
Be inspired

s

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

cyan magenta yellow black

CL50

BA_CL50 Dinghy.qxd  09.09.2002  17:16 Uhr  Seite 1



13.3.03 Dinghy-DTTOC.fm , fi A31008-H6900-A17-1-7319
1Sisällysluettelo

Turvallisuus ............................................3
Puhelimen yleiskuva..............................4
Johdanto .................................................5

Käyttöohje................................  5
Valikossa siirtyminen ...............  5

Käyttöönotto...........................................6
SIM-kortin/akun asennus ........  6
Akun lataus ..............................  7

Puhelin päälle tai pois päältä/PIN .........8
Puhelin päälle tai pois ..............  8
PIN-koodin näppäily .................  8
Avausvarmistus .......................  9

Turvallisuus ...........................................10
Soittaminen............................................11

Numeron valinta .....................  11
Puhelun lopetus......................  11
Puheluun vastaaminen ...........  11
Puhelun hylkäys......................  12
Jos numero on varattu............  12
Uudelleenvalinta .....................  12
Puhelun aikana........................  13
Vuorott./Neuvottelu ...............  14
Puheluvalikko..........................  15
Lähetä DTMF .........................  15

Osoitekirja..............................................16
Uusi tieto ................................  16
Tiedon luku ja muuttaminen ...  17
Soittaminen ............................  18
Tiedon etsintä .........................  18
Osoitekirja-valikko...................  18
Soittajakohtaiset soittoäänet...  19
Tärkeä päivä............................  19
Ohjauskoodien tallennus ........  19
Katso myös
käyttöohje
Puhelinluettelo ..................................... 20
Uusi tieto ................................ 20
Paikka:  (muistipaikka)............. 21
Tiedon nro............................... 21
Ohjauskoodien tallennus......... 22

Ryhmät .................................................. 23
Ryhmät ................................... 23
Ryhmäviesti ............................ 24

Viestityyppi (SMS) ................................ 25
Tekstiviestin lukeminen .......... 25
Saapuneet/Lähtevät ................ 26
Arkisto..................................... 26
Valmis viesti............................ 26
Tekstiviestin kirjoitus............... 27
Tekstiviestin lähetys ............... 27
Tekstiviestin tallennus............. 27
Kuva & Ääni (EMS).................. 29
T9-tekstinsyöttö ...................... 30
Asetukset................................ 32

Esikatselu ............................................. 33
Kuvan vastaanotto .................. 33

WAP ....................................................... 34
Internet-yhteys........................ 34
Selainvalikko .......................... 35
Asetukset ............................... 35
Profiilit ..................................... 35
Profiilien käyttöönotto............. 36
Käyttöohjeita ........................... 37

Puheviesti/Vastaaja.............................. 39
Asetukset................................ 39
Kuuntelu.................................. 39

CB-palvelut ........................................... 40
SIM-palvelut (valinnaisia)......... 41
 hakemisto
en lopussa



13.3.03 Dinghy-DTTOC.fm , fi A31008-H6900-A17-1-7319

2 Sisällysluettelo

Puhelutiedot ..........................................42

Vastaam. puhelut....................  42
Vastatut puhelut .....................  42
Soitetut puhelut ......................  42
Poista listat .............................  42

Aika/hinta ...............................................43
Näyttö .....................................  43
Hinta-asetukset.......................  43

Siirrot......................................................44
Organiser ...............................................46

Kalenteri..................................  46
Muistutukset ..........................  47
Tehtävät..................................  48
Tärkeä päivä............................  49
Menet. tehtävät ......................  50
Menet. muistut.......................  50

Kello .......................................................51
Herätys ...................................  51
Kello........................................  51
Autom. pois päältä..................  51

Laskin.....................................................52
Pelit.........................................................54
Profiilit....................................................55

Asetukset ...............................  55
Kuuloke...................................  56
Lentokonetila ..........................  56

Oma valikko...........................................57
Pikavalinta .............................................58

Vasemmanpuoleinen 
valintanäppäin .........................  58
Pikavalintanäppäimet ..............  59
Katso myös
käyttöohje
Soittoäänet............................................ 60
Soittoään.val. .......................... 60
Äänenvoimakkuus................... 60
Melodiat.................................. 60
Melodian sävellys ................... 61
Värinä ...................................... 62
Suodatus ................................ 62
Merkkiäänet ............................ 62
Näppäinäänet .......................... 62
Minuuttiääni ............................ 62

Asetukset .............................................. 63
Puhelin .................................... 63
Turvallisuus ............................. 65
Verkko..................................... 66
Käyttäjäryhmä ......................... 68
Puhelun aikana........................ 69
Aika/päiväys ............................ 69
Lisävarusteet .......................... 69

Näytön symbolit (osa) .......................... 70
Kysymyksiä ja vastauksia ................... 71
Siemensin asiakaspalvelu ................... 74
Laitetiedot/käsittely.............................. 76

Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus ................................. 76
Tekniset tiedot ........................ 76
Käsittely ja huolto.................... 76
Akkujen kapasiteetti................ 77

Lisävarusteet ........................................ 78
Perustarvikkeet ....................... 78

Persoonallinen puhelin........................ 79
SAR........................................................ 80
Hakemisto ............................................. 81
 hakemisto
en lopussa 



13.3.03 Dinghy-si-ger.fm , fi A31008-H6900-A17-1-7319
3Turvallisuus

Ohje vanhemmille
Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellise
Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mah
käyttöön voi liittyä!

Noudata paikallisia ohjeita ja 
määräyksiä matkapuhelinta 
käyttäessäsi. Esimerkiksi lento-
koneissa, huoltoasemilla, sai-
raaloissa ja autolla ajaessa on 
matkapuhelimen käyttöön liitty-
viä rajoituksia.

Puhelin saattaa häiritä 
terveydenhuollon laitteiden, 
kuten kuulolaitteiden ja 
sydämentahdistimien toimintaa. 
Puhelimen ja 
sydämentahdistimen välisen 
etäisyyden on oltava vähintään 
20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa 
vasten, joka on kauempana 
tahdistimesta. Lisätietoja saat 
lääkäriltäsi.

SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! 
Pidä se nielaisuvaaran takia 
lasten ulottumattomissa.

Verkkolaitteessa annettua jänni-
tettä (V) ei saa ylittää. Laturi 
saattaa vaurioitua käytettäessä 
korkeampaa jännitettä.

Soittoääni (s. 62) ja merkkiäänet 
(s. 62) kuuluvat kaiuttimesta. Älä 
pidä puhelinta korvaa vasten, kun 
se soi. Näin vältät vakavat, pysy-
vät kuulovauriot.
sti ennen matkapuhelimen käyttöä! 
dollisia vaaroja matkapuhelimen 

Huomaa myös:       

Käytä ainoastaan Siemensin al-
kuperäisiä akkuja (100 % eloho-
peavapaa) ja latureita. Muussa 
tapauksessa seurauksena saat-
taa olla huomattavia terveydelli-
siä haittoja tai laitevaurioita. 
Vääränlainen akku saattaa esi-
merkiksi räjähtää.

Puhelimen saa avata vain akun  
(100 % elohopeavapaa) tai SIM-
kortin vaihtoa varten. Akkua ei 
saa missään tapauksessa ava-
ta. Puhelimeen ei saa tehdä 
minkäänlaisia muutoksia, muu-
toin takuu ei ole voimassa.

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet 
paikallisten lakien ja määräysten 
mukaan.

Puhelin saattaa aiheuttaa häiri-
öitä lähellä oleviin televisioihin, 
radioihin ja tietokoneisiin.

Käytä ainoastaan Siemensin 
alkuperäisiä lisävarusteita. Näin 
vältät mahdolliset terveyshaitat 
ja laitevauriot ja varmistat, että 
puhelin täyttää kaikki olennaiset 
vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on 
käytetty epäasianmukaisesti!
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Näytön symbolit
Verkon voimakkuus / 
akun varaus.

Valintanäppäimet
Valintanäppäinten toimin-
not näkyvät näytön har-
maissa palkeissa tekstinä 
tai symboleina. Valmiusti-
lassa näkyvät: Pikavalinta 
ja §Valikko§.

Soittonäppäin A 
Näytöllä näkyvään 
numeroon tai näytöllä 
näkyvälle henkilölle 
soittaminen, puheluun 
vastaaminen. 
Valmiustilassa soitettujen 
puheluiden näyttö.

Sivunäppäin
Puhelun aikana:
Äänenvoimakkuuden säätö  
(nuoli ylös/alas).
Valmiustilassa:
Nuoli ylös: Puheluun 
vastaaminen.
Nuoli alas: Puhelun 
hylkääminen.
*  Pitkä painallus
Valmiustilassa:
Äänet päälle tai pois päältä 
(paitsi herätyskello).
Tekstin kirjoitus:
Kieli: Näppäilykielen 
valinta.
abc/Abc/123: Pienet tai isot 
kirjaimet, kirjaimet/numerot.

Kaiutin

Selausnäppäin
Valmiustilassa:
Painallus ylhäältä:
WAP-selaimen käynnistys
Painallus alhaalta:
Osoitekirja
Painallus oikealta:
Päävalikko
Painallus vasemmalta tai 
pitkään:
Asetettu pikavalinta
Luettelot ja valikot:
Toiminnon valinta ja paluu 
edelliselle valikkotasolle 
painamalla nuolta ylös tai 
alas.

S Päälle/Pois/
Lopetanäppäin

Lyhyt painallus: 
Puhelun tai sovelluksen 
lopetus. Valikoissa paluu 
edelliselle tasolle. 
Pitkä painallus: 
Puhelin päälle ja pois 
päältä. (Valikoissa: Paluu 
valmiustilaan).

Mikrofoni

Laturin liitäntäkohta
Laturin liitäntä.

Ripustuskoukku

Kuulokkeen liitäntä

Kansi
Avattava näyttö.

Puhelimen yleiskuva
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Käyttöohje
Puhelimen toimintoja kuvataan 
seuraavilla symboleilla:

J Numeroiden ja kirjainten 
näppäily.

S Päälle/Pois/Lopeta-näppäin. 
Pitkä painallus: Paluu 
valmiustilaan. Valmiustilassa 
puhelimen sulkeminen.

A Soittonäppäin.

C Paina kuvan osoittamaa 
selausnäppäimen puolta.

§Valikko§
Valintanäppäimen toiminnon 
nimi.

~ Operaattorikohtainen toimin-
to. Saattaa edellyttää erillistä 
rekisteröintiä.

Valikossa siirtyminen, esim.:
§Valikko§ Soittoäänet

Äänenvoimakkuus
Toimi näin:

§Valikko§ Paina valintanäppäintä.

V Selaa kohtaan Soittoäänet.

C Valitse Soittoäänet.

V Selaa kohtaan 
Äänenvoimakkuus.

C Valitse Äänenvoimakkuus.
Valikossa siirtyminen
Valikoiden avulla voit käyttää toimin-
toja, verkkopalveluita ja tehdä omia 
asetuksia.

Päävalikko
Valmiustilassa pääset aina päävalik-
koon. Paina:

§Valikko§ Oikeanpuoleista valin-
tanäppäintä

tai

C selausnäppäimen oikeaa 
puolta.

Valikossa siirtyminen

B Valikoiden selaus selaus-
näppäimellä. 

C Alavalikon tai toiminnon 
valinta.

Y Paluu edelliselle valikko-
tasolle (myös painamalla 
S lyhyesti).

Toiminnot-valikko
Kun esimerkiksi osoitekirja tai 
puhelinluettelo on auki, näytöllä 
näkyy vastaavan lisätoiminnon 
valikko:

§Toiminnot§ Paina.
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SIM-kortin/akun asennus  
Operaattoriltasi saat SIM-kortin, 
johon on tallennettu liittymäsi kaikki 
tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on 
luottokortin kokoinen, irrota siitä 
pienempi osa ja poista mahdolliset 
muoviosat.

• Paina uraa  ja irrota kansi  
nostamalla sitä ylöspäin.

• Aseta SIM-kortti paikalleen ja 
työnnä se varovasti vastimeen 
saakka. (Varmista, että kortin viis-
to kulma on asetettu oikein ja että 
kosketuspinnat ovat alaspäin.)
• Aseta akku puhelimeen ylhäältä 
sivusuunnassa  ja paina alas . 

Aseta kansi paikalleen nuolen  
suunnassa. Paina kansi alas nuolen 

 suunnassa.

Puhelin tukee vain 3-volttisia SIM-kortteja. 
Vanhempia SIM-kortteja (5 V) ei saa käyt-
tää. Jos SIM-korttisi on vanha, ota yhteys 
operaattoriisi.

Puhelimen näytön ja etukuoren 
näytönsuojan päällä on toimitettaessa 
suojakalvo. Irrota suojakalvot ennen kuin 
otat puhelimen käyttöön. Joissakin 
tapauksissa kalvon irrottamisesta johtuva 
sähköstaattinen varaus saattaa muuttaa 
näytön reunojen väriä. Näytön väri muuttuu 
normaaliksi 10 minuutissa.
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Akun lataus
Akkua ei ole ladattu valmiiksi 
täyteen. Puhelimen lataus:

• Kytke laturin johto puhelimen 
pohjaliittimeen.

• Kytke verkkolaite pistorasiaan ja 
lataa vähintään 2 tuntia.    

Jos akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei 
näy heti latauksen alussa. 
Symboli tulee näkyviin viimeistään 2 tunnin 
kuluttua latauksen aloittamisesta. Akku la-
tautuu normaalisti.

Toiminnot ilman SIM-korttia
Jos puhelin kytketään päälle ilman 
SIM-korttia:

§Valikko§ Paina valintanäppäintä.

Näytöllä näkyvät kaikki toiminnot, 
joiden käyttö on mahdollista ilman 
SIM-korttia. Toiminnot on kuvattu 
tässä käyttöohjeessa.

§SOS§ Hätäpuhelu, SOS (s. 8).
Lataus
Lataussymbolit näkyvät näytön yläosassa:
g Akku latautuu.
e Akku on latautunut täyteen.
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, 
latauksen symboli varoittaa vilkkumalla).
Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa 
ylittää.

Valmiusaika
Täyden akun valmiusaika on 220 tuntia tai 
puheaika 270 minuuttia. Valmius-/puheajat 
ovat suuntaa-antavia ja ne vaihtelevat käy-
tön mukaan (katso alla oleva taulukko).
Näytön symbolit käytön aikana:
Täysi  a b c Tyhjä
Kun akku on lähes tyhjä, kuulet 
varoitusäänen. 

Toiminto Aika 
(min)

Valmiusajan 
lyheneminen

Puhelu 1 30 - 60 minuuttia
Taustavalo * 1 30 minuuttia
Verkon haku 1 5 - 10 minuuttia
* Näppäily, pelit, Organiser jne.
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Puhelin päälle tai pois

S Paina Päälle/Pois/Lope-
ta-näppäintä pitkään. 

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

J Näppäile PIN-koodi nu-
meronäppäimillä. Koodi 
näkyy näytöllä tähtinä, 
virheiden korjaus paina-
malla §Poista§.

§OK§ Vahvista koodi oikean-
puoleisella valintanäppäi-
mellä.

Verkkoyhteyden muo-
dostaminen kestää muu-
taman sekunnin.

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, 
puhelin on valmiustilassa ja käyt-
tövalmis.

Poista  OK

Näppäile 
PIN:
* * * *

< a

Operaattori

15.11.2002 14:51
¹  Valikko
Hätäpuhelu (SOS)
§SOS§-valintanäppäintä painamalla voit soit-
taa hätänumeroon myös ilman SIM-korttia 
tai PIN-koodia. Soita hätänumeroon vain 
hätätapauksessa!
Ongelmia PIN-koodin kanssa
SIM-kortti lukkiutuu, jos PIN-koodi näppäil-
lään väärin kolme kertaa peräkkäin (s. 73).
PIN-kysely päälle tai pois päältä tai PIN-
koodin vaihtaminen (s. 10).
Ongelmia SIM-kortin kanssa
Mikäli näytöllä näkyy ilmoitus Aseta
SIM-kortti, tarkista, että SIM-kortti on 
asetettu oikein (s. 71).
Asetus: Puhelinluettelo tai osoitekirja
@
Voit valita, käytätkö vakioluettelona SIM-
kortin puhelinluetteloa vai puhelimen muis-
tissa olevaa osoitekirjaa.
Voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon 
puhelimen osoitekirjaan. Älä keskeytä kopi-
ointia äläkä vastaa puheluihin kopioinnin ai-
kana. Seuraa näytön ohjeita. 
Voit kopioida SIM-kortin tiedot myöhemmin 
Puhelinluettelo-valikon Kopioi SIM-kortille  
-toiminnolla (s. 18).
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Verkkoyhteys

<
>

Vastaanottosignaalin 
voimakkuus.
Heikko signaali heikentää puhe-
lun laatua ja saattaa katkaista 
yhteyden. Siirry avoimelle pai-
kalle.

Puhelin valitsee automaattisesti toisen 
GSM-verkon, jos olet kotiverkon ulkopuolel-
la (s. 66).

SIM-palvelut

p SIM-kortille ohjelmoitujen, ope-
raattorikohtaisten erikoistoimin-
tojen symboli (s. 41), esim. 
pankkipalvelut.
Avausvarmistus
Vaikka PIN-kysely ei olisikaan päällä 
(katso sivu 65), puhelimen avaus on 
varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin 
ei kytkeydy vahingossa päälle esim. 
lentokoneessa.

S Paina pitkään.

§OK§ Paina:
Puhelin kytkeytyy päälle.

§Keskeytetty§ Paina tai älä tee mitään:
Puhelimen avaus keskey-
tyy.

Lentokonetila 

OK
OK Keskeytetty
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Koodit (tunnusluvut)
Puhelin ja SIM-kortti on suojattu 
useilla tunnusluvuilla (koodeilla) 
luvattoman käytön estämiseksi.

Lisätietoja, s. 65. 

§Valikko§ Asetukset   Turvallisuus 
Valitse toiminto.

PIN-kysely
PIN-koodia kysytään yleensä aina, 
kun puhelinta avataan. PIN-kysely 
voidaan ottaa pois käytöstä tällä toi-
minnolla. Tällöin vaarana on kuiten-
kin, että joku voi käyttää puhelinta lu-
vatta.

Kaikki operaattorit eivät anna valita 
PIN-kyselyä pois käytöstä.

PIN Suojaa SIM-korttia (henkilökoh-
tainen tunnusluku).

PIN2 Tarvitaan erikois-SIM-korteissa 
hintanäytön ja erikoistoimintojen 
asetuksiin.

PUK Avainkoodi, jolla avataan väärän 
PIN-koodin takia lukittu SIM-
kortti.

Puhe-
linkoodi

Suojaa puhelinta. Annetaan itse 
ensimmäisen suojatun asetuksen 
yhteydessä (4-8 numeroa).

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, 
kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvitta-
essa!
Vaihda PIN1
Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahan-
sa 4-8-numeroiseen tunnukseen 
(jonka muistat helposti).

J Näppäile vanha PIN.

§OK§ Paina.

J, §OK§ Näppäile uusi PIN.

J, §OK§ Toista uusi PIN.

Vaihda PIN2
Voit vaihtaa PIN2-koodin mihin ta-
hansa 4-8-numeroiseen tunnukseen 
(näkyy vain, kun PIN2 on käytössä).

Vaihda PIN2 samoin kuin kohdassa  
Vaihda PIN1.

Vaihda puhelinkoodi
Näppäile puhelinkoodi itse ensim-
mäisen puhelinkoodilla suojatun toi-
minnon yhteydessä. Sama koodi pä-
tee kaikkiin suojattuihin toimintoihin.

Puhelinkoodi voi olla mikä tahansa 
4-8-numeroinen tunnus.
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Numeron valinta
Avaa puhelin, jotta näppäimet ovat 
käytössä. Paina S -näppäintä 
(Päälle/Pois) pitkään.

Puhelimen on oltava päällä 
(valmiustilassa).

J Näppäile numero (aina 
myös suuntanumero, 
tarvittaessa ulkomaan-
suuntanumero). 

§Poista§ Lyhyt painallus 
poistaa edellisen nume-
ron, pitkä painallus koko 
puhelinnumeron.

º Numeron tallennus 
Osoitekirjaan (s. 16)/
Puhelinluetteloon (s. 20).

A Paina soittonäppäintä. 
Numeroon soitetaan.

Ulkomaansuuntanumerot
Puhelimeen on tallennettu useita 
ulkomaansuuntanumeroita:

0 Paina pitkään, kunnes 
näytöllä näkyy +-merkki. Se 
korvaa ulkomaansuunnan 
numerot.

§+Lista§ Paina.
Valitse maa, johon haluat soittaa. Maan 
suuntanumero näkyy näytöllä. Lisää kan-
sallinen suuntanumero (useissa maissa il-
man ensimmäistä nollaa) ja paina soitto-
näppäintä. 
Puhelun lopetus
S Paina lyhyesti Lopeta-

näppäintä. Puhelu lop-
puu.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmius-
tilassa). Kytke puhelin päälle ja

§Vastaa§ Paina tai

A paina.

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

Jos Autom. vastaus -toiminto on käytössä 
(s. 63), voit vastata puheluun myös 
avaamalla puhelimen kannen.
Jos kuuloke on liitetty puhelimeen, voit vas-
tata puheluihin painamalla sivunäppäimen 
ylänuolta.

< a

+358401234567
Vastaa  Hylkää
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Puhelun hylkäys

§Hylkää§ Paina tai

S paina lyhyesti.

Jos numero on varattu
Jos numero on varattu tai se on kuu-
luvuusalueen ulkopuolella, valittava-
na on (operaattorin mukaan) seuraa-
vat vaihtoehdot:

Autom.valinta? (Automaattinen 
uudelleenvalinta)

§Kyllä§ Paina. Numeroon soite-
taan 15 minuutin ajan tie-
tyin väliajoin. Tänä aikana 
et voi soittaa toisiin nu-
meroihin. 
Lopetus:

S Lopeta-näppäin.

§Ei§ Paina.

§Siirto§ Siirtää puhelun esim. 
vastaajaan, kun siirtoasetus 
on Varattu (s. 44) ja koputus 
(s. 13) on käytössä.

Jos mitään näppäintä ei paineta, puhelu 
loppuu automaattisesti muutaman sekunnin 
kuluttua.
Uudelleenvalinta
Soittaminen uudelleen viimeksi 
soitettuun numeroon:

A Paina soittonäppäintä 
kahdesti.

Muihin aikaisemmin soitettuihin 
numeroihin soittaminen:

A Paina soittonäppäintä 
kerran.

B Etsi numero luettelosta 
ja soita numeroon...

A ... painamalla soittonäp-
päintä.

 

§Toiminnot§ Puhelutiedot (s. 42).

@ Puhelinnumeron tallennus  
Osoitekirjaan (s. 16) tai 
Puhelinluetteloon (s. 20).

Vastattujen, soitettujen tai vastaamattomien 
puheluiden numerot tallennetaan myöhem-
pää käyttöä varten (s. 42).
Saapuva puhelu keskeyttää muut puheli-
men toiminnot.
Toiminnot puhelun aikana (s. 13).
Voit valita soittoäänen pois käytöstä, kun 
sinulle soitetaan (paitsi jos Vast. joka näpp., 
s. 63, on valittu) :

*  Paina pitkään.
Soittaja näkyy näytöllä. Soittaja kuulee 
vapaa-äänen.
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Puhelun aikana
Koputus

Meneillään olevan puhelun aikana 
kuuluva koputus tarkoittaa, että joku 
toinen yrittää soittaa sinulle. Valitta-
vana on seuraavat vaihtoehdot:

Vuorott.
§Vuorott.§ Vastaa uuteen puheluun 

ja aseta meneillään oleva 
puhelun pitoon.

Puheluiden välillä 
vuorotellaan painamalla 
§Vuorott. .

Puhelun hylkääminen
§Hylkää§ Hylkää uusi puhelu. 

Soittaja kuulee varattu-
äänen.

 Tai 

§Siirto§ Jos siirto on asetettu, 
puhelu siirtyy esim. 
vastaajaan (s. 44).

Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa 
edellyttää rekisteröinnin tai puhelimen lisä-
asetuksia (s. 69).

~

Meneillään olevan puhelun 
lopetus
S Lopeta meneillään oleva 

puhelu.

§Vastaus§ Vastaa uuteen puheluun.

Äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää kuulokkeen äänenvoi-
makkuutta puhelimen vasemmalla 
puolella olevalla sivunäppäimellä.

Puhelinnumeromuistio
Voit näppäillä puhelinnumeron puhe-
lun aikana. Puhelun toinen osapuoli 
kuulee näppäilyäänet. Puhelun pää-
tyttyä voit tallentaa numeron tai soit-
taa siihen.
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Vuorott./Neuvottelu 

Voit soittaa toiseen numeroon puhe-
lun aikana.

Voit vuorotella puheluiden välillä tai 
yhdistää puhelut neuvotteluksi.

Tee näin:

Kerro puhelun toiselle osapuolelle, 
että soitat kolmannelle henkilölle ja:

§Pito§ Aseta nykyinen puhelu 
pitoon.

Voit soittaa toiseen numeroon. Kun 
yhteys on muodostunut, vaihtoehto-
ja ovat:

Vuorott.
§Vuorott.§ Vuorottele puheluiden 

välillä.

Kaikki operaattorit eivät tarjoa seuraavassa 
mainittuja toimintoja.

~

 

< a

i i 

Pito    Valikko 
Neuvottelu
§Valikko§ Avaa valikko ja valitse 

Neuvottelu.

Pidossa oleva puhelu liitetään mu-
kaan neuvotteluun (neuvotteluun voi 
osallistua enintään 5 henkilöä).

Lopetus:

S Neuvottelun kaikkien 
puheluiden lopetus.

Soitonsiirto 
   Valikko§ Avaa valikko ja valitse 

Soitonsiirto.

Ensimmäinen ja toinen puhelu yh-
distetään. Molemmat puhelut loppu-
vat sinun osaltasi. Kaikki operaattorit 
eivät tarjoa tätä toimintoa.

S Meneillään olevan puhelun 
lopetus. 
Vastaa kyselyyn: 
”Palaa 
pidossa olevaan 
puheluun?”

§Kyllä§ Paluu pidossa olevaan puheluun.
 Tai 

§Ei§ Pidossa olevan puhelun lopetus.

~
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Puheluvalikko
Seuraavat toiminnot voidaan valita 
vain puhelun aikana:

   Valikko§ Avaa valikko.

Mikrofoni 
päällä

Mikrofoni päälle tai pois 
päältä. Kun mikrofoni on pois 
päältä, puhelun toinen osa-
puoli ei kuule ääntäsi mutta 
kuulee ohjauskoodit (DTMF-
koodit).
Tai:
*  Pitkä painallus.
Kuulet DTMF-äänen.

Äänenvoi-
makkuus

Äänenvoimakkuuden säätö.

Neuvottelu (s. 14)
Aika/hinta Puhelun aikana näkyy käy-

tetty puheaika ja (jos asetet-
tu, s. 43) aika/hinta.

Lähetä 
DTMF

Katso oikeanpuoleinen 
palsta.

Soitonsiirto (s. 14)
Päävalikko Paluu päävalikkoon.
Puhelun tila Kaikkien pidossa ja meneil-

lään olevien puheluiden luet-
telo (esim. neuvottelun osal-
listujat).
Lähetä DTMF 
Valitaan päälle puheluvalikossa, 
katso vasemmanpuoleinen palsta.

Voit näppäillä ohjauskoodeja (nume-
roita) puhelun aikana esim. puhelin-
vastaajan kaukokyselyä varten. Nu-
merot siirtyvät suoraan DTMF-
koodeina.

Myös Osoitekirjaan (s. 19)/ Puhelin-
luetteloon (s. 22) tallennettuja ohja-
uskoodeja voidaan hakea ja niihin 
voidaan soittaa.
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Voit tallentaa osoitekirjaan jopa 
100 tietoa ja jokaiseen niistä 
3 puhelinnumeroa ja muita tärkeitä 
tietoja (s. 19). Osoitekirjan ja puhe-
linluettelon tietoja hallitaan erikseen, 
mutta niiden välillä voidaan siirtää 
tietoja.

Uusi tieto
§Valikko§ Toimisto Osoitekirja
Tai Jos osoitekirja on valittu 

vakioluetteloksi (s. 8):

V Avaa osoitekirja (valmius-
tilassa).

C Valitse 
<Uusi tieto>.

J Näppäile nimi ja puhelin-
numero (s. 16).

V Täytä tiedot kenttä kerral-
laan.

<Uusi tieto>

<Käyntikortti>

<Ryhmät>

â Valitse 

µAbc Uusi tieto
Nimi:
|
Puhelin:

    Tallenna
§Tallenna§ Tallenna tieto.

<Ryhmät> (VIP)
Tallenna VIP-ryhmään vain tärkeimmät 
tiedot.
Voit tehdä asetuksen, että soittoääni kuuluu 
vain VIP-ryhmän numeroista tulevien puhe-
luiden yhteydessä (s. 60).
Voit asettaa VIP-ryhmän henkilöille oman 
soittoäänen (s. 60).

@ Vaihto osoitekirjasta puhelin-
luetteloon.
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Puhelinnumero
Näppäile puhelinnumero aina suuntanume-
roineen. Näppäile tarvittaessa myös ulko-
maansuunta (s. 11).

Tekstin kirjoitus
Paina numeronäppäintä useasti, kunnes 
haluamasi kirjain näkyy näytöllä. Kohdistin 
siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.

2 Yksi lyhyt painallus: A-kirjain, 
kaksi painallusta: B jne. Nimet 
kirjoitetaan automaattisesti 
isolla alkukirjaimella.

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

§Poista§ Lyhyt painallus poistaa 
kohdistimen edessä olevan 
merkin, pitkä painallus koko 
nimen.

X Kohdistimen siirto.

* Isot ja pienet kirjaimet sekä 
numerot. 

# T9-kirjoitus päälle tai pois 
päältä.

0 Välimerkit: . , ? ! 0 + - : 
1 Välilyönti.

Erikoismerkit
&, @,... Erikoismerkit (s. 30).
Tiedon luku ja 
muuttaminen
Voit tehdä muutoksia kaikkiin 
osoitekirjan tietoihin.

V Avaa osoitekirja (valmius-
tilassa).

B Valitse tieto.

§Näytä§ Tieto näkyy näytöllä.

§Muuta§ Tiedon avaus muutoksia 
varten.

J Tee muutokset.

V Jatka seuraaviin kenttiin.

§Tallenna§ Tallenna.

Näytä tieto
Nimi:
Meikäläinen
Puhelin:

Muuta
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Soittaminen
V Avaa osoitekirja (valmius-

tilassa).

 J/B Valitse nimi alkukirjaimel-
la ja/tai hae selaamalla.

A Paina. Numeroon soite-
taan.

Jos samassa osoitekirjan tiedossa 
on useampia numeroita, ne näkyvät 
luettelona.

B Valitse oikea puhelinnu-
mero.

A Paina.

Tiedon etsintä
Tietoja on helppo etsiä suuristakin 
osoitekirjoista. Avaa osoitekirja ja 
näppäile hakemasi nimen alkukirjain.

Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava 
nimi näkyy näytöllä.

<Ryhmät>
Jonna
Marko

Näytä Toiminnot
Osoitekirja-valikko
Valittavana on seuraavia toimintoja 
tilanteen mukaan:

§Toiminnot§ Avaa valikko.

Näytä Tietojen näyttö (s. 16)
Muuta Tiedon avaus muutoksia 

varten.
<Uusi tieto> (katso sivu 16)
Poista Tiedon poisto.
Poista kaikki Kaikkien tietojen poisto 

varmistuskyselyn jälkeen.
Kopioi SIM-
kortille

Valitun tiedon nimen ja en-
simmäisen numeron tallen-
nus SIM-kortille.

Kopioi kaikki 
SIM-kortille

Kaikkien tietojen kopiointi 
SIM-kortille.

Puhelinluet-
telo

Vaihto puhelinluetteloon 
(s. 20) ja puhelinluettelon 
asetus vakioluetteloksi.

Kapasiteetti Käytössä oleva ja vapaa 
muisti. 

Etsi Tietojen etsintä.
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Soittajakohtaiset 
soittoäänet
Voit valita oman soittoäänen osoite-
kirjaan tallennetuille henkilöille. Tun-
nistat soittajan jo melodiasta.

Toimi kuten kohdassa “Tiedon luku 
ja muuttaminen“.  Valitse melodia-
kentässä X-näppäimellä vakiome-
lodia tai lataamasi tai säveltämäsi 
melodia.

Tärkeä päivä
Voit merkitä osoitekirjan tietoihin liit-
tyvät tärkeät lisätiedot ja tapahtuma, 
jolloin puhelin muistuttaa niistä.

Toimi kuten kohdassa “Tiedon luku 
ja muuttaminen” ja siirry Tärkeä päi-
vä -kenttään. Lisää X-näppäimellä  
syntymäpäivä, vuosipäivä tai ystä-
vänpäivä (muistutuksen päiväys ja 
kellonaika).
Ohjauskoodien tallennus
Voit tallentaa osoitekirjan puhelinnu-
meroita ja ohjauskoodeja (DTMF) ta-
vallisiksi puhelinluettelotiedoiksi, 
esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä 
varten.

J Näppäile numero.

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

J Näppäile DTMF-koodi 
(numerot).

0 Voit lisätä 3 sekunnin 
taukoja, jotta vastaanot-
taja saa koodin oikein.

º Siirrä tieto osoitekirjaan. 
Voit antaa sille nimen.

§Tallenna§ Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjaus-
koodit (numerot) puhelinnumerona 
ja lähettää ne puhelun aikana (s. 15).
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SIM-kortilla olevan puhelinluettelon 
ja osoitekirjan tietoja hallitaan erik-
seen, mutta niiden välillä voidaan 
kuitenkin siirtää tietoa.

Voit tallentaa usein tarvitsemasi nu-
merot soittajan nimellä. Numeroon 
on helppo soittaa valitsemalla nimi. 
Kun numero on tallennettu nimellä, 
soittajan nimi näkyy näytöllä puhelun 
saapuessa. Tärkeät numerot voit jär-
jestää ryhmiin.

Uusi tieto
§Valikko§ Toimisto

Puhelinluettelo
Tai Jos puhelinluettelo on 

asetettu vakioluetteloksi  
(s. 8) ...

V ...Avaa puhelinluettelo 
(valmiustilassa):

<Uusi tieto> Valitse.

B Siirry tietokentästä 
toiseen.

J Näppäile seuraavat 
tiedot:

Omat numerot

<Uusi tieto>

â Valitse 
Puhelin: (myös suuntanumero) 
Nimi:
Ryhmät:
Paikka: (s. 21)
Tiedon nro (s. 21) 

§Tallenna§ Tallenna tiedot.

S Lopeta tai siirry seuraa-
vaan tietoon.

Puhelinluettelosta osoitekirjaan kopioituja 
tietoja voidaan muuttaa myöhemmin 
(s. 16).
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Paikka:  (muistipaikka)
Avaa puhelinluettelo:

B Valitse tieto.

§Toiminnot§ Avaa valikko ja valitse 
Muuta tietoa.

V Siirry Paikka:-kenttään.

Voit siirtää tiedon puhelinluettelosta 
toiseen muistipaikkaan.

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

SIM suojattu   ,
Jos käytössäsi on erikois-SIM-kortti, 
voit rajata puhelut vain SIM-kortin 
“kiinteisiin” numeroihin. Niiden 
muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi 
(s. 65).
Tiedon nro
Kaikki uudet puhelinluettelotiedot 
saavat automaattisesti järjestysnu-
meron. Voit soittaa numeroon myös 
tiedon järjestysnumerolla.

Soita
J Näppäile tiedon numero. 

# Paina.

A Paina.

Muuta
Avaa puhelinluettelo:

B Valitse tieto.

§Toiminnot§ Avaa valikko ja valitse  
Muuta tietoa.

V Siirry Tieto-kenttään.

X Selaa uuden numeron 
kohtaan ja vahvista pai-
namalla §Tallenna§.
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Ohjauskoodien tallennus
Voit tallentaa puhelinluettelon puhe-
linnumeroita ja ohjauskoodeja (DT-
MF) tavallisiksi puhelinluettelotie-
doiksi, esim. puhelinvastaajan 
kaukokyselyä varten.

J Näppäile numero.

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

J Näppäile DTMF-koodi 
(numerot).

0 Voit lisätä 3 sekunnin 
taukoja, jotta vastaanot-
taja saa koodin oikein.

º Siirrä tieto puhelinluette-
loon. Voit antaa sille ni-
men.

§Tallenna§ Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjaus-
koodit (numerot) puhelinnumerona 
ja lähettää ne puhelun aikana (s. 15).
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Ryhmät
§Valikko§ Toimisto Ryhmät
Jos osoitekirjassa/puhelinluettelos-
sa on paljon tietoja, voit järjestää ne 
ryhmiin. Esimerkki:
Ystävät, Työ, Perhe, Liikekumppanit, VIP
Voit valita ryhmille oman soittoäänen 
(katso s. 60), joka kuuluu kun ryh-
män jäsen soittaa.

Tietojen lisäys ryhmään / 
Muutokset ryhmässä
Voit lisätä uuden puhelinluettelotie-
don suoraan johonkin ryhmään, kat-
so s. 20. Voit lisätä ryhmiin henkilöitä 
tai muuttaa ryhmän kokoonpanoa 
myös jälkikäteen:

Avaa puhelinluettelo:

B Valitse tieto.

§Näytä§ Paina.

§Muuta§ Paina.

V Selaa kohtaan Ryhmät:.

X Paina ja valitse uusi 
ryhmä.

§Tallenna§ Vahvista asetus.
Ryhmän valinta
Ryhmät Ryhmäasetukset

§Näytä§ Paina. Valitun ryhmän 
kaikki tiedot näkyvät.

Seuraavat toiminnot koskevat koko 
ryhmää tai yksittäisiä ryhmän jäse-
niä:

Ryhmävalikko
§Toiminnot Avaa valikko.

Jäsenet Kaikki ryhmän jäsenet.
Uusi 
ryhmänimi

Ryhmän nimeäminen 
uudelleen.

Poista tiedot Valitun ryhmän kaikkien 
jäsenten poisto.

Ryhmän 
symboli

Symbolin lisääminen 
ryhmälle. 

´ Ystävät (000)
¸ Työ (003)
· Perhe (000)

Näytä Toiminnot
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Ryhmäviesti
Voit lähettää saman tekstiviestin 
(SMS) kaikille ryhmän jäsenille.

§Valikko§ Toimisto Ryhmät
Ryhmäviesti

B Valitse ryhmä.

§Valitse§ Paina.

Tekstiviestieditori avautuu. Kirjoita 
viesti kohdassa Tekstiviestin kirjoitus 
(s. 27) olevien ohjeiden mukaan.

Kun viesti on valmis:

§Toiminnot§ Avaa valikko ja valitse 
Lähetä. Tekstiviesti 
lähetetään valituille 
ryhmän jäsenille.

´ Ystävät (000)
¸ Työ (003)
· Perhe (000)

Valitse
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Puhelimella voi lähettää ja vastaanot-
taa tekstiviestejä (SMS).

Voit myös lähettää ja vastaanottaa 
sähköpostia tekstiviestinä, jos ope-
raattorisi tarjoaa toiminnon (asetusten 
muuttaminen, s. 32).

Tekstiviestin lukeminen
¶  Näytön symboli ilmoittaa 

uudesta viestistä.

Lue tekstiviesti painamalla symbolin 
alapuolella olevaa valintanäppäintä.

Viestin selaus (viestin pituuden 
mukaan).

B Rivi kerrallaan selausnäp-
päimellä.

Sivu kerrallaan sivunäp-
päimellä.

< a

Operaattori

15.11.2002 16:35
¶  Valikko

15.11.200216:32
+358401234567
Tavataanko huomenna klo 
18.00?

Vastaa Toiminnot

Päiväys/aika 
Numero/
lähettäjä 
Viesti
§Vastaa§ Vastausvalikko, katso 
jäljempänä.

§Toiminnot§ Saapuneet-/Lähtevät-
valikko (s. 26).

. Viestin lopussa on Arkis-
to-toiminto, jolla viesti 
siirretään arkistoon. Voit 
antaa nimen arkistoita-
valle viestille.

Vastausvalikko

Kun viesti on valmis, voit tallentaa tai 
lähettää sen valitsemalla §Toiminnot§.

Uusi SMS Uuden (s. 25) vastaustekstin 
kirjoitus.

Muuta Vastaanotetun viestin muut-
taminen tai korvaaminen uu-
della viestillä.

Vastaus: 
Kyllä

Lisäys viestiin: Kyllä.

Vastaus: Ei Lisäys viestiin: Ei.

І Jos viestisymboli vilkkuu, muisti on 
täynnä. Tekstiviestejä ei voida ottaa vas-
taan. Poista tai arkistoi vanhoja viestejä 
(s. 25).
Tekstissä tummalla pohjalla näkyviin nume-
roihin voidaan soittaa (soittonäppäin) tai ne 
voidaan (s. 16) tallentaa Osoitekirjaan/Pu-
helinluetteloon tai niihin voidaan lähettää 
vastausviesti.
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Saapuneet/Lähtevät
§Valikko§ Viestityyppi

Saapuneet tai Lähtevät
Saapuneiden/lähtevien viestien 
luettelo.

§Toiminnot§ Katso oikea palsta.

Arkisto
§Valikko§ Viestityyppi

Arkisto
Saapuneet tai Lähtevät

Puhelimeen tallennettujen teksti-
viestien luettelo. 

Arkisto-valikko
Valittavana on erilaisia toimintoja 
tilanteen mukaan:

Symboli Saapuneet Lähtevät
Є Luettu Ei lähetetty
© Ei luettu Lähetetty

Є Anna
© Jonna
© Marko

Näytä Toiminnot
§Toiminnot§ Avaa valikko.

Valmis viesti
§Valikko§ Viestityyppi

Valmis viesti

Puhelimeen on tallennettu 
11 vakioviestiä. Lisäksi voit tallentaa 
4 omaa, korkeintaan 55 merkin vies-
tiä. Oman valmiin viestin kirjoitus:

<Tyhjä> Valitse, kirjoita viesti.

Näytä Tiedon luku.
Lähetä Tekstiviestin lähetys.
Muuta Viestin avaus muutoksia 

varten.
Poista Valitun tekstiviestin poisto.
Poista kaikki Kaikkien viestien poisto 

varmistuskyselyn jälkeen.

Mitä kuuluu?
Soita minulle pian!
Milloin olet perillä?

Näytä Valitse

µAbc SMS 1    45
Paljon onnea|

Poista     Toiminnot
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Poisto kirjain kerrallaan painamalla 
§Poista§.

 Toiminnot§ Paina.

Tallenna ja lähetä viesti 
painamalla Tallenna ja 
lähetä. Tallenna viesti 
lähettämättä sitä 
painamalla Tallenna.

Voit lukea, muuttaa ja poistaa omia 
valmiita viestejäsi. Valitse ensin val-
mis viesti ja tee siihen haluamasi 
muutokset.

Tekstiviestin kirjoitus
§Valikko§ Viestityyppi Uusi SMS

J T9-tekstinsyötön avulla 
kirjoitat pitkätkin viestit 
nopeasti muutamalla 
painalluksella (s. 30).

Poisto kirjain kerrallaan 
painamalla §Poista§.

* Muokkausvalikko (s. 30).

T9-tekstinsyötön avulla kirjoitat pitkätkin 
viestit nopeasti muutamalla painalluksella 
(T9 päälle tai pois päältä, s. 30). 
Tekstiviestin lähetys
 Toiminnot§ Paina.

Valitse ensin Lähetä ja sitten §Valitse§.

Näppäile puhelinnumero Vast.ottaja: 
-kenttään.

Tai 

        @        Paina. Valitse numero 
puhelinluettelosta.

Tai 

§Ryhmät§ Paina. Lähetä tekstiviesti 
ryhmälle (s. 23).

 Tallenna§ Lähetyksen jälkeen voit 
tallentaa viestin.

Tekstiviestin tallennus
 Toiminnot§ Paina.

Valitse ensin Tallenna ja sitten 
§Valitse§. Viesti tallentuu puhelimeen.

Tallennetut, lähetetyt tekstiviestit 
löytyvät seuraavasti:

§Valikko§ Viestityyppi Lähtevät
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Tekstivalikko
§Toiminnot§ Avaa tekstivalikko. 

Lähetä Vastaanottajan numeron 
näppäily tai haku Osoitekir-
jasta /Puhelinluettelosta.

Tallenna Tekstiviestin tallennus läh-
tevien viestien luetteloon.

Poista teksti Koko tekstin poisto.
Kuva & Ääni Kuvan ja äänen lisääminen 

viestiin (s. 29).
Hae valmis 
viesti

Valmiin viestin lisääminen 
tekstiviestiin.

Lisää d:sta Osoitekirjan/Puhelinluette-
lon avaus ja valittujen tieto-
jen kopiointi viestiin. 

Kirjanmerkit WAP-kirjanmerkin URL-
osoitteen lisääminen vies-
tiin.

Muoto Tekstin muotoilu. 
Valittavana olevat 
toiminnot:
Lisää uusi rivi
Alleviivaus
Yliviivaus
Lihavointi

T9-kirjoitus Kieli
Viestin kielen valinta.
T9 ensisijainen
Ennakoiva tekstinsyöttö 
päälle tai pois päältä.
Tekstiviesteihin liittyviä ohjeita
Kun tekstiviesti on lähetetty, puhelimen 
näytöllä näkyy teksti Viesti lähetetty. 
Viesti lähetetty tarkoittaa, että viesti on siir-
tynyt viestikeskukseen. Viestikeskus pyrkii 
lähettämään viestin vastaanottajalle tietyn 
ajan kuluessa.
Jos viestin lähettäminen ei onnistu, yritä 
uudelleen. Jos tämäkin yritys epäonnistuu, 
ota yhteys operaattoriisi.
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Kuva & Ääni (EMS)
Voit lisätä EMS-viestiin kuvia ja ää-
niä. Ne näkyvät vain puhelimessa, jo-
ka tukee EMS-standardia. Kirjoitusti-
lassa kuvan/äänen paikalla näkyy 
merkki.

Puhelimeen on tallennettu 15 kuvaa 
ja 10 ääntä. Voit tallentaa omat ani-
maatiot, kuvat ja äänet puhelimen 
muistiin ja lähettää ne. Joskus kuva 
tai ääni lähetetään erillisessä teksti-
viestissä.

J Kirjoita tekstiviesti.

§Toiminnot§ Avaa tekstivalikko sanan 
lopussa.

Kuvien ja äänien lisääminen
Kuva & Ääni

Valitse.

B Selaa haluamaasi 
valikkokohtaan:

Vakioanimaatiot
Vakioäänet
Omat animaatiot
Omat kuvat
Omat äänet
§Valitse§ Paina. Näytöllä näkyy 
edellisestä valinnasta 
riippuen kuvien tai 
äänien luettelo.

B Selaa haluamaasi koh-
taan luettelossa.

§Valitse§ Paina. Valittu kuva tai ääni 
lisätään viestiin. Sen koh-
dalla näkyy merkki. 

Näet animaatiot ja kuulet äänet samalla kun 
selaat luetteloa.

Saapuneissa EMS-viesteissä olevat kuvat 
näkyvät tekstinä, äänet nuotin kuvana. Kun 
EMS-viestiä selatessa päästään nuotin 
kohtaan, ääni kuuluu.
Kuvien ja äänien kohdalla olevat merkit 
eivät näy tekstissä ennen EMS-viestin 
lähetystä.
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T9-tekstinsyöttö
T9 päättelee oikean sanan yksittäi-
sistä kirjaimista käyttämällä laajaa 
sanakirjaa.

Kieli
Valitse viestin kirjoituskieli.

§Toiminnot§ Avaa tekstivalikko, 
valitse sitten T9-kirjoitus 
ja Kieli.

Sanan kirjoittaminen T9-tuella
Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn 
aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun 
katsomatta näyttöön.

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

8256
T9 muuntaa kielikohtaiset erikois-
merkit (esim. ä, à). 
Kirjoita teksti vain perusmerkkejä 
käyttäen, esim. Ä:n sijaan A. 
Jos T9:n sanaehdotus ei ole oikea, 
katso T9:n sanaehdotukset, s. 31.

* Avaa muokkausvalikko 
painamalla pitkään (katso 
oikea palsta). 
T9 päälle tai pois päältä (SMS)
§Valikko§ Asetukset 

  Puhelin T9-kirjoitus
§Valitse§ Paina ja selaa kohtaan 

T9 ensisijainen.

§Muuta§ T9 päälle tai pois päältä.

* Painallus ennen sanaa:
Isot/pienet kirjaimet tai
kirjaimet/numerot. 

1 Välilyönti. Lopettaa sanan.
0 Lyhyt painallus: Piste. 

Pitkä painallus: Välimerkit.
C Oikealle. Lopettaa sanan.
# T9 väliaikaisesti pois päältä/

päälle.
Erikoismerkit
Paina nappia useasti, kunnes haluamasi 
merkki näkyy. Jos haluat lisätä erikoismer-
kin numeron jälkeen (esim. 5 €), vaihda en-
sin kirjaintilaan: * 
1 Välil. 1 O £ $ ¥ ¤

0 . , ? ! 0 + - : ¿
¡ “ ’ ; _

* * / ( ) < = > % ~

# # @ \ & § Γ ∆ Θ Λ
Ξ Π Σ Φ Ψ Ω

Symbolit näytön ylärivillä:
T9 T9 päällä.

abc /Abc /123 Pienet/isot kirjaimet, 
kirjaimet/numerot.
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T9:n sanaehdotukset
Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyh-
distelmää (sanaa) kohti useampia 
vaihtoehtoja, niistä yleisin näkyy en-
sin. Jos sana ei ole hakemasi, T9:n 
seuraava sanaehdotus voi olla oikea.

Kun sana näkyy §tummalla pohjalla§:

: Paina. Näytöllä näkyvä 
sana vaihtuu uuteen. Jos 
tämäkään sana ei ole oi-
kea, 

: paina uudelleen. Toista, 
kunnes oikea sana näkyy.

Jos sana ei ole sanakirjassa, voit kir-
joittaa sen ilman T9-tukea tai lisätä 
sen sanakirjaan.

: Paina useasti, kunnes 
näytöllä näkyy §-------§:

§Opeta§ Valitse.

Voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. 
Lisää sana sanakirjaan painamalla 
§Tallenna§.

GAbc SMS 1 1502
Lähdetään klo 8.00 ------

Opeta    á
Sanan korjaus
T9:n avulla kirjoitetut sanat:

X Sana kerrallaan vasem-
malle/oikealle, kunnes 
oikea sana on tummalla 
pohjalla.

: T9-sanaehdotusten se-
laus uudelleen.

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

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:

X Merkki kerrallaan vasem-
malle/oikealle.

§Poista§ Kohdistimen vasemmalla 
puolella olevan kirjaimen 
poisto.

J Merkit lisätään kohdisti-
men paikalle.

T9:n ehdottamaa sanaa ei voida muuttaa, 
ennen kuin T9-tila on valittu pois päältä. 
Yleensä sana kannattaa kirjoittaa uudel-
leen.

B Selaus rivi kerrallaan.

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

Vakioasetuksena on SIM-kortin 
asetus.

§Valikko§ Viestityyppi
 Asetukset

Näytöllä näkyy käytettävissä olevien 
profiilien luettelo, josta voit valita 
sopivan. 
Profiilin valinta käyttöön:

§Käyttöön§ Paina.

Asetusvalikko
§Toiminnot§ Avaa valikko.

Asetusten muuttaminen
§Muuta asetuksia§ Paina.

Viestikeskus
Viestikeskuksen puhelinnumeron li-
sääminen tai muuttaminen operaat-
torin ilmoituksen mukaan.

Vastaanottaja
Vakiovastaanottajan määritys teksti-
viestiprofiiliin.

Käyttöön Valitun profiilin käyttö.
Muuta 
asetuksia

Profiilin asetusten muutta-
minen.
Aut.toisto
Lähetyksen automaattisen toiston 
käyttöönotto.

Viestityyppi 

Voimassaolo
Voit valita ajan, kuinka kauan viesti-
keskus yrittää lähettää viestiä:

Tilaraportti
Saat ilmoituksen siitä, onko viestin 
lähetys onnistunut vai ei. Palvelu 
saattaa olla maksullinen.

Suora vastaus 
Kun toiminto on käytössä, viestin 
vastaanottaja voi lähettää suoran 
vastauksen oman viestikeskuksesi 
kautta (lisätietoja saat operaattorilta-
si).

Manuaal.val. Viestityyppiä kysytään jokai-
sen viestin yhteydessä.

Vakioteksti Tavallinen tekstiviesti.
Faksi Lähetys tekstiviestinä.
Internet Lähetys tekstiviestinä.
Uusi Tunnuksen saat operaattoril-

tasi.

Manuaal.val.,
1 tunti, 12 tun-
tia, 1 päivä, 
1 viikko, Enin-
tään:, Uusi

Voimassaolo.

~
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Kuvan vastaanotto
Voit vastaanottaa kuvia ja logoja 
tekstiviestissä tai ladata niitä WAPin 
kautta.

Kun kuva on saapunut, vasemman-
puoleisen valintanäppäimen yläpuo-
lella näkyy¶ -symboli.

Kuvan lataus ja tallennus
Lue viesti painamalla valintanäppäi-
men yläpuolella olevaa symbolia.

§Toiminnot§ Paina. Valitse luettelosta 
Kuva & Ääni.

§Valitse§ Paina. Puhelin ilmoittaa, 
että viestissä on kuva.

§Näytä§ Avaa kuva.

§Tallenna§ Paina. Kuva tallentuu 
puhelimeen ja näet sen 
esikatselussa.
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Hae Internetistä uusimmat puheli-
men näyttöominaisuuksia vastaavat 
WAP-tiedot. Operaattori saattaa 
edellyttää rekisteröitymistä Internet-
yhteyttä varten.

Internet-yhteys
§Valikko§  Surf/Fun Internet
Valitse Internet-yhteysprofiili. 
Käynnistysvalikko avautuu, esim.:

B Valitse haluamasi toimin-
to.

§Valitse§ Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä.

S Katkaise yhteys paina-
malla pitkään. 

П Offline Р Online С Ei verkkoa
Nykytila näytön oikeassa yläreunassa.
Selaus sivu eteen tai taakse sivunäppäi-
mellä. 

Aloitussivu
Kirjanmerkit
Profiilit

Näytä Valitse
Käynnistysvalikko

Aloitussivu (esimerkki)
Valintanäppäimen toiminnot vaihte-
levat operaattorin aloitussivun mu-
kaan, esim. Linkit tai Valikot.

Myös Toiminnot-valikon sisältö 
vaihtelee tilanteen mukaan.

Aloitussivu Yhteyden muodostus Inter-
net-portaaliin (portaali voi ol-
la operaattorin määrittämä).

Kirjanmerkit Jopa 10 URL-osoitteen (Uni-
form Resource Locator) luet-
telo, josta sivuille pääsee no-
peasti (kaikki operaattorit 
eivät tue toimintoa). Kirjan-
merkkien muuttaminen 
(s. 37).

Profiilit Jopa 5 yhteysprofiilin asetus 
(s. 35).

~

Uutiset
 Urheilu
Sää
Takaisin

Linkit
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Selainvalikko 
Selainvalikko aukeaa vasta, kun 
WAP-sivu on auki (online tai offline):

A Avaa selainvalikko paina-
malla soittonäppäintä.

Takaisin Paluu edelliselle sivulle.
Aloitussivu Ensimmäinen WAP-

Internetsivu, joka avautuu 
yhteyden muodostumisen 
jälkeen (operaattori on 
saattanut valita 
aloitussivun).

Siirry URLiin URL-osoitteen kirjoitus (URL 
= Uniform Resource Loca-
tor). Internet-osoitteeseen 
siirrytään heti.

Valitse sivu Sivun tallennus kirjanmerkik-
si.

Kirjanmerkit Jopa 10 URL-osoitteen luet-
telo, josta sivuille pääsee no-
peasti. 
§Valikko§-toiminnolla täyden-
netään, muutetaan tai pois-
tetaan tietoja tai lisätään uu-
sia.

Saapuneet WAP-palvelimelta saapu-
neet viesti (WAP Push, ope-
raattorin mukaan).

Päivitä Auki olevan sivun päivitys.
Tiedot Tietoja WAP-selaimesta ja 

turvallisuudesta.

~

 

Asetukset 
Puhelimen Internet-valmius on 
operaattorikohtainen:

• Operaattori on tehnyt asetukset 
valmiiksi. Voit aloittaa heti.

• Operaattori on määritellyt yhteys-
profiilit valmiiksi. Ota haluamasi 
profiili käyttöön (s. 35).

• Yhteysprofiilin asetukset ja käyt-
töönotto on tehtävä itse (s. 35).

Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Profiilit
Voit tehdä itse 5 yhteysprofiilin ase-
tukset tai muuttaa valmiita asetuksia 
(operaattori on saattanut asettaa nii-
hin rajoituksia). Profiilien toiminnot 
voivat vaihdella operaattorikohtai-
sesti. Voit vaihtaa yhteysprofiilia 
myös aina ennen Internet-yhteyden 
muodostamista (s. 35).

Profiilin asetukset
Uusi profiili:

§Valikko§ Surf/Fun
Internet Profiilit

V Valitse muutettava 
profiili.

§Valitse§ Paina ja valitse Asetukset.
§Valitse§ Tekstikentät tulevat 

näkyviin.

V Kirjoita tiedot kenttä 
kerrallaan.
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Lisätietoja saat operaattoriltasi.

CSD-tiedot

§Valitse§ Asetukset tallentuvat, 
näytöllä näkyy profiililuet-
telo.

Profiilin nimi Profiilin nimeäminen tai 
nimen vaihtaminen.

WAP-
asetukset

IP-osoite
IP-osoitteen näppäily.
IP-portti
Portin numeron näppäily.
Aloitussivu
Aloitussivun valinta, (s. 37) 
jos operaattori ei ole valinnut 
sitä valmiiksi.
Aikaviive
Aika yhteyden katkeamiseen 
sekunneissa, jos mitään 
näppäintä ei paineta tai 
tiedonsiirtoa ei tapahdu.

CSD-
asetukset

Soita numeroon
Solmun valintanumeron 
(ISP) näppäily.
Puhelutyyppi
Yhteystyypin valinta: ISDN 
tai analoginen.
Käyttäjä
Käyttäjänimen (login name) 
näppäily.
Salasana
Salasanan näppäily (näkyy 
tähtinä).
Profiilien käyttöönotto
§Valikko§ Surf/Fun

Internet Profiilit

B Valitse profiili.

§Valitse§ Paina ja valitse Päälle.

§Valitse§ Ota profiili käyttöön.

Ї Vakio

° Verkkokauppa

° Profiili 3

Valitse 

Internet-selaimen lisenssin omistavat: 
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Käyttöohjeita
Aloitussivun vaihtaminen
Aloitussivun osoite määritetään yh-
teysprofiilin asetuksissa. Voit vaihtaa 
osoitetta valmiustilassa (jos operaat-
tori sallii sivun vaihdon!):

§Valikko§ Surf/Fun
Internet Profiilit

Valitse profiili, esim. Profiili 1.

Profiili 1 Valitse.

§Valitse§ Paina ja valitse Asetukset.
§Valitse§ Paina ja valitse WAP-

asetukset.
§Valitse§ Paina ja valitse Aloitussi-

vu.

§Valitse§ Paina.

J Näppäile uusi osoite.

§Valitse§ Valitse uusi osoite 
aloitussivuksi.

Internet-osoitteen (URL) 
näppäily
Valikko aukeaa vasta, kun WAP-sivu 
on auki (online tai offline).

A Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin Valitse ja vahvista 
oikeanpuoleisella 
valintanäppäimellä.
J Näppäile URL ja vahvis-
ta  oikeanpuoleisella va-
lintanäppäimellä.

§OK§ Paina. Yhteys muodos-
tetaan.

Kirjanmerkit
Voit tallentaa suosikkisivujesi 
Internet-osoitteet (URL) puhelimeen 
(offline ja online):

Tallennus
A Avaa selainvalikko.

Valitse sivu
Valitse ja vahvista oi-
keanpuoleisella valin-
tanäppäimellä.

J Näppäile WAP-sivun 
URL-osoite.

§Tallenna§ Paina.

Tai:
Kirjanmerkit Valitse.

<Tyhjä> Valitse.

§Valikko§ Avaa valikko.

§Muuta§ Valitse. Näppäile sivun 
nimi/otsikko ja URL. 
Vahvista.

§Tallenna§ Paina.
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Käyttö

A Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit Valitse ja vahvista.

B Valitse kirjanmerkki ja 
vahvista se oikeanpuo-
leisella valintanäppäi-
mellä.

Yhteys muodostetaan.

Lataus
WAP-selaimella voit ladata Interne-
tistä esim. soittoääniä ja kuvia. Valit-
se ensin ladattava kohde ja vahvista 
painamalla .
Kun ladattava kohde on valittu, vas-
taava sovellus käynnistyy automaat-
tisesti (esim. Melody Manager soit-
toääniä varten).

Soittoääniä, kuvia, näytönsäästäjiä ja muita 
palveluita Siemens-matkapuhelimeesi saat 
Citystä osoitteesta: 
www.my-siemens.com/finland
Cityssä (s. 79) on myös luettelo niistä mais-
ta, joissa palvelu on käytössä.
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Useimmat operaattorit tarjoavat 
käyttöön ulkoisen vastaajan, johon 
soittaja voi halutessaan jättää vies-
tin, jos

• puhelimesi on pois päältä tai 
verkon ulkopuolella,

• et voi tai halua vastata puheluun,

• puhut parhaillaan toista puhelua 
(eikä Koputus ole päällä, s. 13).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaaja-
palvelua, voit rekisteröityä palvelun 
käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. 
Seuraavat ohjeet voivat vaihdella 
operaattorin mukaan.

Asetukset
Operaattori antaa käyttöösi kaksi 
puhelinnumeroa:

Vastaajan numero
Kun soitat tähän numeroon, voit 
kuunnella saamasi viestit. Vastaajan 
numeron asetus:

§Valikko§ Viestityyppi
Puheviesti

Näppäile uusi numero tai muuta 
edellistä ja vahvista painamalla §OK§.
Siirtonumero
Puhelut siirtyvät tähän numeroon. 
Siirtonumeron asetus:

§Valikko§ Siirrot
esim. Vastaam. puhelut
Aseta

Näppäile esim. vastaajan numero.

§OK§ Rekisteröinti verkossa. 
Siirto vahvistetaan muu-
tamassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta, 
s. 44.

Kuuntelu
Uudesta vastaajaviestistä 
ilmoitetaan seuraavilla tavoilla:

¶  Symboli ilmoittaa uuden 
viestin saapuneen.

Tai

Saat automaattisen 
viestipuhelun.

Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).

1 Pitkä painallus (näppäile vas-
taajan numero tarvittaessa).

Kotiverkon ulkopuolella vastaajalla voi olla 
eri numero ja viestien kuunteluun saatetaan 
tarvita salasana.
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CB-palvelut
Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön 
infopalveluita (infokanavia, CB), 
esim. suuntanumeroita tai pörssitie-
dotteita. CB-palveluiden valikoima 
vaihtelee operaattorikohtaisesti. Kun 
infopalvelut on valittu käyttöön, saat 
viestejä valitsemistasi Aiheluettelo-ai-
heista. 

§Valikko§ Viestityyppi
CB-palvelut

Vast.otto
CB-palvelut päälle tai pois päältä. 
Käytössä olevat infopalvelut vähen-
tävät puhelimen valmiusaikaa.

Aiheluettelo 
Omaan aiheluetteloosi voit lisätä niin 
monta aihetta kuin haluat (Aiheen 
valinta, s. 41). Voit lisätä vähintään 
10 aihetta kanavanumerolla ja nimel-
lä. Viisi aihetta voi olla käytössä yhtä 
aikaa.

Nykyinen Valitse.

<Uusi aihe> Valitse.

• Jos aiheluetteloa ei vielä ole (kat-
so Aiheen valinta, s. 41), näppäile 
aiheen kanavanumero ja vahvista 
painamalla §OK§.

~
 • Jos aiheluettelo on olemassa, 
valitse aihe ja vahvista painamalla 
§OK§.

Aiheluettelon sisältö 
§Toiminnot§ Avaa luettelovalikko.

Voit katsoa ja muuttaa luettelosta va-
littua aihetta, valita sen käyttöön tai 
pois käytöstä tai poistaa sen.

Autom. näyttö
CB-viestit näkyvät valmiustilassa, 
pitkät viestit selautuvat automaatti-
sesti eteenpäin.

Voit asettaa automaattisen näytön 
päälle kaikkiin tai vain uusiin viestei-
hin tai valita näytön kokonaan pois 
päältä.

Koko sivun näkymä:

Paina ensin #, sitten §Näytä CB§.
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Aiheen valinta
Aiheet valitaan operaattorin aiheluet-
telosta, joka näkyy näytöllä.

Jos luettelo ei näy, näppäile aiheiden 
kanavanumerot (ID) itse (Aiheluette-
lo, s. 40). Lisätietoja saat 
operaattoriltasi.

CB-kielet
Voit valita, haluatko CB-viestejä 
yhdellä kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit
^ Aihe valittu.
å Aiheen valinta poistettu.
© Aiheesta on tullut uusia 

viestejä.

Є Aiheeseen liittyvät viestit on jo 
luettu.

Tummalla pohjalla olevat puhelinnumerot:
A Numeroon soitetaan paina-

malla soittonäppäintä.
§Toiminnot§ Numero tallennetaan Osoite-

kirjaan/Puhelinluetteloon.
Ylimääräinen merkkiääni, s. 60.

~
 SIM-palvelut (valinnaisia)

Operaattori saattaa tarjota SIM-kor-
tilla erilaisia palveluita, kuten pankki-
palveluita tai pörssitiedotteita.

Kun olet rekisteröitynyt palvelun 
käyttäjäksi, palvelun nimi näkyy pää-
valikossa ensimmäisenä ja vasem-
man valintanäppäimen yläpuolella.

Jos olet valinnut useita palveluita,  
ne näkyvät ensimmäisessä valikko-
kohdassa.

SIM-palvelut-valikon avulla puheli-
mesi on aina ajan tasalla. Pystyt päi-
vittämään sen nopeasti aina kun 
operaattorisi tarjoaa uutuuksia. Lisä-
tietoja saat operaattoriltasi.

~
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Puhelin tallentaa puhelinnumerot 
luetteloihin, joista ne on helppo 
hakea.

§Valikko§ Puhelutiedot

B Valitse puhelutietojen 
luettelo ja haluamasi 
numero.

A Soita numeroon.

 Tai 

C Katso puhelinnumeron 
tiedot.

Puhelimessa on seuraavat puhelu-
tietojen luettelot:

Vastaam. puhelut
Vastaamattomat puhelut tallenne-
taan, jolloin niihin on helppo soittaa 
takaisin.

Edellytys: 
Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut
Vastattujen puheluiden luettelo.

Edellytys: 
Verkko tunnistaa soittajan.

~

~

Soitetut puhelut
Puhelinnumerot, joihin olet viimeksi 
soittanut.

A Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat
Kaikki puhelutiedot poistetaan 
luetteloista.

Puhelutiedot-valikko
Puhelutiedot-valikko avataan valitse-
malla jokin puhelutieto.

§Toiminnot§ Avaa luettelovalikko.

Näytä Puhelutiedon näyttö.
Korjaa nro Numeron lataus näytölle ja 

korjaus tarvittaessa.
Tallenna 
d:aan

Puhelutiedon tallennus osoite-
kirjaan/puhelinluetteloon.

Poista Puhelutiedon poisto.
Poista 
kaikki

Kaikkien puhelutietojen poisto 
varmistuskyselyn jälkeen.



13.3.03 Dinghy-ger.fm , fi A31008-H6900-A17-1-7319
43Aika/hinta

Voit asettaa puhelun hintatiedot ja 
keston näkymään puhelun aikana. 
Lisäksi voit asettaa rajoituksen 
soitetuille puheluille.

Näyttö
§Valikko§ Puhelutiedot

Aika/hinta
Kun hintanäytön asetukset on tehty, 
seuraavien puhelutyyppien kesto/
hinta näkyy näytöllä. Jos puhelimes-
sa on etukäteen maksettu prepaid-
kortti, näytöllä näkyy jäljellä oleva 
kortin arvo.

Valitse puhelutyyppi:

Edellinen puhelu
Kaikki puhelut
Loput yksiköt

§Valitse§ Tietojen näyttö.

Kun tiedot ovat näkyvissä, voit:

§Nollaa§ Nollata näytön.

§OK§ Sulkea näytön.
Hinta-asetukset
§Valikko§ Puhelutiedot

Hinta-asetukset

Valuutta
Hintanäytön valuutan valinta.

Hinta/yksikkö
Hinta yksikköä/aikaa kohti.

Saldoraja
Erikois-SIM-korteissa operaat-
torisi tai sinä itse voit asettaa saldo-
rajan tai ajan, jonka jälkeen puheli-
mella ei voida soittaa.

§Muuta§ Näppäile yksikkömäärä ja 
vahvista painamalla §OK§.

Vahvista saldoraja tai nollaa laskuri. 
Etukäteen maksettujen prepaid-kort-
tien näyttö saattaa vaihdella operaat-
torikohtaisesti.

Autom. näyttö
Puhelun kesto ja hinta näkyvät jokai-
sen puhelun aikana automaattisesti.

Asetus saattaa vaatia PIN2-koodin käyttöä.

~

~
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Tässä valikossa tehdään puhelun 
siirtoasetukset. Voit siirtää puhelut 
vastaajaan tai johonkin toiseen 
numeroon.

§Valikko§ Siirrot

Siirtoasetus
Yleisin siirtoasetus on:

Vastaam. puhelut
§Valikko§ Siirrot

B Valitse. 
Vastaam. puhelut.

§Valitse§ Paina.

Aseta Valitse.

J Näppäile siirtonumero 
(jos sitä ei ole vielä valit-
tu).

§OK§ Paina. Verkko vahvistaa 
asetuksen hetken kulut-
tua.

Vastaam. puhelut
Tämä asetus kattaa tärkeimmät siirtoehdot 
(ks. seuraava palsta):
Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu
Kaikki puhelut
Kaikki puhelut siirretään.

Ei yhteyttä
Puhelut siirretään, jos puhelin on 
pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta
Puhelu siirretään verkkokohtaisen 
odotusajan umpeuduttua. Odotusai-
ka on korkeintaan 30 sekuntia (ase-
tetaan itse).

Varattu
Puhelu siirretään, jos puhut parhail-
laan toista puhelua. 

Faksit
Faksipuhelut siirretään puhelimeen, 
johon on kytketty faksi.

Datapuhelut
Datapuhelut siirretään puhelimeen, 
joka on kytketty tietokoneeseen.

Poikkeus: Kun Koputus on päällä (s. 69), 
saapuvasta puhelusta ilmoitetaan koputus-
äänellä (s. 13).
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Tilan tarkistus
Toiminnolla voit tarkistaa kaikkien 
siirtoasetusten tilan.

Verkko näyttää tiedot hetken 
kuluttua.

^ Siirto asetettu.

_ Siirtoa ei ole asetettu.

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

Poista kaikki
Kaikki asetetut siirrot poistetaan.

Siirtoasetuksen tarkistus tai poisto:
Valitse ensin asetus.
§Valitse§ Paina.
Tarkista tila
Tai 
Poista Valitse.
Muista, että puheluiden siirtoasetukset tal-
lentuvat verkkoon, eivät puhelimeen (hyvä 
muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydes-
sä).

Siirron uudelleenvalinta
Viimeisimmän siirron määränpää on tallen-
nettu.
Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa.
Tallennettu numero näkyy näytöllä ja voit 
vahvistaa sen.

Puhelinnumeron muuttaminen
Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa. Kun 
tallennettu numero näkyy näytöllä:

§Poista§ Poista numero.
Näppäile ja vahvista uusi numero.
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Kalenteri
§Valikko§  Toimisto  Organiser 

Kalenteri
Kalenterissa on

• kuukausikalenteri

• viikkokalenteri

• päiväkalenteri.

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, 
jotta kalenteri toimii (s. 51).

Kuukausikalenteri 

BX Päivien selaus.

* Edellinen kuukausi.

 # Seuraava kuukausi.

1 Edellinen vuosi.

3 Seuraava vuosi.

§Viikko§ Viikkokalenteri.

§Päivyritieto§ Päivän muistutusten 
selaaminen tai uusien 
muistutusten 
lisääminen.

2002/11 /15  Pe
 
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
   Viikko  Päivyritieto
Viikkokalenteri

B Päivien selaus.

* Edellinen viikko.

 # Seuraava viikko.

1 Edellinen kuukausi.

3 Seuraava kuukausi.

Päiväkalenteri
§Päivyritieto§ Valitse.

Jos päivän kohdalla on muistutuksia, 
ne näkyvät aikajärjestyksessä.

Päiväkalenterin alussa näkyvät 
tehtävät, jotka ovat vielä tekemättä 
(s. 46).

Muistutuksen ajankohtana kuulet 
merkkiäänen.

Päällekkäiset kalenteritiedot on 
merkitty palkilla.

2002/11 /15 Pe
 
10 11 12 13 14 15 16

   Kuukausi  4 Päivyritieto
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Muistutukset
§Valikko§  Toimisto  Organiser 

 Muistutukset

Uusi muistutus
<Uusi tieto> Valitse.

B Näppäile tiedot kenttä 
kerrallaan:

Tyyppi:

X Valitse muistutustyyppi: 
Muistio, Puhelu tai
Kokous.

Muistutustyyppien symbolit:

Kuvaus: 
Voit kirjoittaa tähän kuvauksen muis-
tutuksesta. Kuvaus näkyy päiväka-
lenterissa (s. 46).

Näytön symbolit
O Muistio
U Puhelu
K Kokous

<Uusi tieto>
& 15/11 18:30 O
ä 06/12 16:00 K

Näytä Toiminnot
Aloituspäivä:/Päättymispäivä: 
Vaihda muistutuksen aloitus- ja/tai 
päättymispäivä.

Aloitusaika:/Päättymisaika: 
Vaihda muistutuksen aloitus- ja/tai 
päättymisaika.

§Tallenna§ Tallenna muistutus.

Muistutukset-valikko
§Toiminnot§ Avaa valikko. 

Näytä Muistutuksen näyttö.
Muuta Muistutuksen avaus muutta-

mista varten.
Uusi tieto Uusi muistutus.
Poista Valitun muistutuksen poisto.
Poista kaikki Kaikkien muistutusten poisto 

varmistuskyselyn jälkeen.
Kapasiteetti Enimmäismuisti. 

Voit tallentaa 50 muistutusta. Muistutusten 
merkkiääni kuuluu myös kun puhelin on 
pois päältä. Ääni sammutetaan millä tahan-
sa näppäimellä. Kaikki merkkiäänet pois 
päältä, sivu 55. Soittoään.val. sivu 60, 
Kello sivu 51.
^ Merkkiääni on päällä.
§Tauko§ Merkkiäänen siirto 5 minuuttia 

eteenpäin.
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Tehtävät
§Valikko§  Toimisto  Organiser 

 Tehtävät

Tehtävään ei tarvitse lisätä päiväystä 
tai aikaa. Se näkyy luettelon alussa 
joka päivä, kunnes se kuitataan teh-
dyksi.

Uusi tehtävä
<Uusi tieto> Valitse.

X Valitse tehtävätyyppi 
(katso Uusi muistutus, 
s. 47). 

J Lisää tehtävään kuvaus, 
jos haluat.

Tila:

X Valitse Avoin tai Valmis.

Tehtävät eivät näy kalenterissa eivätkä ne 
ole muistutuksia.

<Uusi tieto>
å 28/11 09:00 O
å 24/12 18:30 K

Näytä Toiminnot
Tämän päivän päiväys:

X Valitse:

§Kyllä§ Voit näppäillä tehtävälle 
päiväyksen ja kellonajan.

§Ei§ Päiväys- ja kellonaikaken-
tät eivät ole käytössä.

§Tallenna§ Tallenna tehtävä.

Tehtävät-valikko
§Toiminnot§ Avaa valikko. 

Näytä Tehtävän näyttö.
Valmis/
Avoin

Tehtävän merkintä suoritetuk-
si/keskeneräiseksi.

Muuta Tehtävän avaus muuttamista 
varten.

Uusi tieto Uuden tehtävän lisääminen.
Poista Valitun tehtävän poisto.
Poista 
kaikki

Kaikkien tehtävien poisto 
varmistuskyselyn jälkeen.

Kapasiteetti Enimmäismuisti ja vapaa 
muisti.

Merkkiääni kuuluu myös kun puhelin on 
pois päältä. Ääni sammutetaan millä tahan-
sa näppäimellä. Kaikki merkkiäänet pois 
päältä, sivu 55. Soittoään.val., sivu 60, 
Kello, sivu 51.
^ Merkkiääni on päällä.
§Tauko§ Merkkiäänen siirto 5 minuuttia 

eteenpäin.
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Tärkeä päivä
§Valikko§  Toimisto  Organiser 

 Tärkeä päivä
Puhelin muistuttaa tärkeistä päivistä 
(Syntymäpäivä, Vuosipäivä ja Ystävän-
päivä), jotta muistat ne ajoissa.

Uusi Tärkeä päivä
Tärkeä päivä -luetteloon lisätään 
seuraavat tiedot Tyyppi:, Nimi:, 
Päiväys: ja Aika:.

<Uusi tieto> Valitse.

B Näppäile tiedot kenttä 
kerrallaan:

Tyyppi:

X Valitse Tärkeä päivä: 
Syntymäpäivä, Vuosipäivä 
tai Ystävänpäivä.

Näytöllä näkyy tärkeän päivän 
symboli:

Näytön symbolit
M Syntymäpäivä
º Vuosipäivä
¸ Ystävänpäivä

<Uusi tieto>
ä 17/03 Mika M
ä 23/12 Jonna ¸

Näytä Toiminnot
Nimi:
Näppäile tähän henkilön nimi.

Päiväys:
Näppäile päivämäärä.

Aika:
Näppäile kellonaika.

§Tallenna§ Tallenna Tärkeä päivä.

Tärkeä päivä -valikko
§Toiminnot§ Avaa valikko. 

Näytä Tärkeän päivän näyttö.
Käyttöön/
Pois päältä

Merkkiääni päälle/pois pääl-
tä.

Muuta Tärkeän päivän avaus 
muuttamista varten.

Uusi tieto Uuden tärkeän päivän 
lisääminen.

Poista Valitun  päivän poisto.
Poista kaikki Kaikkien tärkeiden päivien 

poisto varmistuskyselyn jäl-
keen.

Kapasiteetti Enimmäismuisti ja vapaa 
muisti.

Lähetä Tärkeän päivän lähetys 
tekstiviestinä.

Merkkiääni kuuluu myös kun puhelin on 
pois päältä. Ääni sammutetaan millä tahan-
sa näppäimellä. Kaikki merkkiäänet pois, 
sivu 55. Soittoään.val. sivu 60, Kello 
sivu 51.
^ Merkkiääni on päällä.
§Tauko§ Merkkiäänen siirto 5 minuuttia 

eteenpäin.
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Menet. tehtävät
§Valikko§ Toimisto  Organiser 

Menet. tehtävät
Tähän luetteloon tallentuvat ne teh-
tävät ja muistiot, joissa on merkki-
ääni ja joita et ole kuitannut.

Menet. tehtävät -valikko
§Toiminnot§ Avaa valikko.
Voit lähettää, tulostaa tai poistaa me-
netetyn tehtävän tai muistion tai 
poistaa ne kaikki.

Menet. muistut.
§Valikko§ Toimisto  Organiser 

Menet. muistut.
Tähän luetteloon tallentuvat ne muis-
tutukset, joissa on merkkiääni ja joita 
et ole kuitannut.

Menet. muistut. -valikko
§Toiminnot§ Avaa valikko.
Voit lähettää, tulostaa tai poistaa 
menetetyn muistutuksen ja poistaa 
kaikki muistutukset.
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§Valikko§ Toimisto Kello

Herätys
Herätyskelloon voit asettaa yhden 
herätysajan. Herätysääni kuuluu 
myös, kun puhelin on suljettu tai 
kaikki puhelimen äänet ovat pois 
päältä.

§Valitse§ Asetun herätyksen 
päivä(t) ja kellonaika.

§Vaihda§ Aseta herätysaika ja -
päivä(t).

§On/Ei§ Herätys päälle tai pois.

Kello
Valitse kaupunki
Valitse kaupunki omalta aikavyöhyk-
keeltäsi.

Aika/päiväys
Aseta päiväys ja kellonaika. Puheli-
men kello kannattaa asettaa oikeaan 
aikaa heti, kun puhelin otetaan käyt-
töön.

§Valitse§ Päiväyksen ja kellonajan 
näyttö.

§Vaihda§ Päiväyksen ja kellonajan 
muuttaminen.

J Näppäile numerot ja 
tallenna aika painamalla 
§OK§.
Päiväysmuoto
Valitse jokin 5 erilaisesta päiväys-
muodosta, esim. KK/PP/VVVV  tai 
PP.KK.VVVV.

12/24h kello
Valitse 12 tai 24 tunnin kello.

2. kello
Valitse minkä kaupungin ajan mu-
kaan haluat asettaa 2. kellon.

Näyttö
Aikanäyttö päälle tai pois päältä.

Autom. pois päältä
Puhelin kytkeytyy pois päältä joka 
päivä samaan aikaan.

Toiminto päälle:

§Muuta§ Paina.

        Aika Paina.

J Näppäile aika 
(24 tunnin kello).

§OK§ Vahvista.

Toiminto pois päältä:

§Manuaal.val.§
Paina.

§OK§ Vahvista.

Jos akku irrotetaan puhelimesta yli 
30 sekunnin ajaksi, kellonaika on asetetta-
va uudelleen.
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§Valikko§ Toimisto Laskin

J Näppäile luku 
(enintään 7 numeroa). 

B Laskutoiminnot näkyvät 
joka painalluksella näy-
tön oikeassa yläkulmas-
sa (  +   -   X   ÷ ).

Esimerkki:
24 : 2 = 12

24 Näppäile 24.

V Paina näppäimen 
alapuolta neljä ker-
taa (  ÷ ).

2 Näppäile 2.

= Tulos painamalla 
oikeanpuoleista 
valintanäppäintä.

C =

24
 ÷ 

    
Erikoistoiminnot

. Desimaalipilkku.
(Paina #)

= Tulos.
(Paina oikeanpuoleista 
valintanäppäintä)

+ Yhteenlasku

– Vähennyslasku

X Kertolasku

÷ Jakolasku

± Etumerkin vaihto.
(Paina *)

C Kaikkien tietojen poisto.
(Paina vasemmanpuoleista 
valintanäppäintä)
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§Valikko§ Toimisto

Valuuttamuunnin
Valuuttamuuntimella voit laskea 
valuuttojen vaihtokursseja. 

Aseta kurssi

J Näppäile kahden 
valuutan (oman ja 
vieraan) välinen kurssi.

§OK§ Vahvista.

B Vaihtokurssin selaus 
valuutasta toiseen.

 Tallenna§ Tallenna vaihtokurssi.

Laske kurssi

J Näppäile muunnettava 
summa.

B Muunto oman ja vieraan 
valuutan välillä.

     §Muunna§ Tulos.
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§Valikko§ Surf/Fun Pelit

Valitse peli.

Valitse peli luettelosta. Hauskoja 
pelihetkiä!

Peliohjeet
Peliohjeet löytyvät Toiminnot-vali-
kosta.

§Toiminnot§ Pelin säännöt, tallenne-
tut tulokset ja pelin vai-
keustason valinta.

§Aloita§ Pelin aloitus.
Näppäinohjaus

 Tai  
Näppäimillä

BX
ja 

2

8
64

1 3

7 9
5

Pelikohtainen
toiminto
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Profiiliin tallennetaan erilaisia asetuk-
sia, jotka otetaan käyttöön yhdellä 
toiminnolla.

• Neljässä profiilissa on vakioase-
tukset, joita voit muuttaa:  
Tavallinen tila, Hiljainen tila, 
Meluisa tila, Kuuloke

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

• Lentokonetila-erikoisprofiili on ase-
tettu valmiiksi eikä sitä voida 
muuttaa (s. 56).

Jos puhelin on useamman ihmisen 
käytössä, jokainen voi valita käyttöön 
oman profiilinsa.

Käyttöönotto
§Valikko§ Profiilit

B Valitse vakioprofiili tai 
oma profiili.

§Käyttöön§ Ota profiili käyttöön.

Ї Käytössä oleva profiili.

° Tavallinen tila
Ї Hiljainen tila
° Meluisa tila

Käyttöön Toiminnot
Asetukset
Vakioprofiilin muuttaminen tai oman 
profiilin luominen:

B Valitse profiili.

§Toiminnot§ Avaa valikko ja valitse 
Muuta asetuksia.

§Valitse§ Vahvista.

Profiilit-valikko
§Toiminnot§ Avaa valikko.

Käyttöön Profiilin käyttöönotto.
Muuta 
asetuksia

Nämä toiminnot voidaan 
valita profiiliin:
Soittoään.val. s. 60
Äänenvoimakkuus  s. 60
Melodiat s. 60
Värinä s. 60
Suodatus s. 60
Merkkiäänet s. 62
Näppäinäänet s. 62
Taustavalo s. 63
Isot kirj. s. 63
Kun toiminto on asetettu, 
palaat takaisin Profiili-
valikkoon, jossa voit tehdä 
lisäasetuksia.

Kopioi koh-
teesta…

Toisen profiilin asetusten 
kopiointi.

<Tyhjä>:
Uusi nimi

Profiilin nimeäminen uudel-
leen.
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Kuuloke
Profiili valitaan käyttöön automaatti-
sesti, kun käytössä on Siemensin al-
kuperäinen kuuloke (katso myös 
sivu 69) ja kuuloke liitetään puheli-
meen.
Lentokonetila
Kaikki merkkiäänet ovat pois päältä. 
Tätä profiilia ei voida muuttaa.

• Puhelin sulkeutuu, kun lentokone-
tila valitaan käyttöön.

• Tässä tilassa puhelin ei hälytä 
soittoäänellä eikä 
värinähälytyksellä.

Lentokonetila päälle
§Valikko§fProfiilit

B Valitse Lentokonetila.

§Käyttöön§ Ota profiili käyttöön ja 
vahvista painamalla 
§Kyllä§.

Puhelin sulkeutuu auto-
maattisesti.

Normaalikäyttö
Kun puhelin kytketään päälle, vali-
taan käyttöön ennen lentokonetilaa 
käytössä ollut profiili.
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§Valikko§ Oma valikko
Omaan valikkoosi voit tallentaa 
usein tarvitsemasi toiminnot, puhe-
linnumerot tai WAP-sivut. 

Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka 
voit vaihtaa.

Valinta
B Valitse haluamasi tieto.

§Valitse§ Paina.

Pikahaku:
C Paina.
N Paina sitten kaksi kertaa.

A Jos valittu tieto on puhelinnu-
mero, voit soittaa siihen suo-
raan painamalla soittonäp-
päintä.
Asetusten muuttaminen
Voit vaihtaa minkä tahansa tiedon 
(1-10) toiseen oman valikon tietoon.

B Valitse tieto valikosta.

§Toiminnot§ Paina.

Muuta asetuksia      Valitse.

B Valitse uusi tieto luette-
losta (katso sivu 55).

§Aseta§ Paina.

Jos uusi tieto on puhelinnumero tai 
WAP-sivu, näkyviin tulee vastaava 
sovellus.

Palauta kaikki
Valikon tehdasasetukset palaute-
taan, kun varmistuskysely on vahvis-
tettu ja puhelinkoodi näppäilty.
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Voit määrittää vasemmanpuoleiselle 
valintanäppäimelle ja pikavalintanu-
meroille 2-9 tärkeän puhelinnume-
ron tai toiminnon. Numeroon soite-
taan tai toiminto käynnistetään  
yhdellä näppäimen painalluksella.

Pikavalintanäppäinten toimintoja:

• Internet ................................ s. 34
• Kirjanmerkit.......................... s. 37
• Vastaam. puhelut ................. s. 42
• Vastatut puhelut................... s. 42
• Uusi SMS............................. s. 25
• Herätys ................................ s. 51
• Pelit ................................. s. 54
• Taustavalo ............................ s. 63
• Nronäytönesto ..................... s. 69
• Oma valikko ......................... s. 57
• Soitonsiirto........................... s. 44
• Tehtävät ............................... s. 48
• Puhelinnumero..................... s. 20
• Profiilit ................................. s. 55
• Päivyritieto ........................... s. 47
• Laskin ................................. s. 52
• Valuuttamuunnin .................. s. 53
• CB-viestin avaus .................. s. 40

Operaattori on saattanut määrittää vasem-
manpuoleisen pikavalintanäppäimen toimin-
non  (esim. p SIM-palvelut). Voi olla, et-
tei näppäimen määritystä voida muuttaa.
Valintanäppäimen toiminnon tilalla näkyy 
ajoittain toinen toiminto, esim. uuden viestin 
saavuttua  © /h-symboli.
Vasemmanpuoleinen 
valintanäppäin
Vasemmanpuoleista valintanäp-
päintä käytetään pikavalintaan.

Muuta 

    ¸ Paina (jos ei esiasetettu).

§Muuta§ Valitse näppäimen 
toiminto (esim. Pelit).

§Valitse§ Vahvista asetus.

Vasemmanpuoleiselle valintanäp-
päimelle on nyt määritetty toiminto, 
joka valitaan valintanäppäintä paina-
malla.

Erikoistapaus: Puhelinnumero.
Hae pikanäppäimelle nimi Puhelinluettelos-
ta/Osoitekirjasta (esim. Jonna).

< a

Operaattori

15.11.2002 14:51
¹  Valikko

< a

Operaattori

15.11.2002 14:51
Pelit  Valikko
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Pikavalintanäppäimet
Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyt-
tää toimintojen ja puhelinnumeroi-
den pikavalintanäppäiminä. Pikava-
lintanäppäinten määritys, s. 58. 

Muuta
Valmiustilassa:

J Paina numeronäppäintä 
(2-9).

§Pelit§ Paina lyhyesti (jos ase-
tus on esim. Pelit).

§Muuta§ Valitse sovellus luettelos-
ta.

Erikoistapaus: Puhelinnumero. Valitse 
pikavalintanäppäimelle nimi Puhelin-
luettelosta/Osoitekirjasta.

§Valitse§ Vahvista asetus.

Erikoistapaus: Internet. Valitse pika-
valintanäppäimelle URL-osoite kirjan-
merkeistä.

§Valitse§ Vahvista asetus.

Numeronäppäin 1 on varattu:
1 = Vastaajan numero (s. 39)
Käyttö
Soita pikavalintanäppäimeen asetet-
tuun numeroon tai käynnistä siihen 
asetettu toiminto (esim. Pelit).

Valmiustilassa:

2 Paina.

Oikeanpuoleisen keinunäppäimen 
kohdalla näkyy näppäimeen 2 ase-
tettu toiminto, esim.:

§Pelit§ Paina ja vahvista 

tai vain

2 paina pitkään.
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Voit valita mieleisesi soittoäänet.

§Valikko§  Soittoäänet 
 Valitse sitten toiminto: 

Soittoään.val.
Soittoääni päälle tai pois päältä, tai 
lyhyen soittoäänen (piippauksen) 
valinta ja asetus perusasetukseksi.

ä Soittoääni on päällä.

& Soittoääni on pois päältä.

Äänenvoimakkuus
B Valitse kohde:

Kaikki puhelut
d-puhelu
Ryhmäpuhelut
Muistutus
Viestityyppi
CB-palvelut

B Aseta äänenvoimakkuus.

§OK§ Vahvista.

Valmiustilassa: Soittoääni päälle tai pois 
päältä sen ajaksi, kun puhelin on päällä:

* Pitkä painallus.
Perusasetus on käytössä, kun puhelin kyt-
ketään pois päältä ja takaisin päälle tai kun 
kuuloketta tai autosarjaa on käytetty.
Melodiat
Valittavana on 20 vakiomelodiaa, joi-
den lisäksi voit käyttää 3 itse säveltä-
määsi/tallentamaasi melodiaa tai 
enintään 10 ladattua melodiaa.

B Valitse ensin kohde:

Kaikki puhelut
d-puhelu
Ryhmäpuhelut
Muistutus
Viestityyppi
CB-palvelut
Melody Manager

B Valitse sitten melodia.

§OK§ Vahvista.

Melody Manager 
§Valikko§ Surf/Fun

Melody Manager
Melodioiden hallinta.

Valmis melodia
Valittavana on 20 vakiomelodiaa.

Äänenvoimakkuus kasvaa.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelin-
numeroa, voit tehdä niihin eri asetukset 
(s. 63).
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Lataa melodia
Voit ladata melodioita Internet-sivuil-
ta ja tallentaa ne puhelimeen.

Melodian vastaanotto
Melodia voidaan lähettää puheli-
meen tekstiviestissä tai WAPilla.

Vasemmanpuoleisen valintanäp-
päimen yläpuolella oleva symboli il-
moittaa melodian saapumisesta. 

Kuuntele melodia painamalla 
valintanäppäintä.
.

Melodian sävellys
§Valikko§ Soittoäänet

Melodian sävellys
Tai

§Valikko§ Surf/Fun
Melody Manager
Melodian sävellys

Voit säveltää itse yksiäänisiä 
melodioita.

§Valitse Paina ja valitse yksi Oma-
melodia muutettavaksi, 
valitse sitten Muuta melo-
diaa. Voit valita ja muut-
taa kappaleet ja alakap-
paleet yksitellen.

Näppäile nuotit. 
Näppäimet 1 - 7 
vastaavat nuotteja C, D, 
E, F, G, A, H. 
8 Valitun nuotin 
toisto. 
9 Nuotin keston 
pidentäminen. 

0 Tauko.

* Nuotin tai tauon 
tahti. 

# Nuotin ylennys 
puoli sävelaskelta.

§Toiminnot§ Paina ja 

esimerkiksi

Nopeus Soittonopeuden asetus

tai

Valitse soitin
Soita melodia toisella 
soittimella

ja

 Tallenna tallenna sävelletty 
melodia.
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Värinä
Jos et halua puhelimen hälyttävän 
soittoäänellä, voit ottaa käyttöön vä-
rinähälytyksen. Värinä ja soittoääni 
voivat olla päällä myös yhtä aikaa 
(esim. meluisassa paikassa). Värinä-
hälytys ei ole käytössä, kun akkua la-
dataan.

Suodatus 
Vain niistä puheluista ilmoitetaan 
soittoäänellä tai värinällä, jotka tule-
vat Puhelinluettelossa/Osoitekirjas-
sa olevista numeroista. Muut puhe-
lut näkyvät vain näytöllä. Jos et 
vastaa puheluihin, ne siirtyvät vas-
taajaan (jos asetettu, s. 44).

( Näytön symboli, kun 
suodatus on päällä.

~

Merkkiäänet
Kaikki palvelu- ja merkkiäänet päälle 
tai pois päältä. Laajennetun toiminto-
alueen äänet valitaan päälle tai pois 
päältä Laajennettu-asetuksella: puhe-
limen avaaminen ja sulkeminen, va-
likkorivien selaaminen tai poistotoi-
minto.

Näppäinäänet
Näppäinäänten asetus:
Päällä tai Ääni tai Pois

Minuuttiääni
Kuulet merkkiäänen minuutin välein 
puhelun aikana, ja voit seurata puhe-
lun kestoa.
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Puhelin
§Valikko§  Asetukset  Puhelin 

 Valitse toiminto.

Kieli
Näyttötekstien kielen asetus. Kun 
valitse Automaattinen, kieleksi latau-
tuu operaattorin kieli. Jos olet vahin-
gossa vaihtanut kielen, jota et ym-
märrä, voit palauttaa operaattorin 
kielen seuraavalla näppäinyhdistel-
mällä:

*#0000# A

Näyttö
Oma tervehdys
Tervehdystekstin valinta. Voit kirjoit-
taa tekstin itse.

§Valitse§ Tervehdys päälle tai pois 
päältä.

J Poista vanha teksti ja 
kirjoita uusi.

§OK§ Vahvista asetukset.

Taustakuva
Valittavana on 3 taustakuvaa. Voit 
myös valita taustakuvan pois käytös-
tä.

§Valitse§ Paina.

Tee näin:

 Tallenna Ota taustakuva pois 
käytöstä.
Tai näin:

V Selaa sopiva kuva näp-
päimen alapuolta paina-
malla ja vahvista paina-
malla  Tallenna .

Taustavalo
Näytön taustavalo voi olla päällä tai 
pois päältä. (Taustavalo lyhentää pu-
helimen valmiusaikaa).

Isot kirj.
Näytön kirjasinkoon vaihtaminen.

Kontrasti
Näytön kontrastin asetus
B-näppäimellä.

Näppäimet
Vast. joka näpp.
Puheluihin vastaaminen millä tahan-
sa näppäimellä (paitsi S).

Näppäinäänet
Näppäinäänten asetus: Päällä tai Ääni 
tai Pois

Autom. vastaus 
Tällä asetuksella puheluihin vasta-
taan automaattisesti, kun puhelimen 
kansi avataan. Vastausnäppäintä ei 
tarvitse painaa.
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Tila
Perustila
Puhelimen tehdasasetusten palau-
tus (ei koske SIM-korttia eikä verkko-
asetuksia).

Laitetunnus
Näytöllä näkyy puhelimen laitetun-
nus (IMEI). Laitehuolto saattaa tarvi-
ta tunnusta.

Pikahaku
Kun pikahaku on käytössä, verkkoyh-
teys muodostuu nopeammin. (Vai-
kuttaa valmiusaikaan.)
T9-kirjoitus
Kieli
Valitse T9-kieli.

T9 ensisijainen
Ennakoivan tekstinsyötön valinta 
päälle tai pois päältä.

Yleisimmät
Yleisimpien merkkiyhdistelmien 
automaattinen näyttö.
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Turvallisuus
Puhelin ja SIM-kortti on suojattu vää-
rinkäyttöä vastaan useilla tunnuslu-
vuilla (koodeilla). Pidä tunnusluvut 
vain omassa tiedossasi. 

§§Valikko§ Asetukset
  Turvallisuus
Valitse toiminto:

PIN Suojaa SIM-korttia (henkilökoh-
tainen tunnusluku).

PIN2 Tarvitaan hintanäytön asetuksiin 
ja erikois-SIM-korttien toimintoi-
hin.

PUK Koodi, jolla SIM-kortti avataan, 
jos PIN-koodi on näppäilty väärin.

Puhelin-
koodi

Suojaa puhelinta. Annetaan itse 
ensimmäisen puhelinkoodilla 
suojatun toiminnon yhteydessä 
(4-8-numeroinen koodi).

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, 
josta löydät ne tarvittaessa!
Koodit (tunnusluvut)
PIN-kysely
PIN-koodia kysytään yleensä aina, 
kun puhelin kytketään päälle. PIN-ky-
sely voidaan valita pois päältä tässä 
valikossa. Tällöin vaarana on kuiten-
kin, että joku saattaa käyttää puhelin-
ta luvatta.

Kaikki operaattorit eivät salli PIN-
kyselyn kytkemistä pois päältä.

Vaihda PIN1
Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahan-
sa 4-8-numeroiseen tunnukseen 
(jonka muistat varmasti).

J Näppäile vanha PIN.

§OK§ Paina.

J, §OK§ Näppäile uusi PIN.

J, §OK§ Toista uusi PIN.

Vaihda PIN2
Voit vaihtaa PIN2-koodin mihin ta-
hansa 4-8-numeroiseen tunnukseen 
(näkyy vain, kun PIN2 on käytössä).

Toimi kuten kohdassa Vaihda PIN1.

Vaihda puhelinkoodi
Puhelinkoodi annetaan itse ensim-
mäisen puhelinkoodilla suojatun toi-
minnon yhteydessä. Se pätee kaik-
kiin toimintoihin.

Puhelinkoodissa voi olla 4-8 nume-
roa.



13.3.03 Dinghy-ger.fm , fi A31008-H6900-A17-1-7319
66 Asetukset

§Valikko§ Asetukset

  Turvallisuus
Valitse toiminto: 

Vain ,
(Suojattu PIN2-koodilla)
Vain SIM-kortin numeroihin voidaan 
soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä 
suuntanumeroita, ne on täydennet-
tävä ennen soittamista.

Vain tämä SIM
(Suojattu puhelinkoodilla)
Puhelinta ei voida käyttää toisella 
SIM-kortilla.

Verkko
§Valikko§ Asetukset Verkko

Valitse toiminto: 

Linja
Toiminto näkyy luettelossa vain, jos 
se kuuluu operaattorin palveluihin. 
Puhelimeen on oltava rekisteröity 
kaksi erillistä puhelinnumeroa.

Valitse linja
Käytössä olevan linjan valinta.

~

Lukitse linja
Voit lukita linjan. Näppäile uusi puhe-
linkoodi varmuuden vuoksi.

Verkkoasetukset
Verkkoinfo
Käytössä olevien GSM-verkkojen 
luettelo näkyy näytöllä hetken 
kuluttua.

j Tätä operaattoria ei voida 
käyttää (SIM-kortista 
riippuen).

Valitse verkko
Verkon haku aloitetaan uudelleen. 
Toiminnosta on hyötyä, kun olet koti-
verkon ulkopuolella tai haluat kir-
jautua toiseen verkkoon. Verkkoinfo-
luettelo päivitetään.

Autom. verkko
Automaattinen verkon valinta päälle 
tai pois päältä, katso myös Valitse 
verkko edellä.

Kun automaattinen verkon valinta on 
päällä, seuraava verkko valitaan ensi-
sijaisten operaattoreiden luettelosta. 
Voit myös valita uuden verkon käy-
tössä olevien GSM-verkkojen luette-
losta.
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Operaattori
Valitse operaattori käytössä olevien 
operaattoreiden luettelosta.

Selaa operaattorin kohtaan ja vahvis-
ta valinta painamalla §Valitse§.

Vakioverkko
Valitse luettelosta operaattori, jota  
haluat käyttää, kun oma operaattorisi 
ei ole käytettävissä (esim. kun käy-
tettävissä on erihintaisia operaatto-
reita).

Kun toiminto on käytössä, näytöllä 
näkyy operaattorisi laatima luettelo, 
jota voit muuttaa:

§Luettelo§ Vakioverkkojen luettelo.

Valitse operaattori luettelosta ja 
vahvista painamalla §Valitse§.

Valitse sitten joko Liitä (lisää uusi 
operaattori), Liitä loppuun (muuta ase-
tuksia) tai Poista (poista vakio-ope-
raattoreiden luettelosta).

Puhelin etsii toisen verkon, jos käytössä 
olevan verkon kenttä ei ole riittävä. Verkko 
vaihtuu vasta sitten, kun puhelin kytketään 
uudelleen päälle.
Rajoitukset
Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-
kortin käyttöä (kaikki operaattorit ei-
vät tue tätä toimintoa). Verkkorajoi-
tuksia varten tarvitset 4-numeroisen 
salasanan, jonka saat operaattorilta-
si. Verkkorajoitukset on mahdollises-
ti tilattava operaattorilta erikseen.

Kaikki lähtevät
Puheluita ei voida soittaa muualle 
kuin hätänumeroon 112.

Ulkomaanpuhelut
Vain kotimaan puhelut ovat mahdolli-
sia.

Muut kuin kotiverkko
Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit 
kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaa-
han.

Kaikki saapuvat
Et voi vastata puheluihin (toiminto 
vastaa kaikkien puheluiden siirtoa 
vastaajaan).

~
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Kun roaming
Et voi vastata puheluihin kotiverkon 
ulkopuolella. Et joudu maksamaan 
saapuvista puheluista.

Tilan tarkistus
Onnistuneen verkkorajoitusten 
kyselyn yhteydessä näytöllä näkyvät 
symbolit:

^ Rajoitus asetettu.

å Rajoitusta ei ole asetettu.

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

Poista kaikki
rajoitukset
Kaikkien asetettujen rajoitusten 
poisto.

Käyttäjäryhmä
§Valikko§ Asetukset

Käyttäjäryhmä
Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, 
voit muodostaa sen avulla ryhmiä. 
Ryhmät voivat päästä esim. (yrityk-
sen) sisäisiin tietoihin tai nämä puhe-
lut ovat erihintaisia. Kysy lisätietoja 
operaattoriltasi.

Käyttäjäryhmä
Toiminto päälle tai pois päältä. 
Puhelimen normaalikäyttöä varten 
Käyttäjäryhmä on valittava pois 
käytöstä (Puhelinkoodi, s. 65).

~

Valitse ryhmä
Voit valita tai lisätä muun kuin vakio-
ryhmän (katso jäljempänä). Ryhmien 
koodit saat operaattoriltasi.

Ulkopuhelut
Voit valita käyttäjäryhmän verkon ja 
määrittää voiko puhelimella soittaa 
muille kuin ryhmän jäsenille. Jos toi-
minto ei ole päällä, vain ryhmän si-
säiset puhelut ovat mahdollisia.

Vakioryhmät
Kun toiminto on päällä, vain tämän 
vakioryhmän sisäiset puhelut ovat 
mahdollisia (verkkoasetuksista riip-
puen).
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Puhelun aikana 
§Valikko§ Asetukset

Puhelun aikana
Valitse toiminto:

Koputus
Jos koputus on käytössä, voit tarkis-
taa onko se päällä. Toiminnon valinta 
päälle tai pois päältä (s. 13).

Nronäytönesto 
Jos numeronäytönesto ei ole päällä  
ja soitat jollekin, numerosi saattaa 
näkyä vastaanottajan näytöllä 
(operaattorikohtainen toiminto).

Jos et halua vastaanottajan näkevän 
numeroasi, valitse käyttöön 
Nronäytönesto seuraavaa tai kaikkia 
seuraavia puheluita varten. 
Toiminnon käyttö saattaa edellyttää 
rekisteröintiä.

~

~

Aika/päiväys
Herätys
Lisätietoja herätyskellosta, sivu 51.

Kello
Lisätietoja kellosta, sivu 51.

Autom. pois päältä
Lisätietoja toiminnosta, sivu 51.

Lisävarusteet
§Valikko§  Asetukset 

 Lisävarusteet 
 Valitse toiminto:

Kuuloke
Vain kun käytössä on Siemensin al-
kuperäinen nappikuuloke. Profiili 
otetaan käyttöön automaattisesti, 
kun nappikuuloke liitetään puheli-
meen.

Tätä asetusta voit muuttaa:
Autom. vastaus
(Tehdasasetus: pois päältä)
Puheluihin vastataan automaattises-
ti muutamassa sekunnissa. Pidä 
nappikuuloke valmiiksi korvassa.
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Näytön symbolit
< Verkon voimakkuus.
e Akku on ladattu täyteen.
b Akun varaus.
r Kaikkien puheluiden siirto.
& Soittoääni pois (paitsi herätys).
) Vain lyhyt merkkiääni (piippaus).

( Soittoääni kuuluu vain, kun soit-
taja on tallennettu Osoitekirjaan/
Puhelinluetteloon.

$ Merkkiääni päällä.
*!* Suojaamaton yhteys.

I
[
,

Puhelinnumerot/nimet:
SIM-kortilla.
Puhelimen muistissa.
SIM-kortilla, suojattuja.

j Verkkoyhteys ei mahdollinen.
= Linja 1 (kahdesta) käytössä.
^ Toiminto käytössä.

? Tuntematon verkkotoiminto.
¹ Osoitekirja/Puhelinluettelo.

abc/
Abc

Pienet tai isot kirjaimet käytössä.

T9 Tekstin kirjoitus T9:n avulla.

П WAP Offline.

�Р WAP Online.

R Kuulokekäyttö.

½ Herätyskello päällä.
Valintanäppäimen toiminnot
¶ Tekstiviesti saapunut. 

h Puheviesti saapunut. 

Vastaamaton puhelu. 

º Tallennus Osoitekirjaan/
Puhelinluetteloon.

p SIM-palvelut.

 : T9-sanavalinta.

. Arkistointi.
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ytöstä, asia
om/finland

okeile tät
 Paina

ekuntia.

taa akku. Ta

uhdista kosk

ajoita käyttö

alitse pikaha

ulje näytön 

) Kiinnitä lat
) Lataussym
) Anna akun

ie puhelin oi
udelleen.

rkista virran
kun kosketu
 tarvittaess

ytke toiseen

äytä ainoast
.

aihda akku.

armista, että

uhdista SIM

äytä ainoast

rkista kortti
isi SIM-korti
Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen kä
kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.c
yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys Mahdolliset syyt K
Puhelin ei 
kytkeydy 
päälle.

Päälle/Pois-näppäintä on painettu 
liian vähän aikaa.

S
s

Akku on tyhjä. La

Akun kosketuspinnat ovat likaiset. P

Katso Latausvirhe-kohta.

Valmiusaika on 
lyhentynyt.

Organiseria tai pelejä on käytetty 
paljon.

R

Pikahaku on käytössä. V

Näytön taustavalo on päällä. S

Latausvirhe 
(näytöllä ei näy 
lataussymbo-
lia).

Akku on tyhjentynyt kokonaan. 1
2
3

Lämpötila alle 5 °C tai yli 40 °C. V
u

Kosketushäiriö. Ta
a
ta

Ei verkkojännitettä. K

Väärä laturi. K
ta

Akku on viallinen. V

SIM-virhe. SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. V

SIM-kortin kosketuspinnat ovat 
likaiset.

P

SIM-kortissa on väärä jännite. K

SIM-kortti on vaurioitunut (esim. 
murtunut).

Ta
ri
kaspalvelumme on käytössäsi 
. Alla olevasta taulukosta löydät 

ä
 Päälle/Pois-näppäintä vähintään kaksi 

rkista, että lataussymboli näkyy näytöllä.

etuspinnat.

ä.

ku pois käytöstä (s. 64).

taustavalo (s. 63).

urijohto.
boli näkyy 2 tunnin kuluessa.
 latautua.

keaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa 

saanti ja liitäntä puhelimeen. Puhdista 
spinnat ja laitteiden liitäntäkohta, puhdis-
a. Aseta akku paikalleen.

 pistorasiaan tai tarkista verkkojännite.

aan Siemensin alkuperäisiä lisävarustei-

 SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 6).

-kortti kuivalla liinalla.

aan 3-volttisia SIM-kortteja.

 silmämääräisesti. Ota yhteys operaatto-
n mahdollista vaihtoa varten.



13.3.03 Dinghy-fb-ger.fm , fi A31008-H6900-A17-1-7319
72 Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys Mahdolliset syyt K
Ei verkkoyhteyttä. Heikko signaali. Si

Puhelin on GSM-verkon 
ulkopuolella.

Ta

SIM-kortti ei ole voimassa. Ot
Uuteen verkkoon ei saada 
yhteyttä.

Va

Verkkorajoitus on päällä. Ta
Verkko on ylikuormittunut. Yr

Puhelin kadottaa 
verkon.

Liian heikko signaali. Pu
to
pä

Soittaminen ei 
onnistu.

2. linja käytössä. Va
Uusi SIM-kortti. Ta
Saldoraja on saavutettu. N
Soittoaika on käytetty. La

Joitakin puhelimen  
toimintoja ei voida 
käyttää.

Puhelurajoituksia on asetet-
tu.

Op
ra

Puheviesti ei toimi. Soitonsiirtoa vastaajaan ei 
ole asetettu.

As

Tekstiviestin 
symboli І vilkkuu.

Tekstiviestimuisti on täynnä. Va
(s

Toimintoa ei voida 
asettaa.

Operaattori ei tarjoa toimin-
toa tai palvelun käyttäjäksi on 
rekisteröidyttävä.

Ot

Hintalaskuri ei toimi. Puheluiden hinta ei näy. Ot
okeile tätä
irry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai ulos.
rkista operaattorin peittoalue.

a yhteys operaattoriisi.
litse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 66).

rkista rajoitukset (s. 67).
itä myöhemmin uudelleen.
helin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaat-
rin verkkoon (s. 66). Kytke puhelin päältä ja takaisin 
älle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
litse linja 1 (s. 66).
rkista uudet rajoitukset.
ollaa raja PIN2-koodilla (sivu 45).
taa lisää soittoaikaa.
eraattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista 

joitukset (s. 67).

eta soitonsiirto vastaajaan (s. 44).

pauta muistia poistamalla tekstiviestejä (SMS) 
. 26).
a yhteys operaattoriisi.

a yhteys operaattoriisi.
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iisi.
 numero (s. 32).

iisi.

UK-koodi (MASTER 
. Jos et muista PUK-
teys operaattoriisi.
 asiakaspalveluun 

iisi.

iisi.

63).
iisi.

aa puhelinta.
 lämmitä. Kuivaa 
virtaan. Älä avaa 
Kysymys Mahdolliset syyt
Viestin lähetys ei 
onnistu.

Operaattori ei tue tätä palvelu
Viestikeskuksen puhelinnumer
asetettu tai se on väärä.
Palvelu ei kuulu SIM-korttisopim
Viestikeskus on ylikuormittunu
Vastaanottajan puhelin ei ole y
piva.

PIN-virhe/
PIN2-virhe.

Koodi on näppäilty väärin kolm

Puhelinkoodivirhe. Koodi on näppäilty väärin kolm

Operaattorin koodi 
virheellinen.

Palvelun käyttö on estetty.

Valikoita on liian paljon 
tai liian vähän.

Operaattori on saattanut lisätä
poistaa toimintoja SIM-kortin k

Faksiyhteys ei toimi. Tietokoneen asetukset on teht
Palvelun käyttö on estetty.

Vauriot
Voimakas isku. Irrota akku ja SIM-kortti ja ase
Puhelin on kastunut. Irrota akku ja SIM-kortti. Kuiva

kosketuspinnat huolellisesti. L
puhelinta.
Kokeile tätä
a. Ota yhteys operaattor
oa ei ole Aseta viestikeskuksen

ukseen. Ota yhteys operaattor
t. Yritä uudelleen.
hteenso- Tarkista.

e kertaa. Näppäile SIM-kortin P
PIN) ohjeiden mukaan
tai PIN-koodia, ota yh

e kertaa. Ota yhteys Siemensin
(s. 74).
Ota yhteys operaattor

 tai 
autta.

Ota yhteys operaattor

y väärin. Tarkista asetukset (s.
Ota yhteys operaattor

ta ne takaisin paikoilleen. Älä av
a ne heti huolellisesti liinalla, älä
aita puhelin pystyasennossa ilma



13.03.20 Dinghy-ss-ger.fm XXX, english A31008-H6900-A17-1-7319
74 Siemensin asiakaspalvelu
Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00 Iso-Britannia.................................0 87 05 33 44 11

Henkilökohtainen käyttötuki kaikille tuotteillemme Suomessa:
Siemens HelpDesk: 09 - 229 43 700 (normaali puhelumaksu)
Ammattitaitoinen Siemens-henkilökunta vastaa tuotteisiin ja niiden asennukseen liittyviin 
kysymyksiisi. 
Jos tarvitset korjausapua, tai haluat tietoa takuusta tai mahdollisista takuun piiriin kuuluvista 
korvauksista, ota yhteys asiakaspalveluumme.
Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuute-
tut jälleenmyyjät.

Nopeaa ja henkilökohtaista palvelua! Voit valita useammasta vaihtoehdosta:
Siemensin online-tuki Internetissä:

www.my-siemens.com/finland 
Online-tuki on käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialla, kaikille tuotteillemme. 
Interaktiivinen ongelmien hakujärjestelmä, yleisimmät kysymykset vastauksineen, 
käyttöohjeet ja uusimmat päivitykset ladattavaksi.
Yleisimmät kysymykset vastauksineen löydät myös tämän käyttöohjeen luvusta Kysymyksiä 
ja vastauksia.
Alankomaat..................................0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat ..............................0 43 31 95 78
Argentiina.....................................0 80 08 88 98 78
Australia..........................................13 00 66 53 66
Bahrain .................................................... 40 42 34
Bangladesh.......................................0 17 52 74 47
Belgia................................................0 78 15 22 21
Bolivia ...............................................0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina ........................0 33 27 66 49
Brasilia .........................................0 80 07 07 12 48
Brunei ..................................................02 43 08 01
Bulgaria................................................02 73 94 88
Dubai ................................................0 43 96 64 33
Egypti................................................0 23 33 41 11
Espanja.............................................9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka ...................................08 60 10 11 57
Filippiinit ............................................0 27 57 11 18
Hong Kong...........................................28 61 11 18
Indonesia .....................................0 21 46 82 60 81
Intia ..........................................01 13 73 85 89 - 98
Irlanti ...............................................18 50 77 72 77
Islanti .....................................................5 11 30 00
Italia ................................................02 66 76 44 00
Itävalta ............................................05 17 07 50 04
Jordania ............................................0 64 39 86 42
Kambodzha......................................... 12 80 05 00
Kanada ........................................1 88 87 77 02 11
Kenia..................................................... 2 72 37 17
Kiina.............................................0 21 50 31 81 49
Kreikka.........................................0 80 11 11 11 16
Kroatia ..............................................0 16 10 53 81
Kuwait ................................................... 2 45 41 78
Latvia .................................................... 7 50 11 14
Libanon ............................................... 01 44 30 43
Libya ...............................................02 13 50 28 82
Liettua ...............................................8 52 74 20 10
Luxemburg.......................................... 43 84 33 99
Makedonia .......................................... 02 13 14 84
Malesia ...........................................03 21 63 11 18
Malta .....................................00 35 32 14 94 06 32
Marokko .............................................. 22 66 92 09
Mauritius ............................................... 2 11 62 13
Meksiko......................................01 80 07 11 00 03
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Nigeria ..............................................0 14 50 05 00
Norja ....................................................22 70 84 00
Norsunluurannikko...............................21 35 02 35
Oman ....................................................... 79 10 12
Pakistan ..........................................02 15 66 22 00
Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
Portugali............................................8 08 20 15 21
Puola...............................................08 01 30 00 30
Qatar....................................................04 32 20 10
Ranska............................................01 56 38 42 00
Romania .........................................02 12 04 60 00
Ruotsi................................................0 87 50 99 11
Saksa...........................................0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia .....................................0 22 26 00 43
Serbia .............................................01 13 22 84 85
Singapore ............................................62 27 11 18
Slovakia ..........................................02 59 68 22 66
Slovenia ............................................0 14 74 63 36
Suomi* ............................................09 22 94 37 00
Sveitsi .............................................08 48 21 20 00
Taiwan ............................................02 23 96 10 06
Tanska .................................................35 25 86 00
Thaimaa............................................0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta ..............................02 33 03 27 27
Tunisia .................................................71 86 19 02
Turkki ...........................................0 21 65 79 71 00
Ukraina ........................................8 80 05 01 00 00
Unkari .............................................06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti ..................................08 00 27 43 63
Venäjä..........................................8 80 02 00 10 10
Vietnam............................................... 45 63 22 44
Viro ..................................................... 06 30 47 97
Zimbabwe ........................................... 04 36 94 24

* Normaali puhelumaksu

Tärkeää
Kun soitat asiakaspalveluun, pidä 
puhelimen ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, 
näyttö: *#06#), ohjelmistoversio (näyttö: 
*#06#, siten §Tiedot§) ja mahdollinen 
asiakasnumerosi näkyvillä.
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Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus
Siemens Information and 
Communication Mobile vakuuttaa, 
että tässä käyttöohjeessa kuvattu 
puhelin täyttää kaikki direktiivin 
1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
(DoC) on allekirjoitettu. Kopion alku-
peräisestä vakuutuksesta saat tarvit-
taessa Siemensin asiakaspalvelusta.

Tekniset tiedot
GSM Class: 4 (2 W)
Taajuusalue: 880 - 960 MHz
GSM Class: 1 (1 W)
Taajuusalue: 1710 - 1880 MHz
Paino: 73 g
Mitat: 73 x 39 x 22 mm 
Käyttöjännite: 3,8 V
Käyttölämpötila: -10 °C - 55 °C
Valmiusaika: jopa 220 tuntia
Puheaika: jopa 4,5 tuntia
SIM-kortti: 3,0 V
Käsittely ja huolto
Matkapuhelimesi on suunniteltu ja 
valmistettu huolella. Käsittele puhe-
linta huolellisesti. Kun noudatat seu-
raavia 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 tai likaisessa paikassa. 
Muutoin puhelimen liikkuvat osat 
voivat vaurioitua.

• Älä säilytä puhelinta liian lämpi-
mässä paikassa. Korkeat lämpöti-
lat 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 koste-
utta, joka vaurioittaa piirilevyjä. 
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• Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä 

pudota tai ravistele sitä. 
Kovakourainen käsittely saattaa 
vaurioittaa piirilevyjä!

• Älä puhdista puhelinta syövyttävil-
lä kemikaaleilla tai puhdistusaineil-
la!

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.

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 alapuolella):
..............................................................
Operaattorin asiakaspalvelunumero:
..............................................................

Katoaminen
Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota 
välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta 
korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.
Akkujen kapasiteetti
Matkapuhelimen akun kapasiteetti 
heikkenee käytön myötä. Akun 
säilyttäminen liian kylmässä tai liian 
kuumassa vähentää myös sen 
kapasiteettia.
Akuille annetaan kahdentoista (12) 
kuukauden takuu ostopäivästä 
lukien. Takuu kattaa tekniset viat, 
mutta ei akun elinkaaren 
aiheuttamaa normaalia kapasiteetin 
vähenemistä. Jos akun kapasiteetti 
vähenee takuuajan umpeudettua, 
kannattaa akku vaihtaa. Käytä 
ainoastaan Siemensin alkuperäisiä 
akkuja.         
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Perustarvikkeet
Litium-ioni-akku (600mAh)
L36880-N6901-A108
Litium-ioni-akku pidentää puhelimen 
valmius- ja puheaikaa. 

Kaulaan ripustettava nappikuuloke 
PTT-painikkeella
L36880-N6901-A106

Kaulaan ripustettavassa nappikuulokkeessa 
on erinomainen digitaalinen äänenlaatu. 
Kätevän ketjun ansiosta voit pitää puhelinta 
kaulassa.

Siemensin alkuperäiset 
lisävarusteet

ss
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CL50-matkapuhelimen useiden omi-
naisuuksien ansiosta voit tehdä pu-
helimestasi juuri sellaisen kuin halu-
at. Voit vastaanottaa esim. kuvia ja 
logoja*,  näytönsäästäjiä tai soittoää-
niä tekstiviestissä.

Siemensin City-sivustosta löydät 
laajan valikoiman soittoääniä, 
näytönsäästäjiä ja logoja.

City on Internet-osoitteessa:

www.my-siemens.com/finland
Cityssä on myös luettelo maista, 
joissa palvelu on käytettävissä.

Lisätietoja latauksesta on myös 
tässä käyttöohjeessa:

Soittoäänet ............................s. 60
Kuvat ja logot* .......................s. 33

_______________________________

* Logo on kuva, jonka voit ladata pysyvästi 
matkapuhelimen näytölle operaattorin ni-
men paikalle. Koska logo on yhteydessä 
operaattorin verkkoon, se ei näy näytöllä, 
kun olet kotiverkon ulkopuolella (eli kun olet 
ulkomailla ja puhelin kirjautuu toiseen verk-
koon, roaming).
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SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)
TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN 
UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT 
SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMI-
SEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA 
SÄTEILYLTÄ 

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suo-
jaamiseksi annettuja suosituksia. 
Riippumattomat tieteelliset järjestöt 
ovat suunnitelleet ja vahvistaneet 
nämä suositukset säännöllisten ja 
perusteellisten tutkimusten perus-
teella*. Turvallisuuden kannalta 
merkittävät suositukset on suunni-
teltu koko väestön suojaksi, iästä ja 
terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markki-
noille, sen on oltava todistettavasti 
EU:n direktiivien ja raja-arvojen mu-
kainen. Laitteelle annetaan CE-mer-
kintä vasta tämän jälkeen**. Matka-
puhelinten raja-arvoja mitataan 
ominaisabsorptionopeudella eli SAR-
arvolla. Euroopan Unionin neuvos-
ton suosittelema SAR-enimmäisarvo 
on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in 
ohjearvoja ja on käytössä myös mat-
kapuhelinten tuotestandardissa SFS-
EN 50360. Matkapuhelinten SAR-ar-
vo määritetään standardissa SFS-
EN 50361. SAR-enimmäisarvo mita-
taan matkapuhelimen kaikilla taa-
juuksilla suurimmalla mahdollisella  
lähetysteholla. Puhelimen todellinen 
SAR-arvo voi olla käytössä paljon 
enimmäisarvoa pienempi. 
Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja 
se on yleensä vain niin suuri, että se 
pääsee verkkoon. Mitä lähempänä 
tukiaseman antennia puhelin on, si-
tä pienempi on puhelimen lähetyste-
ho. 

Tämän puhelinmallin korkein SAR-
arvo testeissä on

0,88 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin 
Internet-sivuilla osoitteessa 
www.my-siemens.com. Vaikka eri 
puhelinmallien SAR-arvot voivat 
vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-
direktiivien määräykset.

 

* Maailman terveysjärjestön 
WHO:n (World Health Organisation, 
CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mu-
kaan nykyinen tieteellinen tieto 
osoittaa, että matkapuhelinten käyt-
tö ei vaadi erityisiä turvatoimenpitei-
tä.

Lisätietoja: www.who.int/peh-emf, 
www.mmfai.org, 
www.my-siemens.com.

** CE-merkintä osoittaa, että tuote 
on EU-direktiivien mukainen. Vain 
CE-merkinnällä varustettuja tuottei-
ta voidaan tuoda myyntiin tai siirtää 
vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla. 

***Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

****SAR-arvot voivat vaihdella kan-
sallisten vaatimusten ja taajuusaluei-
den mukaan. Eri maiden SAR-arvot:
www.my-siemens.com.
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A
Aiheluettelo (CB) ............................. 40
Aika/hinta......................................... 43
Aika/päiväys..................................... 54

Asetus......................................... 51
Aikavyöhykkeet ......................... 51, 54
Asetukset

Kieli ............................................. 63
Näyttö ......................................... 63
Puhelin ........................................ 63

Automaattinen uudelleenvalinta...... 12
Automaattinen vastaus (kuuloke) .... 69

C
CB-palvelut ...................................... 40

D
DTMF-koodit ....................... 15, 19, 22

E
EMS (Kuva & Ääni) .......................... 29
Erikoismerkit ................................... 30
Esikatselu ........................................ 33

H
Herätyskello .................................... 51
Hinta-asetukset ............................... 43
Hintanäyttö...................................... 43
Huolto.............................................. 76

I
IMEI-numero ................................... 64
Infopalvelut...................................... 40
Internet-yhteys ................................ 34
Isot ja pienet kirjaimet ............... 17, 30
Isot kirjaimet.................................... 63
K
Kalenteri .......................................... 46
Katoaminen, puhelin tai 

SIM-kortti .................................... 77
Kello .......................................... 51, 54
Kieli (näyttö)..................................... 63
Kontrasti (näyttö) ............................. 63
Kotiverkko ....................................... 66
Kuukausikalenteri ............................ 46
Kuuloke (profiili)............................... 56
Kuulokkeen äänenvoimakkuus ........ 13
Kuva & Ääni, kuvat ja äänet 

(SMS) .......................................... 29
Kuvan lataaminen ............................ 33
Kysymyksiä ja vastauksia ................ 71
Käsittely .......................................... 76
Käyttäjäryhmä (verkko) .................... 68
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