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Turvallisuus

Turvallisuus
Ohje vanhemmille
Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä!
Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön
voi liittyä!
Noudata paikallisia ohjeita ja
määräyksiä matkapuhelinta
käyttäessäsi. Matkapuhelimen
käyttöä on rajoitettu esimerkiksi
lentokoneissa, huoltoasemilla,
sairaaloissa ja autolla ajettaessa.
Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten
kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen
ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm.
Pidä puhelin sitä korvaa vasten,
joka on kauempana tahdistimesta. Kysy lisää lääkäriltäsi
SIM-kortti voidaan irrottaa.
Varo! Pidä se lasten
ulottumattomissa.
Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi
saattaa vaurioitua käytettäessä
korkeampaa jännitettä.

Soittoääni (s. 36), merkkiäänet
(s. 36) ja handsfree-toiminnon
ääni kuuluvat kaiuttimista. Älä
pidä puhelinta korvaa vasten
kun se soi tai kun handsfreetoiminto (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.
Puhelinta ei saa avata muussa
tapauksessa kuin akun tai SIMkortin vaihtoa varten. Akkua ei
saa avata missään tapauksessa. Puhelimeen ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Siemens AG 2003, I:\Mobil\R65\A65_Leopard_abgel._von MC60_Maguro\fi\sug\_von_itl\CF62_sug_fi_040226_FM\A65_Security.fm

VAR Language: Finnish; VAR issue date: 04-Februar-2004

2

right page (3) of CF62 fi, A31008-H6050-A7-1-7319 (27.02.2004, 12:29)

Siemens AG 2003, I:\Mobil\R65\A65_Leopard_abgel._von MC60_Maguro\fi\sug\_von_itl\CF62_sug_fi_040226_FM\A65_Security.fm

Tärkeää:
Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.
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 väärin! Nämä turvallisuusohjeet
koskevat myös Siemensin alkuperäisiä
lisävarusteita.
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Puhelimen yleiskuva

Puhelimen yleiskuva

1 A Soittonäppäin
Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien
puheluiden näyttö.
2 B Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

• Pois päältä: Pitkä painallus kytkee puhelimen päälle.
• Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa
käynnissä: Lopetus painamalla lyhyesti.
• Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla lyhyesti. Valmiustilaan painamalla
pitkään.
• Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla pitkään.

3 Selausnäppäin

Luetteloissa, viesteissä ja valikoissa:

I
E
I

Selaus eteen ja taakse.
Toiminnon valinta (kuten oikea
valintanäppäin (s. 5)).
Paluu edelliseen valikkoon.

Puhelun aikana:

G
H
E

Äänenvoimakkuuden säätö.
Osoitekirja/puhelinluettelo.
Puheluvalikon avaus.

Valmiustilassa:

G
H
E
D

Ääniohjaus (pitkä painallus).
Osoitekirja/puhelinluettelo.
Valikon avaus.
GPRS-tiedot.

_

ª

g

Operaattori
01.05.2004 10:10
UusiMMS Valikko
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1 Kaiutin
2 Värinäyttö
3 Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toiminnot näkyvät näytön
alarivillä §tekstinä§/symbolina (esim. Q).

4 Numeronäppäimet
5 * Soittoääni

• Pitkä painallus valmiustilassa:
Kaikki merkkiäänet päälle/pois (paitsi herätyskello).
• Pitkä painallus puhelun saapuessa:
Tämän puhelun soittoääni pois päältä.

6 Laitteiden liitäntäkohta

Laturille, kuulokkeelle, kameralle jne.

7 Merkkivalot

Seitsemän erilaista merkkivaloa (LEDiä) ilmoittavat tapahtumista ja toiminnoista sekä
kertovat puhelimen tilan, esim. verkon haun,
akun tyhjentymisen jne. (asetus, s. 42).
Voit myös itse valita merkkivaloja tietyille toiminnoille. Käytössä on erilaisia merkkivalosarjoja eli vilkkumistapoja.

_

ª

g

Operaattori
01.05.2004 10:10
UusiMMS Valikko
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Puhelimen yleiskuva

1 Antenni

Älä peitä antennia tarpeettomasti, sillä se
heikentää lähetystehoa.

2 2. näyttö

Kun kansi on kiinni, tällä näytöllä näkyvät kellonaika, saapuneet puhelut, näytönsäästäjä ja
ilmoitukset.
Lisäksi näytöllä näkyvät seuraavat symbolit:

¿

Ø

…

Ei vastattu puhelu
Kuittaamaton herätys
Menetetty muistutus
Saapunut viesti

_

ª

10:10

g

3 Kansi

Kun kansi avataan valmiustilassa, 2. näyttö
kytkeytyy pois päältä ja värinäyttö kytkeytyy
päälle. Kun kansi suljetaan, värinäyttö kytkeytyy pois päältä ja 2. näyttö kytkeytyy päälle.
Samalla kuuluu varoitusääni ja 2. näytöllä näkyy varoitus. Jos kantta ei avata uudelleen
3 sekunnin kuluessa, sovellukset sulkeutuvat.
Kun Autom.vastaus (s. 44) on päällä, puheluun voidaan vastata avaamalla kansi.

Ohje
Puhelimen näyttöjen päällä on toimitettaessa suojakalvo. Irrota kalvot ennen kuin otat
puhelimen käyttöön.
Kalvon irrotuksen aiheuttama staattinen varaus saattaa joissakin tapauksissa muuttaa
näytön reunojen väriä. Väri tasoittuu itsestään 10 minuutin kuluessa.
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Näytön symbolit

Näytön symbolit
Näytön symbolit (osa)

_
h
d
è
Z
É

]

Verkon voimakkuus
Akku latautuu
Akun varaus, esim. 50 %
Osoitekirja/puhelinluettelo
Puhelutiedot
Surf/Fun / operaattorin sivusto
Herätyskello
Viestit
Soittoäänet

Ñ
m
n
j
k
l
Ø
Ö
µ
T
²

Ekstrat
Arkisto
Asetukset
Puhelun/puheluiden siirto
Merkkiäänet pois päältä
Lyhyt merkkiääni (piippaus)
Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja on osoitekirjassa/puhelinluettelossa.
Herätys asetettu
Herätyskello päällä
Näppäinlukko päällä
Viestimuisti täynnä
Verkkoyhteys ei mahdollinen

7

ABC/ Isot tai pienet kirjaimet käytössä.
Abc/abc
T9Abc T9-tekstinsyöttö.

«
ª

Ê
Ë
Ì
±

Päällä ja käytettävissä.
Käytössä.
Yhteys katki väliaikaisesti.
WAP Online.
WAP GPRS Online.
WAP Ei verkkoa.
Automaattinen vastaus päällä.

Organiserin symbolit (osa)
u
v

w
{

È

Muistio
Puhelu
Kokous
Syntymäpäivä
Vuosipäivä

Vasen valintanäppäin (osa)

…
Û
\

Tekstiviesti saapunut.
Ilmoitus multimediaviestistä
saapunut.
Vastaajaviesti saapunut.
Vastaamaton puhelu.

Tässä esitetyt symbolit ovat
operaattorikohtaisia ja saattavat olla
erilaisia puhelimessasi.
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Käyttöönotto

Käyttöönotto
SIM-kortin/akun paikalleen
asetus
Saat operaattoriltasi SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki
tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on
kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se eli pienempi osa
erilleen ja poista mahdolliset ylimääräiset muoviosat.
Paina kantta urien 1 kohdalta, ja
irrota se työntämällä sitä nuolen
suunnassa alaspäin 2.

1

• Aseta akku sivusuunnassa puhelimeen 4 ja paina se alas 5, kunnes se loksahtaa paikalleen.

4
5
• Irrota akku painamalla sen sivussa
olevaa pidikettä ja nostamalla
akku ylös.
• Aseta kansi paikalleen ja ja työnnä
sitä yläreunaan, kunnes se loksahtaa paikalleen 6.

6
2
• Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta alaspäin. Työnnä pidike
kevyesti SIM-kortin yli 3 (varmista, että kortin viisto kulma on asetettu oikein).

3

Lisätietoja
Sulje puhelin ennen akun irrotusta!
Puhelimessa voi käyttää 3- ja 1,8-volttisia
SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.
Ongelmia SIM-kortin kanssa .............s. 60
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Lataus

9

Lataussymboli ei näy

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimeen
kuvan osoittamalla tavalla 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. Tässä tapauksessa
akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.
Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa
laturia!
Näytön symbolit käytön aikana
Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):

a d g

Näytön symboli latauksen aikana

h

Lataus käynnissä.

Kun Lataus-toiminnon Merkkivalot
(s. 43) ovat päällä, kaksi keskimmäistä merkkivaloa vilkkuvat hitaasti latauksen merkiksi. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalot sammuvat.
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 tai ali, lataussymboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa
annettua jännitettä ei saa ylittää
(Käyttöajat, s. 66).

Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen
purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia akkua ei saa irrottaa turhaan
eikä akun latausta lopettaa liian aikaisin.
Lisätietoja
Laturi lämpenee, kun se on käytössä
pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.
Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi,
kellonaika on asetettava uudelleen.
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Puhelin päälle/pois / PIN-koodi

Puhelin päälle/pois / PIN-koodi
Puhelin päälle/pois

Hätäpuhelu (SOS)

Avaa kansi, jotta pääset käyttämään
näppäimistöä.

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

B

Paina pitkään Päälle/
Pois/Lopeta-näppäintä.

PIN-koodin näppäily
Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.

J

§OK§

Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä
(****) turvallisuussyistä.
Virheet korjataan painamalla §Poista§.
Vahvista PIN oikeanpuoleisella valintanäppäimellä. Verkkoyhteyden
muodostuminen kestää
muutaman sekunnin.

Jos kansi suljetaan ennen PIN-koodin
näppäilemistä, puhelin kytkeytyy heti pois päältä.
Lisätietoja
PIN-koodin vaihtaminen .................... s. 14
SIM-kortin lukituksen avaaminen ...... s. 14
Kellon asetukset ............................... s. 44

Ensimmäinen käyttökerta
Aika/päiväys
Aseta kello oikeaan aikaan, kun otat
puhelimen käyttöön ensimmäisen
kerran.
§Kyllä§

J
§OK§

Paina.
Näppäile ensin päiväys
(päivä/kuukausi/vuosi) ja
sitten kellonaika (24h-kello ja sekunnit.
Paina. Kellonaika ja
päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke
Aseta oikea aikavyöhyke.

I

Valitse aikavyöhyke luettelosta ja ...

§Aseta§

... ota se käyttöön.
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Puhelinluettelo tai osoitekirja
Valitse vakioluetteloksi SIM-kortin
puhelinluettelo tai puhelimen muistissa oleva osoitekirja.
Voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon osoitekirjaan. Älä keskeytä toimintoa tai vastaa saapuviin puheluihin
kopionnin aikana. Seuraa näytöllä
näkyviä ohjeita.
SIM-kortin tietoja voidaan kopioida
myöhemmin valitsemalla tiedot
(katso s. 13) ja käyttämällä Kopioi 9
-toimintoa (puhelinluettelon lisätoimintovalikossa).
Voit vaihtaa vakiohakemistoa milloin
tahansa (s. 23).

Vastaanottosignaali
_
^

Voimakas vastaanottosignaali.
Heikko signaali heikentää
puhelun laatua ja saattaa
katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.
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Johdanto

Johdanto
Käyttöohje
Puhelimen toimintoja kuvataan
seuraavilla symboleilla:

J

B
A

Numeroiden tai kirjainten
näppäily.
Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.
Soittonäppäin.

F

Paina selausnäppäintä
vasemmalta tai oikealta.

I

Paina selausnäppäintä alhaalta tai ylhäältä.

§Valikko§ Toiminnon kuvaus.

L

Operaattorikohtainen toiminto,
joka saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Ilman SIM-korttia
Kun puhelin kytketään päälle ilman
SIM-korttia, käytössä on vain muutama toiminto.
§Valikko§

Toiminnot näkyvät näytöllä.

§SOS§

Hätäpuhelu, SOS.

Valikossa siirtyminen
Toimintojen haku neuvotaan tässä
käyttöohjeessa kohta kohdalta lyhyesti.
Esimerkki:
Vastaamattomien puheluiden luettelon haku:
§Valikko§KZKEi vastatut

Paina seuraavia puhelimen näppäimiä:
§Valikko§

Avaa päävalikko.

§Valitse§

Vahvista.

K

Valitse Z, valitse sitten
Ei vastatut.

Valmiustila
Toimintojen valinta aloitetaan yleensä valmiustilasta.
Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on valmiustilassa ja käyttövalmis.

B

Painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä pitkään
pääset aina takaisin valmiustilaan.
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Perustoiminnot
Lisätoimintojen valikot
Tavallisimmat toiminnot ovat lisätoimintojen valikossa.
§Lisätoim§ Avaa valikko.

13

Valintatila
Joissakin toiminnoissa (esim. puhelinluettelossa) luettelosta voidaan
valita yksi tai useampi tieto, ja toiminto voidaan toteuttaa niissä yhtä
aikaa.
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Valitse
Ota valintatila käyttöön.

Muokkaa

Tiedon avaus muokkausta
varten.

Kapasiteetti

Käytettävissä oleva muisti.

Näytä

Tiedon avaus.

Poista /
Poista
kaikki

Tiedon poisto/kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn
jälkeen.

Uusi tieto

Uuden tiedon luominen.

Tieto, jonka kohdalla ei ole merkkiä,
valitaan seuraavasti:

Lähetä
MMS

Tiedon lähetys multimediaviestitse.

§Valitse§

Lähetä

Puhelinnumeron näppäily tai
valinta osoitekirjasta/puhelinluettelosta, viestin lähetys.

§Kumoa§

Tallenna

Tiedon tallennus.

Lajittele

Lajitteluperusteet
(aakkosellinen, tyyppi, aika).

Tekstinsyöttö
(s. 19)

T9 ensisijain.: T9-tuki päälle tai pois päältä.
Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.

Nimeä
uudell.

Valitun tiedon nimeäminen
uudelleen.

N Puhelinluettelo
o Anna
o Jonna
p Mika
Valitse

Ú

Lisätoim

Korostettu tieto valitaan.

Valitun tiedon merkki poistetaan:
Korostetun tiedon merkki
poistetaan.

Muita valintatoimintoja:
Valitse
kaikki

Kaikkien tietojen valinta.

Poista
valinnat

Kaikkien valittujen tietojen
valinnan poisto.

Poista
valitut

Kaikkien valittujen tietojen
poisto.
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Turvallisuus

Turvallisuus

§Valikko§KmKTurvallisuus
KValitse toiminto

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu
useilla tunnusluvuilla (koodeilla)
luvattoman käytön estämiseksi.
Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa
kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

Tunnusluvut
PIN-käyttö
PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana
on kuitenkin, että joku voi käyttää
puhelinta luvatta.
§Muuta§

J

Paina.
Näppäile PIN ja vahvista
painamalla §OK§.

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

J

Näppäile nykyinen PIN ja
vahvista painamalla §OK§.

J , §OK§ Näppäile uusi PIN.
J , §OK§ Toista uusi PIN.

Vaihda PIN2
(Näkyy vain, kun PIN2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa Vaihda PIN.
Vaihda puhelinkoodi
Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin
suojattuihin toimintoihin.

SIM-kortin lukituksen
avaus
Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin
yhteydessä operaattoriltasi saamasi
PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden
mukaan. Jos olet kadottanut PUKkoodin (MASTER PIN), ota yhteys
operaattoriisi.

Avausvarmistus
Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan
päällä, puhelimen avaus on varmistettava. Avausvarmistuksen ansiosta
puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai lentokoneessa.

B

Paina pitkään ja vahvista
painamalla §OK§. Puhelin
kytkeytyy päälle.
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Soittaminen

15

Numeron valinta

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät
vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Avaa kansi, jotta pääset käyttämään
näppäimistöä.

Uudelleenvalinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).

Soittaminen uudelleen viimeksi
soitettuun numeroon:

J

A

Näppäile numero (aina
myös suuntanumero,
tarv. ulkomaansuunta).
§Poista§ Lyhyt painallus
poistaa edellisen merkin,
pitkä painallus koko numeron.
Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopetus

B

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

Äänenvoimakkuus

G

Äänenvoimakkuutta säädetään selausnäppäimen
ylä-/alapuolta painamalla. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ylöstai alaspäin (vain puhelun
aikana).

A
I

A

Paina soittonäppäintä
kerran.
Etsi numero luettelosta ja
soita numeroon ...
... soittonäppäintä painamalla.

Jos numero on varattu
Automaattinen uudelleenvalinta
§Aut.val.§

Paina. Numeroon soitetaan automaattisesti kymmenen kertaa peräkkäin
tietyin väliajoin.

Takaisinsoitto

b

§Takaisinsoitto§
Paina. Puhelin soi, kun varattu numero vapautuu.

Muistutus
§Muistut.§

Paina. Merkkiääni muistuttaa 15 minuutin päästä
soittamaan numeroon
uudelleen.
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Soittaminen

Ulkomaansuuntanumerot
Paina pitkään, kunnes näytöllä näkyy +-merkki.
§Maa§
Paina ja valitse maa.

0

Puheluun vastaaminen
Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot
keskeytyvät, jos puhelu saapuu.
Avaa kansi.
Ja
§Vastaa§

Paina.

Tai

A

Paina.

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos
verkko tunnistaa soittajan. Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinluetteloon (s. 24) tai osoitekirjaan
(s. 25), se näkyy näytöllä. Näytöllä
voi näkyä myös kuva (Asetukset
s. 25).
Lisätietoja
Jos Autom.vastaus (s. 44) on päällä, puheluun voidaan vastata avaamalla kansi.

Puhelun hylkääminen
Avaa kansi.
Ja
§Hylkää§

Paina. Puhelun siirto,
katso s. 43.

Tai

B

Paina lyhyesti.

Lisätietoja
Jos Autom.vastaus (s. 44) on päällä,
puhelu on hylättävä 2 sekunnin kuluessa.
Muutoin puheluun vastataan automaattisesti.
Tärkeää
Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!
Lisätietoja
Ei vastatut puhelut.....................s. 28
Soittoäänen valinta pois päältä..........s. 36
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Kaiutin
Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana, jolloin voit puhua kädet vapaina.
_

g

v
Kaiutin

Jonna

v

%-valikko

Kahden puhelun
vuorottelu
• Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.
y-valikko§ Avaa puheluvalikko.
Pito

Ota kaiutin käyttöön.

§Kyllä§

Valitse kaiutin päälle.
_

Kaiutin

g

y-valikko§ Avaa puheluvalikko.

Säädä äänenvoimakkuutta selausnäppäimellä.

§Kaiutin§

Kaiutin pois päältä.

Tärkeää
Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä
ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten.
Näin vältät kuulovauriot!

Vuorottele puheluiden
välillä.

• Kuulet koputusäänen, jos sinulle
soitetaan, kun puhut toista puhelua (s. 43).
§Vuorott.§

% -valikko

I

Aseta meneillään oleva
puhelu pitoon.

Soita toiseen numeroon. Kun toinen
puhelu on yhdistynyt:
Vuorott.

§Kaiutin§

17

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

Tai

B

Lopeta meneillään oleva
puhelu.

§Vastaa§

Vastaa uuteen puheluun.
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Soittaminen

Neuvottelu

Babysitter

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kun yhteys on muodostettu:

Kun toiminto on päällä, vain yhteen
numeroon voidaan soittaa.

y-valikko§ Avaa valikko ja valitse Pito.
Meneillään oleva puhelu
asetetaan pitoon.

J

Soita uuteen numeroon.
Kun yhteys on
muodostettu ...

y-valikko§ ... avaa valikko ja valitse
Neuvottelu. Pidossa oleva
puhelu kytketään mukaan.
Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on yhdistetty puheluun (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus

B

Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa
painamalla Lopeta-näppäintä.

Babysitter päälle
§Valikko§KmKTurvallisuus
KBabysitter

E
J

Paina.

Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile puhelinkoodi (4–8-numeroinen) ensimmäisen kyselyn yhteydessä. Kirjoita koodi muistiin (katso
myös s. 14)!
§OK§

Vahvista koodi.

§Muuta§

Paina.

· / J Valitse numero osoitekirjasta (s. 25) tai puhelinluettelosta (s. 24) tai
näppäile se.

§OK§

Vahvista.

Käyttö
Valitse painamalla pitkään oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Babysitter pois päältä

#
J

Paina pitkään.
Näppäile puhelinkoodi.

§OK§

Vahvista koodi.

§Muuta§

Paina.

§OK§

Vahvista.

Siemens AG 2003, I:\Mobil\R65\A65_Leopard_abgel._von MC60_Maguro\fi\sug\_von_itl\CF62_sug_fi_040226_FM\A65_Phone.fm

VAR Language: Finnish; VAR issue date: 04-Februar-2004

18

right page (19) of CF62 fi, A31008-H6050-A7-1-7319 (27.02.2004, 12:29)

Siemens AG 2003, I:\Mobil\R65\A65_Leopard_abgel._von MC60_Maguro\fi\sug\_von_itl\CF62_sug_fi_040226_FM\A65_Text.fm

Tekstin kirjoitus

0

Yksi tai useampi painallus:
.,?!’"0-()@/:_
Pitkä painallus: 0 (nolla).

Tekstin kirjoitus ilman
T9-tukea

1

Paina numeronäppäintä toistuvasti,
kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:

Erikoismerkit

2

Yksi lyhyt painallus: akirjain, kaksi painallusta:
b-kirjain jne.
Numerot painamalla pitkään.

Ä,ä,1-9

Ä, Ö ja numerot näkyvät
kirjainten jälkeen.

§Poista§

Lyhyt painallus poistaa
kohdistimen edessä olevan merkin, pitkä painallus
koko sanan.

F
#

*

Kohdistimen siirto
(eteen/taakse).
Lyhyt painallus: Vaihto:
abc, Abc, T9abc, T9Abc,
T9ABC, 123. Näppäilytapa
näkyy näytön ylärivillä.
Pitkä painallus: Kaikki
näppäilytavat.
Lyhyt painallus: Erikoismerkit.
Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.

Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

*
1)

Paina lyhyesti. Näytöllä
näkyy erikoismerkkien
luettelo:

¿ ¡

+ -

19

"

_ ;

!

? ,

.

’

(

)

*

:

/

¤ ¥ $ £ € & # \ @
[ ] { } % ~ < = >
|

^ § Γ ∆ Θ Λ Ξ Π

Σ Φ Ψ Ω
1) Rivinvaihto

I,F
§Valitse§

Siirtyminen merkistä toiseen.
Paina.

Näppäilyvalikko
Tekstin kirjoitus:

*

Paina pitkään. Näppäilyvalikko aukeaa:
Tekstimuoto (vain tekstiviestit)
Näppäilykieli
Valitse
Kopioi/Lisää
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Tekstin kirjoitus

T9-tekstinsyöttö

Sanan kirjoitus T9-tuella

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista laajan sanakirjan
avulla.

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn
aikana.

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.

Kirjoita sana loppuun kiinnittämättä
huomiota näyttöön.
Paina vain kerran näppäintä, jossa on
haluamasi kirjain, esim. “talo“:

Tekstinsyöttö
Valitse.

#

Paina lyhyesti (T9Abc),
sitten:

1

Paina. Välilyönti lopettaa
sanan.

T9 päälle/pois päältä

T9 ensisijain.
Valitse.
§Muuta§

Ota T9 käyttöön.

Näppäilykieli
Valitse viestin kirjoituskieli.
§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.
Tekstinsyöttö
Valitse.
Näppäilykieli
Valitse.
§Valitse§

Vahvista uuden kielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

82 56

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

0

E
#

*

Piste, lopettaa sanan, kun sen
jäljessä on välilyönti. Sanan
sisällä piste tarkoittaa heittomerkkiä tai yhdysviivaa:
Esim. §rei.ittää§ = rei’ittää.
Lyhyt painallus: Vaihto: abc,
Abc, T9abc, T9Abc, 123.
Näppäilytapa näkyy näytön
ylärivillä.
Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.
Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 19).
Pitkä painallus: Näppäilyvalikko (s. 19).

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia
vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava
T9:n ehdottama sana voi olla oikein.
Kun sana näkyy §tummalla§ pohjalla:
Paina. Näytöllä oleva sana
vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,
jatka painamista, kunnes
oikea sana näkyy.

Paina. Toista, kunnes oikea sana näkyy näytöllä.

Jos sana ei ole vielä sanakirjassa, voit
kirjoittaa sen ilman T9-tukea.
™ SMS 1

748

Kello 8 lähdetään ___

Oikealle. Lopettaa sanan.

T9:n sanaehdotukset

»

»

21

Opeta

»

Sanan lisäys sanakirjaan:
§Opeta§

Valitse.

Edellinen ehdotus poistetaan ja voit
kirjoittaa sanan ilman T9-tukea.
Lisää sana sanakirjaan painamalla
§Tallenna§.
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Tekstin kirjoitus

Sanan korjaus

Viestipohja

T9:n avulla kirjoitetut sanat:

Voit tallentaa puhelimeen valmiita
viestipohjia, joita voit liittää tekstitai multimediaviesteihin.

F

»
§Poista§

Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana
näkyy §tummalla pohjalla§.
T9-sanaehdotusten selaus
uudelleen.
Kohdistimen vasemmalla
puolella olevan merkin
poisto, samalla T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:

F

§Poista§

J

Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Viestipohjan kirjoitus
§Valikko§K]KViestipohja
<Uusi tieto>

H

J

Lisätietoja
T9-sanaa ei voida muuttaa ottamatta ensin
T9-tilaa pois käytöstä. Yleensä on nopeampaa kirjoittaa sana kokonaan 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.

Kirjoita viestipohja.

§Tallenna§ Tallenna uusi viestipohja.
Hyväksy nimiehdotus tai
anna uusi nimi, tallenna
painamalla §OK§.

Kohdistimen vasemmalla
puolella olevan merkin
poisto.
Merkit lisätään kohdistimen kohtaan.

Valitse <Uusi tieto>.

Viestipohjien käyttö

J

Kirjoita teksti- tai multimediaviesti.

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.

I
I
E
§OK§

Valitse Viestipohja.
Valitse viestipohja luettelosta.
Vahvista. Viestipohja näkyy näytöllä.
Vahvista. Viestipohja lisätään kohdistimen oikealle
puolelle.
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Vakioluettelo

§Valikko§KèKValitse toiminto.

Näytä tiedot
Vakioluettelon (osoitekirja tai puhelinluettelo) tiedot näkyvät näytöllä.

J / I Valitse nimi alkukirjaimel-

A

la ja/tai selaamalla.
Soita numeroon.

Käyntikortti
Tee oma käyntikorttisi, jonka voit lähettää tekstiviestinä tai multimediaviestinä toiseen GSM-puhelimeen.
Jos käyntikorttia ei ole vielä tehty,
siirryt automaattisesti tietokenttiin.

I

Näppäile tiedot kenttä
kerrallaan. Tietoja kentistä on s. 25 ja s. 26.

Sukunimi:

Sähköposti 2:

<Uusi tieto>

Etunimi:

URL:

Uuden tiedon lisääminen vakioluetteloon.

Puhelinnumero:

Yritys:

Työpuhelin:

Katu:

Puhelinluettelo (katso s. 24)

Matkapuhelin:

Postinumero:

Osoitekirja (katso s. 25)

Faksi:

Kaupunki:

Faksi 2:

Maa:

Sähköposti:

Syntymäpäivä:

Vakioluettelo
Valitse vakioluetteloksi puhelinluettelo (vain yksi puhelinnumero tietoa
kohti) tai osoitekirja. Osoitekirja on
hyvä valinta, sillä siihen voit tallentaa kuhunkin tietoon useampia tietoja ja toimintoja (esim. kuvia, syntymäpäiviä, useita puhelinnumeroita
jne.).

H
E

Valitse Puhelinluettelo tai
Osoitekirja.
Valitse vakioluetteloksi.

Ryhmät
(katso s. 27)

23

§Tallenna§ Paina.
Lisätietoja
Käyntikortin sisältö on kansainvälisen standardin mukainen (vCard).
·
Puhelinnumeroiden kopiointi
osoitekirjasta/puhelinluettelosta.
§Lisätoim§ Osoitekirja-valikko.

Infonumerot
Tähän tallennetut palvelunumerot
ovat operaattorikohtaisia.
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Puhelinluettelo

Puhelinluettelo
Puhelinluettelon (SIM-kortilla) ja
osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja
puhelinluettelon ja osoitekirjan
välillä.

Muistipaikka:
Muistipaikan valinta:
SIM tai SIM suojattu (vaatii
PIN2-koodin).
Tiedon nro.:
Annetaan automaattisesti
kaikille luettelon tiedoille.

<Uusi tieto>

§Tallenna§ Paina. Uusi tieto tallennetaan.

Jos puhelinluettelo on asetettu vakioluetteloksi (osoitekirja vakioluettelona, s. 23):

Soittaminen (tiedon haku)

H

Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).
N Puhelinluettelo

Ú

<Muut luettelot>

H
E
I

O

Valitse

Valitse <Uusi tieto>.
Vahvista.
Valitse ja täytä tietokentät. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytön
yläreunassa.

Numero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Ryhmä:

Voit lisätä puhelinnumerot VIP-ryhmään.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

H

A

Avaa puhelinluettelo ja
valitse nimi.
Soita numeroon.

Tiedon muuttaminen

I

Valitse tieto puhelinluettelosta, vahvista ja valitse
Muuta. Tallenna painamalla §Tallenna§.

Lisätietoja
<Muut luettelot>:
<Omat nrot>: Omien numeroiden
lisäys, <VIP-numerot>: Tärkeiden
numeroiden tallennus ryhmään,
<SIM-puh.luett.>, <Suojattu SIM>,
<Infonumerot>.

O Vaihto osoitekirjaan
väliaikaisesti ......................................s. 25
§Maa§ Ulkomaansuuntanumerot.........s. 16
Tekstin kirjoitus..................................s. 19
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Osoitekirja

Osoitekirja
Osoitekirjaan voidaan tallentaa jopa
500 tietoa, joita hallitaan puhelimen
omassa muistissa.

<Uusi tieto>
Jos osoitekirja on asetettu vakioluetteloksi:

H
E
J

Ryhmä

H

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).
Vahvista.
Näppäile etu- ja/tai sukunimi.
Voit tallentaa tiedot ryhmään. Valitse §Muuta§.
Näppäile muut tiedot
kenttä kerrallaan.

Puhelinnumero:

URL: (Internetosoite)

Työpuhelin:

Yritys:

Matkapuhelin:

Katu:

Faksi:

Postinumero:

Faksi 2:

Kaupunki:

Sähköposti:

Maa:

Sähköposti 2:

Syntymäpäivä:
(s. 26)

25

Kuva
§Valitse§

Voit lisätä osoitekirjan tietoon kuvan. Kuva näkyy,
kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät
§Valitse§
Kaikki kentät näkyvät,
jos pienet kirjaimet ovat
käytössä (§Lisätoim§,
Kenttäasetus).
§Tallenna§ Tallenna tieto.

Tiedon muuttaminen

H
H

§Näytä§

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).
Valitse haluamasi
tieto.
Paina.

§Muokkaa§ Avaa tieto.

J

Tee muutokset.

§Tallenna§ Tallenna.
Oikeanpuoleinen valintanäppäin:
Kun tietoa luetaan ja siirrytään riviltä toiselle, oikeanpuoleisen valintanäppäimen toiminto vaihtuu tietokentän mukaan. Tätä
näppäintä painamalla avataan vastaava
sovellus:
§Äänival.§ Äänivalinta-valikko (s. 26).
§Linkki§
URL-osoitteen haku (s. 37).
§Näytä§
Kuvan näyttö.
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Osoitekirja

Lisätietoja
<Ryhmät> Ryhmätoiminnot (s. 27).
Syntymäpäivä
Kun päiväys on annettu, muistutusruutu voidaan valita käyttöön. Näppäile muistutuksen
päiväys. Puhelin ilmoittaa
muistutuksesta merkkiäänellä
ja näytöllä näkyvällä symbolilla syntymäpäivänä ja päivää
sitä ennen.
Tietojen kopiointi toisesta
osoitekirjatiedosta.
§Maa§
Ulkomaansuunnan valinta
luettelosta (s. 16).
O Vaihto puhelinluetteloon väliaikaisesti.

Soittaminen (tiedon
haku)

H

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

J / I Valitse nimi alkukirjaimel-

A

la ja/tai selaamalla.

Numeroon soitetaan.

Jos osoitekirjan tiedossa on useampia puhelinnumeroita:

I
A

Valitse puhelinnumero.
Numeroon soitetaan.

Äänivalinta
Voit soittaa numeroon sanomalla
vastaanottajan nimen. Puhelimeen
(ei SIM-kortille) voidaan tallentaa
enintään 20 äänivalintaa tai äänikomentoa (s. 54).

Äänitys

H

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

J /G Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

§Lisätoim§ Avaa valikko.
Äänivalinta
Valitse.

I

Valitse puhelinnumerot,
jos niitä on useita.

§Äänitä§

Paina.

§Aloita§

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano nimi. Toista nimi uuden merkkiäänen
tai näytön symbolin jälkeen. Merkkiääni vahvistaa äänityksen, joka tallentuu automaattisesti.
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Osoitekirja

Äänivalinnan käyttö

G

Paina pitkään. Äänivalinta
otetaan käyttöön (valmiustilassa).

Soita numeroon sanomalla puhelun
vastaanottajan nimi.
Lisätietoja
Meluisa ympäristö saattaa vaikuttaa äänivalinnan tunnistettavuuteen. Jos äänivalinta
ei onnistu, paina selausnäppäintä ja sano
nimi uudelleen.

Ryhmät
Puhelimessa on valmiina 9 ryhmää
osoitekirjan tiedoille. Seitsemän ryhmän nimet voit vaihtaa.

H

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen jälkeen näkyy sen sisältämien tietojen määrä).

H
E

Valitse ryhmä.
Avaa valikko.

Uusi ryhmänim
Valitse ja anna ryhmälle
nimi.

27

Lisätietoja
Ei ryhmää: Sisältää kaikki osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään
(ryhmän nimeä ei voida muuttaa).
Saapuneet: Sisältää tekstiviestillä (SMS)
saadut osoitekirjan tiedot, käyntikorttitiedot
(vCard) (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).
Ryhmätekstiviesti ..............................s. 32

Ryhmän symb.
Voit antaa ryhmälle symbolin, joka
näkyy näytöllä, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.

H
E

Valitse ryhmä.
Avaa valikko.

Ryhmän symb.
Valitse.

F

Valitse symboli.

§OK§

Vahvista.
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Puhelutiedot, Aika/hinta

Puhelutiedot, Aika/hinta
Puhelutiedot

Aika/hinta

Puhelin tallentaa puhelinnumerot
luetteloihin, joista niihin on helppo
soittaa uudelleen.

Puhelun hintatiedot, kesto sekä aikarajoituksen asetus soitetuille puheluille.

§Valikko§KZ

§Valitse§

I
I
A

Paina.

Valitse toiminto:

Valitse puheluluettelo ja
vahvista.

Edell. puhelu, Kaikki soitet., Kaikki
vastatut puhelut, Loput yksiköt

Valitse puhelinnumero.

§Valitse§

Tietojen näyttö.

§Nollaa§

Näytön nollaus.

§OK§

Näytön sulkeminen.

Soita numeroon.

Ei vastatut
b
Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa
takaisin.
Vastaamattoman puhelun
symboli.
Vastatut
Kaikki vastatut puhelut.

b

Soitetut
Puhelinnumerot, joihin on viimeksi
soitettu.

A

§Valikko§KZKAika/hinta

Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat
Kaikki puhelutietojen luettelot poistetaan.
Puhelutietojen valikko
§Lisätoim§ Tietojen muokkaus.

Hinta-asetuks.
§Valikko§KZKAika/hinta
KHinta-asetuks.
Valuutta (Vaatii PIN2-koodin)
Hintanäytön valuutan valinta.

b

Hinta/yksikkö (Vaatii PIN2-koodin)
Hinta yksikköä/aikaa kohti.

b

b
Saldoraja (Vaatii PIN2-koodin)
Erikois-SIM-korteissa hintarajan tai
ajan määritys, jonka jälkeen puhelimella ei voida soittaa.
Autom. näyttö
Puhelun kesto ja hinta näkyvät puhelun jälkeen automaattisesti.
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Herätyskello
§Valikko§K

Herätysääni kuuluu asettamanasi
ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Kun kansi on auki,
herätys näkyy värinäytöllä ja kun
kansi on kiinni, herätys näkyy 2. näytöllä. Kun puhelin on pois päältä ja
Lentokonetila on käytössä, herätys näkyy vain toisella näytöistä. Samalla
merkkivalot vilkkuvat.

Asetus
Herätysajan asetus
(hh:mm).
§OK§

Vahvista asetukset.
Ø Herätyskello
11:56:27

z 07:30
On/Ei
§On/Ei§

OK

Herätys päälle tai pois
päältä.

Lisätietoja

Ø
z

Ö

Herätyskello päällä.
Herätyskello pois päältä.
Näytön symboli valmiustilassa: Herätys päällä.
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Vastaajaviesti/CB-palvelut

Vastaajaviesti/CB-palvelut
§Valikko§K]KViestien asetukset
KVastaajaviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat
käyttöön ulkoisen vastaajan, johon
soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos
• puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
• et voi tai halua vastata puheluun,
• puhut toista puhelua (eikä Koputus
ole päällä, s. 43).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse.

Asetukset
Operaattori antaa käyttöösi kaksi
puhelinnumeroa:

b

Vastaajan numeron tallennus
Soittamalla tähän numeroon voit
kuunnella saamasi viestit.

§Valikko§K]KViestien asetukset
KVastaajaviesti
Näppäile vastaajan numero ja
vahvista painamalla §OK§.

Siirtonumeron tallennus
Puhelut siirtyvät tähän numeroon
(katso myös s. 43).

§Valikko§KmKPuhelinasetuk.
KSiirtoKEsim. Ei vastatut
KAseta

Näppäile siirtonumero ja rekisteröidy verkkoon painamalla §OK§. Siirto
vahvistetaan muutamassa sekunnissa (katso myös s. 43).

Kuuntelu
Uudesta vastaajaviestistä
ilmoitetaan seuraavasti:

b

Symboli \ ja merkkiääni tai ]
(tekstiviesti) ilmoittaa uudesta vastaajaviestistä tai saat automaattisen
viestipuhelun. Soita vastaajaan ja
kuuntele viesti(t).

1

Paina pitkään (näppäile
vastaajan numero tarvittaessa). Vahvista painamalla §OK§ ja §Vastaaja§.

CB-palvelut

§Valikko§K]KAsetukset
KCB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (infokanavia).
Kun infopalvelut on valittu käyttöön,
saat viestejä valitsemistasi Aiheluettelon aiheista.
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SMS

Tekstiviestien lisätoiminnot

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (jopa
760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista normaalipituisista viesteistä (ota huomioon hinta).
Voit liittää tekstiviestiin myös kuvia
ja ääniä.
Operaattorista riippuen myös sähköpostia ja fakseja voidaan lähettää ja
sähköpostia vastaanottaa tekstiviesteinä (asetusten muuttaminen,
s. 35).

§Lisätoim§ Avaa tekstivalikko.
Tallenna

Kirjoitetun tekstin tallennus
keskeneräiseksi viestiksi.

Kuva &
Ääni

Kuvien, animaatioiden ja äänien lisäys viestiin (katso jäljempänä).

Viestipoh- Viestipohjien lisäys (s. 22).
ja
Formatointi

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

Poista
teksti

Koko tekstin poisto.

Lisää
d:sta

Tiedon lisääminen osoitekirjasta tai puhelinluettelosta.

Kirjoitus ja lähetys
§Valikko§K]KUusi SMS

J

A

Kirjoita viesti (T9-tekstinsyöttö, s. 20).
§Poista§ Lyhyt painallus
poistaa kirjaimen kerrallaan, pitkä painallus sanan
kerrallaan.
Paina.

·/ J Näppäile puhelinnumero
tai valitse se osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

§OK§

31

Vahvista. Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten.

Lähetysta- Tekstiviestiprofiilin valinta
pa:
lähetystä varten (s. 35).
(Perustoiminnot, katso s. 13)
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SMS

Erityistoiminnot
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Ryhmäviesti
Voit lähettää saman tekstiviestin
kaikille ryhmän jäsenille.
Lähetä

Valitse.

§Ryhmä§

Ryhmäluettelo aukeaa.
Valitse ja avaa ryhmä,
valitse jäsenet ja lähetä
viesti.

Kuva & Ääni
Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä.
Kuva & Ääni
Valitse. Valikon sisältö:

I

Tekstiviestin vastaanotto
ja lukeminen
…

I
§Vastaa§

Symboli ilmoittaa uuden
tekstiviestin saapuneen.
Viesti luetaan painamalla
vasemmanpuoleista valintanäppäintä.
Tekstiviestin selaus riveittäin.
Suora vastaus.

Lisätietoja
Lisää tekstiviestin muokkaustoimintoja on
Lisätoim§-valikossa.

Vakioanim., Vakioäänet,
Omat animaat., Omat kuvat,
Omat äänet

SMS-arkisto

Valitse kohde ja tieto ja
vahvista.

Puhelimeen arkistoitujen tekstiviestien luettelo.

Lisätietoja
Erikoismerkit ..................................... s. 19
Tekstiviestiprofiilit .............................. s. 35

§Valikko§K]KSMS-arkisto
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MMS
MMS-tekniikka (Multimedia Messaging Service) mahdollistaa tekstin,
(valo-)kuvien ja äänien liittämisen
viestiin. Voit lähettää multimediaviestin toiseen matkapuhelimeen tai
sähköpostiin. Multimediaviesti on
eräänlainen multimediaesitys.
Asetuksista riippuen puhelin vastaanottaa multimediaviestin automaattisesti tai saat ilmoituksen verkkoon
tallennetusta multimediaviestistä,
jossa näkyy lähettäjä ja viestin koko.
Voit ladata multimediaviestin puhelimeen myöhemmin ja lukea sen.
Palvelu on operaattorikohtainen ja
saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Multimediaviestin
kirjoitus/lähetys
Multimediaviestissä on osoitekenttä
ja sisältö.
§Valikko§K]KUusi MMS

Tekstikentät:
Vast.ottaja: · / J Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Aihe:

Multimediaviestin otsikko (enint. 40 merkkiä).

Kuva:

Avaa kuvaluettelo painamalla §Lisää§.

33

Lisätietoja
Voit lähettää kameralla otetun kuvan
(s. 54) myös multimediaviestitse.
Teksti:

Paina §Muokkaa§. Kirjoita
viesti T9-tuella.

Ääni:

Paina §Lisää§.
Arkisto: Voit valita tallennetun soittoäänen (katso
myös s. 58)
Uusi soitt.ääni: Uuden äänen äänitys vain multimediaviestin lähetystä
varten (katso jäljempänä).

Sivun kesto:
Multimediaviestin yksittäisen sivun kestoaika
(vähintään 0,1 sekuntia).
Uusi äänitys
Äänitä puhelimen mikrofonilla.
§Äänitä§

Aloita äänitys. Äänityksen
enimmäiskesto ja käytetty
aika näkyvät.

§Seis§

Lopeta äänitys.

§Näytä§

Äänityksen kuuntelu.

§Tallenna§ Tallenna. Poista nykyinen
nimi painamalla §Poista§ ja
anna uusi nimi.
§OK§

Tallenna.
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MMS

Sivujen lisääminen
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Uusi sivu Valitse.
Käyntikortin lisääminen
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Ekstrat

I
·

Valitse.
Selaa kohtaan Käyntikortti.
Liitä puhelinluettelotieto.

Muistutuksen lisääminen
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Ekstrat

I
¤

Valitse.
Selaa kohtaan Muistutus.
Siirrä muistutus kalenterista.

Multimediaviestin lähetys
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Lähetä

Valitse.

Multimediaviestin
vastaanotto ja lukeminen
… / Û Näytön symboli ilmoittaa

uudesta MMS-viestistä tai
ilmoituksesta. Multimediaviesti tai ilmoitus luetaan painamalla
vasemmanpuoleista valintanäppäintä.

Asetuksen mukaan (s. 35):
• Vastaanota koko MMS-viesti.
• Avaa ilmoitus. Vastaanota koko
multimediaviesti painamalla.
§Vastaanota§. Avaa viesti painamalla
§Näytä§. Keskeytys millä tahansa
näppäimellä.
• Avaa liitteet valitsemalla §Lisätoim§
ja Liitteet.
• Avaa kuvat ja äänet valitsemalla
§Lisätoim§ ja Sisältö.
Lisää multimediaviestien muokkaustoimintoja on §Lisätoim§-valikossa.
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Viestiluettelot/-asetukset
Kaikki teksti- ja multimediaviestit tallennetaan neljään luetteloon:

Saapuneet
§Valikko§K]KSaapuneet
KMMS/SMS

Saapuneiden tekstiviestien tai multimediaviestien ja ilmoitusten luettelo. Ota multimediaviesti vastaan
avaamalla ilmoitus ja painamalla
§Vastaanota§.

Keskeneräiset
§Valikko§K]KKeskeneräiset
KMMS/SMS

Keskeneräisten multimediaviestien
luettelo.

Ei lähetetty
§Valikko§K]KEi lähetetty
KMMS/SMS

Luettelo multimediaviesteistä, joita
ei ole vielä lähetetty tai tekstiviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty ketjuna.

Lähetetty
§Valikko§K]KLähetetty
KMMS/SMS

Lähetettyjen teksti- tai multimediaviestien luettelo.

Tekstiviesti- ja
multimediaviestiprofiilit
§Valikko§K]KViestien asetukset
KSMS-profiilit/MMS-profiilit

Teksti- ja multimediaviesteille on
asetettava profiilit, joissa määritetään niiden lähetysasetukset. Tiedot
saattavat olla jo valmiina, muussa tapauksessa saat ne operaattoriltasi.
Lisätietoja on myös yksityiskohtaisessa käyttöoppaassa Internet-osoitteessa:
www.siemens-mobile.com/finland
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Soittoäänet

Soittoäänet

Soittoäänten valinta

§Valikko§K
KValitse toiminto.

§Valikko§K

Voit ottaa käyttöön mieleisesi soittoäänet.

Puheluiden/toimintojen soittoäänten valinta. Lataa uusi-toiminnolla
voit ladata soittoääniä Internetistä.

Ääniasetukset

Lisää ääniä...

Kaikki äänet päälle tai pois päältä tai
lyhyen soittoäänen (piippaus) valinta.

Seuraavien toimintojen soittoäänten
asetus:

Värinä
Värinähälytys päälle tai pois päältä
(myös yhtä aikaa soittoäänen kanssa). Värinä on käytössä automaattisesti, jos soittoäänen voimakkuus on
asetettu suurimmalle tasolle. Värinä
muistuttaa, että soivaa puhelinta ei
kannata asettaa korvalle ennen puheluun
vastaamista, sillä kovaääninen soittoääni saattaa vaurioittaa kuuloa.

Äänenvoimak.
Puheluiden ja toimintojen soittoäänten äänenvoimakkuuden valinta.
Lisätietoja
Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

KValitse toiminto.

Avausääni, Sulkemisääni
Kannen avaamisen ja sulkemisen yhteydessä kuuluvan soittoäänen valinta.
Suodatus
Vain niistä puheluista ilmoitetaan
soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat osoitekirjassa tai puhelinluettelossa olevista numeroista tai ryhmän
jäseneltä. Muut puhelut näkyvät
vain näytöllä. Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 43).

l

Näytön symboli
valmiustilassa:
Suodatus päällä.

Näppäinäänet
Näppäinäänten asetus:
Piip tai Päällä tai Pois
Minuuttiääni
Kuulet merkkiäänen minuutin välein
puhelun aikana.
Merkkiäänet
Palvelu- ja varoitusäänten asetus.
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Surf/Fun

Yhteyden katkaiseminen

B

Internet-selain (WAP)
Hae Internetistä puhelimesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja
sovelluksia puhelimeesi. Operaattori saattaa edellyttää rekisteröitymistä
Internet-yhteyttä varten.
§Valikko§KÉKValitse toiminto.

Aloitussivu:

b

Yhteys operaattorin sivustoon muodostetaan (operaattori on saattanut
määrittää osoitteen valmiiksi).

Kirjanmerk.
Puhelimeen tallennettu URL-osoitteiden luettelo, josta sivut aukeavat
nopeasti.

Internet
Selain avataan tällä toiminnolla.
(Asetukset, katso Selainvalikko,
Asetukset, Aloitussivu...).

37

b

I

Valitse toiminto käynnistysvalikosta.

§Valitse§

Vahvista.

Lopeta selaimen käyttö
painamalla pitkään. Yhteys
katkeaa, kun GPRS/CSDviiveaika (WAP-asetus) on
kulunut.

Lisätietoja
Í
Selainvalikko
É
Offline
Ê
Online
Ë
GPRS Online
Ì
Ei verkkoa
kuten @, ~, \ ,
* Erikoismerkit,
katso s. 19
0 Paina useasti:
.,?!’"0-()@/:_

WAP-profiilit
§Valikko§KÉKInternetKProfiilit
WAP-profiilin aktivointi
Voit valita aktiivisen profiilin aina
ennen Internet-yhteyden muodostamista.

I

§Valitse§

Valitse profiili.
Aktivoi. Profiili valitaan
käyttöön ja sen kohdalle
tulee merkki.
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Surf/Fun

WAP-profiilien asetus

Pelit ja sovellukset

Voit asettaa enintään 5 WAP-profiilia
(operaattori saattaa rajoittaa valintamahdollisuuksia). Asetukset voivat
vaihdella operaattorin mukaan:

Puhelimeen tallennettujen pelien ja
linkkien hakemisto:

I

Valitse profiili.

§Valikko§KÉKPelaa & Viihdy

Valittavana on eri toimintoja:

§Muokkaa§ Avaa, ja tee asetukset tietokenttiin.

£ Lataa uusi
§Internet§ Valitun Internet-osoitteen
lataus.

Yhteysprofiilin valinta ja asetukset,
katso s. 45.

§Valitse§

Pelaa & Viihdy
Voit ladata puhelimeen pelejä ja
muita sovelluksia, lisäohjeita löydät
Internetistä. Valitse peli tai sovellus
ja lataa se käyttöösi. Useimmet pelit
ja sovellukset sisältävät käyttöohjeet.
Sovelluksia ja pelejä on osoitteessa:
wap.siemens-mobile.com tai Siemensin
City-sivustossa osoitteessa
www.siemens-mobile.com/finland.

§ Pelin/sovelluksen offline-käyttö

Voit käynnistää sovelluksen heti.

¦ Pelin/sovelluksen online-lataus
§Valitse§

Määritelmätiedosto, lataa
sovellus ensin.

Käytössä useissa peleissä (virtuaalinen
joystick):

123
456
789
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Lisätietoja
WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä
(esim. soittoääniä, pelejä, kuvia, animaatioita).
Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™puhelimen omiin ohjelmiin eikä muuta niitä.
Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai alkuperäiseen
toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista.
Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka
on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja
sovellusten sekä ohjelmistojen 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. Ota huomioon, että puhelimessa
on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights
Management, DRM), joka mahdollistaa WAPilla
ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen
laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset
toimivat vain omassa puhelimessasi eikä niistä
voida ottaa varmuuskopioita.
Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos
mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi
Siemens Data Exchange -tiedonsiirto-ohjelman
avulla (Ohjelman voit ladata Internet-osoitteesta:
www.siemens-mobile.com/finland).
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Asetukset

Asetukset
Profiilit
Puhelimen profiiliin voit tallentaa
erilaisia asetuksia. Puhelimen asetukset voidaan esimerkiksi tehdä
ympäristön melutason mukaan.
• Viidessä profiilissa on
vakioasetukset, joita voit
muuttaa:
Normaali tila, Hiljainen tila, Meluisa
tila, Autosarja, Kuuloke.
• Voit asettaa kaksi omaa profiilia
(<Nimi>).
• Lentokonetila-erikoisprofiili on
asetettu valmiiksi eikä sitä voida
muuttaa.

§Valikko§KmKProfiilit

Profiilin aktivointi

I
E

Valitse vakioprofiili tai
oma profiili.
Aktivoi profiili.

Asetukset

I
E

Valitse profiili.
Avaa valikko ja valitse
Muuta asetuks. Toimintojen luettelo aukeaa.

Autosarja
Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja ja puhelin asetetaan pidikkeeseen (s. 49).

Kuuloke
Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke, joka liitetään puhelimeen.

Lentokonetila
Kaikki merkkiäänet ja merkkivalot
(muistutukset, herätyskello) ovat
pois käytöstä. Hälytykset näkyvät
vain näytöllä. Tätä profiilia ei voida
muuttaa. Puhelin sulkeutuu automaattisesti, kun profiili valitaan.
Valinta käyttöön
Selaa kohtaan Lentokonetila.

I
E

Valitse profiili käyttöön.
Vahvista varmistuskysely.
Puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Normaalikäyttö
Kun puhelin kytketään päälle,
käytössä on automaattisesti viimeksi
valittu profiili.
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Näyttö

Väriteema

§Valikko§KmKNäyttö
KValitse toiminto.

Käyttöjärjestelmän väriteeman
valinta.

Kieli

Näytönsääst.

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Kotiverkon
operaattorin kieli palautetaan valmiustilassa seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

*#0000# A
Tekstinsyöttö

Katso myös s. 20.
T9 ensisijain.
Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai
pois päältä.
Näppäilykieli
Tekstin kirjoituskielen valinta. T9kielet on merkitty T9-symbolilla.

Taustakuva
Näytön taustakuvan asetus.

Logo
Operaattorin logon paikalla näkyvän
kuvan valinta.

41

Näytönsäästäjä näkyy 2. näytöllä tietyn ajan kuluttua. Näytönsäästäjä
sulkeutuu, kun kansi avataan. Jos
näytönsäästäjä on suojattu koodilla,
PIN-koodi on näppäiltävä kantta
avattaessa. Lisää näytönsäästäjiä:
www.siemens-mobile.com/finland

Aloitusanimaatio
Aloitusanimaatio näkyy, kun puhelin
avataan. Lisää animaatioita:
www.siemens-mobile.com/finland

Lopetusanimaatio
Lopetusanimaatio näkyy, kun puhelin suljetaan.

Tervehdys
Tervehdystekstin kirjoitus. Teksti näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Isot kirjaimet
Näytön tekstikoon valinta kahdesta
vaihtoehdosta.
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Asetukset

Taustavalo

Näytä kaikki

Värinäytön ja 2. näytön taustavalon
asetusta voidaan muuttaa erikseen.

Toiminto näyttää kaikki merkkivalosarjat peräkkäin. Lopetus painamalla
§Paluu§. Seuraavan merkkivalosarjan
näyttö valitsemalla §Seuraav.§.

Värinäyttö
Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi. Tummempi taustavalo pidentää valmiusaikaa.
2. näyttö
2. näytön taustavalo päälle tai pois
päältä.

Kontrasti
Näytön kontrastin asetus.

Merkkivalot

§Valikko§KmKMerkkivalot
KValitse toiminto.

Merkkivalot-toiminnossa on 7 LEDvaloa (s. 5).
Merkkivalot ilmoittavat vilkkumalla
tapahtumista ja toiminnoista ja näyttävät puhelimen tilan (esim. verkon
haku, akku lähes tyhjä jne.).
Voit valita erilaisia merkkivalosarjoja
vilkkumaan eri tavoilla ja samalla
kertomaan puhelimen eri toiminnoista ja tapahtumista.
Voit luoda myös omia merkkivalosarjoja.

Näytä valotehoste
Tällä toiminnolla valitaan käyttöön
tai pois käytöstä kaikkien toimintojen ja tapahtumien merkkivalot.

Kirkkaus
Merkkivalojen kirkkauden valinta.
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d-puhelut, Ryhmäpuhelut, Muut
puhelut
Erilaisten merkkivalosarjojen määritys eri puhelutyypeille ja ryhmille.

Puhelun aikana
Puhelun aikana näkyvän merkkivalosarjan valinta.

Muistutukset
Muistutuksen ajankohtana näkyvän
merkkivalosarjan valinta.

43

Puheluasetukset

§Valikko§KmKPuheluasetukset
KValitse toiminto.

Nronäyt.esto

b

Kun numeronäytönesto on päällä,
puhelun vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi (operaattorikohtainen
toiminto).

b

Koputus

Lisää...

Koputuksen valinta käyttöön tai pois
käytöstä, jos palvelu on käytössä
(katso myös s. 18).

Tällä toiminnolla voit luoda merkkivalosarjat seuraaville toiminnoille:

Siirto

Saapuneet viestit, Menetetty tapahtuma,
Lähetyksen aikana, Kannen avaus, Kannen sulkeminen, Verkon haku, Näytönsääst., Akku tyhjä, Päälle, Pois päältä,
Lataus.

Siirtoasetukset, joilla puhelut siirretään vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.

Erikoistapaus Akku tyhjä:
Akun tyhjenemistä varten voidaan valita
vain yksi merkkivalosarja, joko päälle tai
pois päältä. Kun merkkivalosarja on päällä,
ylimmät kaksi LED-valoa ilmoittavat tyhjästä akusta vilkkumalla hitaasti. Jos akku on
tyhjä, vain tämä merkkivalosarja on käytössä myös muille tapahtumille.

Ei vastatut

Siirron asetus (esimerkki):
Yleinen siirtoasetus on esim.:

I
E
Aseta

b

Valitse Ei vastatut. (Sisältää
asetukset Ei yhteyttä, Ei
vastausta, Varattu, katso
jäljempänä).
Paina.
Valitse.
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J
§OK§

Asetukset
Näppäile puhelinnumero,
johon haluat siirtää puhelut (jos ei ole jo asetettu).
Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut
Kaikkien puheluiden siirto.

n

b

Symboli näytön ylärivillä
valmiustilassa.

Muita siirtoasetuksia:
Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu.
Tilakysely
Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen
puheluiden kaikkien asetusten tila.
Puhelun siirtoasetusten tila näkyy
hetken kuluttua.

p
o
s

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

Poista kaikki
Kaikkien siirtojen poisto.

b

§Valikko§KmKPuhelinasetuk.
KValitse toiminto.

Kansi
Kun tämä asetus on päällä, puheluihin voidaan vastata vain avaamalla
kansi.

Minuuttiääni
Kuulet merkkiäänen minuutin välein
puhelun aikana, jonka avulla voit
seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiääntä.

Kello

§Valikko§KmKKello
KValitse toiminto.

Aika/päiväys
Kello kannattaa asettaa oikeaan aikaan heti kun puhelin otetaan käyttöön.
§Muuta§

J

Paina.
Näppäile ensin päiväys,
sitten kellonaika.

Lisätietoja
Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, on
kellonaika asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke
Määritä oikea aikavyöhyke.
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Päiväysmuoto

45

Tiedonsiirto

Ajan muoto

§Valikko§KmKTiedonsiirto
KValitse toiminto.

Valitse 24 h tai 12 h.

GPRS

Näytä kello

§Kyllä§ / §Ei§ GPRS-toiminto päälle tai
pois päältä.

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Kellonajan näyttö päälle tai pois
päältä valmiustilassa.

b

GPRS-info

Buddhal. vuosi

Yhteystiedot.

Buddhalaisen kalenterin käyttö
(ei kaikissa puhelinmalleissa).

Tunnistus

Autom. pois

E

Salattu WAP-yhteys (vain
CSD-yhteydet) päälle tai
pois päältä.

Puhelin sulkeutuu päivittäin samaan
aikaan.

Data-asetuks.

Päälle:
§Aika§

MMS, WAP- ja HTTP-sovelluksille on
asetettava ja valittava vähintään yksi
yhteysprofiili.

J
§OK§

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

Pois päältä:
§Manuaal§ Paina.
§OK§

Vahvista.

Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia:
• Operaattori on tehnyt asetukset
valmiiksi. Voit aloittaa heti.
• Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse ja aktivoi
profiili.
• Yhteysasetukset on tehtävä itse.
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Asetukset

Kysy lisätietoja ja uusimmat asetukset operaattoriltasi.

I
E

Valitse profiili.
Avaa valikko ja valitse
Muuta asetuks.

Tee tarvittaessa CSD-asetukset ja
GPRS-asetuks. (Lisätietoja saat operaattoriltasi):
§Lisätoim§ Avaa, valitse Muuta asetuks
K§Muokkaa§, lisää tiedot.
§Tallenna§ Tallenna asetukset.
§Valikko§KmKTiedonsiirto
KValitse toiminto.

HTTP-profiili

I

Valitse profiili.

Faksi/data
Faksi/data
b
Puheluiden merkkiääni on erilainen
ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyyppi (faksi- tai datapuhelu). Avaa
tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma.
Voit vastaanottaa faksin/dataa.
Puhe/faksi läh.
Vaihto puhelutilasta faksitilaan.
Aseta toiminto ennen lähetystä.
Puhe/faksi vst
Avaa tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja aseta toiminto puhelun aikana.
Tiedonsiirron lopetus
Sulje tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma
ja/tai paina B.
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Turvallisuus

Verkkorajoitus

§Valikko§KmKTurvallisuus
KValitse toiminto.

Kaikki soitetut: Puheluita ei voida soittaa muualle kuin hätänumeroihin.

(Suojattu puhelinkoodilla)

Soit.ulkom.puh: Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Vain yhteen puhelinnumeroon
voidaan soittaa.

(Suojattu PIN2-koodilla)

b

Verkkorajoitukset rajoittavat SIMkortin käyttöä.

Babysitter

Vain ‚

47

b

Kotiverkko: Ulkomaanpuhelut on estetty, paitsi kotimaahan.
Kaikki vastat.: Puhelimella ei voida
vastata puheluihin.

Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinluettelon numeroihin voidaan
soittaa.

Kun roaming: Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella.

Vain 10 viim.

Poista kaikki: Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto.

(Suojattu puhelinkoodilla)
Vain puhelutietojen soitettuihin puhelinnumeroihin (s. 28).

Tunnusluvut
PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2,
Vaihda puhelinkoodi, (s. 14).

Vain tämä SIM
(Suojattu puhelinkoodilla)

b

Toiminto estää puhelimen käytön
toisella SIM-kortilla.

Tilakysely: Verkkorajoitusten tilakysely.
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Asetukset

§Valikko§KmKTurvallisuus
KValitse toiminto.

Laitetunnus
Laitetunnus (IMEI-koodi) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.
Voit hakea laitetunnuksen myös
näppäinyhdistelmällä: * # 0 6 #
Ohjelmistoversio
Puhelimen ohjelmistoversion haku
valmiustilassa:
Paina # 0 6 #, sitten §Ohje§.

*

Arkisto
Formatointi
Arkiston muisti (s. 58) formatoidaan
ja kaikki tallennetut tiedot poistetaan, mukaan lukien soittoäänet, kuvat, pelit jne.
Tiivistys
Arkisto tiivistetään.

Tehdasasetukset
Puhelimen tehdasasetusten palautus (ei koske SIM-korttia ja verkkoasetuksia).
Voit palauttaa tehdasasetukset myös
näppäinyhdistelmällä:
*#9999#A

Verkko

§Valikko§KmKVerkko
KValitse toiminto.

Linja

b

Linjan valinta/lukitseminen, kun käytössä on kaksi eri puhelinnumeroa.

Verkkoinfo
Käytettävissä olevien GSM-verkkojen
luettelo.

Automaattinen verkon valinta
Jos automaattinen verkon valinta on
päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta.

Valitse verkko
Verkon haku aloitetaan uudelleen.

Ensisijainen verkko
Lisää tähän luetteloon operaattorit,
joita haluat ensisijaisesti käyttää kotiverkkosi ulkopuolella.

Taajuus
Valitse GSM 900, GSM 1800 tai
GSM 1900.

Pikahaku
Verkkoon kirjaudutaan lyhyin
väliajoin.

b
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Käyttäjäryhmä

b

Jos operaattorisi tukee tätä palvelua,
voit muodostaa sen avulla ryhmiä.
Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai näitä puheluita koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Lisävarusteet

§Valikko§KmKLisävarusteet
KValitse toiminto.

Autosarja
Autom.vastaus
Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Kuuloke
Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-To-Talk),
myös kun näppäinlukitus on päällä.
Autom.vastaus
Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.
Kannen sulkeminen
Kun käytössä on handsfree-laite tai kuuloke, soittamasi ja vastaanottamasi puhelut
eivät lopu, kun kansi suljetaan.
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Ekstrat

Ekstrat
Ohje
Operaattorista riippuen Ekstrat-valikossa
voi olla myös alavalikot Internet ja Pelaa &
Viihdy. Lisätietoja toiminnoista on kohdassa Surf/Fun (s. 37).

Organiser
Kalenteri
§Valikko§K KOrganiserKKalenteri

Kalenteriin voit tallentaa muistutuksia. Aseta oikea kellonaika ja päiväys,
jotta kalenteri toimii oikein (s. 44).

F
I

Päivien selaus.
Päivien välillä selataan
painamalla lyhyesti, kuukausien välillä painamalla
pitkään.
Muistutukset näkyvät
lihavoituina kalenterissa.

Muistio
§Muistio§

Muistion avaus
kuukausikalenterissa.

Päivän muistutukset näkyvät muistiossa aikajärjestyksessä.

Muistutukset
§Valikko§K KOrganiser
KMuistutukset

Kaikki muistutukset näkyvät aikajärjestyksessä. Kuittaamattomat muistutukset näkyvät menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 52).
Uusi muistutus

E

Tyyppi:
§Muuta§

u

v
w

{
È

I

Paina.
Valitse tyyppi painamalla
useasti:
Muistio
Kirjoita kuvaus.
Puhelu
Näppäile puhelinnumero.
Numero näkyy samalla
kun merkkiääni kuuluu.
Kokous
Kirjoita kuvaus.
Syntymäpäivä
tai
Vuosipäivä
Näppäile nimi ja päiväys.
Näppäile tiedot kenttä
kerrallaan.
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Kuvaus:
Muistutuksen kuvaus.
Päiväys
Muistutuksen päiväys.
Aika:
Muistutuksen kellonaika.
Muistutus:
§PÄÄLLÄ§ Muistutus päälle.

J

§Muuta§

Näppäile muistutuksen
kellonaika ennen muistutusta, valitse sitten:
min., tuntia, päivää.

Toisto:
Muistutuksen toistoajan valinta:
Ei, Päivittäin, Joka viikko, Kuukausittain,
Vuosittain.
Toistoasetuksen valinta: Aina, Tähän
saakka, Tapahtumat (määrä).
Jos valitset Joka viikko, voit valita
lisäksi viikonpäivät.
Merkkiääni
Muistutuksen ajankohtana näytöllä
näkyy symboli ja kuulet merkkiäänen.
Muistio/Kokous: Teksti näkyy näytöllä.
Puhelu: Puhelinnumero näkyy näytöllä
ja voit soittaa siihen.

51

Syntymäpäivä ja Vuosipäivä: Saat
muistutuksen sekä päivää ennen
syntymä- tai vuosipäivää että kyseisenä päivänä.
§Tauko§

Merkkiäänen tauko 5 min.

§Pois§

Merkkiääni pois päältä.

Lisätietoja
Merkkiäänten symbolit näytöllä:
Ö Herätyskello.
Ø Muistutukset.
Merkkiääni kuuluu myös, kun puhelin on
pois päältä (puhelin ei siirry valmiustilaan).
Merkkiääni loppuu painamalla mitä tahansa näppäintä.
Merkkiäänen asetus ..........................s. 36
Kello ..................................................s. 44

Muistio
T9-kirjoituksella (s. 20) voit näppäillä lyhyet muistiot, esim. ostoslistat,
helposti ja nopeasti. Suojaa luottamukselliset muistiot puhelinkoodilla
(s. 47). Huomaa, että puhelimen
ollessa kytkettynä tietokoneeseen,
luottamuksellisten muistioiden lukeminen puhelimesta on mahdollista
tarkoitukseen sopivan ohjelman
avulla.
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Menetetyt muistutukset
Merkkiäänen sisältävät muistutukset, joita et ole kuitannut, näkyvät
luettelona. Muistutukset näkyvät
myös 2. näytöllä, kun kansi on kiinni.

Aikavyöhyke
Aseta oikea aikavyöhyke.

Kalent. aset.
§Valikko§K KOrganiser
KKalent. aset.
Viikon alku
Viikon alkamispäivän asetus.
Alkamispäivä näkyy kuukausi- ja
viikkokalenterissa vasemmalla
ensimmäisenä.

Laskin

§Valikko§K

KLaskin

J

Näppäile luku (enintään
8 merkkiä).

§.§=§+§-§*§/§

Valitse laskutoimitus.

J

#

Jatka tarvittaessa.
Tulos.

Laskutoimitukset
§.§=§+§-§*§/§ Paina toistuvasti oikeanpuoleista valintanäppäintä.
±
Etumerkin vaihto: + tai –.
%
Muunto prosenteiksi.
Ï/Ð
Luvun tallennus/haku.
e
Eksponentti (enint. 2 numeroa).
Erikoisnäppäimet:
*
Desimaalipilkku.
Yhteenlasku (pitkä painallus).
0
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Valuuttamuun.

Sekuntikello

Voit laskea kolmen valuutan väliset
vaihtokurssit.

Voit ottaa ja tallentaa kaksi väliaikatietoa.

§Valikko§K

KValuuttamuun.

Jos muuntimeen ei ole vielä lisätty
yhtään valuuttaa, paina §OK§ ensimmäistä valuuttaa varten.
Muussa tapauksessa:
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Uusi tieto Valitse ja näppäile valuuttojen merkit.
§OK§

J

Vahvista.
Näppäile vaihtokurssi.
Tallenna painamalla
§Lisätoim§ ja §OK§.

Valitse muunnettava valuuttapari.
§Valitse§

#

Vahvista ja näppäile luku
(enintään 12 numeroa).

§Valikko§K

#

KSekuntikello

Käy/seis.

*

Väliaika.

§Aloita§

Sekuntikellon käynnistys.

§Nollaa§

Nollaus.

Lähtölaskenta
§Valikko§K

KLähtölaskenta

Asetettu aika kuluu kohti nollaa.
Viimeisen 3 sekunnin ajan kuuluu
merkkiääni. Viimeinen merkkiääni
on erilainen.
§Aseta§

Näppäile aika.

Tulos.

§Aloita§

Käynnistä laskuri.

§Toista§ Muunna toinen
summa.

§Seis§

Keskeytä laskuri.

§Muuta§

Muuta aikaa.

§Nollaa§

Palauta laskurin
alkuperäinen aika.
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Äänikomento
§Valikko§K

KÄänikomento

Voit käynnistää toimintoja
äänikomennoilla. Puhelimeen (ei
SIM-kortille!) voidaan tallentaa jopa
20 äänikomentoa.

Äänitys
§Valikko§K KÄänikomento

Näytöllä näkyy mahdollisten toimintojen luettelo.

I

Valitse toiminto.

§Äänitä§

Paina.

§Kyllä§

Vahvista toiminto.

§Aloita§

Aloita äänitys.

Kamera (lisävaruste)
QuickPic-kameralla otettuja kuvia
voidaan katsella heti, tallentaa ja
lähettää meltimediaviestitse. Kamerassa on salamavalo.
Resoluutioita on kaksi:
• Matala resoluutio:
QQVGA 160 x 120 pikseliä, kooltaan enintään 6 Kt kuvat voidaan
lähettää multimediaviestin kuvana (s. 55, s. 33).
• Korkea resoluutio:
VGA 640 x 480 pikseliä, kooltaan
enintään 40 Kt kuvia voidaan
muokata tietokoneella. VGA-kuvat
muutetaan QQVGA-kuviksi näytöllä katseltaviksi.
Paina (valmiustilassa).

Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano
toiminnon äänikomento ja toista se
kehotuksen jälkeen.

§Kamera§

Käyttö

Kameralla otettavien kuvien määrä
(riippuu asetetusta resoluutiosta).

G

Paina pitkään (valmiustilassa).

Kuulet lyhyen merkkiäänen (piippaus) ja näytöllä näkyy ilmoitus. Sano
toiminnon äänikomento.
Tärkeää
Meluisa ympäristö saattaa haitata
äänikomennon tunnistettavuutta.

Tai

§Valikko§K

§OK§

KKamera

Vahvista.

Viimeksi otettu valokuva näkyy näytöllä.

I

Kuvien selaus.
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Kuvien ottaminen
Kuvan ottaminen (etenkin korkean
resoluution kuvien) kestää muutaman sekunnin.
§Ota kuva§ Paina. Valotusajan jälkeen
kuuluu merkkiääni. Valokuva näkyy näytöllä ja tallentuu automaattisesti.

Salamavalo
Salamavalo valitaan käyttöön tai
pois käytöstä lisätoimintojen valikossa.
Kun salamavalo on käytössä, ennen
kuvan ottamista näytöllä näkyy kehoitus ladata salama:
§Lataa7§

Paina lyhyesti. Salamavalo
latautuu (akun varausta
oltava jäljellä vähintään
noin 30 %).

§Ota kuva§ Ota kuva painamalla. Kuva otetaan salamalla. Valotusajan kuluttua kuulet
merkkiäänen. Valokuva
näkyy näytöllä ja tallentuu automaattisesti.

55

Valokuvan lähetys
multimediaviestitse
Voit lähettää ottamasi kuvan helposti multimediaviestitse.
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Lähetä MMS:nä
Valitse.
§Valitse§

Paina ja valitse resoluutio.

§Ohita§

Ohita soittoäänen tallennus (s. 33).

Multimediaeditori avautuu. Täytä
tietokentät:
Vast.ottaja:

· / J Vastaanottajan
puhelinnumero/sähköpostiosoite.

Aihe:

Multimediaviestin aihe
(enintään 40 merkkiä).

Multimediaviesti on valmis lähetettäväksi:
§Lisätoim§ Avaa valikko.
Lähetä

Valitse.
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SIM-palvelut (valinnaisia)
§Valikko§K

KSIM-palvelut

Operaattorisi voi tarjota käyttöösi
SIM-kortin kautta erilaisia palveluja,
kuten pankkipalveluja tai pörssitiedotteita.
Jos SIM-korttisi sisältää SIM-palveluja, ne ovat päävalikon Ekstrat-kohdassa tai valintanäppäimen
yläpuolella (vasemmalla).

}

SIM-palveluiden symboli.

Jos käytössä on useampia palveluja,
ne näkyvät omassa valikossaan.
Kun käytössäsi on SIM-palveluvalikko, voit helposti lisätä puhelimeesi
uusia operaattorin tarjoamia toimintoja ja pysyt aina ajan tasalla. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
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Pikavalinta
Voit määrittää vasempaan valintanäppäimeen tai numeronäppäimiin 2–9 (pikavalintanumerot)
tärkeän puhelinnumeron tai usein
käyttämäsi toiminnon. Numeroon
soitetaan tai toiminto käynnistetään
painamalla pikavalintanäppäintä
kerran.

Pikavalintanäppäimet
Näppäimet 2–9. Näppäin 1 on varattu vastaajan numerolle.
Vaihtaminen (esimerkki)
Valmiustilassa:

J

Vaihtaminen (esimerkki)
§Uusi SMS§ Paina lyhyesti.
§Muuta§

§Valitse§

Hae sovellus, esim.
Internet.
Puh.numero: Hae puhelinluettelosta.
Vahvista asetus.

Käyttö (esimerkki)
Näppäimeen on määritetty puhelinnumero tai nimi.
§Jonna§

Paina pitkään.

Paina vapaata numeronäppäintä (2–9):

§Aseta§

Hae toiminto, esim.
Uusi SMS.
Puh.numero: Valitse
puh.luettelosta.
Kirjanmerk.: Valitse URL
kirjanmerkeistä.

§Valitse§

Vahvista asetus.

Vasen valintanäppäin
Voit määrittää vasempaan valintanäppäimeen toiminnon tai puhelinnumeron.
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Käyttö (esimerkki)

3

Paina pitkään.

Valikoiden pikavalinta
Kaikilla valikoilla on oma numeronsa. Valikko voidaan avata myös näppäilemällä tämä numero.
Esimerkki:
§Valikko§

2
1

Paina.
Avaa valikko Puhelutiedot.
Avaa valikko Ei vastatut.
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Arkisto
Tämä kansio on omia tiedostojasi
varten: Kuvat, Äänet, Väriteemat,
Saapunut data.
§Valikko§KÑ

Hakemistorakenne
Arkistossa on oma kansio jokaiselle
tiedostotyypille.
Kansio

Sisältö

Muoto

Kuvat

Kuvat,
animaatiot,
kameralla otetut
valokuvat (s. 54)

*.bmp
*.bmx
*.bmz
*.gif
*.jpg
*.jpeg
*.png

Äänet

Soittoäänet,
melodiat, äänet

*.amr
*.mid
*.wav

Kansio ja tiedostot näkyvät näytöllä.
Luetteloita selataan selausnäppäimellä:

I
D
E

Selaus eteen ja taakse.
Paluu edelliseen kansioon.
Kansion avaaminen tai
tiedoston avaaminen
oikeassa sovelluksessa.

Väriteema

Väriteemat

*.col

Saapunut
data

Käyntikortit,
muistutukset

*.vcf
*.vcs

Äänet- ja Kuvat-kansioissa on seuraavia alakansioita:
Lataa
uusi

Tiedostojen lataus Internetistä.

Uusi soit- Omien soittoäänien äänitys
toääni
(vain Äänet-kansiossa).
EMS

Tekstiviestitse/multimediaviestitse saapuneet tiedostot.
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Lähetystapa...
Puhelimella voidaan lähettää tekstiä
ja dataa eri tavoilla. Toiminnot valitaan kunkin sovelluksen lisätoimintojen valikossa. Valikkokohdat voivat
vaihdella eri sovelluksissa.
Lähetystapa... KTekstiviestinä

Voit lähettää puhelinluettelon/osoitekirjan tietoja ja muistutuksia tekstiviestitse toiseen toimintoa tukevaan
matkapuhelimeen.
Suurikokoisista tiedoista luodaan
useita tekstiviestejä, jotka lähetetään peräkkäin.
Lähetystapa... KSMS tekstinä

Voit lähettää käyntikortteja, osoitekirjan tietoja tai muistutuksia tekstiviestitse (jos viestin koko on suuri,
luodaan useita tekstiviestejä).
Lähetystapa... KMMS-viestinä

Multimediaviestin osoitekenttä
näkyy näytöllä.
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Kysymyksiä ja vastauksia

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

Mahdolliset syyt

Puhelin ei kytkeydy Päälle/pois-näppäintä on
päälle.
painettu liian vähän aikaa.
Akku on tyhjä.

Kokeile tätä
Paina päälle/pois-näppäintä vähintään 2 sekuntia.
Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy.

Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Puhdista kosketuspinnat.
Katso Latausvirhe-kohta.
Valmiusaika on
lyhentynyt.

Latausvirhe
(näytöllä ei näy
lataussymbolia).

SIM-virhe.

Organiseria tai pelejä on käytet- Rajoita käyttöä.
ty paljon.
Pikahaku on käytössä.

Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 48).

Näytön taustavalo on päällä.

Sammuta näytön taustavalo (s. 42).

Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).

Sulje kansi (s. 6).

Akku on tyhjentynyt kokonaan.

1) Kiinnitä laturijohto, akku latautuu.
2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnissa.
3) Anna akun latautua.

Lämpötila on alle 5 °C tai yli
40 °C.

Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja
lataa uudelleen.

Kosketushäiriö.

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 ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Akku on viallinen.

Vaihda akku.

SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein (s. 8).
SIM-kortin kosketuspinnat ovat Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.
likaiset.
SIM-kortissa on väärä jännite.

Käytä ainoastaan 3-volttisia SIM-kortteja.

SIM-kortti on vaurioitunut
(esim. murtunut).

Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys
operaattoriisi SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.
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Kysymys

Mahdolliset syyt

Kokeile tätä

Ei verkkoyhteyttä.

Heikko signaali.

Siirry korkeammalle 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. 48).
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Verkkorajoitus on päällä.

Tarkista verkkorajoitukset (s. 47).

Verkko on ylikuormittunut.

Soita myöhemmin uudelleen.

Puhelin kadottaa
verkon.

Liian heikko signaali.

Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 48). Kytke puhelin päältä ja
takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.

Soittaminen ei
onnistu.

Linja 2 on valittu.

Valitse linja 1 ‘ (s. 48).

Uusi SIM-kortti.

Tarkista uudet rajoitukset.

Tietyt puhelut eivät
onnistu.

Saldoraja on saavutettu.

Nollaa saldoraja PIN2-koodilla (s. 28).

Soittoaika on käytetty.

Lataa lisää soittoaikaa.

Puhelurajoituksia on asetettu.

Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia.
Tarkista rajoitukset (s. 47).

Tallennus puhelin- Puhelinluettelo on täynnä.
luetteloon ei onnistu.

Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta tai
siirrä niitä osoitekirjaan (s. 24).

Vastaajaviesti ei toimi. Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu. Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 43).
Tekstiviesti T
vilkkuu.

Tekstiviestimuisti on täynnä.

Vapauta muistia poistamalla tai arkistoimalla
viestejä (s. 32).

Toimintoa ei voida
asettaa.

Operaattori ei tue toimintoa tai Ota yhteys operaattoriisi.
toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.

Muistiongelmia,
esim. Pelaa &
Viihdy, soittoäänet,
kuvat,
tekstiviestiarkisto.

Puhelimen muisti on täynnä.

Poista tarpeettomia tietoja.

WAP-yhteys tai la- Profiilia ei ole asetettu, profiilin Ota WAP-profiili käyttöön (s. 37), tee asetukset
taaminen ei onnistu. asetukset ovat väärin tai kesken. (s. 38) tai aseta HTTP-profiili (s. 46). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys

Mahdolliset syyt

Viestin lähetys ei
onnistu.

Operaattori ei tue tätä palvelua. Ota yhteys operaattoriisi.

Kokeile tätä

Viestikeskuksen puhelinnumeroa Aseta viestikeskuksen numero (s. 35).
ei ole asetettu tai se on väärin.
Palvelu ei kuulu SIMkorttisopimukseen.

Ota yhteys operaattoriisi.

Viestikeskus on ylikuormittunut. Lähetä viesti uudelleen.
Vastaanottajan puhelin ei ole
yhteensopiva.

Tarkista.

EMS-kuvat ja
-äänet eivät näy
vastaanottajan
puhelimessa.

Vastaanottajan puhelin ei tue
EMS-standardia.

Internet-yhteys ei
onnistu.

Väärä WAP-profiili asetettu tai Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaatasetukset ovat väärin tai kesken. toriisi.

PIN-virhe/
PIN2-virhe.

Koodi on syötetty väärin kolme
kertaa.

Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN)
ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin
(MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Puhelinkoodivirhe.

Koodi on syötetty väärin kolme
kertaa.

Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 63).

Operaattorin koodi
virheellinen.

Palvelun käyttö on estetty.

Ota yhteys operaattoriisi.

Valikoita on liian vä- Operaattori on saattanut lisätä Ota yhteys operaattoriisi.
hän tai liian paljon. tai poistaa toimintoja SIM-kortin
kautta.
Faksitoiminto ei toimi. Tietokoneen asetukset on tehty Tarkista asetukset (s. 46).
väärin.
Palvelun käyttö on estetty.
Hintalaskuri ei toimi. Puheluiden hinta ei näy.

Ota yhteys operaattoriisi.
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 ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät.
Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!

Kaikkien tehdasasetusten palautus (s. 48):

*#9999#A
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Asiakaspalvelu (Customer Care)
Käyttäjäystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin
online-tuesta Internet-osoitteesta:
www.siemens-mobile.com/finland
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia (s. 60).
HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. 09 2294 3700.
Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö
painamalla # 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla # 0 6 #, sitten §Ohje§)
ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.
Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.
Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

*

Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00
Alankomaat..................................0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat ..............................0 43 66 03 86
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 ..............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
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 .....................................+ 6 03 77 12 43 04
Malta .......................................+ 35 32 14 94 06 32
Marokko .............................................. 22 66 92 09
Mauritius ............................................... 2 11 62 13
Meksiko......................................01 80 07 11 00 03
Nigeria ..............................................0 14 50 05 00
Norja ................................................... 22 70 84 00
Norsunluurannikko.............................. 05 02 02 59
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
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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 07 00 80
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 27 22 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...........................................84 89 30 01 21
Viro ......................................................06 30 47 97
Zimbabwe ............................................04 36 94 24

* Tavallisen puhelun hinnalla.
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Käsittely ja huolto
Matkapuhelimesi on suunniteltu ja
valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä
kunnossa pitkään.
• 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
puhelimen 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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Laitetiedot

Laitetiedot
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
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 saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta tai Internet-osoitteesta:
www.siemens-mobile.com/conformity.

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:
..............................................................
Jos puhelin tai SIM-kortti katoaa
Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota
välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat
Tekniset tiedot
GSM Class:

4 (2 W)

Taajuusalue:

880–960 MHz

GSM Class:

1 (1 W)

Taajuusalue:

1 710–1 880 MHz

GSM Class:

1 (1 W)

Taajuusalue:

1 850–1 990 MHz

Paino:

85 g

Mitat:

81,5 x 45,2 x 21,9 mm
(78 cm3)

Li-Ion-akku:

600 mAh

Käyttölämpötila:

–10 °C… 55 °C

SIM-kortti:

3,0 V tai 1,8 V

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuhteista. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti, jos puhelinta
käytetään liian kuumassa. Älä jätä
puhelinta aurinkoon tai lämpöpatterille.
Puheaika: 90–300 minuuttia.
Valmiusaika: 50–220 tuntia.
Toiminto

Aika Valmiusajan
(min) väheneminen

Soittaminen

1

30–90 minuuttia

Taustavalo * 1

60 minuuttia

Verkon haku 1

5–10 minuuttia

* Tekstin kirjoitus, merkkivalot, pelit, Organiser jne.
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Tuotteen laatu
Akkujen kapasiteetti
Matkapuhelimen akun kapasiteetti
heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian
kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.
Akuille annetaan kuuden (6)
kuukauden takuu ostopäivästä
lukien. Takuu kattaa tekniset viat,
mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee
takuuajan umpeuduttua, kannattaa
akku vaihtaa. Käytä ainoastaan
Siemensin alkuperäisiä akkuja.
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Näytön laatu
Näytöllä saattaa näkyä poikkeustapauksissa näytön rakenteeseen liittyviä pieniä värikkäitä pisteitä (pikseleitä).
Näytössä ei yleensä ole vikaa, vaikka
yksittäiset pikselit näkyisivät tummempina tai vaaleampina.
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Takuuehdot

Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia,
joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on
jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja
myöntää laitteelle ja niiden osille
seuraavien takuuehtojen mukaisen
takuun:
• Siemens vastaa uusissa laitteissa
ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden
vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun
perusteella Siemens valintansa
mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan
tuotteeseen. Kuluvien osien
(esim. akut, näppäimistö, kuoret,
kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
• Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen
käyttäjän huolimattomuudesta
ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet
viat.
• Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat
työt (esim. asennus, määritysten
asettaminen, ohjelmien lataus).
Takuu ei kata käyttöohjeita tai
erikseen toimitettuja ohjelmia.
• Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä.
Takuuvaatimus on esitettävä kah-

den kuukauden kuluessa siitä, kun
takuuehtojen mukainen virhe on
havaittu.
• Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat
Siemensin omaisuutta.
• Tämä takuu koskee uusia laitteita,
jotka on ostettu ja joita käytetään
Euroopan Unionin alueella.
Siemens Osakeyhtiö, osoite
Majurinkatu 6, 02600 Espoo,
Suomi myöntää tämän takuun
Suomesta ostetuille tuotteille.
• Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita
kuin edellä mainittuja vaatimuksia
Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai
rajoita ostajan kuluttajansuojalain
tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
• Takuuehtojen mukaiset vaihtoja korjauspalvelut eivät pidennä
takuuaikaa.
• Jos laitteessa ei havaita näiden
takuuehtojen mukaista virhettä,
Siemensillä on oikeus veloittaa
ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
• Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.
Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana
toimitettavista käyttöohjeista.
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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*. 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**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan
ominaisabsorptionopeudella eli SARarvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo
on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in
ohjearvoja ja on käytössä myös
matkapuhelinten tuotestandardissa
SFS-EN 50360. Matkapuhelinten
SAR-arvo määritetään standardissa
SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo
mitataan matkapuhelimen kaikilla
taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä
paljon enimmäisarvoa pienempi.
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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.
Tämän puhelinmallin korkein SARarvo testeissä on
0,75 W/kg****.
Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin
Internet-sivuilla osoitteessa
www.siemens-mobile.com
Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot
voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.
* 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.siemens-mobile.com
** CE-merkintä osoittaa, että tuote
on EU-direktiivien mukainen. Vain
CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää
vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.
***Keskiarvo 10 g kudosta kohti.
****SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:
www.siemens-mobile.com
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Hakemisto
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Aika/hinta................................... 28
Aikavyöhykkeet .................... 10, 44
Ajan/päiväyksen asetus ............... 44
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Aloitusanimaatio ........................ 41
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Profiilit.................................... 40
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Soitonsiirto ............................. 43
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Verkko .................................... 48
Asiakaspalvelu............................ 63
Autom. uudelleenvalinta ............ 15
Autom.näyttö
Aika/hinta ............................... 28
Kello....................................... 45
Autosarjan asetus ....................... 49
Avaaminen, aloitusanimaatio...... 41
Avausvarmistus .......................... 14
B
Babysitter ................................... 18
C
Cell Broadcast (CB) ..................... 30
D
Datayhteys (asetukset) ............... 45

E
Ei vastatut (puhelutiedot)............ 28
Ei vastatut (siirtoasetus) .............. 43
Ekstrat .................................. 29, 50
Erikoismerkit............................... 19
H
Hakemisto (arkisto)....................... 7
HelpDesk .................................... 63
Herätyskello................................ 29
Hinnat ........................................ 28
HTTP-profiili ................................ 46
Hätäpuhelu................................. 10
I
IMEI-koodi (laitetunnus).............. 48
Isot ja pienet kirjaimet................. 19
Isot kirjaimet (näyttö).................. 41
K
Kaikki puhelut (Aika/hinta) .......... 28
Kaikki puhelut (siirtoasetus) ........ 44
Kaiutin........................................ 17
Kalenteri ..................................... 50
Kamera ....................................... 54
Katoaminen
(puhelin, SIM-kortti).................... 66
Kello ........................................... 44
Kirjanmerkit (WAP)...................... 37
Komento (ääniohjaus)................. 54
Kontrasti (näyttö)........................ 42
Koputus ...................................... 17
Kuuloke
Asetus..................................... 49
Äänenvoimakkuus................... 15
Kuva (osoitekirjassa) ................... 25
Kysymyksiä ja vastauksia ............. 60
Käyntikortti................................. 23
Käyttäjäryhmä ............................ 49
Käyttöajat (akku) ........................ 66
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Laitetiedot.................................. 66
Laitetunnus (IMEI) ...................... 48
Laskin......................................... 52
Laskutoimitukset ........................ 52
Lataaminen, akku ......................... 9
Logo........................................... 41
Lopetusanimaatio....................... 41
Lähtölaskenta............................. 53
M
Menetetyt muistutukset.............. 52
Merkkivalot ................................ 42
Merkkiääni ........................... 15, 36
Herätyskello............................ 29
Muistutus ............................... 51
Pois päältä .............................. 51
Tyyppi .................................... 51
Minuuttiääni ........................ 36, 44
MMS,
katso Multimediaviestit............... 33
Muistio................................. 50, 51
Muistutukset ........................ 15, 50
Multimediaviestit
Kirjoitus .................................. 33
Luettelot................................. 35
Profiili..................................... 35
Vastaanotto ............................ 34
N
Neuvottelu ................................. 18
Numeron valinta......................... 15
Numeronäyttö päällä/pois........... 43
Numeronäytönesto..................... 43
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Asetukset................................ 41
Isot kirjaimet........................... 41
Kontrasti................................. 42
Symbolit ................................... 7
Taustavalo .............................. 42
Väriteemat.............................. 41
Näytönsäästäjä ........................... 41
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Operaattorin logo ....................... 41
Osoitekirja
Tiedon haku ............................ 26
Tiedon muuttaminen............... 25
Uusi tieto ................................ 25
P
Palveluäänet ............................... 36
Pelaa & Viihdy ............................. 38
Pelit (lataaminen) ....................... 38
Perusasetukset............................ 48
Pikavalinta .................................. 57
Näppäimet .............................. 57
PIN
Käyttö ..................................... 14
Näppäily.................................. 10
Vaihtaminen ........................... 14
Virhe....................................... 62
Pitoon asetus .............................. 17
Profiilit
HTTP ....................................... 46
Multimediaviestit .................... 35
Puhelin ................................... 40
WAP ........................................ 38
Puheaika (akku) .......................... 66
Puhelimen huolto ....................... 65
Puhelimen käsittely..................... 65
Puhelimen tiedot ........................ 66
Puhelin
IMEI-koodi............................... 48
Tunnusluvut............................ 14
Puhelin (asetukset) ..................... 43
Puhelin pois päältä
Automaattisesti....................... 45
Näppäilemällä ......................... 10
Puhelin päälle ............................. 10
Puhelinluettelo
Soittaminen ............................ 24
Uusi tieto ................................ 24
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Puhelu
Hinta ...................................... 28
Hylkääminen .......................... 16
Lopetus .................................. 15
Neuvottelu ............................. 18
Rajoitus .................................. 47
Siirto ...................................... 43
Vastaaminen/lopetus .............. 16
Vuorottelu .............................. 17
Puhelutiedot......................... 28, 57
Päiväysmuoto............................. 45
R
Ryhmä........................................ 27
S
Saapuneet multimediaviestit ...... 35
Salamavalo................................. 55
Saldoraja (Aika/hinta) ................. 28
SAR-arvot ................................... 69
Sekuntikello ............................... 53
Siemensin asiakaspalvelu............ 63
Siirto
Valittuun numeroon ............... 43
Vastaajaan.............................. 30
SIM-kortti
Lukituksen avaaminen ............ 14
Ongelmia................................ 60
Paikalleenasetus ....................... 8
SIM-palvelut (valinnaisia)............ 56
SMS, katso Tekstiviestit............... 31
Soitetut (puhelutiedot) ............... 28
Soitonsiirto................................. 43
Soittajan kuva (osoitekirjassa)..... 25
Soittaminen ............................... 15
Soittoäänet ................................ 36
Asetus .................................... 36
SOS (hätäpuhelu) ....................... 10
Sovelluksen lataaminen .............. 38

Sulkeminen,
lopetusanimaatio ........................ 41
Suodatus .................................... 36
Surf & Fun .................................. 37
Suuntanumero............................ 15
Symbolit näytöllä .......................... 7
Syntymäpäivä (Osoitekirja).......... 26
T
T9
Sanaehdotukset ...................... 21
Tekstin kirjoitus ....................... 20
Taajuus....................................... 48
Takaisinsoitto.............................. 15
Takuuehdot (Suomi) ................... 68
Taustakuva ................................. 41
Taustavalo (näyttö) ..................... 42
Tehdasasetukset ......................... 48
Tekniset tiedot ............................ 66
Tekstin kirjoitus
Ilman T9-tukea ........................ 19
T9-tuella ................................. 20
Tekstiviestit................................. 31
Arkisto .................................... 32
Kirjoitus .................................. 31
Lukeminen .............................. 32
T9-kirjoitus.............................. 20
Tervehdys ................................... 41
Tiedon numero
(puhelinluettelo)......................... 24
Toinen puhelinnumero................ 48
Tunnistus.................................... 46
Tunnusluvut ............................... 14
Turvallisuus .......................... 14, 47
Turvallisuusohjeet......................... 2
U
Ulkomaansuuntanumero............. 16
Uudelleenvalinta......................... 15
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Vain ‚ ..................................... 47
Vain 10 viimeistä ........................ 47
Vain tämä SIM ............................ 47
Vakioluettelo .............................. 23
Valikossa siirtyminen .................. 12
Valintatila................................... 13
Valmiusaika................................ 66
Valmiustila ................................. 12
Valokuvan lähetys ...................... 55
Valokuvaus................................. 55
Valuuttamuunnin ....................... 53
Varattu numero .......................... 15
Vastaaja (verkossa)..................... 30
Vastaajaviesti ............................. 30
Vastaanottosignaali .................... 11
Vastatut (puhelutiedot) .............. 28
Verkko
Asetukset................................ 48
Rajoitukset.............................. 47
Yhteys .................................... 48
Verkon pikahaku......................... 48
Viestipohja ................................. 22
Viestit
Multimediaviestit, MMS .......... 33
Tekstiviestit, SMS .............. 31, 32
Vuorottelu.................................. 17
Värinä ........................................ 36
Väriteemat ................................. 41

Yhteysasetus............................... 45
Yhteysprofiili............................... 45
Yksikköhinta (puhelu) ................. 28
Ä
Äänenvoimakkuus
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