahvista asetus.

Tämä näppäin on varattu:

 

1 = Puhepostin puhelinnumero (s. 43)

Käyttö
Valitse tallennettu numero tai käyn-
nistä tallennettu toiminto 
(esim. Pelit).
Valmiustilassa:

 

2 Paina.

Vasemman keinunäppäimen kohdal-
la näkyy näppäimelle 2 määritelty toi-
minto, esim.:

§Uusi SMS§ Pitkä painallus.

Tai vain

 

2 Paina pitkään.
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Soittoäänet
Voit valita soittoäänet omien toivo-
mustesi mukaan.

§Valikko§ Soittoäänet
Valitse toiminto:

Soittoään.val.
Soittoääni päälle tai pois, tai lyhyen 
merkkiäänen (piippaus) valinta.

 

) Piippauksen symboli.

 

& Näytön symboli, kun soit-
toääni on pois päältä.

Äänenvoimakk
Voit säätää jokaisen soittoäänen voi-
makkuutta.

 

N Valitse kohde:
Kaikki puhelut
Herätyskello
Viestit
CB-palvelut

 

MN Säädä äänenvoimakkuus.

§OK§ Vahvista.

Soittoääni päälle tai pois valmiustilassa:

 

* Pitkä painallus.

Äänenvoimakkuus kasvaa 
vähitellen.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelin-
numeroa, voit tehdä niihin erilaiset soitto-
äänen asetukset (s. 59).

Soittoäänet
Voit valita alla mainituille kohteille/
toiminnoille soittoäänet 20 kiinteään 
muistiin tallennetusta ja neljästä 
omasta soittoäänestä 
(Henkilökoht. 1 - 4).

 

N Valitse soittoäänen 
kohde:

 

d-puhelut
Ryhmäpuhelut
Muut puhelut
Herätyskello
Viestit
CB-palvelut

 

N Valitse soittoääni.

§OK§ Vahvista.

Suodatus
Vain puhelinluetteloon tallennetuista 
numeroista tai ryhmänumeroista tu-
levista puheluista ilmoitetaan soitto-
äänellä tai värinähälytyksellä. 
Muut puhelut näkyvät vain näytöllä. 
Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät 
puhepostiin (jos asetettu, s. 48).

 

( Näytön symboli, kun suo-
datus on päällä.

Tee tai lataa omia soittoääniä tekstiviestillä 
(s. 42).

~
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Soittoäänet
Värinä
Jos et halua puhelimen hälyttävän 
soittoäänellä, voit ottaa käyttöön väri-
nähälytyksen. Värinä ja soittoääni voi-
vat olla päällä myös yhtä aikaa (esim. 
meluisassa ympäristössä). Värinähä-
lytys ei toimi, kun akkua ladataan.

Näppäinäänet
Näppäinäänten asetus:
Klik tai Näppäinäänet tai Äänetön

Minuuttiääni
Kuulet merkkiäänen minuutin välein 
puhelun aikana. Näin voit seurata pu-
helun kestoa.

Merkkiäänet
Palvelu- ja hälytysäänien asetus:

§Valitse§ Päällä tai Pois päältä.
Muokkaa Päällä ja Laajennettu.
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Asetukset
§Valikko§ Asetukset

Valitse toiminto.

Kieli
Näyttötekstien kielen asetus. 
Kun valitset Automaattinen, kieleksi 
latautuu operaattorin kieli. Jos olet 
vahingossa valinnut kielen, jota et 
ymmärrä, voit vaihtaa operaattorin 
kielen takaisin painamalla:

* # 0 0 0 0 # 

 

A

Näyttö
§Valikko§ Asetukset Näyttö

Valitse toiminto.

Tervehdys
Tervehdysteksti näkyy, kun puhelin 
kytketään päälle.

§Muokkaa§ Tervehdys päälle tai pois.

 

J Poista vanha teksti ja kir-
joita uusi tervehdys.

§OK§ Vahvista muutokset.

Näytönsäästäjä
Näytönsäästäjä on kuva, joka näkyy 
näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva 
puhelu ja näppäinten painaminen 
sulkevat näytönsäästäjän.

Näytönsäästäjä vastaanotetaan ja tallenne-
taan samalla tavalla kuin logo, katso oikea 
palsta.

Näytönsäästäjiä on osoitteessa: 
www.my-siemens.com/screensaver

Valittavana on seuraavaa:
• Toiminto päälle tai pois päältä.
• Kuvan valinta: grafiikka, analogia-

kello
• Kuvan lataus Esikatselu-tilassa.
• Näytönsäästäjän kokeilu.
• Ajan määritys, jonka jälkeen puhe-

lin siirtyy näytönsäästäjätilaan.
• Salasanakyselyn valinta turvallisen 

käytön takaamiseksi.

Taustavalo
Voit valita taustavalon päälle tai pois 
päältä (valmiusaika on pidempi, kun 
taustavalo on pois päältä).

Isot kirjaimet
Voit valita kahden kirjainkoon välillä.

Kontrasti
Näytön kontrastin asetukset.

Bitmap
Valittavanna on kaksi animaatiota, 
jotka näkyvät eri tilanteissa, esim. 
PIN-koodin näppäilyn yhteydessä.
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Asetukset
§Valikko§ Asetukset

Valitse toiminto.

Tila
Perustila
Puhelimen vakioasetukset 
(tehdasasetukset) palautetaan 
painamalla (ei koske SIM-korttia ja 
verkkoasetuksia):

* # 9 9 9 9 # 

 

A
Laitetunnus
Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. 
Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Pika haku
Kun toiminto on päällä, verkkoon 
kirjautuminen on nopeampaa 
(toiminto lyhentää valmiusaikaa).

T9-kirjoitus
§Valikko§ Asetukset T9-kirjoitus

Valitse toiminto.

T9 ensisij.
Ennakoivan tekstinsyötön valinta 
päälle tai pois.

Näppäilykieli
Viestin kielen valinta.

Turvallisuus
Puhelin ja SIM-kortti on suojattu vää-
rinkäyttöä vastaan tunnusluvuilla 
(koodeilla).

§Valikko§ Asetukset Turvallisuus
Valitse toiminto:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda 
PIN2, Vaihda puhelinkoodi
(katso s. 11)

Babysitter
(Suojattu puhelinkoodilla)
Vain yksi puhelinnumero voidaan vali-
ta. Paina oikeanpuoleista keinunäp-
päintä oikeasta ulkoreunasta pitkään 
(s. 17).

Vain tämä SIM
(Suojattu puhelinkoodilla)
Toiminto estää puhelimen käytön 
toisella SIM-kortilla.
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Asetukset
Verkko
§Valikko§  Asetukset Verkko

 Valitse toiminto:

Linja
Tämä toiminto näkyy vain, jos ope-
raattori tukee sitä. Puhelimelle on ol-
tava rekisteröity kaksi erillistä puhelin-
numeroa.

Valitse
Käytössä olevan puhelinnumeron 
valinta.

 

= Valittu puhelinnumero.

Rajoita
(Suojattu puhelinkoodilla)
Puhelimen käyttö voidaan rajoittaa 
yhteen puhelinnumeroon.

Jokaiselle numerolle voidaan tehdä erikois-
asetuksia (esim. melodia, soitonsiirto jne.). 
Valitse ensin haluamasi puhelinnumero. Pu-
helinnumeron/linjan vaihto (valmiustilassa):

 

0 Paina. 
§Linja 1§ Paina.

~

Konfiguraatio
Verkkoinfo
Näytöllä näkyy luettelo valittavana 
olevista GSM-verkoista.

 

k Palveluntarjoaja, jonka 
käyttöä SIM-kortti ei hy-
väksy.

Valitse verkko
Verkon etsintä aloitetaan uudestaan. 
Tästä toiminnosta on hyötyä, jos olet 
kotiverkon ulkopuolella tai haluat re-
kisteröityä toiseen verkkoon. Verkko-
info-luettelo muokkautuu uudelleen, 
kun Autom.verk.v. on valittu.

Autom.verk.v.
Automaattinen verkon valinta päälle 
tai pois, katso myös Valitse verkko 
edellä.
Jos Automaattinen verkon valinta on 
käytössä, seuraava verkko valitaan 
ensisijaisten operaattoreiden mu-
kaan. Muussa tapauksessa voit itse 
valita uuden verkon käytössä olevien 
GSM-verkkojen luettelosta.

Operaattori
Näytöllä näkyy kaikkien maailmanlaa-
juisesti tunnettujen GSM-operaatto-
reiden luettelo ja koodit.

Taajuus
Valitse taajuudeksi joko GSM 900 tai 
GSM 1800.

~
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Asetukset
§Valikko§ Asetukset Verkko

Valitse toiminto:

Ensisij.verkko
Kirjoita tähän operaattori, jota haluat 
käyttää silloin, kun et käytä omaa 
operaattoriasi (esim. kun käytettävis-
sä on erihintaisia verkkoja).

Näytöllä näkyy oma operaattorisi.

§Lista§ Ensisijaisten verkkojen 
luettelo.

Uuden tiedon lisäys:
• Valitse tyhjä rivi, paina §Ohjelm.§ ja 

valitse haluamasi verkko operaat-
toriluettelosta. Vahvista valinta.

Tiedon muokkaus/poisto:
• Valitse tieto, paina §Vaihda§ , valitse 

operaattoriluettelosta toinen tieto 
ja vahvista valinta.

 Tai
§Poista§ Paina.

Verkkorajoituks.
Toiminto rajoittaa SIM-kortin käyttöä 
(kaikki operaattorit eivät tue tätä toi-
mintoa). Verkkorajoitusta varten tar-
vitset nelinumeroisen tunnuksen, 
jonka saat operaattorilta. Hae verkko-
rajoitukset operaattoriltasi.

Jos ensisijaisen verkon kentänvoimakkuus 
ei ole riittävä, kun puhelin kytketään päälle, 
puhelin saattaa valita toisen verkon. Kun 
puhelin kytketään päälle seuraavan kerran 
ja ensisijainen verkko voi olla käytössä, jos 
kentänvoimakkuus on riittävä. Voit myös 
valita verkon ensi kerralla itse (s. 59).

~

Kaikki lähtev.
Kaikki lähtevät puhelut paitsi hätänu-
mero 112 on estetty.
Läht.ulkom.p.
Vain kotimaan puhelut ovat mahdolli-
sia.
Sallii kotive.
Ulkomaanpuhelut on estetty. 
Voit kuitenkin soittaa ulkomailta koti-
maahan.
Kaikki saapuv.
Kaikki saapuvat puhelut on estetty 
(vastaa kaikkien puheluiden siirtoa 
puhepostiin).
Kun roaming
Puheluiden vastaanotto estetty koti-
verkon ulkopuolella. Et joudu maksa-
maan saapuvista puheluista.
Tilakysely
Näytön symbolit tilakyselyn jälkeen:

 

^ Rajoitus asetettu.

 

_ Rajoitusta ei ole asetettu.

? Tuntematon tila 
(esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki
Kaikkien asetettujen rajoitusten 
poisto.
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Asetukset
Puhelun aikana 
§Valikko§ Asetukset

Puhelun aikana
Valitse toiminto:

Koputus
Jos palvelu on käytössä, voit tarkis-
taa onko se päällä. Valitse toiminto 
päälle tai pois (s. 14).

Nronnäyt.esto
Kun soitat jollekin, vastaanottaja nä-
kee yleensä numerosi näytöllään 
(operaattoreista riippuen).
Jos et halua vastaanottajan näkevän 
numeroasi, voit valita käyttöön 
numeronäytöneston. 
Toiminnon käyttäjäksi on tarvittaessa 
rekisteröidyttävä.

~~

~

Kuuloke
§Valikko§ Asetukset Kuuloke
Profiili käynnistyy automaattisesti 
vain, kun Siemensin alkuperäinen 
nappikuuloke (s. 69) liitetään puheli-
meen.

Muutettavat asetukset
Autom. vast.
(Tehdasasetus: pois päältä)
Puheluihin vastataan automaattisesti 
muutaman sekunnin kuluessa (paitsi 
jos soittoääni on pois päältä tai piip-
pauksella). Pidä nappikuuloke val-
miiksi kiinni puhelimessa ja korvassa.
Lähellä olevat saattavat kuulla puhe-
lusi!

Automaattinen asetus
Puheluun vastataan soittonäppäimel-
lä tai PTT-napilla (Push-To-Talk), myös 
näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattinen vastaus puheluun
Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi.
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Asetukset
Car Kit
§Valikko§ Asetukset Car Kit
Käytössä vain, kun puhelin on kytketty 
Siemensin alkuperäiseen autosarjaan. 
Profiili aktivoituu automaattisesti, 
kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Muutettavat asetukset
Autom. vast. 
(Tehdasasetus: päällä)
Puheluihin vastataan muutaman 
sekunnin jälkeen automaattisesti.
Lähellä olevat saattavat kuulla puhe-
lusi!

 

% Näytön symboli.

Car Kit kytketään savukkeensytyttimeen, ei 
suoraan akkuun.

Vaihto puhelimen ja Car Kit Portable 
-autosarjan välillä

 

- Vaihto puhelun aikana 
(kun puhelin on liitetty 
Car Kit Portable -sarjaan).

Automaattiset asetukset:
• Jatkuva taustavalo: päällä.
• Näppäinlukitus: pois päältä. 
• Puhelimen akun lataus.
Car Kit -autosarjan automaattinen va-
linta, kun se kytketään puhelimeen.
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Näyttösymbolit (osa)
Näyttösymbolit

 

< Verkkosignaalin voimakkuus.

 

e Akku ladattu.

 

b Akku latautuu.

 

o Kaikki puhelut siirretään.

 

& Soittoääni pois päältä.

 

) Lyhyt soittoääni (piippaus).

 

( Soittoääni kuuluu vain, kun 
soittaja on tallennettu 
puhelinluetteloon.

 

$ Merkkiääni asetettu.

 

½ Herätyskello päällä.

 

] Näppäinlukitus päällä.
*!* Yhteyttä ei ole salattu.

 

I

 

Z

 

,

Puhelinnumerot/nimet:
SIM-kortilla.
Puhelimen muistissa.
SIM-kortilla (suojattu PIN 2:lla).

 

k Verkkoyhteys ei ole mahdollinen.

 

= Linja 1 valittu (2 linjasta).

 

^ Toiminto päällä.

? Tuntematon verkkotoiminto.

 

\ Puhelinluettelo.

abc/Abc Pienet tai isot kirjaimet käytössä.
T9 Kirjoitus T9:llä.

 

¥ WAP Offline.

 

¦ WAP Online.

 

¤ WAP Ei verkkoa.

 

X Kuulokekäyttö (Headset).

 

À Car Kit -kaiutin.

 

% Automaattinen vastaus päällä.

 

» Kuva (bitmap).

 

¾ Soittoääni.

Keinunäppäimet

 

© Tekstiviesti vastaanotettu. 

 

h Puheviesti vastaanotettu. 

 

U Vastaamaton puhelu. 

 

¨

 

 SIM-muisti täynnä.

 

? Tallennus puhelinluetteloon.

 

@ Haku puhelinluettelosta.

 

p SIM-palvelut.

 

- Vaihto Car Kit Portable 
-autosarjaan.

 

 

 

: T9:n sanavalinta.
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Jos sinulla on kysymyksiä puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon 
ympäri osoitteessa 
www.my-siemens.com/customercare 
Taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys Mahdolliset syyt Kokeile tätä
Puhelin ei 
kytkeydy 
päälle.

Päälle/pois-näppäintä on painettu 
liian vähän aikaa.

 

S Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi 
sekuntia.

Akku on tyhjentynyt. Lataa akku. Tarkista, että näytöllä näkyy 
lataussymboli.

Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Puhdista kosketuspinnat.
Katso Latausvirhe-kohta.

Valmiusaika on 
lyhentynyt.

Pikahaku on käytössä. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 58).

Taustavalo on päällä. Sammuta näytön taustavalo (s. 57).
Latausvirhe 
(näytöllä ei näy 
lataussymbo-
lia).

Akku on tyhjentynyt kokonaan. 1) Kiinnitä laturijohto.
2) Odota enint. 2 tuntia, kunnes lataussymboli näkyy.
3) Lataa akku tavalliseen tapaan.

Lämpötila alle 5 °C tai yli 40 °C Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa 
uudelleen.

Kontaktihäiriö. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. 
Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, 
puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen.

Ei verkkojännitettä. Kytke toiseen pistorasiaan ja tarkista verkkojännite.
Väärä laturi. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.
Akku on viallinen. Vaihda akku.

SIM-virhe. SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 6).
SIM-kortin kosketuspinnat likaiset. Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.
SIM-kortissa on väärä jännite. Käytä vain 3 voltin SIM-kortteja.
SIM-kortti vaurioitunut 
(esim. murtunut).

Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaatto-
riisi SIM-kortin vaihtoa varten.

Kysymyksiä ja vastauksia
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Kysymys Mahdolliset syyt Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä. Heikko signaali. Siirry korkeammalle paikalle tai avoimeen tilaan.

Puhelin on GSM-verkon 
ulkopuolella.

Tarkista operaattorin peittoalue.

SIM-kortti ei ole voimassa. Ilmoita kortista operaattorillesi.
Uuteen verkkoon ei saada 
yhteyttä.

Valitse näppäilemällä tai toinen verkko (s. 59).

Verkkorajoitus on päällä. Tarkista verkkorajoitukset (s. 60).
Verkko ylikuormitettu. Soita myöhemmin uudelleen.

Puhelin kadottaa 
verkon.

Liian heikko signaali. Uusi yhteys toisen operaattorin verkkoon tapahtuu 
automaattisesti (s. 59). Kytke puhelin pois päältä ja 
takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden 
muodostumista.

Soittaminen ei 
onnistu.

Linja 2 varattu. Valitse linja 1 

 

= (s. 59).
Uusi SIM-kortti. Tarkista uudet rajoitukset.
Hintaraja saavutettu. Nollaa hintaraja PIN 2 -koodilla (s. 58).
Soittoaika käytetty. Lataa lisää soittoaikaa.

Tietyt puhelut eivät 
onnistu.

Puhelurajoituksia asetettu. Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. 
Tarkista rajoitukset (s. 59).

Tallennus 
puhelinluetteloon ei 
onnistu.

Puhelinluettelo täynnä. Poista tarpeettomia tietoja Puhelinluettelosta (s. 20).

Puheviesti ei 
onnistu.

Siirtoa puhepostiin ei ole 
asetettu.

Aseta soitonsiirto puhepostiin (s. 43).

Tekstiviesti (SMS) 

 

¨ vilkkuu.
Tekstiviestimuisti on täynnä. Vapauta muistitilaa poistamalla tarpeettomia teksti-

viestejä (SMS) (s. 28).
Toimintoa ei voida 
asettaa.

Operaattori ei tue toimintoa 
tai toiminnon käyttäjäksi on 
rekisteröidyttävä.

Ota yhteys operaattoriisi.

Hintalaskuri ei toimi. Hintasykäystieto ei välity. Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymyksiä ja vastauksia
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66 Kysymyksiä ja vastauksia
Kysymys Mahdolliset syyt Kokeile tätä
Viestiä ei voida 
lähettää.

Operaattori ei tarjoa tätä palvelua. Ota yhteys operaattoriisi.
Sanomakeskuksen numeroa ei ole 
asetettu tai se on väärä.

Aseta sanomakeskuksen numero (s. 34).

SIM-korttisopimus ei tue tätä palvelua. Ota yhteys operaattoriisi.
Sanomakeskus ylikuormittunut. Lähetä viesti uudelleen.
Vastaanottava puhelin ei ole yhteenso-
piva.

Tarkista.

PIN-virhe/ 
PIN 2 -virhe.

PIN-koodi syötetty väärin kolme kertaa. Näppäile SIM-kortin PUK (MASTER PIN) 
ohjeiden mukaan. Jos MASTER PIN tai 
PIN on kadonnut, ota yhteys operaattoriisi.

Puhelinkoodivirhe. Koodi syötetty väärin kolme kertaa. Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun 
(s. 67).

Operaattorin koodi 
virheellinen.

Palvelun käyttö on estetty. Ota yhteys operaattoriisi.

Valikoita liian vähän/
liian paljon.

Operaattori on saattanut lisätä tai pois-
taa toimintoja SIM-kortin kautta.

Ota yhteys operaattoriisi.

Vauriot
Voimakas isku. Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!
Puhelin on kastunut. Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät 

huolellisesti. Laita puhelin pystysuoraan ilmavirtaan kuivamaan. Älä avaa puhelinta!

Kaikkien tehdasasetusten palautus: * # 9 9 9 9 # 

 

A
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Siemens-palvelut

Jos tarvitset pikaista huoltoapua, ota yhteys 
paikalliseen asiakaspalveluun:
Abu Dhabi .......................................... 0 26 42 38 00
Alankomaat................................... 0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat .............................. 0 43 31 95 78
Argentiina ..................................... 0 80 08 88 98 78
Australia........................................... 18 00 62 24 14
Bahrain....................................................... 40 42 34
Bangladesh ........................................ 0 17 52 74 47
Belgia ................................................. 0 78 15 22 21
Bosnia-Hertsegovina ......................... 0 33 27 66 49
Brasilia .......................................... 0 80 07 07 12 48
Brunei.................................................... 02 43 08 01
Bulgaria................................................. 02 73 94 88
Dubai.................................................. 0 43 96 64 33
Egypti ................................................. 0 23 33 41 11
Espanja .............................................. 9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka .................................... 08 60 10 11 57
Filippiinit ............................................. 0 27 57 11 18
Hong Kong ............................................ 28 61 11 18
Indonesia ...................................... 0 21 46 82 60 81
Intia ...........................................01 13 73 85 89 - 98
Irlanti ................................................ 18 50 77 72 77
Islanti ...................................................... 5 11 30 00
Iso-Britannia.................................. 0 87 05 33 44 11
Italia ................................................. 02 66 76 44 00
Itävalta............................................. 05 17 07 50 04
Jordania............................................. 0 64 39 86 42
Kambodzha ........................................... 12 80 05 00
Kanada.......................................... 1 88 87 77 02 11
Kenia....................................................... 2 72 37 17
Kiina .............................................. 0 21 50 31 81 49
Kreikka .......................................... 0 80 11 11 11 16
Kroatia ............................................... 0 16 10 53 81
Kuwait..................................................... 2 45 41 78

Käyttäjäystävällistä tukea teknisiin kysy-
myksiin ja puhelimen käyttöön saat Sie-
mensin online-tuesta: 
www.my-siemens.com/customercare 
tai tämän käyttöoppaan luvusta Kysymyk-
siä ja vastauksia (s. 64).

Latvia ...................................................... 7 50 11 14
Libanon ................................................. 01 44 30 43
Libya ................................................ 02 13 50 28 82
Liettua................................................ 8 22 74 20 10
Luxemburg............................................ 43 84 33 99
Makedonia ........................................... 02 13 14 84
Malesia............................................ 03 21 63 11 18
Malta ..................................... 00 35 32 14 94 06 32
Marokko ............................................... 22 66 92 32
Mauritius ................................................ 2 11 62 13
Meksiko ...................................... 01 80 07 11 00 03
Norja..................................................... 22 70 84 00
Norsunluurannikko ............................... 80 00 03 33
Oman ......................................................... 79 10 12
Pakistan ........................................... 02 15 66 22 00
Portugali ............................................ 8 00 85 32 04
Puola................................................ 08 01 30 00 30
Qatar..................................................... 04 32 20 10
Ranska............................................. 01 56 38 42 00
Romania........................................... 02 12 04 60 00
Ruotsi................................................. 0 87 50 99 11
Saksa *......................................... 0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia...................................... 0 22 26 00 43
Serbia .............................................. 01 13 22 84 85
Singapore ............................................. 62 27 11 18
Slovakia ........................................... 02 59 68 22 66
Slovenia ............................................. 0 14 74 63 36
Suomi............................................... 09 22 94 37 00
Sveitsi .............................................. 08 48 21 20 00
Taiwan............................................. 02 25 18 65 04
Tanska .................................................. 35 25 86 00
Thaimaa............................................. 0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta .............................. 02 33 03 27 27
Tunisia ............................................... 0 71 86 19 02
Turkki ............................................ 0 21 65 79 71 00
Ukraina ......................................... 8 80 05 01 00 00
Unkari .............................................. 06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti ................................... 08 00 27 43 63
Venäjä.............................................. 09 57 37 29 52
Vietnam ................................................ 45 63 22 44
Viro ....................................................... 06 30 47 97
Zimbabwe............................................. 04 36 94 24

* 0,12 euroa/minuutti
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Puhelimen tiedot/huolto
Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus
Siemens ICM vakuuttaa, että tässä 
käyttöoppaassa kuvattu puhelin 
täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY 
(R&TTE) päävaatimukset ja muut 
asiaankuuluvat määräykset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
(DoC) on allekirjoitettu. Kopion alku-
peräisestä vakuutuksesta saa tarvit-
taessa Siemensin HelpDeskistä.

Tekniset tiedot
GSM Class: 4 (2W)
Taajuusalue: 880 ... 960 MHz
GSM Class: 1 (1W)
Taajuusalue: 1 710 ... 1 880 MHz
Paino: 97 g
Koko: 109 x 46 x 23 mm 

(85 ccm)
Käyttöjännite: 3,6V
Käyttölämpötila: -10 °C - 55 °C
Valmiusaika: 60 - 250 tuntia
Puheaika: 100 - 300 min.
SIM-kortti: 3,0V
SAR: 0,98W/kg*
*Koskee puhelinta sekä sen mukana 
toimitettua etu- ja takakuorta ja näp-
päimiä.

Käsittelyohjeita
• SIM-korttia on käsiteltävä yhtä 

huolellisesti kuin pankkikorttia. 
Älä taivuta tai naarmuta korttia tai 
altista sitä staattiselle sähkölle.

• Puhdista kortti kevyesti kostute-
tulla liinalla tai antistaattisella liinal-
la, älä käytä kemiallisia 
puhdistusaineita.

• Suojaa puhelinta kosteudelta ja 
iskuilta. Älä jätä puhelinta suoraan 
auringonvaloon.

• Poista akku, jos et aio käyttää 
puhelinta pitkään aikaan 
(yli kuukauteen).

• Akkujen kapasiteetti (s. 8).

Puhelimen tiedot
Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa 
muistiin siltä varalta, että puhelin tai 
SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän: 
SIM-kortin numero (kortissa):
..............................................................
Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero 
(akun alla):
..............................................................
Operaattorin asiakaspalvelun numero:
..............................................................

Katoaminen
Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota 
välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta 
korttiasi ei käytetä luvatta.
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Lisävarusteet
Perustarvikkeet
Li-Ion Battery (600mAh)
L36880-N4701-A112
Travel Charger
L36880-N4001-A103 (Euro)
Desk Top Charger
L36880-N4501-A101
Pöytälaturilla voit ladata puhelimen akun ja 
yhden vara-akun yhtä aikaa.
Headset PTT
L36880-N4001-A123
Car Charger
L36880-N4001-A108
Mobile Holder
L36880-N4501-A102
Mobile Holder Antenna
L36880-N4501-A103
Antenniautoteline, jossa on liitäntä ulkoiseen 
antenniin. Helppo käyttää nappikuulokkei-
den (Headset PTT) tai Car Kit Portable -au-
tosarjan kanssa.
Carry Set
L36880-N4701-A101
Sisältää vyöpidikkeen ja pidikkeen, jolla pu-
helin kiinnittyy esim. taskuun huomaamatto-
masti.
Basic Car Pack
L36880-N4501-A107
Autosarja, jonka avulla voit puhua kädet 
vapaina samalla kun puhelimesi latautuu.

CLIPit™ Covers
Vaihdettava etu- ja takakuori.
• Silver Magenta L36880-N5111-A100
• Silver Lemon L36880-N5111-A101
• Silver Orange L36880-N5111-A102
• Silver Horizon L36880-N5111-A103
• Silver Forest L36880-N5111-A104
• Silver Earth L36880-N5111-A105

Carrying Cases
• Leather Holster L36880-N4001-A154
• Belt Case L36880-N4801-A116
• Neoprene Case L36880-N4001-A155
• Grip Case L36880-N4501-A132
• Leather Case L36880-N4501-A131

Autovarusteet 
Car Kit Portable
L36880-N3015-A117
Kannettavassa autosarjassa on handsfree-
käyttö, sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä 
automaattinen vastaustoiminto. 
Kytketään savukkeensytyttimeen eli helppo 
vaihtaa autosta toiseen. 
Tuotteita saa alan liikkeistä tai Siemens-
verkkokaupasta Internet-osoitteessa: 

my-CLIPit™-palvelu koristelee C45-puheli-
mesi etu- ja takakuoren esim. omalla valo-
kuvallasi. Lisätietoja:
www.my-siemens.com/my-clipit

Siemensin alkuperäiset 
lisävarusteet

www.siemens.com/
mobilestore
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Persoonallinen puhelin
A50-puhelimessa on lukuisia toimin-
toja, joilla voit tehdä puhelimesta 
persoonallisen. Voit esimerkiksi vas-
taanottaa puhelimeesi logoja tai näy-
tönsäästäjiä tekstiviesteissä. A50-
puhelimeen voidaan myös lähettää 
soittoääniä tekstiviesteissä.

Siemensin City-sivustossa on suuri 
valikoima soittoääniä, näytönsäästä-
jiä ja logoja*.

City-sivusto on Internet-osoitteessa:

www.my-siemens.com/city
Sivustossa on myös luettelo niistä 
maista, joissa tämä palvelu on käy-
tössä.

Latausohjeet on annettu seuraavilla 
käyttöoppaan sivuilla:

Soittoäänet ............................s. 55
Näytönsäästäjä ......................s. 57
Logot* ..................................s. 57

* Logo on kuva, joka ladataan puheli-
men näytölle operaattorin nimen si-
jaan. Logo näkyy näytöllä koko ajan. 
Kuva on kuitenkin sidoksissa ope-
raattorin verkkoon, eikä näy yleensä 
silloin, kun puhelin hakee verkkoa si-
jainnin perusteella (esim. kun olet ul-
komailla ja puhelimesi käyttää toista 
verkkoa eli roaming-toimintoa).

A50-puhelimeen voit lisäksi valita so-
pivan etu- ja takakuoren värin tai 
vaikkapa luoda täysin persoonallisen 
A50:n JPEG-muodossa olevalla 
omalla kuvallasi. Puhelimen ulkonä-
ön saat muutettua helpoiten, kun va-
litset haluamasi kuvan kuvapankista. 
Voit luoda puhelimestasi sellaisen, 
kuin itse haluat.

Jos haluat ladata toisen T9-sanakir-
jan, jolla tekstiviestien kirjoitus käy 
nopeasti, löydät useita sanakirjoja ja 
asennusohjeita Internet-osoitteesta:
www.my-siemens.com/t9
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Takuu
Siemens Osakeyhtiö myöntää laitteel-
le 12 kuukauden takuun ostokuitissa 
näkyvästä myyntipäivästä lukien. 
Siemens Osakeyhtiö vastaa takuuaika-
na laitteessa ilmenevistä materiaali- ja 
valmistusvirheistä. Siemens Osakeyh-
tiö pidättää itsellään oikeuden korjata 
viallisen laitteen tai vaihtaa sen uuteen.
Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyt-
täjän huolimattomuudesta, tuotteen 
ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden, 
hoidon laiminlyönnistä aiheutuneet vi-
at. Takuun piiriin eivät kuulu myöskään 
takuun antajasta riippumattomista olo-
suhteista ja vahinkotapauksista (kuten 
puhelimen putoamisesta tai kastumi-
sesta) tai muiden kuin valtuutetun 
huollon suorittamista korjauksista ai-
heutuneet viat. Takuun antaja ei vastaa 
vioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen 
asennus- tai käyttöohjeiden vastaises-
ta tai muuten virheellisestä asennuk-
sesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle. 
Takuu ei koske kuluvia osia eikä sellai-
sia puutteita, jotka ovat laitteen arvon 
tai käyttöominaisuuksien kannalta vä-
häisiä. 
Myönnämme akuille kahdentoista (12) 
kuukauden takuun ostopäivästä lukien. 
Takuu kattaa tekniset viat mutta ei 
akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia 
kapasiteetin vähenemistä, esim. puhe- 
ja/tai valmiusajan väheneminen. 
Tämä takuu ei rajoita ostajan kulutta-
jansuojalain mukaisia oikeuksia.
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72 SAR
Tämä A50-puhelin täyttää Euroopan 
unionin (EU) käyttäjän terveyden 
suojaksi asettamat radiotaajuuksien 
raja-arvot.

Raja-arvot ovat osa kattavia direktii-
vejä, ja niiden perusteella määritel-
lään sallitut suurtaajuustasot, joille 
väestö voi altistua. Riippumattomat, 
tieteelliset järjestöt ovat koonneet 
direktiivit säännöllisten ja perusteel-
listen tutkimusten perusteella. Raja-
arvot ovat merkittäviä turvallisuuste-
kijöitä, jotka on suunniteltu koko vä-
estön suojaksi, iästä ja terveydenti-
lasta huolimatta.

Euroopan neuvoston suosittelemia 
raja-arvoja mitataan ominaisabsorp-
tionopeudella eli SAR-arvolla. Tämän 
puhelimen raja-arvo on 2,0 W/kg*. 
SAR-testit suoritetaan tavallisissa 
käyttöolosuhteissa. Puhelimen lähe-
tysteho on kaikilla testatuilla taajuus-
alueilla suurin mahdollinen, mutta 
sen todellinen SAR-taso on käytössä 
yleensä hyvin paljon maksimiarvoa 
pienempi, sillä puhelinta voidaan 
käyttää eri tehotasoilla. 
Puhelimen lähetysteho on vain niin 
suuri, että se pääsee verkkoon. Ylei-
senä ohjeena on, että mitä lähempä-
nä puhelin on tukiaseman antennia, 
sitä pienempi on puhelimen lähetys-
teho.

Ennen kuin puhelinmalli pääsee 
markkinoille, on todistettava, että se 
täyttää eurooppalaisten, radio- ja 
telepäätelaitteita koskevien R&TTE-
direktiivin vaatimukset 
(CE-merkintä).
Tämän direktiivin mukaan puhelimen 
on oltava terveydelle vaaraton ja tur-
vallinen sekä käyttäjälleen että ym-
päristössä oleville. Standardin  mu-
kaan tämän puhelimen korkein SAR-
arvo on 0,97W/kg. A50-matkapuheli-
men SAR-arvo löytyy Internetistä 
osoitteesta 
www.my-siemens.com
Vaikka eri matkapuhelinten SAR-ar-
vot voivat vaihdella paikasta riippu-
en, kaikki täyttävät kuitenkin radio-
taajuuksille altistumista koskevat 
EU-määräykset.

* Matkapuhelinten SAR-raja-arvo on yleensä 
2,0 wattia/kg (W/kg) keskiarvona 10 g ku-
doksia kohti. Raja-arvo sisältää tärkeän tur-
vamarginaalin, joka antaa väestölle lisäsuo-
jan ja on varmistuksena mittausvirheiden 
varalle. SAR-arvot voivat vaihdella kansal-
listen määräysten ja verkkotaajuuksien mu-
kaan. Muiden alueiden SAR-tietoja löytyy 
Internetistä osoitteesta 
www.my-siemens.com
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A
Äänenvoimakkuus (soittoääni) ...  55
Aiheluettelo (CB) .......................  44
Aika/hinta ...................................  47
Aika/päiväys ...............................  50
Ajan/päiväyksen asetus .............  50
Akkujen

Kapasiteetti ..............................  8
Akun huolto ...............................  59
Aloitussivu .................................  35
Aloitussivu (Internet) ..................  35
Asetukset

pelit ........................................  40
puhelin ...................................  57
verkko ....................................  59

Asetukset (profiili) ......................  51
Automaatt. pois päältä 
(puhelin) .....................................  50
Automaattinen näyttö 
(aika/päiväys) .............................  50
Automaattinen näyttö (CB) ........  44
Automaattinen vastaus 
(autossa) ....................................  61
B
Babysitter ............................  17, 58
Balloon Shooter (pelit) ...............  40
Bitmap .......................................  57
C
Car Kit (lisävaruste) ....................  62
CB-kielet ....................................  45
CB-palvelut ................................  44
City-sivusto ................................  70
CLIPit™ Cover .......................  5, 69
D
DTMF-koodien tallennus ...........  25
DTMF-koodit ..............................  16

E
Edellinen puhelu (aika/hinta) ...... 47
Ensisijainen verkko .................... 60
Erikoismerkit ........................ 19, 31
Esikatselu .................................. 41
Etukuori ..................................... 69
F
Faksi tekstiviestinä .................... 34
H
Hätäpuhelu ................................ 10
Headset ..................................... 61
Herätyskello ............................... 50
Hiljainen tila (profiili) ................... 51
Hinta-asetukset

automaattinen näyttö ............. 47
hinta/yksikkö .......................... 47
saapuvat puhelut .................... 47
tiliraja ...................................... 47
valuutta .................................. 47
yhteissumma ......................... 47

Hintanäyttö ................................ 47
Hintaraja ..................................... 47
I
IMEI-numero (laitetunnus) ......... 58
Info-palvelut (CB) ....................... 44
Internet (WAP) ........................... 35
Isot ja pienet kirjaimet .... 19, 31, 32
Isot kirjaimet .............................. 57
K
Kaikki puhelut (siirrot) ................ 48
Kaikki saapuvat (aika/hinta) ........ 47
Kaikki soitetut (aika/hinta) .......... 47
Käsittelyohjeita .......................... 68
Kasvokuva .................................. 26
Katoaminen, puhelin, 
SIM-kortti ................................... 68
Käyttöajat ..................................... 7
Käyttöönotto ................................ 6

Hakemisto
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Keinunäppäin
asetus ....................................  53
selitys ......................................  9

Kello ...........................................  50
Kieli (näyttö) ...............................  57
Konfiguraatio (verkko) ................  59
Kontrasti (näyttö) .......................  57
Koodeilla (tunnusluvuilla) ...........  11
Koputus .....................................  61
Kotiverkko ..................................  59
Kuoret ........................................  69
Kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus ......................  14
Kuvan lataus ..............................  41
Kuvat ja äänet ............................  30
L
Lähetä DTMF .............................  16
Lähtevien viestien 
luettelo (SMS) ............................  28
Laitetunnus (IMEI) .....................  58
Lataus ..................................  39, 70
Lataus (akku) ...............................  7
Lentokonetila .............................  52
Linja (2. puhelinnumero) ............  59
Linjan valinta ..............................  59
Lisävarusteet .............................  69
Lisävarusteet (asetukset) ..........  62
Lisävarusteet autoon .................  69
Logot .........................................  70
Loput yksiköt (aika/hinta) ...........  47
M
Melodian valinta ........................  55
Melody Manager .......................  42
Meluisa tila (profiili) ....................  51
Menetetyt puhelut 
(puhelutiedot) ............................  46
Merkkiäänet .........................  13, 56
Merkkiääni, soittoääni ................  55
Mikrofoni päälle tai pois .......  16, 24
Minuuttiääni ...............................  56

Muistipaikan numero ................. 25
Muistutus .................................. 13
my-CLIPit™ ................................ 69
N
Näppäilykieli ............................... 58
Näppäilykieli (SMS) .................... 31
Näppäinäänet ............................. 56
Näytönsäästäjä .......................... 57
Näyttö

isot kirjaimet .......................... 57
kontrasti ................................. 57

Näyttö (asetukset) ..................... 57
Näyttösymbolit .......................... 63
Neuvottelu ................................. 15
Normaali tila (profiili) .................. 51
Numeronäytönesto .................... 61
O
Omat numerot ........................... 18
Ominaisabsorptionopeus ........... 72
Operaattori (luettelo) .................. 59
P
Päälle, puhelin ............................ 10
Päiväysmuoto ............................ 50
Pelit ............................................ 40
Perusasetusten palautus ........... 58
Pikahaku (verkko) ....................... 58
Pikavalinta .................................. 53
Pikavalintanäppäin ..................... 54
Pikavalintanumero ...................... 54
PIN

näppäily .................................. 10
vaihtaminen ........................... 11
virhe ....................................... 66

PIN 2 .......................................... 11
Pitoon asettaminen, puhelu ....... 15
Pois päältä, puhelin .................... 10
Poista kaikki (siirrot) ................... 49
Poista listat ................................ 46
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