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Turvallisuus Ohje vanhemmille
Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä!
Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen
käyttöön voi liittyä!
Noudata paikallisia ohjeita ja
määräyksiä matkapuhelinta
käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on
matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.
Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten
kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen
ja sydämentahdistimen välisen
etäisyyden on oltava vähintään
20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa
vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.
SIM-kortti voidaan irrottaa.
Varo! Pidä se nielaisuvaaran
takia lasten ulottumattomissa.

Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi
saattaa vaurioitua käytettäessä
korkeampaa jännitettä.
Soittoääni (s. 62), merkkiäänet
(s. 63) ja kaiutin-toiminteen ääni
kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä
puhelinta korvaa vasten, kun se
soi tai kun kaiutin-toiminne
(s. 17) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.
Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa
tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita.
Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.
Puhelimen saa avata vain akun
(100 % elohopeavapaa) tai SIMkortin vaihtoa varten. Akkua ei
saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.
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Huomaa myös:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.
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Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin,
radioihin ja tietokoneisiin.
Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin
vältät mahdolliset terveyshaitat
ja laitevauriot ja varmistat, että
puhelin täyttää kaikki olennaiset
vaatimukset.
Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on
käytetty epäasianmukaisesti!
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Puhelimen yleiskuva
Puhelimen
yleiskuva
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Sisäinen antenni

Kaiutin
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Näytön symbolit
Verkon voimakkuus/GPRS
käytettävissä/akun varaus.

Soittonäppäin A
Näytöllä näkyvään numeroon tai henkilön nimellä
soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa
viimeisimpien puheluiden
näyttö.

_ ª

g

Operaattori
01.10.2002
12:30
Pelaa...
Valikko

* Pitkä painallus
Valmiustilassa:
Kaikki merkkiäänet päälle/
pois (katso myös s. 82).
Mikrofoni
Toisella puolella.

B Päälle/Pois/Lopeta
Lyhyt painallus:
Puhelun/toiminnon lopetus tai paluu valmiustilaan.
Valikoissa paluu edelliselle
tasolle.
Pitkä painallus:
Puhelin päälle tai pois.
Valikoissa paluu valmiustilaan.

# Pitkä painallus
Valmiustilassa: Näppäinlukitus päälle tai pois.

Laitteiden liitäntäkohta
Liitäntä laturille,
kuulokkeelle jne.
Valintanäppäin ylös/alas
Painallus alas: Puhelinluettelon
avaus (valmiustilassa).
Pitkä painallus ylös: Ääniohjauksen käynnistys (valmiustilassa).
Painallus ylös: Äänenvoimakkuuden säätö (puhelun aikana).
Ylös/alas asetukseen.
Valikoiden ja luettelojen selaus
ylös/alas.

Älä pidä puhelinta kuoren
yläpuolelta tarpeettomasti,
sillä se huonontaa kuuluvuutta.

_ ª

g

Operaattori
01.10.2002
12:30
Pelaa...
Valikko

Valintanäppäin (vasen/oikea)
Näytöllä näkyvä toiminto, joka
näkyy harmaalla taustalla
tekstinä tai symbolina, valitaan
painamalla selausnäppäintä
vasemmalle tai oikealle.
Valmiustilassa toiminto on
(tehdasasetus):
§Pelaa...§ tai esim.
} (SIM-palvelut) ja
§Valikko§ (Päävalikko).
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Käyttöönotto

Käyttöönotto Kotelon etu- ja takakuori sekä näppäimistö (CLIPit™-kuoret, my-CLIPit™: s. 14
ja s. 95) on helppo vaihtaa muutamassa sekunnissa - eikä työkaluja tietenkään
tarvita. Sulje puhelin ensin.
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Paikalleen asetus

Irrotus

Ohje
Puhelimen näytön ja etukuoren näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo.
Irrota suojakalvot ennen kuin asetat kuoren paikalleen. Joissakin tapauksissa tästä syntyvä staattinen lataus voi muuttaa näytön reunojen väriä, joka tasoittuu itsestään 10 minuutin
kuluessa.
Puhelinta ei saa käyttää ilman etukuorta, ettei näyttö vaurioidu. Sulje puhelin ennen
etukuoren vaihtoa.
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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
pienempi osa erilleen ja poista
mahdolliset muoviosat.
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• Paina uraa n, ja irrota kansi vetämällä sitä nuolen suuntaan o.

7

• Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta alaspäin (varmista, että
viisto kulma on asetettu oikein r).
Työnnä kortti sisään kevyesti
painaen vastimeen saakka ja
lukitse s.

s
r

o
n
• Aseta akku puhelimeen ylhäältä
sivusuunnassa t ja paina alas u,
kunnes se loksahtaa paikalleen.
• Paina lukitusta nuolen suuntaan
p, nosta akkua sivusta q, käännä
ylöspäin ja irrota.

u
t

q

p
• Aseta kansi puhelimeen ja paina
kantta alas, kunnes se loksahtaa
paikalleen.
Ohje
Sulje puhelin ennen kuin irrotat akun!
Puhelin tukee vain 3-volttisia SIM-kortteja.
Jos käytät vanhempaa SIM-korttia, ota
yhteys operaattoriisi.
Toiminnot ilman SIM-korttia............... s. 81

C55 Tuna suomi, A31008-H5600-A7-3-7319 (2. huhtikuuta 2003, 16:25)

8

Käyttöönotto

Lataus

Lataussymbolia ei näy

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen
pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään
puhelimeen. Symboli tulee näkyviin
2 tunnin kuluessa. Tyhjä akku latautuu täyteen 3-4 tunnissa.
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Käytä ainoastaan toimitukseen
kuuluvaa laturia!
Näytön symbolit käytön aikana
Latauksen määrä käytön aikana
(tyhjä-täysi):

h

a
Näytön symbolit latauksen aikana

Latausaika
Tyhjä akku latautuu täyteen noin
2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila
on 5 °C - 40 °C (jos lämpötila on 5 °C
rajan yli/ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla). Verkkolaitteessa
olevaa jännitettä ei saa ylittää.
Akku on ladattava ja lataus purettava
vähintään viisi kertaa, että akku toimii tehokkaasti.

d

g

Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Latauksen määrä näkyy
oikein vain keskeytymättömän latauksen tai latauksen purkamisen
jälkeen. Tämän takia akkua ei saa
poistaa tarpeettomasti. Latausta ei
myöskään kannata lopettaa tarpeettomasti liian aikaisin.
Ohje
Laturi lämpene, kun sitä käytetään pitkään.
Tämä on tavallista ja vaaratonta.
Käyttöaika ......................................... s. 82
Akkujen kapasiteetti ......................... s. 80
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Johdanto
Johdanto

Käyttöohje
Puhelimen toimintoja kuvataan
seuraavilla symboleilla:
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J

B
A

G
H
§§Valikko§

L

Numeroiden tai kirjainten
näppäily.

9

Paina seuraavia puhelimen
näppäimiä:

n

_

g
Operaattori
01.10.2002
12:30
Pelaa...

Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.

Valikko

Soittonäppäin.
Selaus painamalla
valintanäppäintä ylhäältä/
alhaalta.

§Valikko§

Paina valmiustilassa (Standby)
valintanäppäimen oikeaa puolta.

Toiminnon valinta painamalla valintanäppäimen vasenta/oikeaa puolta.
Toiminnon kuvaus.
Operaattorikohtainen toiminto. Saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Avaa valikko.

o

Puh.luettelo
] Viestit
Puhelutiedot
Valitse

Valintanäppäimet
Toimintojen haku neuvotaan käyttöohjeessa kohta kohdalta lyhyesti.
Esimerkiksi vastaamattomien puheluiden luettelo haetaan seuraavasti:
§Valikko§KPuhelutiedot
KVastaam. puhelut

F

Selaa kohtaan
Puhelutiedot.
Selaa luetteloa alaspäin painamalla valintanäppäintä alhaalta.
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Johdanto
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p

Viestit
Z Puhelutiedot
Ryhmät

r

Näytä
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Valitse

§Valitse§

Paina.
Avaa Puhelutiedot-alavalikko
painamalla valintanäppäimen
oikeaa puolta.

q

Vastaam. puhelut
Vastatut puhelut
Soitetut puhelut

F

Paina.
Avaa Vastaam. puhelut
-luettelo painamalla
valintanäppäimen
oikeaa puolta.

Lisätoim

Selaa haluamaasi
kohtaan.
Selaa alaspäin painamalla
valintanäppäintä alhaalta.

s

Valitse

§Valitse§

+35891234567
Toimisto
Jonna

+35891234567
Toimisto
Jonna
Näytä

§Näytä§

Lisätoim

Paina.
Paina valintanäppäimen
vasenta puolta, näytöllä näkyy
puhelinnumero, päiväys ja
kellonaika.

t

Toimisto
+35891234567
01.10.2002
12:30 1x
Puhelu

OK
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Puhelin päälle tai pois/PIN
Puhelin
päälle tai
pois/PIN

Kytkeminen päälle/pois

B
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Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroisella PIN-koodilla.

J

Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä (koodi näkyy tähtinä, korjaa
painamalla §Poista§).
Syötä PIN:
****
Poista

§OK§

Valmiustila

Puhelin kytketään päälle
tai pois painamalla Päälle/
Pois/Lopeta-näppäintä
pitkään.

PIN-koodin näppäily

OK

Vahvista koodi painamalla
valintanäppäimen oikeaa
puolta.
Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

11

_

g
Operaattori
01.10.2002
12:30
Pelaa...

Valikko

Kun operaattorin nimi/logo näkyy
näytöllä, puhelin on valmiustilassa ja
käyttövalmis.
Ohje
_

Vastaanottosignaali ............ s. 86

} SIM-palvelut (valinnainen) ...... s. 85
§Pelaa...§ ............................................ s. 40
§SOS§ ................................................. s. 81
Vaihda PIN ........................................ s. 12
Ongelmia SIM-kortin kanssa ............. s. 83
SIM-kortin lukituksen avaus .............. s. 13
Verkon valinta ................................... s. 74
Näytönsäästäjä päälle/pois ............... s. 60
Kontrastin asetus .............................. s. 61
Kellon asetus..................................... s. 66
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Turvallisuus Puhelin ja SIM-kortti on suojattu
useilla tunnusluvuilla (koodeilla)
luvattoman käytön estämiseksi.
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Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa,
kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

§Valitse§

J

Paina.
Näppäile PIN-koodi.

§OK§

Vahvista koodi.

§Vaihda§

Paina.

§OK§

Vahvista.

PIN

SIM-kortin tunnusluku (henkilökohtainen tunnusluku).

Vaihda PIN

PIN2

Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseen,
jonka muistat helposti.

PUK
PUK2

Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukitut
SIM-kortit.

J

Näppäile nykyinen PIN.

§OK§

Paina.

Puhelin- Suojaa puhelinta. Annetaan itse
koodi
ensimmäisten turva-asetusten
yhteydessä.

J , §OK§ Näppäile uusi PIN.

§Valikko§KAsetuksetKTurvallisuus
KValitse toiminto.

Vaihda PIN2

Tunnusluvut
PIN-käyttö
PIN-koodia kysytään yleensä aina,
kun puhelin avataan. PIN-kysely
voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta
luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois käytöstä.

J , §OK§ Toista uusi PIN.

(Näkyy vain, kun PIN 2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa Vaihda PIN.
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Turvallisuus
Vaihda puh.koodi

Avausvarmistus

Näppäile (4-8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon (esim.
Babysitter, s. 20) yhteydessä. Sama
koodi pätee kaikkiin toimintoihin.

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan
käytössä (s. 12), puhelimen avaus
on varmistettava.

Jos koodi on näppäilty väärin kolme
kertaa peräkkäin, puhelin lukkiutuu.
Ota tällöin yhteys Siemens
HelpDeskiin (s. 91).
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Avausvarmistuksen ansiosta puhelin
ei kytkeydy päälle vahingossa, esim.
laukussa tai lentokoneessa.

B

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 PUKkoodisi (MASTER PIN), ota yhteys
operaattoriisi.
Ohje
Näytönsäästäjä ................................. s. 60
Näppäinlukitus .................................. s. 63
Muita turva-asetuksia........................ s. 72

Pitkä painallus.

Kytketäänkö virta päälle?
OK

Paluu

§OK§

Paina. Puhelin kytkeytyy
päälle.

§Paluu§

Paina tai älä tee mitään.
Puhelimen avaus keskeytyy.
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Oma puhelin

Oma puhelin Puhelimessa on useita toimintoja,
jotka voit räätälöidä itsellesi sopiviksi.

Soittoäänet
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Voit määrittää eri soittajaryhmille tai
tapahtumille omia soittoääniä
(s. 62).
Soittoääniä hallitaan Sound Managerilla (s. 44).

Logo, Näytönsäästäjä,
Animaatio
Voit määrittää seuraavat toiminnot
tyyliisi sopiviksi:
Puhelin päälle
Puhelimen avauksen yhteydessä
näkyvän kuvan valinta ja tervehdystekstin kirjoitus (s. 60).
Näytönsäästäjä
Näytönsäästäjä voi olla analoginen
kello tai valitsemasi kuva tai animaatio (s. 60).
Logo
Valitse haluamasi kuva, joka näkyy
operaattorin logon/nimen asemasta
näytöllä (s. 60).

Mistä niitä saa?
Lisää soittoääniä, logoja ja näytönsäästäjiä voit tilata Internetistä ja
vastaanottaa tekstiviestinä (SMS):
www.my-siemens.com/finland

Siemensin City-sivusto
Paljon sovelluksia, pelejä ja matkapuhelinpalveluja (esim. soittajan kuvan näyttö (s. 24)) saat Citystä:
www.my-siemens.com/finland
Siemensin City-sivustossa on luettelo niistä maista, joissa nämä palvelut
ovat saatavissa.

CLIPit™-kuoret
Siemensin City-sivustossa voit valita
puhelimeesi värikkäät etu- ja takakuoret. Voit myös luoda puhelimestasi täysin persoonallisen omalla
kuvallasi:
www.my-siemens.com/my-clipit

Oma valikko
Omaan valikkoosi voit koota ne toiminnot, puhelinnumerot ja WAPsivustot, joita käytät usein (s. 57).
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Soittaminen
Soittaminen

Numeron valinta

Uudelleenvalinta

Puhelimen on oltava päällä
(valmiustilassa).

Viimeksi valitun puhelinnumeron
valinta:

J
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A

Näppäile puhelinnumero
(aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).
§Poista§ Lyhyt painallus
poistaa edellisen merkin,
pitkä painallus koko puhelinnumeron.
Paina soittonäppäintä.
Puhelin soittaa näytöllä
näkyvään numeroon.

Puhelun lopetus

B

Paina Lopeta-näppäintä
lyhyesti. Puhelu loppuu.
Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli
on katkaissut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden
säätö

E
G

Valintanäppäimellä (ylös)
säädetään äänenvoimakkuutta (mahdollista vain
puhelun aikana).
Äänenvoimakkuuden
säätö.

Käytössä olevan autosarjan äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

A

Paina soittonäppäintä
kahdesti.

Muiden aikaisemmin valittujen
puhelinnumeroiden valinta:

A

Paina soittonäppäintä
kerran.

A

... painamalla
soittonäppäintä.

G

Etsi numero luettelosta ja
valitse numero ...

Ohje
Puhelinnumeron tallennus .... s. 21
§Lisätoim Puhelutiedot..................... s. 29
§Pito Vuorottelu/neuvottelu............... s. 18
yvalikko§ Puheluvalikko .................. s. 19
§Siirto§ Soitonsiirto asetettu ............... s. 64
§Kaiutin§ Kaiutin................................. s. 17
Äänivalinta......................................... s. 25
Ulkomaansuuntanumerot .................. s. 86
Näppäinlukitus................................... s. 63
Puhelinnumeromuistio....................... s. 84
Mikrofoni kiinni .................................. s. 19
Numeronäytönesto päällä/pois.......... s. 64
Lähetä DTMF .................................... s. 83
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Soittaminen
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Jos numero on varattu
Jos numero on varattu tai siihen ei
saada yhteyttä verkko-ongelmien
takia, valittavana on operaattorista
riippuen seuraavat vaihtoehdot.
Nämä toiminnot keskeytyvät, jos
puhelu saapuu tai jos puhelimella
tehdään muita toimintoja.
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Tee näin

Automaattinen uudelleenvalinta
§Aut. val.§

Tai näin

Paina. Numeroon soitetaan automaattisesti tietyin väliajoin 15 minuutin
ajan. Lopetus:

B Lopeta-näppäin.

Takaisinsoit.

L

§Takaisinsoit.§
Paina. Puhelin soi, kun varattu numero vapautuu.
Soita numeroon soittonäppäimellä.
Tai näin

Muistutus
§Muistut.§

Paina. Merkkiääni muistuttaa 15 minuutin päästä
siitä, että numero on valittava uudelleen.

Puheluun vastaaminen
i
+35891234567

Vastaa

Hylkää

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Saapuva puhelu keskeyttää
muut toiminnot.
§Vastaa§

Paina.

Tai

A

Paina.

Soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä. Jos numero on puhelinluettelossa, näytöllä näkyy soittajan nimi.
Kellon kuvan sijaan näytöllä voi lisäksi näkyä kuva tai animaatio, jos sellainen on asetettu (s. 24).
Ohje
Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
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Soittaminen
Puhelun hylkäys
§Hylkää§

§Kaiutin§

Paina.

Tai
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B

Paina lyhyesti.

17
Kaiutin pois päältä.

Ohje
Kaiutin on ehdottomasti kytkettävä pois
päältä, ennen kuin laitat puhelimen korvaa
vasten. Näin vältät kuulovauriot!
yvalikko§ Puheluvalikko .................. s. 19

Ohje
Vastaamattomat puhelut............. s. 29
Puheluun vastaaminen millä tahansa
näppäimellä ...................................... s. 63

Puhelun asetus pitoon

Kaiutin

yvalikko§ Avaa puheluvalikko.

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.
_

v

g

Jonna

Kaiutin

v

< valikko

§Kaiutin§

Ota kaiutin käyttöön.

§Kyllä§

Kytke päälle.
_

Kaiutin

G

Voit soittaa toiseen numeroon
puhelun aikana.
Pito

Aseta meneillään oleva
puhelu pitoon.
_
g
Puhelu pidossa
Paluu

Valitse toinen puhelinnumero
(myös puhelinluettelosta: F ).

Kun toinen puhelu on yhdistynyt:
yvalikko§ Avaa puheluvalikko.

g

< valikko

Äänenvoimakkuuden
säätö.

Vuorottelu Vuorottele molempien
puheluiden välillä.
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Soittaminen

Koputus/vuorottelu

L

Palvelu on operaattorin tarjoama ja
saattaa vaatia rekisteröinnin ja puhelimen lisäasetuksia (s. 64).

§Hylkää§

Meneillään olevan puhelun aikana
kuuluva koputus on merkki odottavasta puhelusta. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

Tai
§Siirto§

Uuteen puheluun vastaaminen
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Uuden puhelun hylkäys

§Vuorott.§

Vastaa uuteen puheluun
ja aseta meneillään oleva
puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä
edellä esitettyjen ohjeiden mukaan.

Meneillään olevan puhelun lopetus:

B

§Kyllä§

Paina. Puhelin kysyy
haluatko palata pidossa
olevaan puheluu.
Paluu pidossa olevaan
puheluun.

Tai
§Ei§

Pidossa oleva puhelu
lopetetaan.

Hylkää uusi puhelu.
Soittaja kuulee varattuäänen.
Jos tämä asetus on päällä,
uusi puhelu siirtyy esim.
vastaajaan (siirron asetus,
s. 64).

Meneillään olevan puhelun
lopetus

B

Lopeta meneillään oleva
puhelu.

§Vastaa§

Vastaa uuteen puheluun.
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Neuvottelu

L

19

Puheluvalikko

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 osapuolelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue
seuraavia toimintoja, tai niiden käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.

Seuraavat toiminnot voidaan valita
vain puhelun aikana:

Ensimmäinen puhelu on yhdistetty:

Pito

(s. 18)

yvalikko§ Avaa valikko ja valitse Pito.
Meneillään oleva puhelu
asetetaan pitoon. Valitse
uusi numero. Kun uusi
yhteys on muodostettu ...

Mikrofoni

yvalikko§ ... avaa valikko ja valitse
Neuvottelu. Pidossa oleva
puhelu liitetään neuvotteluun.

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

Kaiutin

(s. 17)

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on liitetty mukaan
(enintään 5 osallistujaa).

Neuvottelu (s. 19)

Lopetus

B

Lopeta kaikki neuvottelun
puhelut yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

yvalikko§ Avaa valikko.
Vuorottelu (s. 18)

Äänenvoi- Kuulokkeiden äänenvoimakmakk
kuuden säätö.
Aika/hinta Puhelun aikana näkyy käytetty puheaika ja puhelun hinta
(mikäli asetettu, s. 30).
Lähetä
DTMF

(s. 83)

Soitonsiir- Ensimmäinen ja toinen puheto
lu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
L
Päävalikko Paluu päävalikkoon.
Puhelun
tila

Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun
osallistujat).
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Soittaminen
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Babysitter
Voit soittaa vain yhteen puhelinnumeroon.

D

Paina valintanäppäimen
oikeaa puolta pitkään.
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Päällä

§Valikko§KAsetuksetKTurvallisuus
KBabysitter
§Valitse§
Paina.

J

Näppäile puhelinkoodi:

Aseta (4-8-numeroinen)
puhelinkoodi itse ensimmäisen
kyselyn yhteydessä.
Kirjoita puhelinkoodi ehdottomasti
muistiin!
§OK§

Vahvista koodi.

§Vaihda§

Paina.

Q/J
§OK§

Valitse puhelinnumero
puhelinluettelosta (s. 21)
tai näppäile se.
Babysitter on käytössä.

Pois

#
J

Paina pitkään.
Näppäile puhelinkoodi.

§OK§

Vahvista koodi.

§Vaihda§

Paina.

§OK§

Babysitter on pois käytöstä.

Ohje
Puhelinkoodin vaihto......................... s. 13
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Puh.luettelo
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Puh.luettelo Voit tallentaa puhelinluetteloon niiden henkilöiden puhelinnumerot ja
nimet, joille soitat usein. Numeroon
on helppo soittaa valitsemalla vain
vastaanottajan nimi. Kun puhelinnumero on tallennettu nimellä, nimi
näkyy näytöllä, kun kyseinen henkilö
soittaa. Yhteenkuuluvat tärkeät puhelinnumerot voit tallentaa ryhmään.

<Uusi tieto>

F

Valitse

J

Ryhmä:
Esiasetus: Ei ryhmää
§Vaihda§

Puhelinluettelotietoja voidaan koota ryhmiksi
(s. 26), esim:
VIP, Vapaa-aika, Toimisto,
Perhe

Muistipaikka:
Esiasetus: SIM

Avaa puhelinluettelo
(valmiustilassa).
<Omat numerot>
<Uusi tieto>
<Ryhmä>

D
G

21

Valitse <Uusi tieto>.
Valitse tietokentät.
Näppäile seuraavat tiedot. Merkkien suurin
mahdollinen määrä näkyy
näytön yläreunassa.

Numero:
Näppäile puhelinnumero aina
suuntanumeron kanssa.

Nimi:
Näppäile nimi (Tekstin kirjoitus,
s. 22).

§Vaihda§

Muistipaikan valinta: SIM,
SIM suojattu tai Puhelin
(s. 23).

Tiedon nro:
Kaikille tiedoille annetaan automaattisesti järjestysnumero, jolla se voidaan valita (s. 22).
§Vaihda§

Muuta järjestysnumero.

§Tallenna§ Paina. Uusi tieto tallennetaan.
Ohje
<Ryhmä> .......................................... s. 28
<Omat numerot> .............................. s. 83
§+Lista§ Ulkomaansuunta .................. s. 86
Animaation lisääminen ...................... s. 24
Äänivalinta......................................... s. 25
Palvelunumerot ................................. s. 84
Tallenna DTMF ................................. s. 83
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Puh.luettelo

Tekstin kirjoitus
Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes
haluttu merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.
2 Yksi lyhyt painallus: a-kirjain,
kaksi painallusta: b-kirjain jne.
Nimet kirjoitetaan automaattisesti isolla alkukirjaimella.
Pitkä painallus: Numerot.
Ä, ä/1-9
Å, Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten perässä.
§Poista
Lyhyt painallus poistaa kohdistinta edeltävän merkin.
Pitkä painallus poistaa koko
nimen.
Kohdistimen siirto (eteen/
G
taakse).
Lyhyt painallus: Vaihto: abc,
Abc, T9abc, T9Abc, 123.
Näppäilytila näkyy näytön
ylärivillä.
Pitkä painallus: Kaikki
näppäilytavat näkyvät näytöllä.
Lyhyt painallus: Erikoismerkit
(s. 80).
Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 83).
Yksi/useampi painallus:
.,?!@/&~+-:
Pitkä painallus: 0
Välilyönti. Vain T9:ssä: Kaksi
painallusta: Rivinvaihto.

#

*

0

1

Soittaminen/tiedon haku

F Avaa puhelinluettelo.

J/G Valitse nimen alkukirjain

A

ja/tai selaa.

Soita numeroon.

Soittaminen tiedon
numerolla
Kaikille puhelinluettelon uusille
puhelinnumeroille annetaan automaattisesti järjestysnumero.

J

#

A

Näppäile järjestysnumero
(valmiustilassa).
Paina.
Paina.

Tiedon muuttaminen

tieto puhelinluetG Valitse
telossa.

§Lisätoim§ Paina ja valitse Vaihda.

haluamasi tietoG Valitse
kenttä.

J

Tee muutokset.

§Tallenna§ Paina.
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Puh.luettelo
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Puhelinluettelo-valikko

Muistipaikka:

§Lisätoim

Avaa valikko.

Näytä

Tiedon näyttö.

Voit siirtää tiedon puhelinluettelosta
toiseen muistipaikkaan (Tiedon
muuttaminen, s. 22).

Vaihda

Tiedon näyttö muokkausta
varten.

Uusi tieto Uuden puhelinluettelotiedon
näppäily.
Poista

Tiedon poisto puhelinluettelosta.

Poista
kaikki

Muistipaikan valinta. Kaikkien
tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Äänivalinta

Tiedon valinta äänivalinnalla
(s. 25).

Lähetä
SMS...

tietona: Puhelinluettelotiedon
lähetys vastaanottajalle käyntikorttina (vCard).
tekstinä: Puhelinluettelotiedon lähetys tekstiviestinä
(SMS).

Animaatio

Yksilöllisen animaation määritys puhelinnumerolle (s. 24).

Kapasiteetti

Enimmäismuisti ja vapaa
muistitila seuraaville: SIM, SIM
suojattu, Puhelimen muisti,
Animaatiot, Äänivalinta.

SIM (vakio) ¢
SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös
toisessa GSM-puhelimessa.
SIM suojattu ¡
L
Erikois-SIM-kortille voidaan tallentaa suojattuja puhelinnumeroita.
Niiden käyttö vaatii PIN 2 -koodin
(s. 12).

Puhelin v
Puhelinluettelotiedot tallentuvat
puhelimen omaan muistiin, kun SIMkortin kapasiteetti on täynnä.
Symbolit, kun tieto on auki
¢, ¡, v
Muistipaikka (s. 23)
›
Kuva (s. 24)
Å,Ã,Ä,Ç Ryhmät (s. 26)
°
Äänivalinta (s. 25)
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Puh.luettelo

24

Animaation lisääminen

Animaation poisto/vaihto

Voit lisätä puhelinnumeroihin yksilöllisiä animaatioita. Animaatio näkyy näytöllä, kun numerosta soitetaan.

Puhelinnumeroon lisätty animaatio
voidaan poistaa tai vaihtaa.
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Animaation lisääminen

F
G

§Valitse§

Valitse tieto.

§Poista

G

Valitse o Animaatio.
Voit valita Omat animaat.
tai Omat kuvat.
Valitse Animaatio.

§Lataa§

Esikatselu (s. 42) avautuu
ja animaatio näkyy näytöllä.

§Valitse§

Animaatio lisätään puhelinnumeroon ja puhelinluettelossa numeron
kohdalla näkyy symboli
›.

Valitse puhelinluettelosta
tieto, jonka kohdalla on
symboli ›.

§Lisätoim§ Paina.

Avaa puhelinluettelo.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
§Valitse§

G

Tai
§Valitse§

Valitse p Animaatio.

Animaatio poistetaan
varmistuskyselyn jälkeen.
Nykyinen animaatio
näkyy näytöllä.

Ohje
Animaatiot voivat olla myös vain kuvia.
Yksi animaatio voidaan valita useammalle
puhelinnumerolle.
Kuvien/animaatioiden lisääminen...... s. 43
Siemensin City-sivusto...................... s. 14
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Puh.luettelo
Äänivalinta
Puhelinnumeroon voidaan soittaa
sanomalla vastaanottajan nimi.
Puhelimeen voidaan tallentaa jopa
20 äänivalintaa tai -komentoa (s. 50)
(ei SIM-kortille!).
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Äänitys

F
G

Avaa puhelinluettelo.
Valitse tieto.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
Äänivalinta Valitse ja vahvista
painamalla §Kyllä§.

§Aloita§

Aloita äänitys.

Puhelimesta kuuluu lyhyt äänimerkki. Sano nyt nimi ja toista se, kun kuulet äänimerkin ja näet näytöllä ilmoituksen. Äänimerkki vahvistaa
äänityksen, joka tallennetaan automaattisesti.

°

Puhelinluettelossa olevien äänivalintatietojen
symboli.

25

Äänivalinnan käyttö

E

Pitkä painallus. Aloita äänivalinta (valmiustilassa).

Soita numeroon sanomalla vastaanottajan nimi.
Ohje
Meluisa ympäristö voi haitata äänen
tunnistusta.

Äänityksen poisto/uusinta
Puhelinluettelotiedon äänivalinta
voidaan poistaa tai se voidaan uusia.

F
G

§Lisätoim

G
§Poista

Avaa puhelinluettelo.
Valitse tieto, jolle on
asetettu äänivalinta.
Avaa valikko.
Valitse p Äänivalinta.
Paina. Poista äänivalinta
painamalla §Kyllä§. Puhelinluettelotieto säilytetään.

Tai
§Valitse§

Voit nyt kuunnella tai
uusia äänityksen.
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Ryhmät

Puhelinluettelon tietoja on helpompi
käsitellä, kun ne järjestetään ryhmiin
esim.: VIP, Vapaa-aika, Toimisto, Perhe
§Valikko§KRyhmät
KValitse toiminto.
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Voit lähettää saman tekstiviestin
(SMS) kaikille ryhmän jäsenille.
Jokainen tekstiviesti (SMS) laskutetaan erikseen!
Valitse ryhmä (ryhmänimen jäljessä näkyy tietojen lukumäärä).
Å VIP
Ã Vapaa-aika
Ä Toimisto

(6)
(9)
(12)
Valitse

§Valitse§

J

A
A

L

Ryhmäpuhelu

Ryhmäviesti

G

Jokainen lähetys on vahvistettava
erikseen. Näin voit halutessasi jättää
viestin lähettämättä jollekin ryhmän
jäsenelle.

Paina. Ryhmä vahvistetaan ja tekstiviestieditori
avautuu.
Kirjoita viesti.
Paina. Ensimmäinen vastaanottaja näkyy näytöllä.
Paina. Tekstiviesti lähetetään.

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 ryhmän
jäsenelle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi (toimintoa varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä).

G

Valitse ryhmä.

G

Valitse ne henkilöt, joille
haluat soittaa.

§Valitse§

§Vaihda§

Paina. Ryhmän jäsenten
luettelo näkyy näytöllä.

Paina. Valitse tai poista
henkilö.

o Anna
p Jonna
p Laura
Vaihda

OK
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Ryhmät
§OK§
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A

Vahvista valinta.
Ensimmäiselle henkilölle
soitetaan. Kun puhelu on
yhdistynyt, se asetetaan
pitoon.
Jatka valitsemalla seuraavat henkilö, kunnes kaikille on soitettu (enintään
5 puhelua, operaattorista
riippuen).

§Lisätoim§ Avaa valikko, ja voit esimerkiksi yhdistää pidossa
olevat puhelut neuvottelupuheluksi.

v

Ã (2)

Pito

Puhelun asetus pitoon, kun
neuvotteluun valitaan uusi
osallistuja.

Mikrof.
päällä

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

Kaiutin

Lisätoim

Ryhmäpuhelu-valikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Valitse

Nykyisen tiedon valinta.

Ohita

Seuraavan numeron ohitus.

Neuvottelu

Pidossa olevien puheluiden
yhdistäminen neuvotteluksi
(s. 19).

Vuorottelu

Uuteen puheluun vastaaminen ja samalla meneillään
olevan puhelun asetus pitoon (s. 18).

Ääni kaiuttimen kautta.

Äänenvoimakk

Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätö.

Aika/hinta

Puhelun aikana näkyy tähän asti käytetty puheaika
ja (mikäli asetettu, s. 30)
puheluiden hinta.

Lähetä
DTMF

(s. 83)

Jonna
Seura.: Laura

Valitse

27

Soitonsiirto Ensimmäinen puhelu yhdisL
tetään toiseen puheluun.
Oma puhelusi lopetetaan.
Päävalikko

Paluu päävalikkoon.

Puhelun tila Kaikkien pidossa olevien ja
meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistujat).
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Ryhmät
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Asetukset

Ryhmävalikko

§Valikko§KRyhmätKAsetukset
Å VIP
Ã Vapaa-aika
Ä Toimisto
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Uusi nimi

G

§Lisätoim
(6)
(9)
(12)

Valitse

Valitse ryhmä.

§Uusi nimi§§ Nimeä ryhmä uudelleen.
§Valitse§

Ryhmän jäsenet näkyvät
näytöllä.
<Uusi tieto>
Jonna
Laura
Näytä

<Uusi tieto>

§Näytä§

Näytä

Tiedon näyttö.

Vaihda

Tiedon avaus muokkausta
varten.

Uusi tieto

Uuden jäsenen lisäys.

Poista

Tiedon poisto ryhmästä.
Tieto säilyy puhelinluettelossa.

Poista
kaikki

Kaikkien ryhmän jäsenten
poisto.

Äänivalinta

Äänivalinnan lisäys tietoon
(s. 25).

Lähetä
SMS...

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

Animaatio

Yksilöllisen animaation
määritys puhelinnumerolle
(s. 24).

Lisätoim

Näppäily kuten puhelinluettelossa (s. 21).
Tiedon näyttö.

§Lisätoim§ Katso jäljempänä.

Avaa valikko.
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Puhelutiedot
Puhelutiedot Puhelin tallentaa puhelinnumerot
luetteloihin, joista ne on helppo
hakea.
§Valikko§KPuhelutiedot
§Valitse§

G
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§Valitse§

G
A

Paina.
Valitse puhelutiedot.
Paina.
Valitse puhelinnumero.
Soita puhelinnumeroon.

Soitetut puhelut
Kymmenen puhelinnumeroa, johon
on viimeksi soitettu.

A

Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat
Kaikkien puhelutietojen luetteloiden tiedot poistetaan.
Puhelutiedot-valikko
Voit hakea Puhelutiedot-valikon, kun
tieto on valittu.
§Lisätoim§ Puhelutiedot-valikon
avaus.

Tai
§Näytä§

29

Puhelinnumeron tiedot.

Käytössä on seuraavat puhelutietojen luettelot:
Vastaam. puhelut
L
Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa
takaisin.
Jos et ole vastannut johonkin puheluun, puhelimen näytöllä näkyy
symboli. Puhelinnumero
näkyy näytöllä, kun painat
valintanäppäintä (vasemmalta puolelta).
Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.
Vastatut puhelut
L
Luettelossa näkyvät kaikki vastatut
puhelut. Edellytys:
Verkko tunnistaa soittajan.

Näytä

Puhelutiedon näyttö.

Numeron
korjaus

Numeron lataus näytölle ja
korjaus tarvittaessa.

Tallenna
Q:oon

Tiedon tallennus puhelinluetteloon.

Poista

Tiedon poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Poista kaikki Kaikkien puhelutietojen
poisto varmistuskyselyn
jälkeen.
Ohje
Aika/hinta ......................................... s. 30
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Aika/hinta
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Aika/hinta

Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan
asettaa näkymään puhelun aikana.
Voit myös asettaa rajoituksia lähteville puheluille.
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§Valikko§KPuhelutiedotKAika/hinta
Kun hintatietojen asetukset on tehty, saat näkyviin eri puhelutyyppien
keston ja hinnan tai rajoitukset.
Valitse puhelutyyppi:
Edellinen puhelu
Kaikki soitetut
Kaikki saapuvat
Loput yksiköt

Hinta-asetukset
§Valikko§KPuhelutiedotKAika/hinta
KHinta-asetukset
Valuutta
(Vaatii PIN 2 -koodin)

L

Hintatietojen valuutan valinta.
Hinta/yksikkö
(Vaatii PIN 2 -koodin)

L

Tähän näppäillään hinta sykäystä/
ajanjaksoa kohti.
Tiliraja
(Vaatii PIN 2 -koodin)

L

§Nollaa§

Nollata näytön.

Kun käytössä on erikois-SIM-kortti,
puhelimen käyttäjä tai operaattori
voivat määritellä summan tai ajan,
jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

§OK§

Sulkea näytön.

§Vaihda§

Paina ja näppäile PIN 2.

Tiliraja

Aseta päälle.

Hinta-asetukset
§Valitse§

Tietojen näyttö.

Kun tiedot ovat näkyvissä, voit:

J
§OK§

Näppäile sykäysten
määrä.
Vahvista.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri.
Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorin mukaan.
Autom. näyttö
Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät
jokaisen puhelun jälkeen automaattisesti.
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Viestit (SMS)

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\fi\c55_fi_v3\c55_fi_v3\C55_Messages.fm

Viestit (SMS) Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa erityispitkiä tekstiviestejä (jopa
760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista tavallisen pituisista viesteistä (ota huomioon hinta).
Operaattorista riippuen voit myös lähettää sähköposteja ja fakseja ja vastaanottaa sähköpostia tekstiviestinä
(asetusten muuttaminen tarvittaessa, s. 70).

Viestien lukeminen

]

Näytön symboli ilmoittaa
uudesta viestistä.
_

g
Operaattori
01.10.2002
23:45

]

Valikko

Lue viesti painamalla valintanäppäimen vasenta puolta.
Päiväys/aika 01.10.2002
23:45
Puh./lähettäjä +35891234567§
Tavataanko huomenna?
Viesti
Vastaa

Lisätoim

G

Viestin selaus rivi
kerrallaan.

§Vastaa§

Vastausvalikko (s. 32).

§Lisätoim§ Lähtevät/Saapuneetvalikko (s. 32).

31

Viestin lopussa:
§Poista§

Valitun viestin poisto.

§Seuraav§

Seuraavan viestin luku.

Kuvat ja äänet tekstiviestissä
Saapuneissa viesteissä voi olla kuvia
tai ääniä.
Kuvat näkyvät tekstissä, äänien kohdalla on nuotin kuva. Kun viestiä selatessa päästään nuotin kuvan kohdalle, ääni kuuluu (Kuvien ja äänien
lähetys, s. 35).
Ohje
T Viestimuisti täynnä .................... s. 86
§Tummalla pohjalla§ olevan puhelinnumeron/URL-osoitteen käyttö ......... s. 84
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Viestit (SMS)

32
Vastausvalikko
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§Vastaa§

Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti

Uuden vastaustekstin
kirjoitus.

Vaihda

Saapuneen viestin
muokkaus tai korvaaminen uudella tekstillä.

Saapuneet/Lähtevät

§Valikko§KViestit
KSaapuneet/ tai Lähtevät /
Näytöllä näkyy tallennettujen
viestien luettelo.

ƒ Laura
… Jonna
… +35891234567

Vastaus: KYLLÄ Lisäys viestiin: KYLLÄ.
Vastaus: EI

Lisäys viestiin: EI.

Takaisinsoit.
Myöhässä
Kiitos

Valmiin tekstin lisäys
vastausviestiin.

Kun olet kirjoittanut viestin
editorissa, voit tallentaa tai lähettää
sen §Lisätoim -toiminnolla.

Näytä

Lisätoim

§Lisätoim§ Katso alla.
Symboli Saapuneet/

ƒ
…

Lähtevät /

Luettu

Lähettämätön

Lukematon

Lähetetty

Saapuneet/Lähtevät-valikko
Valittavana on erilaisia toimintoja
tilanteen mukaan:
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Näytä

Viestin lukeminen.

Vastaa

Suora vastaus saapuneeseen tekstiviestiin.

Lähetä

Puhelinnumeron näppäily
tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetys.

Vaihda

Editorin avaus muokkausta
varten.

Poista

Valitun viestin poisto.
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Viestit (SMS)
Poista
kaikki

Kaikkien viestien poisto
varmistuskyselyn jälkeen.
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Kuva & Ääni Viestissä olevien kuvien ja
(s. 35)
äänien luettelo.

33

Arkisto-valikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Näytä

Viestin lukeminen.

Kapasiteetti Enimmäismuistin ja vapaan muistitilan näyttö. Erikoispitkässä viestissä
yksittäisten viestien määrä.

Valitse

Viestien valinta muokkausta varten.

Pyyhi

Valitun viestin poisto.

Tilaraportti

Poista
kaikki

Kaikkien arkistoitujen viestien poisto varmistuskyselyn
jälkeen.

Nimeä
uudelleen

Viestin nimeäminen uudelleen.

Lajittele

Lajittelukriteerien asetus
(aakkosellinen, aika).

L

(Vain Lähtevät-luettelo) Raportti lähetetystä viestistä.

Tallenna
Q:oon

Valitun numeron siirto
puhelinluetteloon.

Siirrä
arkistoon

Viestin siirto arkistoon.

Lähetystapa...

SMS-profiilin valinta ennen
lähetystä (s. 70).

Merkitse ei- Viestin merkintä lukemattoluet.
maksi.

Arkisto

§Valikko§KViestitKArkisto
Arkisto näyttää puhelimeen tallennettujen viestien luettelon.
Valittavana on erilaisia toimintoja
tilanteen mukaan.

Ominaisuu- Nimi, koko ja päiväys.
det
Kapasiteetti Tekstiviestiarkiston, omien
kuvien jne. maksimimuistitila ja vapaa muistitila.

Viestin kirjoitus

§Valikko§KViestitKUusi SMS
T9-tekstinsyötön (s. 77)
avulla kirjoitat pitkätkin
tekstiviestit nopeasti ja
vaivattomasti vähällä
näppäilyllä.

J

§Poista§ Lyhyt painallus
poistaa kirjaimen kerrallaan, pitkä painallus sanan
kerrallaan.
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A

Tekstivalikko

Paina.

¹/ J Näppäile puhelinnumero
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tai hae se puhelinluettelosta.

§OK§

Vahvista. Viesti siirtyy
viestikeskukseen lähetystä varten.

§OK§

Paluu editoriin.

§Lisätoim§ Avaa valikko ja tallenna
teksti valitsemalla
Tallenna.

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.
Lähetä

Vastaanottajan numeron
näppäily tai valinta puhelinluettelosta, viestin lähetys.

Tallenna

Viestin tallennus lähtevien
viestien luetteloon.

Kuva &
Ääni

Kuvien ja äänien lisäys
viestiin (s. 35).

Muoto

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

Poista
teksti

Koko tekstin poisto.

Näytön ylärivi:

™ SMS 1

739

Lähdetään klo 8.

™
abc/Abc/

T9abc/
T9Abc/123

T9 päällä.
Pienet/isot kirjaimet tai
numerot.

SMS

Näytön otsikko.

1

Tarvittavien viestien määrä.

739

Jäljellä olevien merkkien
määrä.

Ohje
Kuvien ja äänien lisäys tekstiin ......... s. 35
Jos seuraavia kysytään: Viestityyppi,
Voimassaolo, Viestikeskus ........... s. 70
Soittoäänien lähetys.......................... s. 44
Kuvien lähetys................................... s. 43
T9-tiedot............................................ s. 77
Erikoismerkkien näppäily .................. s. 80
Tekstiviestien lähetysraportti............. s. 85

Hae valmis Valmiin viestin lisäys.
viesti
Lisää
Q:sta

Puhelinluettelon avaus ja
numeron kopiointi viestiin.

Näppäile
URL

URL-osoitteen lisäys WAPkirjanmerkeistä tekstiin.

Tekstin
näppäily

T9 ensisij.: T9-tekstinsyöttö päälle tai pois päältä
(s. 77).
Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta (s. 77).

Lähetysta- SMS-profiilin valinta ennen
pa...
lähetystä (s. 70).
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Viestit (SMS)
Valmis viesti

Kuva & Ääni

Puhelimeen on tallennettu valmiita
viestejä, joita voit lisätä omiin viesteihisi. Lisäksi voit tallentaa viisi valmista viestiä.

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä
(EMS, s. 80).

Valmiin viestin kirjoitus
§Valikko§KViestitKValmis viesti
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35

G
J

Valitse <Uusi tieto>.

J

§Lisätoim§ Avaa sanan lopussa tekstivalikko.

G

Kirjoita valmis viesti.

§Tallenna§ Paina.

Valmiin viestin käyttö

J

Kirjoita viesti.

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.

G
G
§Valitse§

Valitse Hae valmis viesti.

G
§Valitse§

Valitse valmis viesti luettelosta.
Vahvista. Valmis viesti lisätään tekstiin kohdistimella.

Ryhmäviesti
Voit lähettää saman tekstiviestin
(SMS) kaikille ryhmän jäsenille
(s. 26).

Kirjoita viesti.

G
§Valitse§

Valitse Kuva & Ääni.
Näytölle avautuu Kuva &
Ääni -valikko:
Vakioanimaatiot
Vakioäänet
Omat animaatiot
Omat kuvat
Omat äänet
Valitse haluamasi
alavalikko.
Vahvista.
Valitun alavalikon ensimmäinen tieto tulee näkyviin.
Selaa luetteloa haluamasi
tiedon kohtaan.
Kuva/animaatio lisätään
viestiin ja sen kohdalla
näkyy merkki.
§Lataa§ Omat kuvat/Omat
animaatiot -alavalikoissa
on avattava esikatselu
valintaa varten.
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Ohje
Kuvat ja äänet toimivat vain tätä toimintoa
tukevissa puhelimissa.
Näppäilytilassa äänen tilalla näkyy merkki.
Melodisia soittoääniä ei voida lähettää.
Esikatselu ......................................... s. 42
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SMS-profiilin aktivointi
Käytössä oleva profiili voidaan vaihtaa (Asetusten muuttaminen, s. 70).
§Valikko§KViestitKSMS-profiilit

G
§Valitse§

Valitse profiili.
Paina. Profiili otetaan
käyttöön. Käytössä oleva
profiilin kohdalla on
merkki.

Tästä asetuksesta riippumatta voit
valita ennen jokaisen tekstiviestin
lähetystä, mitä profiilia haluat
käyttää (katso Tekstivalikko §Lisätoim§
KLähetystapa..., s. 34).
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Surf/Fun
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Surf/Fun

37

Internet (WAP)

Käynnistysvalikko

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöasetuksia vastaavat WAPtiedot. WAPilla voit myös ladata
puhelimeesi pelejä ja sovelluksia.
Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun
käyttäjäksi.

Aloitussivu

Internet-yhteys
§Valikko§KSurf/FunKInternet

L

Näin avataan selain. Voit tarvittaessa
tehdä asetukset Internet-selaimen
käyttöä varten (katso selainvalikossa
AsetuksetKAloitussivu..., s. 38).

Näkyviin tulee esim.
käynnistysvalikko:

Í Käynn.valikko

Kirjanmerkit Puhelimeen voidaan tallentaa jopa 12 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille
pääsee nopeasti.
Edellinen

Viimeksi haetun ja tallennetun sivun haku.

Profiilit

Jopa 5 yhteysprofiilin asetukset (s. 68).

Saapuneet

WAP-palvelimelta saapuneet viestit.

Poistu

Yhteyden katkaiseminen
ja selaimen käytön lopetus.

É

1 Aloitussivu
2 Kirjanmerkit§
3 Edellinen

Yhteys Internet-portaaliin
muodostetaan (portaali voi
olla operaattorin määrittelemä).

Yhteyden katkaiseminen
Valitse

G

Valitse haluamasi toiminto.

§Valitse§

Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä.
Lisää käyttöohjeita, s. 86.

B

Katkaise yhteys painamalla pitkään.
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Selainvalikko

Lisää...

Kun selain on käytössä, hae valikko
seuraavalla tavalla:

Profiilit

Jopa 5 yhteysprofiilin asetus (s. 68).

A

Paina.

Palauta

E

Valitse Í ja vahvista.

Viimeksi haettujen sivujen
poisto (välimuistista) ja aloitussivun lataus uudelleen.

Asetukset

Lataa
Sivun lataus uudelleen.
uudelleen

Kirjasinkoko
Protokolla-asetukset
• Push
• Push-palvelun online-yhteys mahdollinen
• Keskeytysaika, jos verkkoon ei saada yhteyttä
• GPRS-viive
Turvallisuus
• Yhteys valmis
• Turvall. kysely
• Nykyinen lupa
• CA-lupa
• Omien salasanojen PINkoodit
• Salaus
Aloitussivu...
• Käynn.valikko
• Selainvalikko
• Aloitussivu
• Edellinen
• Kirjanmerkit

Saapuneet

Katkaise
yhteys

Yhteyden katkaiseminen.

WAP-palvelimelta saapuvat viestit.

Selaimesta

Selaimen versio.

Lisää...

Katso viereinen palsta.

Poistu

Yhteyden katkaiseminen ja
selaimen käytön lopetus.
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Tai

Aloitussi- Ensimmäinen WAP-Internetvu
sivusto, joka näkyy yhteyden
muodostamisen jälkeen (operaattori on saattanut määritellä sivuston).
Kirjanmerkit

Puhelimeen on tallennettu jopa 12 URL-osoitteen luettelo,
josta sivuille pääsee nopeasti.

Edellinen Viimeksi haetun ja tallennetun
sivun haku.
Siirry
URLiin

URL-osoitteen kirjoitus Internet-osoitteen suoraa valintaa
varten, esim.
wap.my-siemens.com

Näytä
URL

Nykyisen sivun Internet-osoite.
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Surf/Fun
Ohje
Aloitussivu: Valintanäppäimillä (vasen/oikea puoli) on erilaisia toimintoja operaattorin aloitussivusta riippuen, esim. "Linkki" tai
"Valikko". Myös lisätoimintojen valikon sisältö vaihtelee.
Näytön symbolit:
Í
Selainvalikko
É
Offline
Ê
Online
Ë
GPRS Online
Ì
Ei verkkoa
Erikoismerkkien näppäily:
0
Useampi painallus:
.,?!’"0-()@/:_+~&

39

WAP-profiilit
Puhelimen Internet-valmius on
operaattorikohtainen:
• Operaattori on tehnyt asetukset
valmiiksi. Voit aloittaa heti.
• Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön.
• Yhteysprofiilin asetukset on tehtävä itse (s. 68).
WAP-profiileja ei voi välttämättä
asettaa itse, koska operaattori on
saattanut estää toiminnon. Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

WAP-profiilit - Aktivointi
Voit valita aktiivisen profiilin ennen
Internet-yhteyden muodostamista.
§Valikko§KAsetukset
KTiedonsiirto
KWAP-profiilit

G
§Valitse§

Valitse profiili.
Aktivoi painamalla näppäintä. Profiili valitaan.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:
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Surf/Fun

Pelaa ja viihdy

Pelit ja sovellukset

WAPin/HTTP:n (s. 86, s. 81) kautta
voit ladata pelejä ja muita sovelluksia. Internetissä on ohjeet vastaavaa
sovellusta varten.

Puhelimeen tallennetut sovellukset
ja linkit löytyvät seuraavasta hakemistosta:

Valitse ensin peli tai sovellus, ja lataa
se käyttöön. Voit nyt käyttää sovellusta.

¦ Sovellus
§ Peli
É MySiemens

§Valikko§KSurf/FunKPelaa ja viihdy

Useimmissa sovelluksissa on omat
käyttöohjeet.
Ohje
Java™-tiedot..................................... s. 82
Sovellusten latausta varten
puhelinyhteyden on tuettava
HTTP-tekniikkaa ............................... s. 69
HTTP-profiilin aktivointi ..................... s. 42
WAP-profiilin aktivointi ...................... s. 39
Äänet (soittoääni)/
värinä päälle/pois ............................. s. 61
Sovelluksia löytyy osoitteesta:
www.my-siemens.com/finland

Lisätoim

Valitse

Valittavana on erilaisia toimintoja
valitusta sovelluksesta riippuen:

¦

Pelin/sovelluksen offline-käyttö
§Valitse§
Sovellus voidaan käynnistää heti.

§

Pelin/sovelluksen online-lataus
§Valitse§
Vain määritelmätiedosto
(s. 81); sovellus on ensin
ladattava.

É

Linkin haku (valinnainen)
§Internet§ Selain siirtyy valittuun
Internet-osoitteeseen.
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Tietojen vastaanotto

Lisätietoja

Kun tekstiviestissä vastaanotetaan
tietoa, jota varten tietyn sovelluksen
on oltava asennettu, näytöllä näkyy
symboli ¦. Sovellus käynnistetään
painamalla valintanäppäintä (vasen
puoli) ja tietoja voidaan käsitellä.

Sovelluksen yksityiskohdat
(nimi, versio, koko, polku,
valmistaja, päiväys).

Lajittele

Lajittelukriteerien asetus
(aakkosellinen, aika).

URL-info

Ohje
Useissa peleissä käytetään seuraavia
näppäinohjauksen komentoja (virtuaalinen
joystick):

Sovellusta koskevien lisätietojen lataus Internetistä
(WAP), jos saatavana.

Asenna
uudelleen

Sovelluksen asennus
uudelleen (päivitys).

123
456
789
Pelaa ja viihdy -valikko
Valikko sisältää kaikki tiedostonhallinnan toiminnot:
§Lisätoim§ Avaa valikko.

Kapasiteetti Sound Managerin, esikatselun, Pelaa ja viihdy -valikon ja tekstiviestiarkiston
vapaa muistitila (kt).

HTTP-profiilit
Puhelimen profiilit ovat operaattorikohtaisia:
• Operaattori on tehnyt asetukset
valmiiksi. Voit aloittaa heti.
• Operaattori on määritellyt yhteysprofiileja valmiiksi. Valitse ja aktivoi profiili.

Poista

Valitun sovelluksen poisto.

Nimeä
uudelleen

• Yhteysprofiilin asetus on tehtävä
itse (s. 69).

Valittujen sovellusten nimeäminen uudelleen.

Lisätietoja saat tarvittaessa operaattoriltasi.

HTTPprofiilit

Yhteysprofiilin valinta tai
sen asetusten muuttaminen
(s. 69).
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HTTP-profiilin aktivointi
§Valikko§KAsetukset
KTiedonsiirto
KHTTP-profiilit

G

Valitse profiili.

§Valitse§

Aktivoi painamalla tästä.

WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä.
Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™puhelimen omiin ohjelmiin eikä muuta niitä.
Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään
vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin
vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmien häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista
ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä
syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöönotetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai
mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä
tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset,
ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne
käyttöön. Siemens ei anna mitään takuuta tai
vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista tai ilmaista.

Esikatselu
Voit asettaa puhelimeesi animaatioita, logoja ja näytönsäästäjän.

Esikatselun avaus
Puhelimeen tallennetut animaatiot/
kuvat ja linkit löytyvät seuraavalla tavalla:
§Valikko§KSurf/FunKEsikatselu
Valitse muistipaikka tai
linkki:

G

Omat animaatiot
Omat kuvat
URL
Valitusta kohteesta riippuen
valittavana on erilaisia toimintoja:
Omat animaatiot/Omat kuvat

G

Valitse kansio.

§Valitse§

Paina.

G
§Lataa§

Valitse animaatio/kuva.
Animaatio/kuva tulee
näkyviin.

URL (valinnainen)
Siirtyminen linkkiin ja surffaus
online-tilassa:
§Internet§

Siirtyy valittuun Internetosoitteeseen.

Näytönsäästäjä/Logo
Katso Kuva-valikko §Lisätoim§ s. 43.
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Valikko

Jos vastaanotetussa tekstiviestissä on
kuva (grafiikka tai näytönsäästäjä),
näytöllä näkyy symboli —.
Valintanäppäimen vasenta puolta
painamalla avataan esikatselu ja kuva tulee näkyviin.
Ladattessa WAPin kautta esikatselu
avautuu automaattisesti. Internetosoitteet, katso s. 14.

43

Nimeä
uudelleen

Kuvan/animaation nimeäminen uudelleen.

Lajittele

Lajittelukriteerien asetus.

Ominaisuudet

Nimi ja koko (kt).

Kapasiteet- Sound Managerin, esikatseti
lun, Pelaa ja viihdy -valikon
ja tekstiviestiarkiston vapaa
muistitila (kt).

Kuvien lähetys tekstiviestissä
Avaa esikatselu ja hae kuva. Sitten:
§Lisätoim§ Avaa valikko.
§Lähetä§

Ohje
Kuvat tekstiviestissä.......................... s. 31

Näppäile vastaanottaja tai
valitse hänet puhelinluettelosta ·.

§OK§

Vahvista.

Esikatselu-valikko

Kuva-valikko

§Lisätoim§ Avaa valikko.

§Lisätoim§ Avaa valikko.

Lataa

Uuden kuvan lataus esikatseluun.

Lähetä

Kuvan lähetys tekstiviestinä.

Lataa

Valitse

Kuvan/animaation valinta
poistettavaksi.

Uuden kuvan lataus
esikatseluun.

Hylkää

Poista

Valitun kuvan/kuvien tai animaation/animaatioiden poisto.

Ladatun kuvan poisto
välimuistista.

Poista

Valitun kuvan poisto.

Näytönsäästäjä

Ladatun kuvan asetus
näytönsäästäjäksi.

Käytä
logona

Ladatun kuvan käyttö logona
(katso myös s. 60).

Poista
kaikki

Kaikkien kuvien/animaatioiden poisto.
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Sound Manager

Äänitys

Sound Managerilla voit äänittää,
kuunnella ja hallita soittoääniä ja
melodioita (myös melodisia). Jos
URL-osoitteet (linkit) on esiasetettu,
näistä päästään suoraan Internetosoitteisiin, joista voidaan ladata lisää soittoääniä.

Puhelimen sisäänrakennetun mikrofonin avulla voit äänittää ääniä ja
melodioita ja käyttää niitä soittoääninä.

§Valikko§KSurf/FunKSound Manager
Näytöllä näkyy tallennettujen soittoäänien/melodioiden luettelo:

%
$
i
É
É

Itse äänitetyt, tekstiviestissä vastaanotetut tai
WAPin/HTTP:n kautta ladatut soittoäänet ja melodiat.
Soittoäänet ja melodiat,
jotka on tallennettu tekstiviestissä. Näitä voidaan
myös lähettää tavallisena
(SMS) tai erityispitkänä
(EMS) tekstiviestinä.
Puhelimeen tallennetut
soittoäänet, joita ei voida
muuttaa.
URL (valinnainen):
Surffaus online-tilassa,
soittoäänien ja
melodioiden lataus.
§Internet§ Siirtyy valittuun
Internet-osoitteeseen.
Lataa HTTP:llä
(valinnainen):
§Internet§ Näppäile Internet-osoite. Lataa painamalla §OK§.

<Uusi ääni>

% Oma ääni 1
% Oma ääni 2

Valitse

G

Valitse <Uusi ääni>.

°

Aloita äänitys!

Info
§Äänitä§

Äänitä

Paina.
Äänitys aloitetaan ja näytöllä näkyy äänitykseen
käytettävissä oleva aika
sekä äänityksen kesto.

0:09 / 0:18 min
Stop
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§Stop§
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Lopeta äänitys.

Sound Manager -valikko

§Toista§ Aloita uusi
äänitys.

Valitun toiminnon mukaan valittavana on erilaisia toimintoja.

§Tallenna§ Näppäile nimi, jolla äänitys tallennetaan.

§Lisätoim§ Avaa valikko.

§Tallenna§ Vahvista.

Kuuntele

Ohje
Jos soitat tai vastaanotat puhelun äänityksen aikana, äänitys tallentuu vakionimellä
ja voit nimetä sen myöhemmin uudelleen.

Kuuntelu
<Uusi ääni>

% Oma ääni 1
% Oma ääni 2
Kuuntele

Lisätoim

G

Valitse äänitys.

§Stop§

Lopeta kuuntelu.

§Kuuntele§ Valittu äänitys soitetaan
keskeytyksettä.
Ohje
Melodia muutetaan laitekohtaiseen muotoon vain ensimmäisen kuuntelun yhteydessä. Tämä voi kestää hetken.

Kuuntele soittoääni.

Soittoääni... Soittoäänen määritys toiminnolle/tapahtumalle.
Äänenvoimakk

Äänenvoimakkuuden
säätö.

Poista

Soittoäänen poisto.

Nimeä
uudelleen

Soittoäänen nimeäminen
uudelleen.

Ominaisuu- Nimi, koko ja päiväys.
det
Kapasiteetti Sound Managerin, esikatselun, Pelaa ja viihdy -valikon ja tekstiviestiarkiston
vapaa muistitila (kt).
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Melodian vastaanotto
_
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 –

Soittoääni...
g
12:30
Valikko

Kun melodia on vastaanotettu tekstiviestissä, näytöllä näkyy nuotin kuva
–. Sound Manager avataan painamalla valintanäppäimen vasenta
puolta.

Voit valita sopivan soittoäänen alla
lueteltuja kohteita/toimintoja varten.

§Valikko§KSurf/FunKSound Manager
Lisätoim§

G
G

Ladattaessa WAPin/HTTP:n kautta
Sound Manager aukeaa automaattisesti, kun lataus on loppunut (Internet-osoitteet, s. 14; WAP-profiili,
s. 39; HTTP-profiili, s. 41).
Ohje
Soittoääni (s. 62), merkkiäänet (s. 63) ja
kaiutintoiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun
se soi tai kaiutintoiminne (s. 17) on päällä.
Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.
Tekstiviestissä tai WAPin/HTTP:n kautta
ladattujen äänien äänenvoimakkuus voi
olla tavallista suurempi.
Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

§Valitse§

G
§Valitse§

Avaa valikko.
Valitse Soittoääni... .
Valitse puhelu/toiminto:
Q-puhelut
Ryhmäpuhelut
Muut puhelut
Päivyri
Viestit
CB-palvelut
Vahvista.
Valitse soittoääni
luettelosta.
Vahvista.

Ohje
Operaattorista riippuen Muut puhelut
-ryhmän kahdelle puhelinnumerolle
voidaan valita oma soittoääni.
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Organiser

Herätyskello

§Valikko§KOrganiserKHerätyskello
Herätystoiminnolla voit asettaa
yhden herätysajan. Herätysääni
kuuluu myös silloin, kun puhelin on
pois päältä.

Päivyri

§Valikko§KOrganiserKPäivyri
<Uusi tieto>
15.05.2002 11:30 u
16.05.2002 12:00

z 07:30
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Ma Ti Ke To Pe La Su

Muokkaa

Päällä

§Päällä§ / §Pois§
Herätystoiminto päälle tai
pois.

Asetus
§Muokkaa§ Valittavana: Herätysaika
ja -päivät.

G

Herätysajan asetus
(hh:mm).
Selaus päivien välillä.

§Muokkaa§ Valitse päivät, joina
haluat herätyksen.
§OK§

Vahvista asetukset.

Ohje

y
y

z
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Näytä

Lisätoim

Uusi päivyritieto

G Valitse <Uusi tieto>.
tiedot kenttä
G Näppäile
kerrallaan.
Muistutustyyppi:
Muistio. Näppäile enintään 19 merkkiä pitkä
teksti.

u

v

w

Puhelu. Näppäile puhelinnumero. Se näkyy näytöllä merkkiäänen
yhteydessä.
Kokous.

Kuvaus: Voit kirjoittaa lyhyen
kuvauksen päivyritiedosta.
Toisto: Päivyritiedon toistoaika.
Päiväys: Näppäile aloituspäiväys.

Herätyskello päällä.
Herätyskello käytössä (Kuva
näytöllä, kun puhelin on valmiustilassa).
Herätyskello pois päältä.

Alkaa: Näppäile aloitusaika.
§Tallenna§ Tallenna päivyritieto.
Ohje
§Lisätoim§ Luettelovalikko, s. 48.
Jos et kuule merkkiääntä, päivyritieto näkyy menetettyjen muistutusten luettelossa
(s. 50).
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Onnittelut

§Valikko§KOrganiserKOnnittelut
Tärkeät päivät eivät pääse enää
unohtumaan, kun puhelin muistuttaa sinua niistä.
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Uusi tapahtuma

G
G

Valitse <Uusi tieto>.
Näppäile tiedot kenttä
kerrallaan.

Muistutustyyppi:
{
Syntymäpäivä

|

t

Vuosipäivä

Tärkeä päivä

Nimi: Voit kirjoittaa lyhyen
kuvauksen tapahtumasta.

Päiväys: Näppäile aloituspäiväys.
Alkaa: Näppäile aloitusaika.
Ohje

·

Nimen haku puhelinluettelosta.
§Lisätoim§ Katso Luettelovalikko.
Onnittelut asetetaan automaattisesti toistumaan vuosittain.
Jos et kuule merkkiääntä, tapahtuma näkyy
menetettyjen muistutusten luettelossa
(s. 50).
Organiseriin voidaan tallentaa 50 päivyritietoa ja onnittelua sekä 10 muistiota.

Luettelovalikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Näytä

Päivyritiedon näyttö.

Päälle/Pois
päältä

Päivyritieto päälle tai pois
(kun se ei ole vanhentunut
tai se on onnittelu).

Vaihda

Päivyritiedon avaus muokkausta varten.

Uusi tieto

Uuden päivyritiedon lisäys.

Poista

Päivyritiedon poisto.

Poista
kaikki

Kaikkien päivyritietojen
poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Lähetä
SMS...

tietona: Päivyritiedon
lähetys vastaanottajalle.
tekstinä: Päivyritiedon
lähetys tekstiviestinä.

Kapasiteetti Päivyritietojen määrä.
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Muistutukset
Puhelin ilmoittaa tapahtumasta
kaksi kertaa merkkiäänellä:
• 24 tuntia ennen tapahtumaa.
• Tapahtuman hetkellä seuraavien
vaihtoehtojen mukaan:
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§Lisätoim§ Avaa valikko.
SMS

Valmiin (muokattavan)
tekstiviestin (SMS) lähetys.

Puhelu

Puhelinnumeron valinta.

Tauko

Merkkiäänen toisto
5 minuutin kuluttua.

Pois

Merkkiäänen lopetus.

Jos et kuule merkkiääntä, esim.
koska puhut parhaillaan puhelua,
päivyritieto näkyy menetettyjen
muistutusten luettelossa (s. 50).
Valittavana on samat vaihtoehdot
kuin edellä.
Ohje
Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin
on pois päältä (puhelin ei siirry valmiustilaan). Merkkiääni lakkaa mitä tahansa näppäintä painamalla.
Kaikki merkkiäänet pois ................... s. 56
Soittoään.val. ................................... s. 61
Kello.................................................. s. 66
i Merkkiääni päällä, j Merkkiääni pois.
§Tauko§ Toistaa merkkiäänen 5 minuutin
kuluttua.

49

Muistio

§Valikko§KOrganiserKMuistio
Voit käyttää puhelinta muistiona.

Uusi tieto

G
J

Valitse <Uusi tieto>.
Näppäile teksti, jossa on
enintään 50 merkkiä
(T9-tekstinsyöttö, s. 77).

§Lisätoim§ Avaa valikko.
Tallenna

Tallenna tieto.

Tekstivalikko
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Tallenna

Muistion tallennus.

Tekstin
näppäily
(s. 77)

T9 ensisij.: T9-tekstinsyöttö päälle tai pois.
Näppäilykieli: Viestin kielen valinta.

Rivinvaihto

Rivinvaihto.

Poista teksti Muistion tekstin poisto.
Lähetä

Muistion lähetys tekstiviestinä.
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Tiedon näyttö

G

Valitse tieto.

§Näytä§

Avaa muistio.

Muistiovalikko
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§Lisätoim§ Avaa valikko.
Näytä

Muistion näyttö.

Vaihda

Muistion näyttö muokkausta varten.

Uusi tieto

Uuden muistion kirjoitus.

Poista

Muistion poisto.

Poista
kaikki

Kaikkien muistioiden poisto
varmistuskyselyn jälkeen.

Salainen

Muistion suojaus puhelinkoodilla (s. 12).

Lähetä

Muistion lähetys tekstiviestinä (SMS).

Kapasiteetti Muistioiden määrä.
Ohje
Älä tallenna muistioihin tunnuslukuja
(PIN, TAN jne.).

Menetetyt muistutukset

§Valikko§KOrganiser
KMenetetyt muist.
Luettelo merkkiäänen sisältävistä
tapahtumista, joita et ole kuitannut.
Ohje
Voit tallentaa Organiseriin 50 päivyritietoa
ja onnittelua sekä 10 muistiota.

Äänikomento
Toimintoja voidaan käynnistää sanomalla sen nimi. Puhelimen muistiin
(ei SIM-kortille!) voidaan tallentaa
jopa 20 äänitystä äänivalintaa (s. 25)
tai -komentoa varten.
§Valikko§KOrganiser
KÄänikomento
Näkyviin tulee mahdollisten toimintojen luettelo.

G

Valitse toiminto.

§Äänitä§

Paina.

§Kyllä§

Vahvista valittu toiminto.

§Aloita§

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen.
Sano nyt toiminnon äänikomento.
Toista komento, kun kuulet merkkiäänen ja näet komennon näytöllä.
Merkkiääni vahvistaa äänityksen ja
se tallennetaan automaattisesti.
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Organiser
Laskin

Käyttö

E

Pitkä painallus.
Ääniohjauksen käynnistys
(valmiustilassa).
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Toiminto aloitetaan, kun sanot
komennon.
Ohje
Meluisa ympäristö voi haitata äänikomennon tunnistettavuutta.

Äänikomento-valikko

G
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Valitse tieto, jolla on äänikomento.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
Kuuntelu

Tietoon kuuluvan äänikomennon kuuntelu.

Uusi
tallennus

Uuden äänikomennon tallennus.

Poista

Poista äänikomento.

Poista
kaikki

Kaikkien äänikomentojen
poisto varmistuskyselyn jälkeen.

§Valikko§KOrganiserKLaskin

J

Näppäile luku
(enintään 8 numeroa).

Valitse laskutoimitus "+"
tai "-".
Tai
§. = + - * / § Paina valintanäppäintä
oikealle useasti.

J

#

Toista toiminto muilla
luvuilla.
Tulos.

Laskimen toiminnot
§. = + - * / § Paina valintanäppäimen
oikeaa puolta toistuvasti:
.
Desimaalipilkku.
=
Tulos.
Yhteenlasku.
+
Vähennyslasku.
Kertolasku.
*
Jakolasku.
/
±
Etumerkin vaihto "+" ja "-".
%
Muunto prosenteiksi.
Ï
Näytöllä olevan luvun
tallennus.
Ð
Tallennetun luvun haku.
e
Eksponentti (enint. kaksi
numeroa).

*
0

Erikoisnäppäimet:
Desimaalipilkku.
Yhteenlasku (pitkä painallus).
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Valuuttamuunnin

Valuutan näppäily

Laskimen toiminnot
§.§ =§§
Paina valintanäppäimen
oikeaa puolta useasti:
.
Desimaalipilkku.
=
Tulos.
Ð
Tallennetun luvun haku
laskimesta.

Jos valuuttaa ei ole vielä asetettu,
paina §OK§.

Muuntaminen

Muussa tapauksessa:
§Lisätoim§ Avaa valikko.

Valuuttamuuntimella voit laskea
asetetuista valuutoista minkä tahansa yhdistelmän.
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§Valikko§KOrganiser
KValuuttamuunnin
Voit laskea kolmen eri valuutan
vaihtokurssit.

Uusi tieto Valitse:
Vain eurovaluutat:
§Lista§

Paina ja valitse 1. eurovaluutta.

§Valitse§

Vahvista.

F

Valitse toinen kenttä.

G

Valitse valuuttaluettelosta valuuttapari.

§Valitse§

Vahvista.

J

#

Näppäile summa
(enintään 12 numeroa).
Tulos.
§Toista§ Laske toinen
valuuttapari.

§Lista§

Paina ja valitse 2. eurovaluutta.

§Valitse§

Vahvista.

Valuuttamuunnin-valikko

§OK§

Vahvista.

§Lisätoim§ Avaa valikko.

Eurovaluutat ja/tai muut
valuutat:

Uusi tieto

Uuden valuuttaparin
kirjoitus.

Näppäile valuuttojen
tunnukset.

Vaihda

Valuuttaparin muuttaminen.

Vahvista.

Poista

Valuuttaparin poisto.

Poista
kaikki

Kaikkien valuuttaparien
poisto.

J
§OK§

J

Näppäile valuuttojen
vaihtokurssit. Tallenna
painamalla §Lisätoim§ ja
§OK§.
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Puheviesti/Vastaaja
Puheviesti/
Vastaaja

Useimmat operaattorit tarjoavat
käyttöön ulkoisen vastaajan, johon
soittaja voi halutessaan jättää puheviestin, jos
• puhelimesi on pois päältä tai
verkon ulkopuolella,

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\fi\c55_fi_v3\c55_fi_v3\C55_VoiceMessage.fm

• et voi tai halua vastata puheluun,
• puhut toista puhelua (eikä Koputus
ole päällä, s. 64).
Mikäli operaattori ei tarjoa vastaajapalvelua, voit tilata palvelun ja tehdä
asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat
ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorista riippuen.

Asetukset

L

Operaattori antaa käyttöösi kaksi
puhelinnumeroa:
Vastaajan numero
Kun soitat tähän numeroon, voit
kuunnella saamasi viestit.
Tee asetus seuraavasti:

§Valikko§KViestitKPuheviesti
Valitse numero puhelinluettelosta
tai näppäile/muuta se ja vahvista
painamalla §OK§.
Siirtonumero
Puhelut siirtyvät tähän numeroon.
Tee asetus seuraavasti:

53

§Valikko§KSiirrot
Kesim. Vastaamattom
KAseta

J
§OK§

Näppäile vastaajan numero.
Rekisteröinti verkossa.
Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta,
s. 64.

Kuuntelu

L

Uudesta puheviestistä ilmoitetaan
seuraavasti:

\

Symboli ja merkkiääni.

Tai

…

Tekstiviesti ilmoittaa uuden puheviestin saapuneen.

Tai
Saat automaattisen viestipuhelun.
Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).

1

Pitkä painallus (näppäile
tarvittaessa vastaajan numero).
Vahvista painamalla joko
§OK§ tai §Vastaaja§ operaattorista riippuen.

Kotiverkon ulkopuolella vastaajalla
voi olla eri puhelinnumero kuin kotiverkossa ja viestien kuunteluun saatetaan tarvita salasana.
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CB-palvelut

CB-palvelut Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (Cell Broadcast).
Kun infopalvelut on valittu, saat viestejä haluamistasi Aiheluettelon aiheista.
§Valikko§KViestitKCB-palvelut

Vastaanotto

L

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\fi\c55_fi_v3\c55_fi_v3\C55_CB.fm

CB-palvelut päälle ja pois päältä.
Käytössä oleva CB-palvelu lyhentää
puhelimen valmiusaikaa.

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

Aiheluettelo

Valinta luettelosta
§Lisätoim§ Avaa luettelovalikko.
Luettelosta valittu aihe voidaan
lukea, valita päälle ja pois päältä,
muokata ja poistaa.

Autom. näyttö
CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät tekstit selautuvat automaattisesti.
Voit asettaa automaattisen näytön
päälle kaikille tai vain uusille viesteille tai kytkeä näytön kokonaan pois
päältä.
Vaihto koko sivun näkymään:

#, paina sitten §Lue CB§.
Aiheen valinta

L

Tähän henkilökohtaiseen luetteloon
voit valita niin monta aihetta kuin
haluat (Aiheen valinta). Voit valita itse
10 aihetta kanavanumeron (ID) ja
tarvittaessa nimen mukaan.

Näytöllä näkyy aiheluettelo. Jos luetteloa ei näy, näppäile kanavanumero
(ID) itse (Aiheluettelo). Kysy lisätietoja
tarvittaessa operaattoriltasi.

Uusi aihe

CB-kielet

Uusi aihe Valitse.

Voit vastaanottaa infoviestejä yhdellä tai kaikilla kielillä.

• Jos aiheluetteloa ei vielä ole
(Aiheen valinta), näppäile aihe ja
sen kanavanumero ja vahvista
painamalla §OK§.
• Jos aiheluettelo on jo lähetetty,
valitse aihe ja vahvista painamalla
§OK§.

Näytön symbolit
o, p Aihe valittu tai aihetta ei ole
valittu.
Aiheesta saatavana uusia
viestejä.
Viestit on jo luettu.

…
ƒ
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Profiilit
Profiilit

Profiilin avulla tehdään asetuksia
yhdellä toiminnolla.
• Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa:
Normaali tila
Hiljainen tila

Vakioprofiilin muuttaminen tai
oman profiilin asetus:

G

Valitse profiili.

Muuta asetuksia
Valitse.

Autosarja
Kuuloke
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Asetukset

§Lisätoim§ Avaa valikko.

Meluisa tila

• Voit asettaa kaksi omaa profiilia
(<Tyhjä>).
• Lentokonetila-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida
muuttaa (s. 56).
Jos puhelin on useamman henkilön
käytössä, jokainen voi tehdä omaan
profiiliinsa itselleen sopivat asetukset.

Päälle

§Valikko§KProfiilit

G

Valitse vakioprofiili tai
oma profiili.

§Valitse§

Ota profiili käyttöön.

¾ Normaali tila
½ Hiljainen tila
¾ Meluisa tila
Lisätoim

55

Valitse

½ Aktiivinen profiili.

Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo:
Soittoään.val. ....................................s. 61
Äänenvoimakkuus.............................s. 62
Suodatus ...........................................s. 63
Värinä................................................s. 61
Näppäinäänet....................................s. 63
Merkkiäänet.......................................s. 63
Taustavalo.........................................s. 61
Isot kirjaimet ......................................s. 61
Kuva ..................................................s. 60
Kun toiminto on asetettu, palaa
takaisin profiilivalikkoon, jossa voit
tehdä uusia asetuksia.
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Profiilit
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Profiilit-valikko

Lentokonetila

§Lisätoim§ Avaa valikko.

Kaikki merkkiäänet (päivyritiedot,
herätyskello) ovat pois käytöstä.
Tätä profiilia ei voida muuttaa.
Kun tämä profiili on valittu, puhelin
suljetaan kyselyn jälkeen.

Muuta asetuksia Profiiliasetusten
muuttaminen.
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Kopioi

Asetusten kopiointi
toisesta profiilista.

Päälle

Nimeä uudelleen Oman profiilin nimeäminen uudelleen.

G

Siirry kohtaan Lentokonetila.

Autosarja

§Valitse§

Ota profiili käyttöön.

Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (s. 96) ja puhelin
asetetaan telineeseen (s. 76).

Kuuloke
Profiili aktivoituu automaattisesti
vain, kun Siemensin alkuperäinen
kuuloke (s. 95) liitetään puhelimeen
(s. 76).

Vahvista varmistuskysely.
Puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Normaalikäyttö
Kun puhelin kytketään päälle ja palataan tavalliseen käyttötapaan, käytössä on vakioprofiili Normaali tila.
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Oma valikko
Oma valikko §Valikko§KOma valikko
Kokoa omaan valikkoosi ne toiminnot, puhelinnumerot ja WAP-sivut,
joita käytät usein.
Valikossa on valmiina 10 tietoa, joita
voit muuttaa.
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§Valitse§

Voit vaihtaa minkä tahansa tiedon
(1-10) toiseen Oma valikko -luettelon
tietoon.

G

Valitse haluamasi tieto.

Valitse haluamasi profiili.

Muuta asetuksia
Valitse.

Paina.

§Aseta§

Tai

A

Muuta asetuksia

§Lisätoim§ Paina.

Päälle

G

57

Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa
myös soittonäppäimellä.

G
§Aseta§

Paina.
Valitse uusi tieto luettelosta.
Paina.

Jos valitsemasi tieto on puhelinnumero tai WAP-suosikki, vastaava toiminto käynnistyy.

Palauta kaikki
Alkuperäiset asetukset palautetaan
näppäilemällä puhelinkoodi varmistuskyselyn jälkeen.
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Pikavalinta

Pikavalinta

Valintanäppäimellä (vasen puoli) ja
numeronäppäimillä 2 - 9 (pikavalintanumerot) voidaan määrittää tärkeä puhelinnumero tai toiminto.
Puhelinnumero valitaan tai toiminto
käynnistetään yhdellä näppäimen
painalluksella.
Ohje
Operaattori on saattanut määritellä valintanäppäimelle (vasen puoli) toiminnon valmiiksi (esim. } SIM-palvelut). Voi olla, että
näppäimen määritystä ei voida muuttaa.
Valintanäppäimen (vasen puoli) toiminnon
tilalla näkyy ajoittain muu toiminto, esim.
uutta viestiä haettaessa symbolit
] / \.
Pikavalintanäppäinten toimintoja
ovat mm.:
Internet (WAP) .................................. s. 37
Pelaa ja viihdy ................................... s. 40
Päivyri ............................................... s. 47
Onnittelut........................................... s. 48
Muistio............................................... s. 49
Herätyskello ...................................... s. 47
Uusi SMS .......................................... s. 33
Saapuneet (SMS) ............................. s. 32
Lähtevät (SMS) ................................. s. 32
Näytönsäästäjä ................................. s. 60

Valintanäppäin
(vasen puoli)
Valintanäppäimen vasemmalle puolelle voidaan määritellä toiminnon
tai puhelinnumeron pikavalinta.

Muokkaa
_

g
Operaattori
01.10.2002
23:45
Internet
§Internet§

Valikko

Paina lyhyesti.

§Muokkaa§ Valitse toiminto luettelosta.
• Määritä valintanäppäimelle
(vasen puoli) toiminto
(esim. Uusi SMS).
• Erikoistapaus Puhelinnumero.
Valitse valintanäppäimelle (vasen
puoli) nimi puhelinluettelosta
(esim. Jonna).
§Valitse§

Vahvista asetus.

Käyttö
Jonnan puhelinnumeron asetus on
vain esimerkki.
§Jonna§

Paina pitkään.
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Pikavalinta
Pikavalintanäppäimet

Käyttö

Numeronäppäimiin 2 - 9 voidaan ohjelmoida toimintoja tai puhelinnumeroita. Pikavalintanäppäinten toiminnot, katso s. 58. Numeronäppäin
1 on varattu vastaajan puhelinnumerolle (s. 53).

Valitse tallennettu puhelinnumero
tai käynnistä tallennettu toiminto
(esim. Uusi SMS).

Muokkaa
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Valmiustilassa:

J

§Aseta§

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

Tai
§Uusi SMS§ Paina lyhyesti (jos toimintona on esim. Uusi SMS).
§Muokkaa§ Valitse toiminto luettelosta.
Erikoistapaus Puhelinnumero. Valitse puhelinluettelosta nimi näppäimelle.
Erikoistapaus Kirjanmerkit.
Valitse kirjanmerkeistä
URL-osoite näppäimelle.
§Valitse§

Vahvista asetus.

3

Valmiustilassa esim.:
Paina.

Valintanäppäimen (oikea puoli) yläpuolella näkyy numeronäppäimelle
3 määritelty toiminto, esim.:
§Uusi SMS§ Paina pitkään.

3

Tai vain
Paina pitkään.
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Asetukset

Asetukset

Näyttö

§Valikko§KAsetuksetKNäyttö
KValitse toiminto.

Näytönsäästäjä-valikko
Päälle

Näytönsäästäjä käyttöön.

Tyyli

Analog. kello tai Kuva/
Animaatio.

Animaatio

Kuvan/Animaation määritys näytönsäästäjälle.
Näytönsäästäjä aktivoituu
automaattisesti.

Esikatselu

Näytönsäästäjän esikatselu.
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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:

*#0000#A

Tekstin näppäily
T9 ensisij.
Ennakoivan tekstinsyötön valinta
päälle tai pois.
Näppäilykieli
Viestin kirjoituskielen valinta. T9tekstinsyötön tukemat kielet on merkitty T9-symbolilla.

Näytönsäästäjä
Näytönsäästäjä näkyy näytöllä asetetun ajan kuluttua. Saapuva puhelu
tai näppäimen painallus keskeyttää
toiminnon. Näytönsäästäjä voidaan
vastaanottaa ja tallentaa tekstiviestinä (SMS) tai WAPin avulla.

Odotusaika Ajan asetus, jonka jälkeen
näytönsäästäjä käynnistyy.
Turvallisuus

Puhelinkoodin kysely näytönsäästäjän poiskytkemistä varten.

Logo
Valitse kuva.

Kuva
Voit valita kahdesta animaatiosta,
jotka näytetään PIN-koodin kyselyn
yhteydessä.

Tervehdys
Tervehdysteksti näkyy animaation
asemasta, kun puhelin kytketään
päälle.
§Muokkaa§ Kytke päälle tai pois.

J

Poista vanha teksti ja
kirjoita uusi.

§OK§

Vahvista muutokset.
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Asetukset
Isot kirjaimet

Värinä

Näytön tekstikoon valinta kahdesta
vaihtoehdosta.

Värinähälytyksen valinta käyttöön
(myös yhdessä soittoäänen kanssa)
tai pois käytöstä.

Taustavalo
Päälle tai pois (kun taustavalo on
pois päältä, valmiusaika on pidempi).

G

Kontrasti
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Näytön kontrastin asetus.

G

Aseta kontrasti painamalla valintanäppäintä
ylhäältä/alhaalta useasti.

Soittoäänet

§Valikko§KAsetuksetKSoittoäänet
KValitse toiminto.
Voit asettaa soittoäänet omien
toivomustesi mukaan.

Soittoään.val.
Päällä/Pois päältä
Kaikki äänet päälle tai
pois.
Piip

Lyhyt merkkiääni
(piippaus).

Ohje
k
Näytön symboli: Piippaus.
j
Näytön symboli: Soittoääni pois.
Soittoäänen valinta pois päältä ......... s. 85

§Valitse§

G
§Valitse§

Valitse:
Pois päältä
Vakio
Helikopteri
UFO
Shokki
Hyttynen
Veturi
Valoefekti
Paina.
Aseta värinähälytys.
Vahvista.
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Asetukset
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Äänenvoimakkuus

Soittoäänet

Voit säätää äänenvoimakkuuden
seuraaville puheluille ja toiminnoille
erikseen.

Voit valita sopivan soittoäänen alla
lueteltuja puheluja/toimintoja varten.
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Ohje
Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

G

§Valitse§

G
§Valitse§

G

Valitse:
Q-puhelut
Ryhmäpuhelut
Muut puhelut
Päivyri
Viestit
CB-palvelut
Paina.
Aseta äänenvoimakkuus.
Vahvista.

Ohje
Äänenvoimakkuus kasvaa.
Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelinnumeroa, voit tehdä niihin eri asetukset
(s. 74).

§Valitse§

G
§Valitse§

Valitse:
Q-puhelut
Ryhmäpuhelut
Muut puhelut
Päivyri
Viestit
CB-palvelut
Paina.
Valitse soittoääni.
Vahvista.

Ohje
Sound Manager................................. s. 44
Voit vastaanottaa soittoääniä tekstiviestissä (s. 31) tai ladata niitä WAPilla ja
HTTP:lla (s. 44).
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Asetukset
L

Suodatus

Vain niistä puheluista ilmoitetaan
soittoäänellä tai värinällä, jotka
tulevat puhelinluettelossa olevista
numeroista tai ryhmän jäseneltä.
Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.
Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät
vastaajaan (jos asetettu, s. 53).
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Ohje

l

Näytön symboli:
Suodatus päällä.

Näppäinäänet
Näppäinäänten määrittely:
Piip tai Päällä tai Pois.

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

Merkkiäänet
Palvelu- ja hälytysäänien asetus:
Päällä/Pois päältä
Äänet päälle tai pois.
Laajennettu

Kun asetettu, laajennetun
toimintoalueen palveluäänet kuuluvat.

63

Näppäimet

§Valikko§KAsetuksetKNäppäimet
KValitse toiminto.

Vast.joka.näppäimellä
Voit vastata saapuviin puheluihin
millä tahansa näppäimellä.
(paitsi

B ).

Näppäinlukitus
Jos näppäinlukitus on päällä, näppäimet lukittuvat automaattisesti, kun
valmiustilassa ei ole painettu mitään
nappia minuuttiin. Kun näppäinlukitus on päällä, näppäimiä ei voida
painaa vahingossa. Puhelimeen
voidaan kuitenkin soittaa ja hätänumero voidaan valita.
Voit lukita näppäimet tai poistaa
näppäinlukituksen myös suoraan.
Molemmissa tapauksissa:

#

Paina pitkään.

Näppäinäänet
Näppäinäänien asetus:
Piip tai Päällä tai Pois.
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Asetukset

Puhelin

§Valikko§KAsetuksetKPuhelin
KValitse toiminto.

Koputus

Vastaamattomat puhelut

G
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Nronnäyt.esto

L

Kun soitat jollekin, vastaanottaja näkee yleensä puhelinnumerosi näytöllään (operaattoreista riippuen).
Jos et halua vastaanottajan näkevän
numeroasi, voit ottaa käyttöön numeronäytöneston seuraavalle tai
kaikille seuraaville puheluille. Toiminnon käyttäjäksi on tarvittaessa
rekisteröidyttävä, ota tällöin yhteys
operaattoriisi.

Siirrot
Tämä toiminto siirtää puhelut vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon asetustesi mukaan.
Siirron asetus:
Tavallinen puhelujen siirron asetus
on esimerkiksi:

Valitse Vastaamattom.
(Sisältää asetukset Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu,
katso oikea palsta)

L

Kun olet rekisteröitynyt palvelun
käyttäjäksi, voit tarkistaa, onko palvelu käytössä ja kytkeä sen päälle tai
pois päältä (s. 18).

L

§Valitse§

Paina.

Aseta

Valitse.

J

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

Tai

·
§OK§

Valitse numero
puhelinluettelosta tai
§Vastaaja§ sta.
Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut
Kaikki puhelut siirretään.

n

L

Symboli näytön ylimmällä
rivillä, kun puhelin on valmiustilassa.
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Asetukset
Määrättysiirto

L

Ei yhteyttä
Puhelut siirretään, kun puhelin on
pois päältä tai verkon ulkopuolella.
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Ei vastausta
Puhelut siirretään verkkokohtaisen
odotusajan, korkeintaan 30 sekunnin kuluttua (asetus 3 sekunnin välein).
Varattu
Puhelut siirretään, kun puhut toista
puhelua. Kun Koputus-toiminto on
päällä (s. 18), toisen puhelun saapuessa kuuluu koputusääni.
Fax vast.otto
L
Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jossa on faksiyhteys.
Data vast.ot.
L
Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, jossa on PC-yhteys.
Tilakysely
Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen
puheluiden kaikkien asetusten tila.

65

Verkko näyttää asetusten nykytilan
hetken kuluttua.

p
o
s

Asetus on tehty.
Asetusta ei ole tehty.
Tuntematon tila (esim.
kun SIM-kortti on uusi).

Poista kaikki
Kaikkien asetettujen siirtojen
poisto.

L

Ohje
Muista, että puheluiden siirto tallentuu
verkkoon, ei puhelimeen (esim. SIM-kortin
vaihdon yhteydessä).
Asetuksen tarkistus tai poisto
Valitse ensin asetus.
§Valitse§
Paina.
Tarkista tila Valitse.
Tai
Poista

Valitse.

Siirron uudelleenkytkentä
Viimeisimmän siirron määränpää on tallennettu. Toimi kuten siirron asetuksen yhteydessä. Tallennettu puhelinnumero tulee
näkyviin ja voit vahvistaa sen.
Puhelinnumeron muuttaminen
Toimi kuten Siirron asetus -kohdassa.
Kun tallennettu puhelinnumero näkyy:
§Poista§
Paina. Numero poistetaan.
Näppäile uusi numero ja vahvista.
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Asetukset

66
§Valikko§KAsetuksetKPuhelin
KValitse toiminto.

Perustila
Puhelimen palautus vakiotilaan
(tehdasasetukset) (ei koske SIMkorttia eikä verkkoasetuksia).
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Vaihtoehtoisesti, kun puhelin on valmiustilassa:

*#9999#A
Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä.
Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.
Vaihtoehtoisesti, kun puhelin on
valmiustilassa:

*#06#
Kello

§Valikko§KAsetuksetKKello
KValitse toiminto.

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

J

Näppäile ensin päiväys
(päivä/kuukausi/vuosi),
sitten kellonaika
(24 tuntia ja sekunnit).

Ohje
Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi,
kellonaika on asetettava uudelleen.
Päiväyksen asetus:
PP:
Päivä (2-numeroinen)
KK:
Kuukausi (2-numeroinen)
VVVV: Vuosi (4-numeroinen)

Aikavyöhykkeet
Aseta oikea aikavyöhyke.

G

Valitse aikavyöhyke luettelosta.

§Valitse§

Valitse se käyttöön.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
Näytä

Valitun aikavyöhykkeen
nimi ja päiväys.

Aut.
aikavyöh.

Verkko valitsee automaattisesti oikean aikavyöhykkeen.

Kesäaika

Kesäaika päälle tai pois
päältä. Kun kesäaika on
päällä, näytöllä on auringon
kuva.

L

Aut. aikavyöh.

L

Kun toiminto on valittu ja siirryt aikavyöhykkeestä toiseen, puhelin kysyy
päivitetäänkö kello (jos uusi verkko,
johon kirjaudutaan, tukee toimintoa).
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Asetukset
Päiväysmuoto

Tiedonsiirto

Autom. näyttö

§Valikko§KAsetuksetKTiedonsiirto
KValitse toiminto.

Voit asettaa aikanäytön valmiustilassa päälle tai pois päältä.

(General Packet Radio Service)

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Buddhal. vuosi
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Voit asettaa päiväyksen buddhalaisen vuoden mukaan (ei kaikissa
puhelimissa).

Autom. pois
Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin määrättynä ajankohtana.
Valinta käyttöön:
§Aika§

J
§OK§

Paina.
Näppäile aika
(24 tunnin kello).
Vahvista.

Valinta pois käytöstä:

GPRS

L

Uuden GPRS-tekniikan avulla tiedonsiirto matkapuhelinverkossa on nopeampaa. Kun käytössäsi on GPRS ja
puhelin saa tarpeeksi virtaa, voit olla
Internet-yhteydessä vaikka koko
ajan.
Kaikki operaattorit eivät vielä tue
GPRS-tekniikkaa.
§Kyllä§ / §Ei§ GPRS-toiminto päälle tai
pois.
Symbolit näytöllä:

«
ª
©

GPRS päällä.
GPRS käytössä.
GPRS-yhteys aktiivinen.

GPRS-info

§Manuaal§

Paina.

Yhteystietojen näyttö.

§OK§

Vahvista.

Tunnistus
§Muokkaa§ Salaus on käytössä, kun
WAP kytketään GPRS:n
kautta päälle (CHAP Challenge Authentication Procedure) tai pois päältä
(PAP Personal Authentication Procedure).
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WAP-profiilien asetukset
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Voit itse tehdä 5 WAP-profiilin
asetukset (operaattori on saattanut
estää palvelun käytön).
Profiilien toiminnot voivat vaihdella
operaattorikohtaisesti.
Tee asetukset näin:

G

Valitse profiili.

§Vaihda§

Avaa valikko.

G
§Vaihda§

Valitse profiilin kohde ja
näppäile asetukset/tiedot
kenttä kerrallaan.
Tekstikentät tulevat
näkyviin.

Lisätietoja saat tarvittaessa operaattoriltasi:
Profiilin
nimi:

Nimen näppäily/muuttaminen.

WAPIP-osoite: IP-osoitteen
asetukset näppäily.
L
IP-portti: Portin numeron
näppäily.
Aloitussivu: Aloitussivun
valinta (s. 37), jos operaattori
ei ole valinnut sitä valmiiksi.
Aikaviive: Aika yhteyden
katkeamiseen sekunneissa,
jos toimintoja/tiedonsiirtoa ei
tapahdu.

CSDasetukset
(Circuit
Switched
Data)

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

GPRSasetukset
(General
Packet
Radio
Service)

GPRS ei ole käytössä:Kyllä/
Ei. (Mahdollista vain GPRStoiminnon ollessa päällä,
s. 67)
APN: Näppäile operaattorin
osoite.
Käyttäjätunn: Näppäile käyttäjätunnus (login name).
Salasana: Näppäile salasana
(näkyy tähtinä).

§Tallenna§ Asetukset tallennetaan ja
profiililuettelo tulee näkyviin.
Aktivoi asetettu WAPprofiili (s. 39).
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Asetukset
HTTP-profiilien asetus
Voit määrittää 5 profiilia (operaattori
on saattanut estää palvelun käytön).
Yleensä operaattori on jo tehnyt asetukset valmiiksi. Näin teet asetukset:

G

CSDasetukset
(Circuit
Switched
Data)

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

GPRSasetukset
(General
Packet
Radio
Service)

GPRS ei ole käytössä: Kyllä/
Ei. (Mahdollista vain GPRStoiminnon ollessa päällä, s. 67)
APN: Näppäile operaattorin
osoite.
Käyttäjätunn: Näppäile käyttäjätunnus (login name).
Salasana: Näppäile salasana
(näkyy tähtinä).
DNS1/DNS 2: (valinnainen)

Valitse profiili.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
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Muuta asetuksia
Valitse ja vahvista.

G

Valitse profiilin kohde ja
näppäile asetukset/tiedot
kenttä kerrallaan.

§Muokkaa§ Tekstikentät tulevat
näkyviin.
Lisätietoja saat tarvittaessa
operaattoriltasi:
HTTPAikaviive: Näppäile aika
parametrit yhteyden katkeamiseen
sekunneissa, jos toimintoja/
tiedonsiirtoa ei tapahdu.
Välipalv. pois: Kyllä/Ei.
Välipalvelin: Näppäile
välipalvelimen nimi.
Välipalv.portti: Näppäile välipalvelimen portti.
Välipalv. login: Näppäile käyttäjätunnus (login name).
Välipalv. salas.: Näppäile
salasana.

69

§ Tallenna§ Asetukset tallennetaan ja
profiililuettelo tulee näkyviin.
Aktivoi asetettu HTTPprofiili (s. 42).
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Tekstiviestiprofiilien asetus
§Valikko§KAsetuksetKTiedonsiirto
KValitse toiminto.

Voimassaolo

Ajan valinta, kuinka kauan
viestikeskus yrittää lähettää
viestiä:
Manuaal.val., 1 tunti,
3 tuntia, 6 tuntia, 12 tuntia,
1 päivä, 1 viikko, Maksimi*
*) Operaattorin sallima
enimmäisaika.

Tilaraportti

Ilmoitus, onko viesti lähtenyt
vai ei. Tämä palvelu saattaa
olla maksullinen.

Voit määrittää 5 tekstiviestiprofiilia,
joihin määritetään viestin lähetystä
koskevat asetukset. Profiilin esiasetus vastaa SIM-kortin asetusta.
Näin teet asetukset:
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G

Valitse profiili.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
Muuta asetuksia
Valitse ja vahvista.
Viestikeskus

Viestikeskuksen puhelinnumeroiden näppäily tai muuttaminen operaattorin
ilmoituksen mukaan.

Vastaan- Tämän viestiprofiilin vakiovasottaja
taanottajan määritys tai valinta puhelinluettelosta.
Viestityyppi

Manuaal.val.
Viestityypin kysely jokaisen
viestin kohdalla.
Vakioteksti
Tavallinen tekstiviesti.
Faksi
Lähetys tekstiviestinä.
S-posti
Lähetys tekstiviestinä.
Uusi
Tähän näppäiltävän koodin
saat tarvittaessa operaattoriltasi.

L

Suora
Kun Suora vastaus -toiminto
vast. L on käytössä, viestin vastaanottaja voi lähettää suoran
vastauksen oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja saat
operaattoriltasi).
SMS
Toiminto lähettää tekstiviestit
GPRS:nä automaattisesti GPRS:n kautta (jos käytössä).
L
Edellytys: GPRS on päällä
(s. 67). Varmista, että operaattorisi tarjoaa tämän toiminnon.

C55 Tuna suomi, A31008-H5600-A7-3-7319 (2. huhtikuuta 2003, 16:25)

Asetukset
Faksi-/datakäyttö PC:n kanssa
§Valikko§KAsetukset
KTiedonsiirto
KFaksi/data
KValitse toiminto.
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Kun puhelin on liitetty tietokoneeseen, voit lähettää ja vastaanottaa
fakseja ja dataa. Tietokoneessa on
tällöin oltava sopiva tietoliikenne-/
faksiohjelma ja yhteys puhelimeen.
Operaattori kytkee faksi- ja datapalvelut käyttöön. Verkosta riippuen
käytössä on erilaisia tapoja vastaanottaa fakseja ja dataa. Lisätietoja
saat operaattoriltasi.
§Muokkaa§ Aseta haluamasi tila.

Vast.fax/data
L
Saat operaattoriltasi puhelinnumeron sekä puhelinta että fakseja/dataa
varten.
Puhelin ilmoittaa puhelusta merkkiäänellä ja puhelimen näytöllä näkyy
puhelutyyppi (faksi tai data).
Käynnistä tietokoneen tiedonsiirtoohjelma. Voit vastaanottaa faksin/
dataa.

Puh/fax läh.

71
L

Aseta toiminto puhelimeen ennen
lähetystä. Näin siirryt puhelutilasta
faksitilaan.

Yhteyden muodostumisen aikana
näytöllä näkyy kahden sekunnin ajan
seuraava valintanäppäin:
§Puh./fax§

Vaihda Puh/fax läh. -tilaan
ja lähetä faksi.

Puh/fax vas.otto
(Vain kun erityistä faksi- tai datanumeroa ei ole).
Käynnistä tietokoneen tiedonsiirtoohjelma ja käynnistä puhelimen toiminto puhelun aikana (yhteys tietokoneeseen muodostetaan).
Tiedonsiirron lopetus
Lopeta tiedonsiirto tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmalla ja/tai paina
B-näppäintä.
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Asetukset

Turvallisuus

Vain ‚

§Valikko§KAsetuksetKTurvallisuus
KValitse toiminto.
Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan tunnusluvuilla
(koodeilla).

Tunnusluvut
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PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2,
Vaihda puh.koodi, katso s. 12.

Babysitter
(Suojattu puhelinkoodilla)
Vain yksi puhelinnumero voidaan
valita. Paina valintanäppäimen
oikeaa puolta pitkään (s. 20).

Vain Q

L

(Suojattu PIN 2 -koodilla/
puhelinkoodilla)
Vain puhelinluettelossa oleviin numeroihin voidaan soittaa, eikä uusia
tietoja voida lisätä. Jos luettelossa on
pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä ennen soittamista.
Ennen muutosten käyttöönottoa puhelin kysyy joko PIN 2 -koodia tai puhelinkoodia sen mukaan, onko puhelinluettelo tallennettu SIM-kortille
vai puhelimen muistiin.

L

(Suojattu PIN 2 -koodilla)
Vain puhelinluettelon SIM-suojattuihin puhelinnumeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä
ennen soittamista.

Vain 10 viim.

L

(Suojattu puhelinkoodilla)
Vain puhelutietojen (s. 29) soitettujen puheluiden luettelossa oleviin
numeroihin voidaan soittaa. Luetteloon voidaan lisätä numeroita:
Poista puhelutietojen luettelo, ja lisää sitten "uusia tietoja" valitsemalla
numeroita mutta katkaisemalla puhelu ennen yhteyden muodostumista.

Vain tämä SIM

L

(Suojattu puhelinkoodilla)
Toiminto estää puhelimen käytön
toisella SIM-kortilla.
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Verkkorajoituks.

L

73

Tilakysely
Näytön symbolit tilan kyselyn
jälkeen:

Toiminto rajoittaa SIM-kortin käyttöä
(kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoituksia varten
tarvitset 4-numeroisen tunnuksen,
jonka saat operaattoriltasi. Kukin
verkkorajoitus on mahdollisesti haettava operaattoriltasi.

p
o
s

Kaikki lähtevät
Kaikki lähtevät puhelut, paitsi hätänumero 112, on estetty.

Poista kaikki
Kaikkien asetettujen rajoitusten
poisto. Toiminto vaatii salasanan,
jonka saat operaattoriltasi.

Läht.ulkom.p.
Vain kotimaan puhelut ovat
mahdollisia.
Kotiverkko
Ulkomaan puhelut on estetty.
Voit kuitenkin soittaa ulkomailta
kotimaahan.
Kaikki saapuvat
Kaikki saapuvat puhelut on estetty
(toiminto vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).
Kun roaming
Puheluiden vastaanotto estetty kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puheluista.

Rajoitus asetettu.
Rajoitusta ei ole asetettu.
Tuntematon tila (esim.
uusi SIM-kortti).
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Verkko

Valitse verkko

§Valikko§KAsetuksetKVerkko
KValitse toiminto.

Linja

L
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Tämä toiminto näkyy vain, jos operaattori tukee sitä. Puhelimelle on oltava rekisteröity kaksi erillistä puhelinnumeroa.
Valitse
Käytössä olevan puhelinnumeron
valinta.

‘

Käytössä oleva puhelinnumero.

Ohje
Puhelinnumeroiden asetukset........... s. 82

Verkon etsintä aloitetaan uudestaan.
Tästä toiminnosta on hyötyä, jos olet
kotiverkon ulkopuolella tai haluat rekisteröityä toiseen verkkoon. Verkkoinfo-luettelo muokkautuu uudelleen, kun Autom.verk.v. on valittu.

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

Lukitse linja
(Suojattu puhelinkoodilla)
Puhelimen käyttö voidaan rajoittaa
yhteen puhelinnumeroon.

Operaattori

Verkkoinfo

Ensisij.verkko

Näytöllä näkyy valittavina olevien
GSM-verkkojen luettelo.

²

Operaattori, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Näytöllä näkyy kaikkien maailmanlaajuisesti tunnettujen GSM-operaattoreiden luettelo ja koodit.

Kirjoita tähän operaattorit, joita haluat käyttää kotiverkkosi ulkopuolella (esim. kun käytettävissä on erihintaisia verkkoja).
Ohje
Jos ensisijaisen verkon kentänvoimakkuus
ei ole riittävä, puhelin saattaa valita toisen
verkon. Verkko saattaa vaihtua seuraavalla
kerralla, kun kytket puhelimen päälle tai
kun valitset itse toisen verkon.
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Asetukset
Näytöllä näkyy oma operaattorisi:
§Lista§

Ensisijaisten verkkojen
luettelo.

Uuden tiedon lisäys:
• Valitse tyhjä rivi, paina §Ohjelm.§, ja
valitse verkko operaattoriluettelosta. Vahvista valinta.
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Tiedon muokkaus/poisto:
• Valitse tieto, paina §Vaihda§, valitse
toinen verkko operaattoriluettelosta ja vahvista valinta tai paina
§Poista§.

Taajuus

L

Valitse taajuudeksi joko GSM 900 tai
GSM 1800.

Pika haku
Kun toiminto on kytketty päälle,
verkkoon kirjautuminen tapahtuu
lyhyin väliajoin (toiminto lyhentää
puhelimen valmiusaikaa).

75

Käytt.ryhmä
L
§Valikko§KAsetuksetKVerkko
KValitse toiminto.

Jos operaattorisi tukee tätä palvelua,
voit muodostaa sen avulla ryhmiä.
Ryhmät voivat päästä esim. sisäisiin
(yrityksen) tietoihin tai näitä puheluita koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
Päällä
Toiminnon valinta päälle tai pois.
Puhelimen tavallista käyttöä varten
käyttäjäryhmän on oltava pois päältä
(Puhelinkoodi, s. 12).
Valitse ryhmä
Voit valita tai lisätä muita kuin ensisijaisen ryhmän (katso alla). Ryhmien
tunnusluvut saat operaattoriltasi.
Kaikki lähtev.
Voit valita käyttäjäryhmän verkon ja
valita, voiko puhelimella soittaa ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on
pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.
Ensisij. ryhmä
Kun toiminto on päällä, puheluita
voidaan soittaa vain tämän vakioryhmän sisällä (verkkoasetuksista riippuen).
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Asetukset
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Lisävarusteet

§Valikko§KAsetuksetKLisävarusteet
KValitse toiminto.

Autosarja
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Vain kun käytössä on Siemensin
alkuperäinen autosarja (s. 96).
Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun puhelin asetetaan telineeseen.
Muutettavat asetukset
Autom. vast.
(Tehdasasetus: pois päältä)
Puhelut otetaan vastaan muutamassa sekunnissa automaattisesti.
Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

±
®

Näytön symboli.
Vaihto puhelimen ja
kevyen autosarjan välillä
puhelun aikana.

Autom. pois
(Tehdasasetus: 2 tuntia)
Puhelin saa virran autosta. Voit asettaa moottorin sammuttamisen ja puhelimen sammumisen välisen ajan.

Automaattiset asetukset:
• Jatkuva taustavalo: päällä.
• Näppäinlukitus: pois päältä.
• Puhelimen akun lataus.
• Autosarja-profiilin (s. 56) automaattinen valinta, kun se kytketään puhelimeen.

Kuuloke
Vain käytettäessä Siemensin alkuperäistä kuuloketta (s. 95). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke
liitetään puhelimeen.
Muutettavat asetukset
Autom. vast.
(Tehdasasetus: pois päältä)
Puheluun vastataan automaattisesti
muutaman sekunnin kuluessa (paitsi
kun soittoääni on pois päältä tai piippauksella). Pidä nappikuuloke valmiiksi puhelimessa ja korvassa.
Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!
Automaattinen asetus
Puheluihin vastaaminen soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-ToTalk), myös näppäinlukituksen ollessa päällä.
Automaattivastaus puheluun
Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi.
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T9-tekstinsyöttö
T9-tekstinsyöttö

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa
sanakirjaa.

Asetukset

§Valikko§KAsetukset
KNäyttöKTekstin näppäily

T9 päälle ja pois

p
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T9 ensisij. Valitse.
§Valitse§

Paina vain kerran näppäintä, jossa on
haluamasi kirjain, esim. "talo":

# Paina T9Abc lyhyesti ja sitten

8 2 5 6

1

Paina. Välilyönti lopettaa
sanan.

Vahvista.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä,
kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

töllä, kun isot/pienet kirjaimet on kytketty päälle.

0

Valitse T9 päälle.

™ esim. symboli näy-

Näppäilykielen valinta
Vaihda näppäilykieleksi se, jolla
haluat kirjoittaa viestin.
Näppäilykieli Valitse.
§Valitse§

77

Vahvista. Uusi kieli on
valittu.
T9:n tukemat kielet on
merkitty T9-symbolilla.

Sanan kirjoittaminen
T9:llä
Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn
aikana.
Kirjoita sana kokonaan loppuun
katsomatta näyttöön.

Ohje

Piste. Lopettaa sanan, kun sen
jäljessä on välilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heittomerkkiä tai yhdysviivaa:
esim. §Jane.s§ = Jane’s.
F Siirto oikealle. Lopettaa sanan.
Lyhyt painallus: Vaihto: abc,
Abc,T9abc, T9Abc, 123.
Näppäilytapa näkyy näytön
ylärivillä.
Pitkä painallus: Kaikkien
näppäilytapojen näyttö.
Lyhyt painallus: Erikoismerkkien valinta (s. 80).
Pitkä painallus: Kirjoitustilan
avaus (s. 83).
Erikielisiä T9-sanakirjoja on saatavana
osoitteesta: www.my-siemens.com/t9

#

*
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T9-tekstinsyöttö
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T9:n sanaehdotukset

Sanan korjaus

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sana) kohden useampia
vaihtoehtoja, näkyy näytöllä niistä
yleisin. Jos sana ei ole hakemasi, seuraava T9:n ehdotus voi olla oikea.

T9:n avulla kirjoitetut sanat:

Sanan täytyy näkyä vaaleana
§tummalla pohjalla§. Sitten:

»
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»
»

Paina. Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,
paina uudelleen. Toista,
kunnes oikea sana näkyy.

Jos haluttua sanaa ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.
™ SMS

1
Lähdetään klo 8 ___
Opeta

748

»

Sanan lisääminen sanakirjaan:
§Opeta§

Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit
näppäillä sanan ilman T9-tukea.
Sana lisätään automaattisesti sanakirjaan painamalla §Tallenna§.

G

§Poista§

Siirtyy sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy tummalla
pohjalla.
Selaa T9:n sanaehdotukset vielä kerran.
Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva
merkki, samalla T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:

G

Siirry merkki kerrallaan
vasemmalle/oikealle.

§Poista§

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva
merkki.

J

Näppäile merkki kohdistimen osoittamaan kohtaan.

Ohje
T9:n ehdottamaa sanaa ei voida muuttaa,
ennen kuin T9-tila on valittu pois päältä.
Yleensä sana kannattaa kirjoittaa uudelleen.
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.
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Näyttösymbolit (osa)
Näyttösym- Näyttösymbolit
bolit (osa)
_ Verkkosignaalin voimakkuus.
h
d
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n

Akku latautuu.
Akun varaus.
Kaikki puhelut siirretään.

j Soittoääni pois päältä.
k Vain lyhyt soittoääni (piippaus).

l Soittoääni kuuluu vain, kun soiti
y

µ

taja on tallennettu puhelinluetteloon.
Merkkiääni asetettu.
Herätyskello päällä.
Näppäinlukitus päällä.
Puhelinnumerot/nimet:

¢ SIM-kortilla.
¡ SIM-kortilla (vaatii PIN2-koodin).

v

²

p,o
Q

Puhelimen omassa muistissa.
Verkkoyhteys ei ole mahdollinen.
Toiminto päällä tai pois päältä.
Puhelinluettelo.

ABC/ Pienet tai isot kirjaimet käytössä.
Abc/abc

™ Kirjoitus T9:llä.
« GPRS päällä.
ª GPRS käytössä.
¦ WAP Online.

Ë
Ì

®

WAP Online GPRS:n kautta.
WAP ei verkkoa.
Kuulokekäyttö.
Autosarjan kaiutin.

œ Lisäluurikäyttö.
³ Autosarja käytössä.
± Automaattivastaus päällä.
Organiserin symbolit

u
w
{
|
t

Muistio.
Kokous.
Puhelu.
Syntymäpäivä.
Vuosipäivä.
Tärkeä tapahtuma.

Valintanäppäin (vasen/oikea puoli)

]
\

Tekstiviesti vastaanotettu.
Puheviesti vastaanotettu.
Vastaamaton puhelu.

—

–

T
}

Kuva vastaanotettu.
Soittoääni vastaanotettu.
SIM-muisti täynnä.
SIM-palvelut.
Tallennus puhelinluetteloon.

· Haku puhelinluettelosta.
» T9:n sanavalinta.

79
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Aakkostetut ohjeet
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Aakkostetut Akkujen kapasiteetti
ohjeet
Matkapuhelimen akun kapasiteetti
heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian
kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia vähitellen.
Akuille annetaan kahdentoista kuukauden takuu ostopäivästä lukien.
Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei
akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä,
esim. puhe- ja/tai valmiusajan väheneminen. Jos akun kapasiteetti
heikkenee takuuajan umpeuduttua,
kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

CSD
(Circuit Switched Data)
Tiedonsiirto tapahtuu datayhteyden
kautta operaattorin tai palveluntarjoajan määrittämässä ajassa. Yhteyttä voidaan käyttää tiedonsiirtoon eli
esim. Internet-yhteyteen tai pelien ja
sovellusten lataukseen ja WAP-palveluiden käyttöön.
Operaattori tai palveluntarjoaja veloittavat Internet-yhteyteen käytetystä ajasta hinnastojensa mukaan.
Maksat siis verkkopalveluiden käytöstä ja sovellusten lataamisesta.

EMS
(Enhanced Messaging Service)
Tällä palvelulla voit lähettää tekstien
lisäksi
• kuvia (bitmapeja),
• ääniä,
• animaatioita (4 kuvan sarjoja).
Voit lähettää näitä tekstiviestissä yhdessä tai erikseen. EMS-toiminnolla
voit lähettää kuvia ja ääniä myös
esim. soittoääninä ja näytönsäästäjinä. Tällöin viestien pituus saattaa
ylittää yhdelle viestille sallitun rajan.
Tässä tapauksessa useampi viesti
yhdistetään yhdeksi.

Erikoismerkkien näppäily

*
1)

Paina lyhyesti. Näytölle
avautuu merkkitaulukko:

¿ ¡

+ -

"

_ ;

!

? ,

.

’

(

)

*

:

/

¤ ¥ $ £ € & # \ @
[ ] { } % ~ < = >
|

^ § Γ ∆ Θ Λ Ξ Π

Σ Φ Ψ Ω
1) Rivinvaihto

G

Siirry oikean merkin
kohtaan.

§Valitse§

Valitse merkki.
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Aakkostetut ohjeet
GPRS
(General Packet Radio Service)

L

Uuden GPRS-tekniikan avulla tiedonsiirto matkapuhelinverkossa sujuu
nopeammin. Kun GPRS on käytössä
ja puhelin saa tarpeeksi virtaa, voit
olla Internet-yhteydessä vaikka koko
ajan.
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Kaikki operaattorit eivät vielä tue tätä palvelua.

HTTP
(Hypertext Transfer Protocol)
HTTP-protokolla ohjaa tiedonsiirtoa
Internetissä. HTTP-yhteyden kautta
voit ladata Internetistä sovelluksia ja
pelejä (Pelaa ja viihdy, s. 40) sekä
melodisia soittoääniä (Sound Manager, s. 44). HTTP-yhteyden asetus
HTTP-profiililla (s. 69).

Hätäpuhelu (SOS)
§SOS§-valintanäppäintä painamalla
voit soittaa hätäpuhelun myös ilman
SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole
mahdollista kaikissa maissa).
Soita hätänumeroon vain
hätätapauksessa!

81

Ilman SIM-korttia
Puhelimen voi kytkeä päälle myös
ilman SIM-korttia. Tällöin käytössä on
muutamia toimintoja.
§Valikko§

Paina valintanäppäintä
oikealta. Käytössä olevat
toiminnot näkyvät
näytöllä.

§SOS§

Hätäpuhelu, SOS.

JAD § ja JAR ¦

Kun Java™ on käytössä, valittavana
on kolmenlaisia tiedostoja:
JAD-tiedosto (Java Descriptor)
Nämä tiedostot sisältävät tietoa
sovelluksesta (JAR-tiedosto) ja sen
latausosoitteesta. Aktivoimalla JADtiedosto muodostetaan Internet-yhteys ja ladataan sovellus.
JAR-tiedosto (Java-arkisto)
Tämä tiedosto sisältää sovelluksen.
Sovellus käynnistetään aktivoimalla
JAR-tiedosto.
Yhdistelmätiedostot
Nämä tiedostot syntyvät, kun JARtiedostoja ladataan JAD-tiedostojen
kautta. JAD-tiedosto lisätään JAR-tiedostoon. Näytöllä on sama symboli
kuin JAR-tiedostojen yhteydessä.
Java™:n yhteydessä näkyvät symbolit

§
Á

JAD-tiedosto
JAR-tiedosto
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Aakkostetut ohjeet
L

Java™

Kaksi puhelinnumeroa

Java™ mahdollistaa lukuisien pelien
ja sovellusten käytön matkapuhelimessa. Sovellukset voit ladata itse
Internetistä ja asentaa puhelimeesi.
Sovellus voidaan käynnistää heti,
kun se on asennettu. Lisätietoja saat
sovellusten käyttöohjeista.

Voit tehdä omat asetukset jokaiselle
puhelinnumerolle (esim. soittoäänen, soitonsiirron). Ota ensin käyttöön se puhelinnumero, jonka asetukset haluat tehdä.

Siemens ei takaa Java-sovellusten
yhteydessä sitä, että ladattu ja asennettu sovellus toimii moitteettomasti matkapuhelimessa (katso myös
s. 42).

Kaikki äänet päälle tai pois
Kaikki äänet (myös soittoääni) voidaan valita päälle tai pois päältä valmiustilassa:

*

Pitkä painallus.

Puhelu näkyy näytöllä myös, kun
ääni on pois päältä. Värinähälytys on
käytössä, jos se on valittu päälle.
Ääniasetukset eivät muutu. Kun puhelin sammutetaan ja avataan
uudelleen, puhelimen kaikki äänet
kuuluvat jälleen (katso myös s. 85).

Puhelinnumeron/linjan vaihto
valmiustilassa:

0

Paina.

§Linja 1§

Paina.

Kotiverkon ulkopuolella
Kun olet kotiverkon ulkopuolella, puhelin valitsee automaattisesti toisen
GSM-verkon (s. 74).

Käyttöaika
Täyteen ladatun akun valmiusaika
on 60 - 300 tuntia tai puheaika 90 360 minuuttia. Valmius- ja käyttöajat ovat suuntaa-antavia. Ne vaihtelevat käyttöolosuhteiden mukaan
(katso alla oleva taulukko).
Toiminto

Aika Valmiusajan
(min) väheneminen

Puhelu

1

30 - 60 minuuttia

Taustavalo * 1

30 minuuttia

Verkon haku 1

5 - 10 minuuttia

* Näppäily, pelit, Organiser jne.
Jos puhelin kuumenee, sen valmiusaika lyhenee huomattavasti. Älä säilytä puhelinta auringossa tai patterin
läheisyydessä.
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Näppäilyvalikko
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Aakkostetut ohjeet
tarvittaessa kolmen
0 Lisää
sekunnin pituisia taukoja,

Tekstiä näppäiltäessä:

*

Pitkä painallus. Näytölle
avautuu näppäilyvalikko:
Muoto
Valitse
Kopioi/Lisää
Näppäilykieli
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Ohjauskoodit (DTMF)
Ohjauskoodin lähetys
Ohjauskoodeja (numeroita) voidaan
näppäillä puhelun aikana, esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten.
Numerot siirtyvät DTMF koodeina
(ohjauskoodeina). Äänet kuuluvat,
kun mikrofoni on päällä.
yvalikko§§ Avaa puheluvalikko.
Lähetä DTMF
Valitse.
Puhelinluettelon käyttö
Puhelinnumerot ja ohjauskoodit
(DTMF-koodit) tallennetaan puhelinluetteloon tavalliseen tapaan.

J

0
J

Näppäile puhelinnumero.
Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauko yhteyden muodostumisen
ajan).
Näppäile DTMF-koodi
(numerot).

J

jotta vastaanottaja saa
koodin vastaan oikein.
Näppäile nimi.

§Tallenna§ Paina.
Voit tallentaa myös pelkän DTMFkoodin (numerot) ja lähettää sen
puhelun aikana.

Ohjelmistoversio
Puhelimen ohjelmistoversion näyttö
valmiustilassa:
Paina

* # 0 6 #, sitten §Info§.

Omat numerot
Voit näppäillä puhelinluetteloon
myös omia puhelinnumeroitasi
(esim. faksinumeron). Voit muuttaa
tai poistaa numerot tai lähettää ne
tekstiviestissä.

Ongelmia SIM-kortin kanssa
SIM-kortti on puhelimessa.
Silti näytöllä näkyy viesti:
Aseta SIM-kortti
Tarkista, että kortti on asetettu puhelimeen oikein ja etteivät kortin kosketuspinnat ole likaiset. Puhdista pinnat tarvittaessa kuivalla liinalla.
Jos kortti on vaurioitunut, ota yhteys
operaattoriisi.
Katso myös luku Kysymyksiä ja vastauksia, s. 88.
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Palvelunumerot

Puhelinnumeromuistio

Puhelinluetteloon on saatettu tallentaa operaattorin tarjoamia palvelunumeroita. Numeroilla voit soittaa
infopalveluihin kotimaassa ja ulkomailla tai käyttää operaattorin palveluita.

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana, jolloin toinen osapuoli
kuulee näppäilyäänet. Puhelun loputtua voit tallentaa näppäilemäsi
numeron tai soittaa siihen.

© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\fi\c55_fi_v3\c55_fi_v3\C55_A-Z.fm

Pikahaku valikosta
Kaikilla valikkotoiminnoilla on sisäinen järjestysnumero. Voit valita toiminnon suoraan näppäilemällä toimintojen järjestysnumerot
peräkkäin.
Esim. uuden tekstiviestin kirjoitus:
§Valikko§

1
1

Paina.
Viestit.
Uusi SMS.

Jos operaattori on lisännyt toimintoja (SIM-palveluita) valikkorakenteeseen, valikoiden numerojärjestys voi
olla erilainen.

Puhelinnumero/URL
tekstiviestissä (SMS)
Tekstissä §tummalla pohjalla§ näkyviin
numeroihin voidaan soittaa
(paina A) tai ne voidaan tallentaa
puhelinluetteloon (s. 21). URL (Internet-osoitteet) voidaan hakea ja
HTTP-lataus voidaan aloittaa suoraan (paina A). Muista oikeat WAP(s. 39) ja HTTP- (s. 41) asetukset!

Puhelinnumeron täydentäminen
puhelinluettelossa
Kun lisäät puhelinnumeron luetteloon, voit korvata numeroita kysymysmerkillä (?):

#

Pitkä painallus.

Kysymysmerkki on korvattava
numerolla ennen kuin numeroon
voidaan soittaa.
Valitse numero puhelinluettelosta:

A
J

A

Paina.
Korvaa ?-merkki
numeroilla.
Paina ja soita numeroon.

Siirto asetettu
§Siirto§
Siirtää puhelun esim. vastaajaan,
kun asetuksena on Varattu (s. 64) ja
Koputus (s. 64) on päällä.
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Aakkostetut ohjeet
SIM-palvelut (valinnainen) L

Operaattorisi voi tarjota käyttöösi
erilaisia toimintoja, kuten verkkopankkipalveluita ja pörssitiedotteita
SIM-kortin kautta.
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Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluita, ne näkyvät päävalikon ensimmäisenä kohtana eli vasemmanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella.

}

SIM-palveluiden symboli.

Jos käytössä on useampia palveluita,
ne näkyvät SIM-palvelut-valikossa.

§Valikko§KSIM palv.
Kun käytössäsi on SIM-palveluita,
voit lisätä puhelimeesi toimintoja
helposti sitä mukaa, kun operaattorisi tarjoaa uusia palveluita. Lisätietoja
saat operaattoriltasi.
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T9:n kieliversiot
Voit ladata erikielisiä sanakirjoja
(T9 kieliversion) tekstiviestien
nopeaa kirjoittamista varten.
Internetistä löydät useita ladattavia
sanakirjoja asennusohjeineen:
www.my-siemens.com/t9

Tekstiviestien lähetysraportti
Jos viestin siirto viestikeskukseen ei
onnistu, voit yrittää lähettää viestin
myöhemmin uudelleen. Jos viestin
lähetys ei edelleenkään onnistu, ota
yhteys operaattoriisi.
Näytöllä näkyy Viesti lähetetty!, kun
viesti on siirtynyt viestikeskukseen.
Viestikeskus yrittää lähettää viestin
vastaanottajalle tietyn ajan sisällä.
Katso myös Voimassaolo, s. 70.

Soittoäänen valinta pois päältä

Tekstiviestien Push-toiminto

Soittoäänen valinta pois päältä nykyisen puhelun/merkkiäänen yhteydessä (paitsi kun valittuna on “Vastaus
joka näppäimellä“, s. 63):

Toiminnolla voit siirtyä Internetosoitteeseen (URL) suoraan vastaanotetusta tekstiviestistä. Valitse osoite, jolloin se näkyy tummalla pohjalla. Soittonäppäintä A painamalla
WAP-selain käynnistyy automaattisesti ja siirryt valittuun Internetosoitteeseen.

*

Pitkä painallus.

Puhelu näkyy edelleen näytöllä.
Toiminto otetaan pois käytöstä vastaamalla puheluun tai hylkäämällä
se tai kytkemällä puhelin pois päältä
ja takaisin päälle.
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Aakkostetut ohjeet

Ulkomaansuuntanumerot

WAPin käyttö

Puhelimeen on tallennettu
ulkomaansuuntanumeroita.
Valmiustilassa (jos puhelinluettelo
on auki, ohita kohta 0 ):
Paina pitkään, kunnes näytöllä näkyy +-merkki. Se
korvaa ulkomaansuunnan
ensimmäiset nollat.
§+Lista§
Paina.
Valitse maa. Maan suuntanumero
näkyy näytöllä. Lisää kansallinen
suuntanumero (useissa maissa ilman ensimmäistä numeroa) ja puhelinnumero. Paina soittonäppäintä.

Aloitussivu ...
Tässä voit asettaa ne toiminnot,
jotka näkyvät näytöllä, kun Internetyhteys on muodostettu:
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0

A

Avaa selainvalikko.

Lisää...

Valitse.

Asetukset Valitse.
Aloitussivu...
Valitse, ja valitse sitten
luettelosta:
Käynn.valikko
Selainvalikko

Vastaanottosignaali
_ Voimakas vastaanottosig^

naali.
Heikko signaali heikentää
puhelun laatua ja saattaa
katkaista puhelun. Siirry
avoimelle paikalle.

T Viestimuisti täynnä

Kun viestin kuva vilkkuu, SIM-muisti
on täynnä. Tekstiviestejä ei voida
vastaanottaa. Poista tai arkistoi vanhoja viestejä (s. 32).

WAP
(Wireless Application Protocol)
WAP on tekninen standardi ja matkapuhelinverkkojen ja Internetin välisen yhteyden perusta. WAPin avulla
voit surffata Internetissä matkapuhelimellasi, ladata pelejä ja sovelluksia sekä käyttää WAP-palveluita, kuten uutisia, pörssikursseja ja erilaisia
tiedotteita.

Aloitussivu
Edellinen
Kirjanmerkit
Internet-osoitteen (URL) näppäily
Kun näytöllä näkyy WAP-sivu (online
tai offline), toimi näin:

A

Avaa selainvalikko.

J

Näppäile ja vahvista URL.
Yhteys muodostetaan.

Siirry URLiin
Valitse.

Erkoismerkit WAP-käyttöä varten:
Paina useasti:
. , ? !’ " 0 - ( ) @ / : _ + ~ &

0
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Aakkostetut ohjeet
Kirjanmerkit (URL)

L

Voit tallentaa puhelimeesi suosikkisivujesi Internet-osoitteet (URL)
(mahdollista sekä offline- että online-tilassa operaattorista riippuen):

A

Tallennus:
Avaa selainvalikko.
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Kirjanmerkit
Valitse.
Online (tallenna):
Lisää suosikki
Nykyinen WAP-osoite
tallentuu kirjanmerkiksi.
Offline (tallenna):
(Tyhjä)

Valitse.

§Valikko§

Avaa valikko.

§Muokkaa§ Valitse, näppäile nimi/otsikko ja URL ja vahvista.
§Tallenna§ Paina.

A

Käyttö:
Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit
Valitse.

G
§Hae§

Valitse tieto.
Valittu yhteys muodostetaan.
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Aloitussivun vaihto
Aloitussivun osoite näkyy (yhteys-)
profiilissa (s. 70). Voit vaihtaa aloitussivua, kun puhelin on valmiustilassa (jos operaattori sallii toiminnon):

§Valikko§KAsetukset
KTiedonsiirto
KWAP-profiilit
Valitse profiili, esim.:
e-Commerce
Valitse.

§Muokkaa§ Tietokentät tulevat
näkyviin.
Valitse ensin WAP-asetukset, sitten
Aloitussivu.

J

Näppäile uusi osoite. Siirry tietokenttien loppuun.

§Tallenna§ Paina.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä
Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi
ja vastauksia kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland.
Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.
Kysymys

Mahdolliset syyt

Puhelin ei
kytkeydy
päälle.

Päälle/pois-näppäintä on painettu Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekunliian vähän aikaa.
tia.
Akku on tyhjentynyt.

Kokeile tätä

Lataa akku. Tarkista, että näytöllä näkyy
lataussymboli.

Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Puhdista kosketuspinnat.
© Siemens AG 2001, I:\Mobil\L55\C55_Tuna_2\fi\c55_fi_v3\c55_fi_v3\C55_FAQ.fm

Katso Latausvirhe-kohta.
Valmiusaika on Organiseria tai pelejä on käytetty Rajoita käyttöä tarvittaessa.
lyhentynyt.
paljon.
Pikahaku on käytössä.

Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 75).

Näytön taustavalo on päällä.

Sammuta näytön taustavalo (s. 61).

Näppäimiä on painettu
vahingossa (taustavalo!).

Lukitse näppäimet (s. 63).

Latausvirhe
Akku on tyhjentynyt kokonaan.
(näytöllä ei näy
lataussymbolia).

1) Kiinnitä laturijohto.
2) Odota, lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnin
kuluttua.
3) Lataa akku normaalisti.

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

SIM-virhe.

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

Ei verkkojännitettä.

Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite.

Väärä laturi.

Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Akku on viallinen.

Vaihda akku.

SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 6).
SIM-kortin kosketuspinnat ovat
likaiset.

Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.

SIM-kortissa on väärä jännite.

Käytä vain 3 voltin SIM-kortteja.

SIM-kortti on vaurioitunut
(esim. murtunut).

Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriisi SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.
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Kysymyksiä ja vastauksia

89

Kysymys

Mahdolliset syyt

Kokeile tätä

Ei verkkoyhteyttä.

Heikko signaali.

Siirry korkeammalla paikalle, ikkunan ääreen 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 valitse toinen verkko (s. 74).

Verkkorajoitus on päällä.

Tarkista verkkorajoitukset (s. 73).

Verkko on ylikuormittunut.

Soita myöhemmin uudelleen.

Puhelin kadottaa
verkon.

Liian heikko signaali.

Uusi yhteys toisen operaattorin verkkoon tapahtuu
automaattisesti (s. 74). Kytke puhelin päältä ja takaisin
päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.

Soittaminen ei
onnistu.

Linja 2 on varattu.

Valitse linja 1 ‘ (s. 74).

Uusi SIM-kortti.

Tarkista uudet rajoitukset.

Hintaraja on saavutettu.

Nollaa hintaraja PIN 2 -koodilla (s. 30).

Soittoaika on käytetty.

Lataa lisää soittoaikaa.

Tietyt puhelut eivät Puhelurajoituksia on
onnistu.
asetettu.

Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia.
Tarkista rajoitukset (s. 73).

Tallennus
Puhelinluettelo on täynnä.
puhelinluetteloon ei
onnistu.

Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta (s. 23).

Puheviesti ei
onnistu.

Siirtoa vastaajaan ei ole
asetettu.

Aseta siirto vastaajaan (s. 64).

T vilkkuu.

Tekstiviesti (SMS)

Tekstiviestimuisti on täynnä. Vapauta muistitilaa poistamalla viestejä (s. 32) tai
arkistoimalla niitä (s. 33).

Toimintoa ei voida
asettaa.

Operaattori ei tue toimintoa
tai toiminnon käyttäjäksi on
rekisteröidyttävä.

Muistiongelmia
Puhelimen oma muisti on
Pelaa ja viihdy -vali- täynnä.
kon, soittoäänien,
kuvien tai tekstiviestiarkiston yhteydessä.
WAP-yhteys tai
lataaminen ei
onnistu.

Ota yhteys operaattoriisi.

Poista tietoja täynnä olevasta kohteesta.

Profiilia ei ole valittu käytValitse WAP-profiili käyttöön (s. 39), tee asetukset
töön, profiilin asetukset ovat (s. 68) tai ota HTTP-profiili käyttöön (s. 42), tee aseväärin tai kesken.
tukset (s. 69). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys

Mahdolliset syyt

Kokeile tätä

Viestiä ei voida
lähettää.

Operaattori ei tarjoa tätä palvelua.

Ota yhteys operaattoriisi.

Viestikeskuksen numeroa ei ole ase- Aseta viestikeskuksen numero (s. 70).
tettu tai se on väärä.
SIM-korttisopimus ei tue tätä
palvelua.

Ota yhteys operaattoriisi.

Viestikeskus on ylikuormittunut.

Lähetä viesti uudelleen.
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Vastaanottava puhelin ei ole yhteen- Tarkista.
sopiva.
EMS-kuvat ja -äänet Vastaanottava puhelin ei tue EMSeivät näy vastaanotta- standardia.
jan puhelimessa.
Internet-yhteys ei ole Väärä WAP-profiili asetettu tai asemahdollinen.
tukset ovat vääriä tai kesken.

Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys
operaattoriisi.

PIN-virhe/
PIN2-virhe.

PIN-koodi on syötetty väärin kolme
kertaa.

Näppäile SIM-kortin PUK (MASTER PIN)
ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Puhelinkoodivirhe.

Puhelinkoodi on syötetty väärin
kolme kertaa.

Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun
(s. 91).

Operaattorin koodi
virheellinen.

Palvelun käyttö on estetty.

Ota yhteys operaattoriisi.

Valikoita on liian
Operaattori on saattanut lisätä tai
Ota yhteys operaattoriisi.
vähän tai liian paljon. poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.
Faksitoiminto ei ole
mahdollinen.

Tietokoneen asetukset on tehty
väärin.

Tarkista asetukset (s. 71).

Palvelun käyttö on estetty.

Ota yhteys operaattoriisi.

Hintalaskuri ei toimi.

Puheluiden hinta ei näy.

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 pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa
puhelinta!

Kaikkien tehdasasetusten palautus (s. 66):

*#9999#A
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Asiakaspalvelu (Customer Care)
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Asiakaspalvelu
(Customer
Care)

Asiakaspalcwelu
(CUstomer
Care)kysyKäyttäjäystävällistä
tukea teknisiin
myksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta:
www.my-siemens.com/finland
Tuotetuki on käytössäsi 24 tuntia
vuorokaudessa ja kattaa kaikki
tuotteemme. Sivuilla on interaktiivinen
virhehaku, yleisimmät kysymykset
vastauksineen, käyttöohjeet sekä
uusimmat ohjelmistopäivitykset.
Yleisimmät kysymykset vastauksineen
löydät myös tämän käyttöohjeen luvusta
Kysymyksiä ja vastauksia, s. 88.
Siemensin HelpDesk-numero palvelee
arkisin klo 9.00 - 18.00:
Suomi
09 22 94 37 00
(tavallisen puhelun hinnalla)
Siemens HelpDeskin ammattitaitoiset työntekijät osaavat auttavat tuotteisiin ja niiden
asennukseen liittyvissä kysymyksissä. Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä
maissa, joissa ei ole valtuutettuja Siemensmyyjiä.
Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä
maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.
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Jos tarvitset korjausapua, 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..........................................13 00 66 53 66
Bahrain .................................................... 40 42 34
Bangladesh.......................................0 17 52 74 47
Belgia................................................0 78 15 22 21
Bolivia ...............................................0 21 21 41 14
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 24 36 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
Latvia .....................................................7 50 11 18
Libanon ................................................01 44 30 43
Libya ...............................................02 13 50 28 82
Liettua ...............................................8 52 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 09
Mauritius ................................................2 11 62 13
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Meksiko......................................01 80 07 11 00 03
Nigeria ..............................................0 14 50 05 00
Norja ....................................................22 70 84 00
Norsunluurannikko...............................21 35 02 35
Oman........................................................79 10 12
Pakistan..........................................02 15 66 22 00
Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
Portugali............................................8 08 20 15 21
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 23 96 10 06
Tanska.................................................35 25 86 00
Thaimaa............................................0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta..............................02 33 03 27 27
Tunisia .................................................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..........................................8 80 02 00 10 10
Vietnam................................................45 63 22 44
Viro ......................................................06 30 47 97
Zimbabwe ............................................04 36 94 24

* tavallisen puhelun hinnalla

Ohje
Kun soitat asiakaspalveluun, pidä ostokuitti
ja laitetunnus (IMEI, näyttö: #06#), ohjelmistoversio (näyttö: #06#, sitten §Info§) ja
tarvittaessa asiakasnumerosi lähettyvillä.

*

*
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Käsittely- ja huolto-ohjeet
Käsittely- ja Matkapuhelimesi on suunniteltu ja
huolto-ohjeet valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä
kunnossa pitkään.
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• Suojaa puhelinta kosteudelta!
Sadeveden, kosteuden ja
nesteiden mineraalit syövyttävät
elektronisia virtapiirejä. Jos
puhelin kastuu, irrota sen johto
heti virtalähteestä ja irrota akku!
• Älä käytä tai säilytä puhelinta
pölyisessä ja likaisessa paikassa.
Muutoin puhelimen liikkuvat osat
voivat vaurioitua.
• Älä säilytä puhelinta liian
lämpimässä paikassa. Korkeat
lämpötilat saattavat lyhentää
laitteen käyttöikää, vaurioittaa
akkua ja muoviosat saattavat
vääntyä tai sulaa.
• Älä säilytä puhelinta liian
kylmässä paikassa. Kun puhelin
lämpenee kylmäsäilytyksen
jälkeen takaisin normaaliin
käyttölämpötilaan, sen sisälle
saattaa muodostua kosteutta,
joka vaurioittaa piirilevyjä.
• Suojaa puhelinta iskuita, ja älä
pudota tai ravistele sitä.
Kovakourainen käsittely saattaa
vaurioittaa piirilevyjä!
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• Älä puhdista puhelinta
syövyttävillä kemikaaleilla tai
puhdistusaineilla!
Nämä ohjeet koskevat puhelinta,
akkua, laturia ja muita lisävarusteita.
Jos jokin puhelimen osa ei toimi
moitteettomasti, ota yhteys alan
liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja
tarvittaessa korjauspalvelun.
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Puhelimen
tiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä
käyttöoppaassa kuvattu puhelin
täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY
(R&TTE) päävaatimukset ja muut
asiaankuuluvat määräykset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saa tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

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 asiakaspalvelunumero:
..............................................................
Katoaminen

Tekniset tiedot
GSM Class

4 (2 W)

Taajuusalue:

880 - 960 MHz

GSM Class:

1 (1 W)

Taajuusalue:

1 710 - 1 880 MHz

Paino:

80 g

Mitat:

100,7x43,9x20,8 mm
(69 cm3)

Li-ion-akku:

700 mAh

Käyttölämpötila:

-10 °C - 55 °C

Valmiusaika:

60 - 300 tuntia

Puheaika:

90 - 360 min.

SIM-kortti:

3,0 V

SAR:

0,49 W/kg *

* Koskee puhelinta sekä sen mukana toimitettua etu- ja takakuorta ja näppäimiä.

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota
välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta
korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.
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Li-Ion-akku (700 mAh)
L36880-N5601-A100
Vara-akku.
Matkalaturi
L36880-N5601-A104 (EU)
L36880-N5601-A105 (UK)
Matkalaturi, jonka tulojännitealue on
100-240V.
Pöytäteline
L36880-N5601-A101
Pöytätelineellä voit ladata puhelimen ja
lisäakun yhtä aikaa.
Nappikuuloke PTT-painikkeella
L36880-N5601-A108
Kuuloke, jonka PTT-napilla (Push-To-Talk)
valitaan käyttöön äänivalinta, vastataan puheluihin ja lopetetaan ne.
Vyösetti
L36880-N5601-A119
Sisältää vyöpidikkeen ja pidikkeen, jolla puhelin kiinnittyy huomaamattomasti esim.
vaatteisiin tai laukkuun.
CLIPit™-kuoret
Vaihdettavat etu- ja takakuoret voit ostaa
alan liikkeistä.
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Kantokotelot
Erilaisia kantokoteloita voit ostaa alan
liikkeistä:
Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

Data/sovellukset
Datakaapeli RS232
L36880-N5601-A110
Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaliikenneporttiin.
USB-datakaapeli
L36880-N5601-A111
Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.
Synkronointiasema
L36880-N5601-A103
Puhelimen pöytäpidike, jolla voit
samanaikaisesti siirtää tietoa ja ladata
puhelimen verkkolaitteella. Sisältää
pöytätelineen, RS232-datakaapelin ja
Y-adapterin.

C55 Tuna suomi, A31008-H5600-A7-3-7319 (2. huhtikuuta 2003, 15:01)

96

Lisävarusteet

Autovarusteet
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Autolaturi
L36880-N5601-A106
Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi.
Kevyt autosarja
L36880-N5601-A109
Kevyessä autosarjassa on handsfreekäyttö, sisäinen kaiutin ja mikrofoni sekä
automaattivastaus.
Liitetään tupakansytyttimeen. Helppo
vaihtaa autosta toiseen.
Autoteline
L36880-N5601-A116
Autoteline, ei liitäntää ulkoiselle antennillle.
Antenniautoteline
L36880-N5601-A117
Antenniautoteline. Sopii käytettäväksi PTTnappikuulokkeen tai kevyen autosarjan
kanssa.
Peruspaketti autoon
L36880-N5601-A118
Toimii samanaikaisesti kaiuttimena ja puhelimen akun lataajana.
Sisältää autolaturin, PTT-nappikuulokkeen
ja Y-adapterin.
Comfort-autosarja
L36880-N5701-A100
Comfort-autosarja on helppokäyttöinen
kaiutinsarja, jonka digitaalinen äänenlaatu
on huippuluokkaa. Kaikki asennuksessa
tarvittavat osat kuuluvat toimitukseen. Alan
liikkeistä voit ostaa haluamasi antennin.

Lisävarusteet
Lisäluuri .................... L36880-N3015-A123
VDA-adapterikaapeli.. L36880-N4001-A121
Data-adapteri autoon.. L36880-N5701-A108
PTT-nappi.................. L36880-N4501-A135
Tuotteita voi ostaa alan liikkeistä:
Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet
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SAR

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)
TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN
UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT
SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA
SÄTEILYLTÄ.
SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia.
Riippumattomat tieteelliset järjestöt
ovat suunnitelleet ja vahvistaneet
nämä suositukset säännöllisten ja
perusteellisten tutkimusten perusteella.1 Turvallisuuden kannalta
merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja
terveydentilasta huolimatta.
Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti
EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen.2

1. Maailman terveysjärjestön WHO:n
(World Health Organisation, CH-1211
Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä
turvatoimenpiteitä. Lisätietoja:
www.who.int/peh-emf,
www.mmfai.org,
www.my-siemens.com.
2. CE-merkintä osoittaa, että tuote on EUdirektiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda
myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

97

Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli
SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg.3 Se vastaa ICNIRP:in4 ohjearvoja ja on käytössä
myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SARenimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla.
Puhelimen todellinen SAR-arvo voi
olla käytössä paljon enimmäisarvoa
pienempi. Puhelimen lähetysteho
vaihtelee ja se on yleensä vain niin
suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä
lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

3. Keskiarvo 10 g kudosta kohti.
4. International Commission on NonIonizing Radiation Protection (Kansainvälinen ionisoimattoman sätelyn komitea)
www.icnirp.de.

C55 Tuna suomi, A31008-H5600-A7-3-7319 (2. huhtikuuta 2003, 16:23)

98

SAR

Tämän puhelinmallin korkein SARarvo testeissä on 0,49 W/kg.5
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Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin
Internet-sivuilla osoitteessa
www.my-siemens.com. Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

5. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten
vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan.
Eri maiden SAR-arvot:
www.my-siemens.com.
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