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Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde regle
finner mer informasjon i denne håndboken.

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis de
føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST
Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.

FORSTYRRELSER
Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påv
ytelsen.

SLÅ AV PÅ SYKEHUS
Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten a
medisinsk utstyr.

SLÅ AV I FLY
Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF
Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennsto
kjemikalier.

SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER
Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriks
vedtekter og bestemmelser.
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FORNUFTIG BRUK
Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.

n 

r å få 
ke er 

meret, 
svare 
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KVALIFISERT SERVICE
Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER
Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble samme
produkter som ikke er kompatible.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse fo
mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ik
kompatible.

SIKKERHETSKOPIER
Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.

VANNTOLERANSE
Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

RINGE
Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor 
dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnum
og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan be
anrop ved å trykke .
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NØDSAMTALER
Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor 
dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for 

et. Tast 
e 

 andres 

-, 

nnere 

nesten, 
id ikke 
ha mer 

enester 
isse 

 og/
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å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme display
inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikk
avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere
personvern og lovmessige rettigheter.

■ Nettverkstjenester
Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900
GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abo
på og bruke denne funksjonen.

Denne mobiltelefonen er en 3GPP GSM Release 99-terminal som støtter (E)GPRS-tje
og som dessuten er utformet for å støtte Release 97 GPRS-nettverk. Det kan imidlert
garanteres at mobiltelefonen vil fungere i alle Release 97 GPRS-nettverk. Hvis du vil 
informasjon, kan du kontakte din tjenesteleverandør eller Nokia-forhandler.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtj
du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av d
nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos 
leverandøren av mobiltelefontjenester.

Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn
eller tjenester.
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■ Om ekstrautstyr
Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er 

 av 
andre 
 være 

elig av 
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beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-12 og LCH-12.

Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent
telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av 
typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan
farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjeng
godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut 
kontakten, og ikke dra i ledningen.
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Generell informasjon

e du 
. Du 

 
koden 

enyen. 
n der 

 
verer 
n om 

st inn 
n nye 
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■ Nokia PC Suite-programvare
Med Nokia PC Suite-programvaren kan du for eksempel administrere bilden
har tatt med telefonens kamera, og lage nye ringetoner og bakgrunnsbilder
kan også lage nye utklippsdeksler av fotografiene dine. Nokia PC Suite er 
tilgjengelig på Nokias web-område, www.nokia.com.

■ Tilgangskoder
• Sikkerhetskode: Denne koden blir levert med telefonen. Sikkerhetskoden

beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Den forhåndsinnstilte 
er 12345.

Du må endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden med 
funksjonene Tilgangskoder og Sikkerhetsnivå i Sikkerhetsinnstillinger-m
Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den trygt på et annet sted en
du har telefonen. 

• PIN-kode: PIN-koden (Personal Identification Number) kan leveres med
SIM-kortet. Den beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Hvis du akti
PIN-kontroll-funksjonen i Sikkerhetsinnstillinger-menyen, spør telefone
koden hver gang telefonen blir slått på. 

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Ta
PUK-koden og trykk OK. Tast inn en ny PIN-kode og trykk OK. Tast inn de
koden en gang til og trykk OK.
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• PIN2-kode: Denne koden kan bli levert med SIM-kortet, og er nødvendig for å 
få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere.

 ikke, 

er en 
 deler 
ene. 

net 
skjer, 
 

nen i 
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• PUK- og PUK2-koder: Disse kodene kan bli levert med SIM-kortet. Hvis
må du ta kontakt med nærmeste tjenesteleverandør for å få koden.

• Sperrepassord: Denne koden trenger du når du bruker funksjonen 
Anropssperring i Sikkerhetsinnstillinger-menyen.

■ Delt minne
Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: kontaktliste, 
tekst-og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i Galleri-menyen, 
taleopptaker, kalendernotater og JavaTM-spill og -programmer. Hvis du bruk
av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som
minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjon

Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, kan det være at hele det delte min
blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette 
kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte
minnet, før du fortsetter.

Du kan sjekke mengden ledig og brukt delt minne med Minnestatus-funksjo
menyen Telefoninnstillinger. Se side 72.
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■ Laste ned innhold og programmer
Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel bilder og ringetoner) og 

 vil ha 
lsen.

e som 

kkes, 
nyen 

on om 

nder 
ra slike 
lle 

ulig å 
sert 
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Java-programmer fra Internett-områder til telefonen (nettverkstjeneste).

1. Velg nedlastingsfunksjonen i Programmer- eller Galleri-menyen. Hvis du
tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrive

En liste over bokmerker vises. Velg Flere bokmerker for å vise bokmerken
er tilgjengelige i Tjenester-menyen.

2. Velg bokmerket til lesersiden du vil ha tilgang til. Hvis tilkoblingen misly
kan du endre det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger i Tjenester-me
og prøve å koble til på nytt. Følg instruksjonene fra tjenesten.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasj
tilgjengeligheten for forskjellige lesertjenester, priser og tariffer.

Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører u
Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer f
områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved a
andre områder.

■ (E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det m
bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-ba
(IP) nettverk. Via en GPRS-forbindelse kan du for eksempel sende og motta 
multimediemeldinger (nettverkstjeneste).

EGPRS (Enhanced GPRS) ligner på GPRS, men tilkoblingen er raskere.
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Hvis du vil bruke (E)GPRS-tjenesten, må du abonnere på den fra 
nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, og lagre GPRS-innstillingene for 

ren 

et for 
 og 

ircuit 

bling, 
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funksjonene du vil bruke over (E)GPRS-nettverket. Kontakt nettverksoperatø
eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilgjengelighet og 
dataoverføringshastighet.

Merk at når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i sted
GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS
GPRS, men for enkelte programmer, for eksempel lesing av WAP- eller 
XHTML-sider, kan det være du kan velge enten GPRS eller GSM-data (CSD, C
Switched Data).

Hvis du vil ha informasjon om indikatorene som vises under en (E)GPRS-tilko
kan du se side 69.
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1. Telefonen
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Taster
1. Av/på-tast 

Slår telefonen på og av.

2. 4-veis blataster ( , ,   og )

3. Valgtaster

Hver av disse tastene utfører den funksjonen 
som vises i displayet over tasten.

4.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. 
Hvis du trykker denne tasten i standby-modus, 
vises de siste slåtte numrene.

5.  avslutter en aktiv samtale eller avviser et 
anrop. Går ut av alle funksjoner.

6.  -  skriver tall og tegn.

 og  brukes til forskjellige ting alt etter 
funksjon.

■ Kontakter, lommelykt og kamera
1. Laderkontakt

2. Lommelykt
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3. Pop-PortTM-kontakt for tilkobling av kompatibelt ekstrautstyr til telefonen

4. Infrarød port for trådløs tilkobling til en kompatibel enhet.

nen i 
revet i 
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5. Kameralinse

■ Standby-modus og display-indikatorer
Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefo
standby-modus. Indikatorene for de forskjellige telefonfunksjonene er besk
denne håndboken.

1. Viser navnet på nettverket telefonen brukes i, eller 
operatørlogoen.

2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. 
Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.

3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere 
strømnivå er det i batteriet.

4. Den venstre valgtasten er Meny.
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5. Høyre valgtast kan være Kontakt. eller funksjonen (for eksempel Gå til) som du 
har valgt med Høyre valgtast-innstillingen i Personlige snarveier-menyen (se 

 

or Gå 

ler av i 
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side 68). Alternativt kan den ha et navn eller en logo som er spesifikk for
nettverksoperatøren.

• Kontakt. åpner Kontakter-menyen.

• Gå til viser funksjonene som er definert med funksjonen Foreta valg f
til i Personlige snarveier-menyen.

• Operatørspesifikk tast åpner hjemmesiden til operatøren.

■ Lommelykt
Nederst på telefonen er det en lommelykt. Hvis du vil slå lommelykten på el
standby-modus (når tastaturet ikke er låst), trykker og holder du  i 
standby-modus, når du ikke har tastet inn noen tegn.
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2. Komme i gang

d, så 
r det 

g at 

øfte 
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■ Installere SIM-kortet og batteriet
• Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøy
du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller ta
ut.

Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av o
eventuelt ekstrautstyr er frakoblet, og så ta ut batteriet.

1. Slik fjerner du baksidedekselet:

Skyv utløserknappen for baksidedekselet (1) 
mot toppen av telefonen, og løft dekselet av 
telefonen (2).

2. Ta ut batteriet ved å løfte det fra 
fingergrepet (3).

3. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (4) og åpne den ved å l
den (5). 
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Sett SIM-kortet inn i SIM-kortholderen (6) slik at det skråskårne hjørnet peker 
mot kameralinsen. Kontroller at det gullfargede kontaktområdet vender 

(8).
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nedover og at kortet sitter skikkelig på plass. 

4. Lukk SIM-kortholderen (7) og lås den på plass ved å skyve den fremover 

5. Sett batteriet på plass (9).
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6. Slik setter du baksidedekselet på plass igjen:

Plasser den øverste delen av baksidedekselet 

nngå å 
nen 

ia, og 
 

n vekt 
lekk 
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over toppen av telefonen (10). Trykk bunnen av 
baksidedekselet mot telefonen til dekselet låser 
seg på plass (11).

■ Skifte deksler
Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. U
berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid telefo
med festede deksler.

Telefonen leveres med noen utklippsdeksler som er laget og godkjent av Nok
som du kan bruke til å raskt endre utseendet på telefonen. Du kan også lage
dekslene selv.

Merk: Bruk bare vanlig papir som brukes i standardskrivere (med e
på 60-135 g/m2), og som ikke er tykkere enn 0,3 mm. Farger eller b
som brukes i papiret, må ikke inneholde metallpartikler.

1. Fjern baksidedekselet som beskrevet på side 20.

2. Fjern forsidedekselet ved forsiktig å trekke toppen 
av dekselet vekk fra telefonen (1) og fjerne 
dekselet.
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3. Fjern det gamle utklippsdekselet fra baksidedekselet og det gamle 
utklippsdekselet og tastaturmatten fra forsidedekselet.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Plasser det nye utklippsdekselet på 
forsidedekselet (2).

5. Plasser tastaturmatten på utklippsdekselet (3). 
Kontroller at tastaturmatten er riktig plassert.

6. Sett forsidedekselet på plass igjen ved å sikte 
inn bunnen av telefonen etter bunnen av 
dekselet (4) og skyve toppen av telefonen mot 
dekselet til det låses på plass (5).
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7. Legg utklippsdekselet i 
baksidedekselet ved å skyve det 

ølger 

deren 
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under de to skinnene midt på og 
nederst på baksidedekselet (6).

8. Sett på baksidedekselet som 
beskrevet i trinn 6 under Installere 
SIM-kortet og batteriet på side 20. 
Kontroller at baksidedekselet er 
riktig plassert.

■ Lade batteriet
1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på 

telefonen.

2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Ladeindikatorlinjen begynner å rulle. Hvis 
batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter 
før ladeindikatoren kommer frem på displayet. Du 
kan bruke telefonen mens du lader.

• Det tar omtrent to timer og 40 minutter å lade batteriet BLD-3, som f
med telefonen, med laderen ACP-7.

3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble la
fra stikkontakten og telefonen.
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■ Slå telefonen på og av
Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk inn og hold strømbryteren .

• Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskode, 
skriver du inn koden og trykker OK.

• Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis 
telefonen viser Sett inn SIM-kort selv om SIM-kortet er satt 
inn på riktig måte, eller SIM-kort støttes ikke. Telefonen kan 
ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med 
alle andre radiosendere, må antennen (blått område i bildet) ikke berøres 
unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker 
samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det 
som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en 
samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.
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3. Grunnleggende funksjoner

gn, 
til 

g skriv 

.

ret 
meret.

 du 
or å 

odus.
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■ Ringe opp
1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster feil te

trykker du  eller  for å flytte markøren eller Bakover for å slette tegnet 
venstre for markøren.

Slik ringer du utenlandssamtaler: Trykk to ganger på  for tegnet + o
landskode, retningsnummer (fjern om nødvendig innledende 0) og 
telefonnummer. 

2. Trykk  for å slå nummeret.

Justere lydstyrken: Bruk  til å øke eller  til å senke volumet.

Slik bruker du telefonen håndfritt: Se Bruke høyttaleren på side 30.

3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket

Se også Funksjoner som er tilgjengelige under samtale på side 28.

Ringe opp ved hjelp av kontaktlisten
Trykk  i standby-modus. Tast inn den første bokstaven i navnet som er lag
med telefonnummeret. Bla til navnet med  eller . Trykk  for slå num

Ringe et nylig slått nummer
I standby-modus trykker du  én gang for å vise de opptil ti siste numrene
har ringt eller prøvd å ringe. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk  f
ringe nummeret.

Hvis du vil ringe sist ringte nummer, trykker du to ganger på  i standby-m
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Ringe til talepostkassen
Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste) i standby-modus, trykker du 

igvalg 

. Den 

 du vil 

 

n 
 du vil 
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og holder  eller trykker  og . Se også Talemeldinger på side 52.

Når du har mottatt en talemelding, kan  vises øverst i displayet 
(nettverkstjeneste). Trykk Lytt til hvis du vil ringe talepostkassen. 

Ringe med hurtigvalg
Hvis du har tilordnet et telefonnummer til en av tastene  til  (se Hurt
på side 62), kan du ringe opp telefonnummeret på følgende måter:

• I standby-modus trykker du ønsket nummertast og . ELLER:
• Hvis funksjonen Hurtigvalg (se side 71) er slått på, trykker du og holder 

nummertasten i standby-modus til oppringingen starter.

Ringe opp under en samtale (nettverkstjeneste)
Under en samtale trykker du Valg og velger Nytt anrop. Skriv inn 
telefonnummeret, eller hent det fra kontaktlisten, og trykk Ring til eller 
første samtalen blir satt på venting. 

• Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, trykker du Bytt eller . Hvis
avslutte den aktive samtalen, trykker du  eller trykker Valg og velger 
Avslutt samtale. Hvis du vil avslutte begge samtalene, trykker du Valg og
velger Avslutt alle anrop.

• Hvis du vil slå sammen to samtaler til en konferansesamtale 
(nettverkstjeneste), trykker du Valg og velger Konferanse. Hvis du vil ha e
privat samtale med en av deltakerne, velger du Privat og deltakeren. Hvis
slå sammen samtalene igjen, velger du Konferanse. Når du vil avslutte 
samtalen, trykker du .
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■ Besvare eller avvise et innkommende anrop
Trykk  for å ta imot samtalen. Hvis du vil dempe ringetonen, trykker du Lydløs.

en 

ktivert 
. Hvis 
att på 

kter, 
nse 

før 

 på 
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Hvis du vil avvise anropet, trykker du  eller trykker Valg og velger Avvis. D
avviste samtalen vil bli viderekoblet hvis du har aktivert et 
viderekoblingsalternativ som Viderekoble hvis opptatt.

Samtale venter
Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har a
funksjonen Samtale venter i menyen Anropsinnstillinger (nettverkstjeneste)
du vil svare på anropet, trykker du Svar eller  . Den første samtalen blir s
venting.

■ Funksjoner som er tilgjengelige under samtale
Du kan trykke Valg under en samtale for noen av følgende funksjoner:

Demp mikrofon eller Mikrofon på, Avslutt samtale, Avslutt alle anrop, Konta
Meny, Sett på venting eller Innhent, Nytt anrop (nettverkstjeneste), Konfera
(nettverkstjeneste), Privat (nettverkstjeneste), Svar, Avvis, Bytt 
(nettverkstjeneste), Send DTMF, Høyttaler eller Håndsett, Lås tastatur, Over
(nettverkstjeneste), Hodetelefon, Håndfri, Spill inn, Autovolum på eller 
Autovolum av.

Velg

• Autovolum på / Autovolum av for å slå den automatiske volumkontrollen
eller av. Se Anropsinnstillinger på side 70.
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• Overfør for å koble det ventende anropet til den aktive samtalen og koble deg 
selv fra samtalen.

gen, 

 
pphev 

mtale 
lir 

eret 
lt 
ter at 
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• Hodetelefon eller Håndfri for å bytte den aktive samtalen til ønsket 
kompatibelt ekstrautstyr når ekstrautstyret er koblet til telefonen.

■ Tastaturlås
Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er menin
for eksempel når du har telefonen i vesken.

Hvis du vil låse tastaturet, trykker du Meny i standby-modus, og deretter 
innen 1,5 sekund. Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet. Trykk O
fulgt av  innen 1,5 sekund for å låse opp tastaturet.

Når tastaturet er låst, kan du besvare et anrop ved å trykke . Under en sa
kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, b
tastaturet automatisk låst.

Du kan også angi at tastaturet skal låses automatisk etter en viss tid. Se 
Automatisk tastelås på side 72.

Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnumm
som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisie
nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først et
du har tastet inn det siste sifferet.
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■ Bruke høyttaleren
Telefonen har en høyttaler som gjør at du kan bruke telefonen håndfritt under en 

met 

eller 

ndsett 

t for 
nen.

 to 
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samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høyttaler, da volu
kan være ekstremt høyt.

Slik aktiverer du høyttaleren: Trykk Valg under et anrop og velg Høyttaler, 
trykk Høyttaler hvis det er tilgjengelig. Når høyttaleren er aktiv, vises  i 
standby-modus.

Slik deaktiverer du høyttaleren: Trykk Valg og velg Håndsett, eller trykk Hå
hvis det er tilgjengelig.

■ Skrive tekst
Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger eller kalendernotater med 
tradisjonell skriving eller intelligent ordbok.

Intelligent ordbok
Med intelligent ordbok kan du taste inn tegn ved å trykke én gang på en tas
hvert tegn. Denne skrivemetoden bruker en ordbok som er innebygd i telefo

Slå intelligent ordbok på eller av
Når du skriver tekst, trykker du Valg og velger Ordliste.
• Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du ønsket språk i listen over 

ordlister.
• Hvis du vil tilbake til tradisjonell skriving, velger du Ordliste av.

Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du 
ganger mens du skriver tekst, eller trykker og holder inne Valg.
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Bruke intelligent ordbok
Kontroller at indikatoren  vises øverst i displayet.

gang 

 flere 
uk 

 tegn 

r og 
 vises.

til 
st inn 

sjoner 

sjonell 
r 
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1. Skriv et ord ved å bruke tastene  til . Du trykker bare hver tast én 
for hver bokstav. Ordet kan endres etter hvert tastetrykk. Hvis du vil ha 
generelle instruksjoner for skriving, kan du se side 32.

• Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn, trykker du  og deretter 
ganger. ELLER: Trykk og hold inne , bla til ønsket tegn og trykk Br
eller .

• Slik setter du inn et spesialtegn: Trykk og hold inne , bla til ønsket
og trykk Bruk eller .

2. Hvis ordet som vises, er det du vil ha, bekrefter du det ved å legge til et 
mellomrom med , og skriver så neste ord.

• Hvis du ikke vil bruke ordet som vises, trykker du Valg, velger Samsva
ønsket ord og trykker Bruk. ELLER: Trykk  flere ganger inntil ordet

• Hvis tegnet? vises etter ordet, er det ingen ord i ordlisten som svarer 
tastetrykkene dine. Slik legger du til et ord i ordlisten: Trykk Stave, ta
ordet og trykk Lagre.

3. Når du bruker intelligent ordbok, kan du også få tilgang til følgende funk
når du trykker Valg:

• Sett inn ord / Rediger ord: Du kan legge til et ord i ordlisten med tradi
skriving. Sett inn ord vises når ingen ord er understreket, dvs. valgt fo
redigering. Rediger ord vises når et ord er understreket.

• Sett inn symbol: Du kan velge et spesialtegn fra en liste.
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Skrive sammensatte ord
Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke . Gjenta dette med 

ere 
å 

72.
orrige, 

flere 

kk og 

r og 

tte 
 vil 
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den siste delen av ordet.

Bruke tradisjonell skriving
Kontroller at indikatoren  vises øverst i displayet. Trykk en tast én eller fl
ganger, til ønsket tegn kommer frem. Alle tilgjengelige tegn er ikke skrevet p
tastene. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilken 
Telefonspråk-innstilling som er valgt i menyen Telefoninnstillinger. Se side
• Hvis den neste bokstaven du ønsker, er plassert på samme tast som den f

venter du til markøren vises, og taster inn bokstaven.
• Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du  

ganger. ELLER: Trykk , bla til tegnet og trykk Bruk.

Generelle instruksjoner for skriving av tekst
• Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .

• Trykk en blatast for å flytte markøren.

• Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du Bakover. Try
hold Bakover hvis du vil slette flere tegn.

• Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du  flere gange
kontrollerer indikatoren, for eksempel Abc, øverst i displayet.

• Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder ønsket tast. Hvis du vil se
inn flere tall, trykker du og holder inne  og taster inn tallene. Hvis du
fortsette med å skrive tekst, trykker du og holder inne .
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4. Bruke menyen

sten, 

 Velg 

stene 

lg, 
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Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. 

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpetek
blar du til ønsket menyfunksjon og venter i omtrent 15 sekunder. 

Du kan slå hjelpeteksten på eller av ved hjelp av funksjonen Aktivering av 
hjelpetekster i menyen Telefoninnstillinger. Se side 72.

■ Få tilgang til en menyfunksjon
Ved å bla
1. Trykk Meny i standby-modus.

2. Bla med  eller  til en hovedmeny, for eksempel Innstillinger, og trykk
for å åpne den.

Når menyvisningen er Rutenett, kan du bruke hvilken som helst av blata
til å bla i hovedmenyene. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se 
Menyvisning under Display-innstillinger på side 66.

3. Bla til en undermeny, for eksempel Anropsinnstillinger, og trykk Velg.

Hvis menyen inneholder ytterligere undermenyer, for eksempel Hurtigva
gjentar du dette trinnet.

4. Bla til et innstillingsalternativ, for eksempel Av, og trykk Velg. 
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Trykk Tilbake for å gå tilbake til forrige menynivå, eller Avslutt eller  for å 
avslutte til standby-modus.

u vil 
v. Hvis 
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Ved å bruke en snarvei
Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. 
Snarveinummeret vises øverst til høyre i displayet.

Trykk Meny i standby-modus. Skriv inn snarveinummeret til hovedmenyen d
åpne innen to sekunder. Gjenta dette for undermeny og innstillingsalternati
du vil åpne meny 1, trykker du Meny og taster  og .
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■ Liste over menyfunksjoner
1. Meldinger
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Tekstmeldinger
1. Opprett melding
2. Innboks
3. Oppr. SMS-e-post
4. Sendte elementer
5. Arkiv
6. Maler
7. Mine mapper
8. Slett meldinger

2. Multimediemeld.
1. Opprett melding
2. Innboks
3. Utboks
4. Sendte elementer
5. Lagrede elem.
6. Slett meldinger

3. Talemeldinger
1. Lytt til talemeldinger
2. Nummer til talepostkasse

4. Infomeldinger
1. Infotjeneste
2. Emner
3. Språk
4. Emner lagret på SIM-kort1

1. Vises bare hvis info-meldingsemnet kan lagres på SIM-kortet.
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5. Les1

5. Meldingsinnst.
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1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. Andre innstillinger

6. Tjenestekomm.
2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg

1. Alle
2. Ubesvarte anrop
3. Mottatte anrop
4. Oppringte numre

5. Samtalevarighet
1. Varighet siste samtale
2. Varighet mottatte anrop
3. Varighet utgående anrop
4. Varighet totalt
5. Nullstill tidtakere

6. GPRS-datateller
1. Data sendt i forrige sesjon
2. Data mottatt i forrige sesjon

1. Vises bare hvis det er mottatt info-meldinger.
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3. Alle sendte data
4. Alle mottatte data
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. Nullstill tellere
7. GPRS-tilkoblingstidtaker

1. Varighet for forrige sesjon
2. Varighet for alle sesjoner
3. Nullstill tidtakere

3. Kontakter
1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Kopier
5. Innstillinger

1. Minne i bruk
2. Kontakter-visning
3. Minnestatus

6. Hurtigvalg
7. Infonumre1

8. Tjenestenumre1

9. Mine numre
10.Ringegrupper

4. Innstillinger

1. Vises hvis det støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller 
tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
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1. Profiler
2. Toneinnstillinger
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1. Anropsvarsling
2. Ringetone
3. Ringevolum
4. Vibrerende varsling
5. Varseltone for melding
6. Tastevolum
7. Varseltoner
8. Varsling for

3. Display-innstillinger
1. Bakgrunnsbilde
2. Fargeskjemaer
3. Operatørlogo
4. Tidsavbrudd skjermsparer
5. Lysstyrke for display
6. Menyvisning

4. Tids- og datoinnstillinger
1. Klokke
2. Dato
3. Autooppdatering av dato og tid

5. Personlige snarveier
1. Høyre valgtast
2. Foreta valg for Gå til
3. Organiser valg for Gå til

6. Tilkobling
1. Infrarød
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2. GPRS
7. Anropsinnstillinger
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1. Viderekobling
2. Automatisk volumkontroll
3. Valgfri svartast
4. Gjenta automatisk
5. Hurtigvalg
6. Samtale venter
7. Sammendrag etter samtale
8. Send anrops-ID
9. Linje for utgående anrop1

8. Telefoninnstillinger
1. Telefonspråk
2. Minnestatus
3. Automatisk tastelås
4. Vis celleinfo
5. Velkomstmelding
6. Valg av nettverk
7. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet
8. Aktivering av hjelpetekster
9. Oppstarttone

9. Innstillinger for ekstrautstyr2

10. Sikkerhetsinnstillinger
1. PIN-kontroll

1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om 
tilgjengelighet.

2. Vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstrautstyr.
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2. Anropssperring
3. Tillatte numre
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4. Lukket brukergruppe
5. Sikkerhetsnivå
6. Tilgangskoder

11. Gjenopprett fabrikkinnst.
5. Galleri

1. Vis mapper
2. Legg til mappe
3. Slett mappe
4. Endre navn
5. Aktiv.nøkkelliste
6. Gallerinedlastinger

6. Media
1. Kamera

1. Standardfoto
2. Portrettfoto
3. Nattmodus
4. Selvutløser
5. Innstillinger

2. Radio
3. Taleopptaker

7. Organiserer
1. Klokkealarm
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2. Kalender
3. Kalkulator

t.
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8. Programmer
1. Spill
2. Samling

9. Tjenester
1. Hjem
2. Bokmerker
3. Tjenesteinnboks
4. Last ned koblinger
5. Innstillinger
6. Gå til adresse
7. Tøm buffer

10. Gå til

11. SIM-tjenester1

1. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-ko-rte
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5. Menyfunksjoner

 

tøren 
an 

ett 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Meldinger (Meny 1)
Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedie- og 
e-postmeldinger. Meldingene er ordnet i mapper.

Tekst- og bildemeldinger (SMS)
Ved hjelp av SMS-tjenesten (Short Message Service) kan telefonen sende og
motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger 
(nettverkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen av meldingene.

Tekstmeldinger kan inneholde bilder. Hver bildemelding består av flere 
tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en 
tekstmelding.

Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til 
meldingssentralen, se Meldingsinnstillinger på side 52.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksopera
eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, k
motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende en melding
1. Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger, Tekstmeldinger og Oppr

melding. ELLER: Trykk  i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 30. 
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Antall tilgjengelige tegn og gjeldende del av en flerdelt melding blir vist øverst 
til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Spesialtegn (Unicode), for eksempel á, 

tt inn 

kker 

rykker 

alg og 

Sett 
et 
inn 

pe du 
 

 Send, 
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kan ta opp mer plass i meldingen enn andre tegn.

• Hvis du vil sette inn et bilde i meldingen, trykker du Valg og velger Se
bilde. Bla til ønsket bilde og trykk Vis og Sett inn.

• Hvis du vil vise teksten og bildet sammen, trykker du Valg og velger 
Forhåndsvis. Hvis du vil endre bildet eller slette det fra meldingen, try
du Valg og velger ønsket funksjon.

• Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert tekst som base for meldingen, t
du Valg og velger Bruk mal og ønsket mal.

• Hvis du vil sette inn et telefonnummer fra kontaktlisten, trykker du V
velger Sett inn nummer. Trykk Søk eller , og velg nummeret i 
kontaktlisten.

• Hvis du vil sette inn et navn fra kontaktlisten, trykker du Valg, velger 
inn kontakt, blar til ønsket navn og trykker Valg. Hvis du vil sette inn 
nummer eller tekstelement som er lagret med navnet, velger du Sett 
kontakt eller Vis detaljer.

• Hvis du vil lagre meldingen i Arkiv eller Maler-mappen eller i en map
har opprettet i mappen Mine mapper, trykker du Valg og velger Lagre
melding.

3. Når du skal sende meldingen, trykker du , eller trykker Valg og velger
taster inn mottakerens telefonnummer eller finner det i kontaktlisten, og
trykker OK.
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Du kan også gjøre følgende: Trykk Valg og velg Sendingsvalg. Velg 

• Send til mange for å sende meldingen til flere mottakere. Bla til ønsket 
kker 

ert 

 at 
ldingen 
. Dette 
asjon 

asjon 

r per 

ykk 
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mottaker og trykk Send. Når du har sendt meldingen til alle du vil, try
du Utført.

• Sendingsprofil for å sende meldingen med innstillingene du har defin
tidligere. Se Meldingsinnstillinger på side 52.

Den sendte meldingen lagres i mappen Sendte elementer.
Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende
Melding sendt vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at me
er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen
betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer inform
om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Skrive og sende en e-postmelding
Før du kan sende e-postmeldinger via SMS, må du lagre de nødvendige 
innstillingene, for eksempel Meldinger sendes som og E-postserver. Se 
Meldingsinnstillinger på side 52 hvis du vil ha mer informasjon. 

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha inform
om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en 
e-postadresse i telefonboken, kan du se Lagre flere numre og tekstelemente
navn på side 59.

1. Trykk Meny og velg Meldinger, Tekstmeldinger og Oppr. SMS-e-post.

2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i kontaktlisten, og tr
OK.
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3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for meldingen og trykke OK.

4. Skriv e-postmeldingen.

g 

hende 

at 
om 
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ruker 

, 

, og 

r. Velg 
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5. Når du skal sende meldingen, trykker du Valg, velger Send SMS-e-post o
trykker OK.

Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det 
at Melding sendt vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at 
e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke 
e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon 
e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Lese og svare på en tekst-, bilde- eller e-postmelding
Når du mottar en melding, vises indikatoren  og antall nye meldinger fu
meldinger mottatt.

Hvis indikatoren  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du ka
motta nye meldinger må du slette noen gamle. Se side 51. Tekstmeldinger b
delt minne. Se side 14.

1. Trykk Vis for å vise meldingen, eller trykk Avslutt for å vise den senere.

Vise meldingen senere: Trykk Meny i standby-modus, og velg Meldinger
Tekstmeldinger og Innboks.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese
blar gjennom den. En ulest melding vises med .

3. Hvis du vil svare på den viste meldingen, trykker du Valg og velger Besva

• Tomt display hvis du vil skrive en melding fra begynnelsen av.

• Originaltekst hvis du vil inkludere den originale meldingen i svaret.
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• Meldingsmal eller et standardsvar som Takk, hvis du vil bruke en 
forhåndsinnstilt tekst som base for den nye meldingen. Hvis du vil ha mer 

er på 

ER: 

iger 
for 

 

.

r, 
ne 
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informasjon om malene, kan du se Mapper for tekst- og bildemelding
side 46.

Når du svarer på en e-postmelding, må du bekrefte eller redigere 
e-postadressen og emnet, og deretter skrive svaret.

4. Når du skal sende svaret, trykker du Valg, velger Send og trykker OK. ELL
Trykk  to ganger.

Andre funksjoner som er tilgjengelige med Valg-tasten
Mens du leser en melding, kan du trykke Valg for å få tilgang til følgende 
funksjoner: Slett, Bruk detalj, Videresend, Rediger (for tekstmeldinger) / Red
tekst (for bildemeldinger), Flytt, Endre navn, Kopier til kalender, Lagre bilde (
bildemeldinger), Meldingsdetaljer.

Velg

• Bruk detalj for å trekke ut et telefonnummer, en e-postadresse eller en 
web-adresse fra meldingen.

• Kopier til kalender for å kopiere meldingen til telefonens kalender som et
memo.

• Lagre bilde for å lagre bildet inkludert i en bildemelding, i mappen Maler

Mapper for tekst- og bildemeldinger
Du åpner en mappe ved å trykke Meny i standby-modus, og velge Meldinge
Tekstmeldinger og deretter Innboks, Sendte elementer, Arkiv, Maler eller Mi
mapper.
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• I Maler kan du lagre tekstmeldinger som du vil bruke som grunnlag for nye 
meldinger. Tekstmaler er angitt med , og bildemaler med .

 tom), 
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Hvis du vil redigere eller slette en mal, trykker du Valg og velger ønsket 
funksjon.

• I Mine mapper kan du opprette nye mapper for meldingene.

Hvis du vil legge til en ny mappe, trykker du Legg til (hvis mappelisten er
eller trykker Valg og velger Lag ny mappe. Hvis du vil slette eller endre na
en mappe, trykker du Valg og velger ønsket funksjon.

Multimediemeldinger (MMS)
En multimediemelding kan inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp. Telefon
sende og motta multimediemeldinger på opptil 100 kilobyte.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksopera
eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har kompatible 
multimediemeldingsfunksjoner, kan motta og vise multimediemeldinger.

Hvis Tillat mottak av multimediemeld. er satt til Ja eller I hjemmenettverk, k
operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et s
eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt via GSM-databærer
Angi tjenesteinnstillingene manuelt på side 93). 

Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunn
ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig 
kommunikasjon.

Sendte og mottatte multimediemeldinger bruker delt minne. Se side 14.
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Skrive og sende en multimediemelding
Før du kan bruke multimediemeldingstjenesten, må du definere innstillingene for 
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den. Se side 54. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for
informasjon om innstillinger, tilgjengelighet og abonnement på denne tjene

Før du sender en multimediemelding, må du lese merknadene på side 50.

1. Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger, Multimediemeld. og Op
melding.

2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 30.

• Hvis du vil sette inn et bilde eller et lydklipp, trykker du Valg og velge
inn og ønsket alternativ.

Listen over mapper i Galleri-menyen vises. Åpne en bestemt mappe, b
ønsket bilde eller lyd, trykk Valg og velg Sett inn. Opphavsrettsbeskyt
kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte b
ringetoner eller annet innhold.

• Telefonen støtter sending og mottak av multimediemeldinger som 
inneholder flere sider ("lysbilder"). Hvis du vil legge til et nytt lysbilde
meldingen, trykker du Valg og velger Sett inn og Lysbilde. Hvert lysbil
inneholde tekst, ett bilde og ett lydklipp.

Hvis meldingen inneholder flere lysbilder, kan du åpne den du vil ha, 
trykke Valg og velge Forrige lysbilde, Neste lysbilde eller Lysbildeliste
Hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde skal vises, trykker du Valg og
Visningstid.

Hvis du vil flytte tekstdelen til toppen eller bunnen av meldingen, tryk
Valg og velger Tekst øverst eller Tekst nederst.
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• Hvis du vil sette inn et visittkort eller et kalendernotat for å sende det til en 
kompatibel enhet, trykker du Valg og velger Sett inn og ønsket alternativ. 
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• Hvis du vil sette inn et navn fra kontaktlisten, trykker du Valg og velg
Flere valg, Sett inn kontakt og ønsket navn. 

Hvis du vil sette inn et nummer fra kontaktlisten, trykker du Valg og v
Flere valg og Sett inn nummer.

• Hvis du vil slette et bilde, lysbilde eller lydklipp fra meldingen, trykker
Valg og velger Slett og ønsket funksjon.

• Hvis du vil lagre meldingen i mappen Lagrede elem., trykker du Valg o
velger Lagre melding.

• Hvis du vil legge til et emne for meldingen, trykker du Valg og velger 
valg og Rediger emne.

• Hvis du for eksempel vil vise størrelsen eller mottakeren for meldinge
trykker du Valg og velger Flere valg og Meldingsdetaljer.

• Hvis du vil vise meldingen eller lysbildepresentasjonen før du sender 
trykker du Valg og velger Forhåndsvis.

3. Når du vil sende meldingen, trykker du Valg og velger Send til nummer (e
Send til e-post eller Send til mange).

Tips: Du kan også sende meldingen til et telefonnummer ved å try
.

4. Skriv mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det
kontaktlisten. Trykk OK hvis du vil sende meldingen.
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Hvis du valgte Send til mange i trinn 3, trykker du Valg, velger Søk etter 
nummer eller Søk etter e-post og velger mottakerne én etter én fra 
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kontaktlisten. Når du vil sende meldingen, trykker du , eller trykker U
og Valg og velger Send.

Meldingen lagres i mappen Utboks til den blir sendt. De sendte meldingene l
mappen Sendte elementer hvis innstillingen Lagre sendte meldinger er Ja. S
Innstillinger for multimediemeldinger på side 54.

Merknader for å sende en multimediemelding
• Det kan ta lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en 

tekstmelding. Mens meldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren
og du kan bruke andre funksjoner på telefonen.
Hvis sendingen avbrytes, prøver telefonen å sende meldingen på nytt no
ganger. Hvis sendingen mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen U
og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Lese og svare på en multimediemelding
Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatore
Når meldingen er mottatt, vises indikatoren  og teksten Multimediemeld
mottatt.
Hvis indikatoren  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger e
Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen gamle. Se side 51.
1. Trykk Vis for å vise den mottatte meldingen med én gang, eller trykk Avs

for å vise den senere.
Vise meldingen senere: Trykk Meny i standby-modus, og velg Meldinger
Multimediemeld. og Innboks. Velg ønsket melding fra listen. En ulest me
vises med .
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2. Bla gjennom meldingen. Hvis meldingen inneholder en lysbildepresentasjon, 
spilles presentasjonen av automatisk.

. til 
ne 
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er du 
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Du kan trykke Valg for å få frem blant annet følgende funksjoner: Slett 
melding, Besvar / Svar til alle, Videresend til nr. / Videres. til e-post / Vid.s
mange, Meldingsdetaljer, Spill av present., Fortsett present., Vis tekst, Åp
bilde, Åpne lydklipp. Velg
• Vis tekst for å vise tekstdelen av meldingen.
• Åpne bilde for å vise bildet som er inkludert i meldingen. Trykk Valg fo

zoome bildet, lagre det i Galleri-menyen, definere kontrast eller vise 
detaljer for bildet.

• Åpne lydklipp og trykk Valg for å spille av lydklippet, lagre det i 
Galleri-menyen eller vise detaljer for klippet.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller 
videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.

Slette meldinger
Hvis du vil slette en tekst- eller multimediemelding du leser eller viser, trykk
Valg og velger den ønskede funksjonen.
Slik sletter du alle meldinger fra en mappe eller alle mappene:
1. Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger, Tekstmeldinger eller 

Multimediemeld. og Slett meldinger.
2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du ønsket mappe og

trykker OK. 
Hvis du vil slette alle meldingene fra alle tekstmeldingsmappene, velger d
meldinger og trykker OK.
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Talemeldinger
Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på 
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tjenesten først.

Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger og Talemeldinger. Velg Num
til talepostkasse for å lagre nummeret til talepostkassen eller Lytt til talemel
for å ringe til den.

Tips: Hvis du raskt vil ringe opp talepostkassen, trykker og holder du 

Infomeldinger
Denne nettverkstjenesten gir mulighet til å motta meldinger om forskjellige
emner fra tjenesteleverandøren.

Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger og Infomeldinger. Kontakt 
tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Meldingsinnstillinger

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger
Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger, Meldingsinnst., Tekstmeldi
og Sendingsprofil. Velg gruppen av innstillinger ("avsenderprofil") som du v
endre innstillingene for. Velg så

• Nummer til meldingssentral for å lagre telefonnummeret som er nødven
å kunne sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra 
tjenesteleverandøren. 
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• Meldinger sendes som for å velge meldingstypen Tekst, E-post, Personsøker 
eller Faks (nettverkstjeneste).

 

ene 
gen 

gen 
eren.

 

n 
d 

din 

r med 

ks. 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Meldingsgyldighet for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere
meldingen til mottakeren (nettverkstjeneste).

• Nummer til standardmottaker for å lagre et telefonnummer der melding
sendes som standard når denne avsenderprofilen brukes. Denne innstillin
vises når innstillingen for Meldinger sendes som er Tekst.

Hvis innstillingen for Meldinger sendes som er E-post, er denne innstillin
E-postserver, som gjør det mulig å lagre telefonnummeret til e-postserv

• Leveringsrapporter for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på
meldingene (nettverkstjeneste).

• Bruk GPRS og Ja for å angi at telefonen skal sende tekstmeldinger over e
(E)GPRS-forbindelse hvis det er mulig. Sett også GPRS-tilkobling til Allti
tilkoblet, se GPRS på side 69.

• Svar via samme sentral for å la mottakeren av meldingen sende svar via 
meldingssentral (nettverkstjeneste)

• Endre navn på sendingsprofil, som endrer navnet på profilen. Navnet på 
standardprofilen kan ikke endres.

Overskrive innstillinger
Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle meldinge
nye. Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger, Meldingsinnst., 
Tekstmeldinger og Overskriving i sendte elementer eller Overskriving i innbo
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Velg Tillatt hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med 
nye, henholdsvis i mappen Sendte elementer eller mappen Innboks.
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Innstillinger for multimediemeldinger
Trykk Meny og velg Meldinger, Meldingsinnst. og Multimediemeld.. Velg

• Lagre sendte meldinger og Ja for å angi at telefonen skal lagre sendte 
multimediemeldinger i mappen Sendte elementer. Hvis du velger Nei, lag
ikke de sendte meldingene.

• Leveringsrapporter for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på
meldingene (nettverkstjeneste).

• Std. visningstid lysbilde hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde i 
presentasjonene dine skal vises som standard.

• Tillat mottak av multimediemeld. for å tillate (Ja) eller hindre (Nei) motta
multimediemeldinger eller bare tillate det i hjemmenettverket 
(I hjemmenettverk).

• Innk. multimediemeldinger for at telefonen automatisk skal hente motta
multimediemeldinger (Hent), eller velg Avvis hvis du ikke vil motta 
multimediemeldinger.

Denne innstillingen vises ikke hvis Tillat mottak av multimediemeld. er a
som Nei.

• Tilkoblingsinnstillinger for å definere leserinnstillingene for henting av n
mottatte multimediemeldinger. Aktiver tilkoblingen der du vil lagre 
innstillingene, og rediger deretter innstillingene. Se også Angi 
tjenesteinnstillingene manuelt på side 93.
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Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt 
de riktige innstillingene. 
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• Tillat reklame for å tillate eller hindre mottak av reklame Denne innstillin
vises ikke hvis Tillat mottak av multimediemeld. er angitt som Nei eller In
multimediemeldinger er angitt som Avvis.

Innstilling av skriftstørrelse
Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du t
Meny og velge Meldinger, Meldingsinnst., Andre innstillinger og Skriftstørre

Tjenestekommandoer
Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren (nettverkstjene
Hvis du vil ha tilgang til denne menyen, trykker du Meny i standby-modus o
velger Meldinger og Tjenestekomm.. Skriv inn ønskede tegn og trykk Send.

■ Anropslogg (Meny 2)
I denne menyen kan du vise telefonnumrene for ubesvarte, mottatte 
og oppringte anrop samt omtrentlig lengde på samtalene.

Ubesvarte, mottatte og utgående anrop.
Hvis du vil vise telefonnumrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, t
du Meny i standby-modus og velger Anropslogg. Velg 

• Ubesvarte anrop for å vise de opptil ti siste telefonnumrene noen har prø
ringe deg fra uten å nå frem (nettverkstjeneste).
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• Mottatte anrop for å vise de opptil ti siste telefonnumrene du har mottatt 
anrop fra (nettverkstjeneste).
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• Oppringte numre for å vise de opptil ti siste telefonnumrene du har ringt
eller prøvd å ringe til. Se også Ringe et nylig slått nummer på side 26.

• Slett anropslogg for å tømme listene over ubesvarte, mottatte og utgåen
anrop. 

Merknader til ubesvarte, mottatte og utgående anrop.
• Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket s

disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets 
tjenesteområde.

• Hvis du trykker Valg i menyene Ubesvarte anrop, Mottatte anrop eller 
Oppringte numre, kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anrop
ringe det registrerte telefonnummeret, lagre det i kontaktlisten eller sen
melding til nummeret. 

Anropstellere og samtaletidtakere
Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren
mobiltelefontjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, 
faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk Meny i standby-modus og velg Anropslogg. Velg
• Samtalevarighet for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utg

anrop.
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• GPRS-datateller for å vise mengden data som er blitt sendt og mottatt under 
(E)GPRS-tilkoblingene.
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• GPRS-tilkoblingstidtaker for å vise varigheten av (E)GPRS-tilkoblingene.

■ Kontakter (meny 3)
Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne 
eller SIM-kortets minne.
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Kontakter.
Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt an
lengde på tilhørende telefonnumre og tekstelementer. Telefonen støtter SIM
som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre.
Kontakter lagret i telefonminnet bruker delt minne. Se side 14.

Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne meny
Du kan også få tilgang til funksjonene ved å trykke Kontakt. i standby-mod
(eller ved å trykke Gå til og velge Kontakter).
Noen av funksjonene er også tilgjengelige på følgende måte: Trykk  i 
standby-modus, bla til ønsket navn, trykk Detaljer, bla til et nummer eller 
tekstelement, trykk Valg og velg ønsket funksjon.
Hvis du vil ha tilgang til kontaktene under et anrop, trykker du Valg og velge
Kontakter.
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Velge innstillingene for kontakter
Trykk Meny i standby-modus og velg Kontakter og Innstillinger. Velg
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• Minne i bruk for å velge hvilket kontaktminne du vil bruke. Hvis du vil søk
navn og telefonnumre i begge minnene, velger du Telefon og SIM. Da vil 
navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.

• Kontakter-visning for å velge hvordan navnene, numrene og bildene vise
kontaktlisten. Du kan for eksempel velge Navn og bilde hvis du vil vise na
med det tilknyttede bildet.

• Minnestatus hvis du vil vise hvor mye ledig minne som er tilgjengelig i h
kontaktminne.

Lagre navn og telefonnumre
1. Trykk Meny i standby-modus og velg Kontakter og Legg til kontakt.
2. Skriv navnet, og trykk OK for å lagre det.
3. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk OK for å lag

• Hvis du vil bruke telefonnummeret når du er i utlandet, trykker du 
ganger (for +-tegnet), og taster inn landkoden, retningsnummeret (fj
eventuelt innledende null) og telefonnummeret.

4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du Utført.

Tips: Hvis du raskt vil lagre et navn og telefonnummer, skriver du 
telefonnummeret i standby-modus og trykker Valg og velger Lagre.
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Lagre flere numre og tekstelementer per navn
For hvert navn kan du lagre ulike typer numre og tekstelementer i telefonens 

et 
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e type 

eret 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kontaktminne.

Det første telefonnummeret du lagrer med navnet, er standardnummeret. D
vises med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når d
velger et navn fra kontaktlisten, for eksempel for å ringe, brukes 
standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at valgt minne er Telefon eller Telefon og SIM.

2. Trykk  i standby-modus.

3. Bla til navnet du vil legge til et nummer eller tekstelement for, og trykk 
Detaljer.

4. Trykk Valg, og velg Legg til nummer, Legg til detalj eller Endre type.

• Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du Legg til nummer og e
nummertype. Skriv nummeret, og trykk OK for å lagre det.

• Hvis du vil legge til et tekstelement, velger du Legg til detalj og en teks
for eksempel E-postadresse. Hvis du vil sette inn et spesialtegn, trykk

.

• Hvis du vil endre typen valgt nummer og tekstelement, velger du Endr
og ønsket type. 

5. Trykk Tilbake og deretter Avslutt for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer
Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk Detaljer. Bla til numm
du vil angi som standardnummer. Trykk Valg og velg Standardnummer.
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Legge til et bilde til et lagret navn og nummer
Du kan legge et bilde til et navn eller nummer som er lagret i telefonminnet. Bildet 

e til, 

r.
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, vises 

Slett 

r, 
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vises når du mottar et anrop fra det angitte telefonnummeret.

Trykk  i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) du vil knytte et bild
og trykk Detaljer. Trykk Valg og velg Legg til bilde. Listen over mapper i 
Galleri-menyen vises. Bla til ønsket bilde, trykk Valg og velg Lagre i kontakte

Søke etter et navn i Kontakter
1. Trykk Meny i standby-modus og velg Kontakter og Søk. ELLER: Trykk  

standby-modus.

2. Tast eventuelt inn den første bokstaven i det ønskede navnet.

3. Bla til ønsket navn og trykk Detaljer. Hvis navnet er lagret på SIM-kortet
symbolet  øverst i displayet.

4. Bla gjennom telefonnumrene og tekstelementene som er lagt til navnet.

Slette kontakter
Trykk Meny i standby-modus og velg Kontakter og Slett. Velg En og en eller 
alle.

Når du sletter et navn og et nummer, sletter du også tilleggsnumre, 
tekstelementer og bilder tilknyttet disse. Når du sletter et bilde fra Kontakte
slettes det ikke fra Galleri-menyen.
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Slette et nummer, tekstelement eller bilde som er lagt til et navn
Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn (og nummer) og trykk Detaljer. Bla 
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tning. 
. Velg 
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til nummeret, tekstelementet eller bildet du vil slette, trykk Valg, velg den ak
funksjonen og trykk OK.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement
Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk Detaljer. Bla til ønske
navn, nummer eller tekstelement, og trykk Valg. Velg ønsket funksjon, for 
eksempel Rediger detalj hvis du vil redigere et tekstelement.

Kopiere kontakter
Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omven
Tekstelementer eller bilder som er lagret i telefonen, vil ikke bli kopiert til 
SIM-kortet.

Trykk Meny i standby-modus og velg Kontakter og Kopier. Velg kopieringsre
Velg En og en, Alle eller Standardnumre (vises når du kopierer fra telefonen)
om du vil beholde de opprinnelige navnene og numrene (Behold original) ell
slette dem (Flytt original).

Andre funksjoner relatert til kontaktlisten
Hvis du vil ha tilgang til de følgende funksjonene, trykker du Meny i 
standby-modus og velger Kontakter. Velg

• Infonumre for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hv
er tilgjengelige på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
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• Tjenestenumre for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis de er 
tilgjengelige på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
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• Mine numre for å vise telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, hvis 
tillates av kortet.

• Ringegrupper for å ordne navnene og telefonnumrene lagret i 
Kontakter-menyen, i ringegrupper. For hver gruppe kan du velge en ringe
og en logo som vises når du mottar et anrop fra et identifisert telefonnum
den angitte gruppen.

Du kan velge mellom følgende funksjoner: Gruppenavn, Grupperingeton
Gruppelogo, Gruppemedlemmer. 

Hvis du valgte Gruppemedlemmer, trykker du Legg til (eller trykker Valg
velger Legg til kontakt) for å legge til et navn i gruppen. Hvis du vil slette
navn fra gruppen, trykker du Valg og velger Fjern kontakt. 

Se også Varsling for i Toneinnstillinger på side 64.

Hurtigvalg
Du kan angi at tastene  til  skal fungere som hurtigtaster. Hvis du vil
med hurtigoppringing, kan du se side 27.

Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast
Trykk Meny i standby-modus og velg Kontakter og Hurtigvalg. Bla til ønsket
og trykk Tildel. Trykk Søk og velg navnet og nummeret du vil tilordne den va
tasten.

Hvis et telefonnummer allerede er tilordnet tasten, kan du vise eller endre 
nummeret, eller slette tilordningen, ved å trykke Valg og velge ønsket funks
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Visittkort
Du kan sende eller motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort.

 
 trykk 
elding 

er OK.

 

e 
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Hvis du vil sende et visittkort til en kompatibel telefon eller annen enhet som
støtter vCard-standarden: Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn og
Detaljer. Trykk Valg og velg Send visittkort. Velg Via infrarød eller Via tekstm
(nettverkstjeneste).

Når du mottar et visittkort, trykker du Vis og Lagre for å lagre visittkortet i 
telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du Avslutt og derett

■ Innstillinger (Meny 4)
I denne menyen kan du endre forskjellige innstillinger for telefonen. 
Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige 
verdiene.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Innstillinger.

Profiler
Telefonen har flere innstillingsgrupper, såkalte "profiler", som du kan tilpass
lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Innstillinger og Profiler.

1. Velg en profil du vil aktivere og endre innstillingene for.

2. Velg Aktiver, Tilpass eller Tidsbestemt.
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• Velg Aktiver for å aktivere den valgte profilen.

• Hvis du vil aktivere profilen i en bestemt tidsperiode, velger du Tidsbestemt 
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 og 
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og angir sluttiden. Når tiden utløper, aktiveres den forrige profilen so
var tidsbestemt.

• Hvis du vil endre profilinnstillingene, velger du Tilpass. Velg innstilling
vil endre, og utfør endringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du se 
Toneinnstillinger på side 64. Med Profilnavn kan du gi nytt navn til de
valgte profilen. Profilen Generell kan ikke gis nytt navn.

Navnet på den gjeldende aktive profilen vises i standby-modus, unntatt når
Generell-profilen er aktiv. Hvis profilen er tidsbestemt, vises  foran navn

Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/
på-tasten  og velger profilen du vil aktivere.

Toneinnstillinger
Du kan endre tone- og vibreringsinnstillingene for den profilen som er valgt
samme innstillingene finner du også i Profiler-menyen. Se side 63.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Innstillinger og Toneinnstillinger. Velg

• Anropsvarsling hvis du vil velge hvordan telefonen varsler deg om 
innkommende samtaler. Alternativene er Ring, Stigende, Ett ring, Ett pip
Ikke ring.
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• Ringetone for å velge hvilken tone som skal høres når du mottar et taleanrop. 
Hvis du vil velge en ringetone i Galleri-menyen, velger du Åpne Galleri.
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Et lydklipp som er spilt inn med funksjonen Taleopptaker (se side 82), ka
angis som ringetone.

• Ringevolum for å velge volumnivå for ringetoner og meldingsvarselstone

• Vibrerende varsling for å angi at telefonen skal vibrere når du mottar et 
taleanrop eller en melding. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefon
koblet til en lader, bordlader eller et bilmonteringssett.

• Varseltone for melding for å velge tonen som skal ringe når du mottar en
melding. Hvis du vil velge tonen fra ringetonelisten, velger du Ringetone
ønsket tone.

• Tastevolum for å velge volumet for tastaturtoner.

• Varseltoner for å angi at telefonen skal gi en varseltone, for eksempel nå
batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.

• Varsling for for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonn
som tilhører en bestemt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller Alle
og trykk Merk. Se også Ringegrupper-innstillingen i Kontakter-menyen.

Når Anropsvarsling er satt til Ikke ring, og Varseltone for melding er satt til I
tone, vises  i standby-modus.

Legge til nye toner i telefonen
Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha inform
om tilgjengelighet av toner via tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger
(MMS) eller web-lesertjeneste. Tonene lagres i Galleri-menyen.
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Display-innstillinger 
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg 
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Innstillinger og Display-innstillinger. Velg
• Bakgrunnsbilde for å angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når 

telefonen er i standby-modus.
Du finner bakgrunnsbildene i Galleri-menyen. Du kan lagre nye bilder fra
eksempel multimediemeldinger. Bilder som tas med telefonens kamera, 
også brukes som bakgrunnsbilde.
Slik angir du et bilde som bakgrunnsbilde: 
• Hvis du vil velge bakgrunnsbilde for første gang eller for å endre bilde

velger du Velg bakg.bilde. Bla til ønsket mappe, trykk Åpne og bla til ø
bilde. Trykk Valg og velg Som bakgr.bilde.

• Hvis du tidligere har brukt bakgrunnsbildet, men deretter har valgt Av
velger du På.

• Fargeskjemaer for å velge farge for noen deler av telefondisplayet, for 
eksempel indikatoren for signalstyrke.

• Operatørlogo for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoe
er lagret i telefonen. Hvis det ikke er noen operatørlogo tilgjengelig i tele
er denne funksjonen nedtonet.
Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du v
mer om tilgjengeligheten av operatørlogoer.

• Tidsavbrudd skjermsparer for å velge hvor lang tid det skal gå før 
skjermspareren aktiveres. Skjermsparer er en strømsparingsfunksjon som
aktiveres hvis telefonen ikke brukes i løpet av en viss tid i standby-modu
Du kan deaktivere skjermspareren ved å trykke en tast.
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• Lysstyrke for display hvis du vil endre lysstyrken. Trykk  eller  for å redusere 
eller øke nivået, og trykk OK for å godta det.
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• Menyvisning hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen.
du velger Liste, vises menyene som en liste. Hvis du velger Rutenett, vise
menyene som et rutenett. I rutenettvisningen vises menynavnet øverst i
displayet.

Tids- og datoinnstillinger
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Innstillinger og Tids- og datoinnstillinger. Velg

• Klokke for å stille klokken, vise (eller skjule) klokkeslettet i standby-modu
velge 12-timers eller 24-timers klokkeformat, samt tidssone. Hvis batter
fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken p

Klokkeinnstillingene fungerer for flere funksjoner, for eksempel Melding
Anropslogg, Klokkealarm og Kalender.

• Dato for å vise (eller skjule) datoen i standby-format, angi dato eller velg
datoformat eller datoskiller. Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en le
periode, må du kanskje angi datoen på nytt.

• Autooppdatering av dato og tid for å stille inn telefonen til å oppdatere 
klokkeslett og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone 
(nettverkstjeneste).

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet d
angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene.
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Personlige snarveier
Du kan velge funksjonen for høyre valgtast vist i standby-modus og funksjonene 

eller 

0) på 

 

il en 
il 
rt og 

ten. 

ød 

nhet, 
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("personlige snarveier") som kan åpnes ved å trykke Gå til i standby-modus 
ved å gå inn i menyen Gå til.

Se også Standby-modus og display-indikatorer på side 18 og Gå til (Meny 1
side 100.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Innstillinger og Personlige snarveier. Velg

• Høyre valgtast hvis du vil velge funksjonen for høyre valgtast.

• Foreta valg for Gå til hvis du vil velge funksjonene for snarveilisten. Bla t
funksjon og trykk Merk for å legge den til i listen. Trykk Opphev hvis du v
fjerne en funksjon fra listen. Hvis du vil lagre endringene, trykker du Utfø
Ja.

• Organiser valg for Gå til hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i lis
Bla til ønsket funksjon, trykk Flytt og velg hvor du vil flytte funksjonen.

Tilkobling
I denne menyen kan du koble telefonen til en kompatibel enhet via en infrar
tilkobling, og definere når telefonen skal kobles til (E)GPRS-nettverket.

Infrarød
Telefonen har en infrarød port for tilkobling til en annen IrDA-kompatibel e
for eksempel for sending av visittkort eller kalendernotater.
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Slik aktiverer du den infrarøde porten: Trykk Meny i standby-modus, og velg 
Innstillinger, Tilkobling og Infrarød.
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Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikk
forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via IR
• Pass på at de infrarøde portene på telefonen og den andre enheten peke

hverandre, og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mell
to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn
meter.

• For å motta data må du aktivere den infrarøde porten ved å åpne denne 
menyen. Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter, avbry
forbindelsen og må startes på nytt.

• Hvis du vil sende data fra telefonen, velger du funksjonen du vil sende da
over infrarød tilkobling. 

Sjekke status for infrarød tilkobling
• Hvis  vises kontinuerlig, er infrarød tilkobling aktivert, og telefonen e

til å sende eller motta data via den infrarøde porten.

• Hvis  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre 
enheten, eller at forbindelsen er brutt.

GPRS
I denne menyen kan du angi når telefonen skal kobles til (E)GPRS-nettverke
(nettverkstjeneste). Hvis du vil ha generell informasjon om (E)GPRS-tjeneste
du se side 15.
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Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg 
Innstillinger, Tilkobling og GPRS. 
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Velg GPRS-tilkobling og Alltid tilkoblet eller Ved behov. 
• Hvis du velger Alltid tilkoblet, registreres telefonen automatisk til et 

(E)GPRS-nettverk når du slår den på, hvis (E)GPRS-nettverket er tilgjeng
der du er.
Hvis du velger Ved behov, registreres og kobles telefonen til 
(E)GPRS-nettverket bare hvis du bruker en funksjon som krever 
(E)GPRS-tjenesten. I dette tilfellet kan det ta lenger tid å opprette forbin
enn når Alltid tilkoblet er valgt.

GPRS-indikatorer
Når den valgte (E)GPRS-tilkoblingsmodusen er Alltid tilkoblet og 
(E)GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises  på displayet.

Når du starter en funksjon som bruker (E)GPRS-tjenesten, kobles telefonen 
(E)GPRS-nettverket,  vises og dataoverføring er mulig.

Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop, under e
(E)GPRS-tilkobling, vises  for å angi at tilkoblingen er satt på venting. Tele
prøver å gjenopprette tilkoblingen etter anropet.

Anropsinnstillinger
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Innstillinger og Anropsinnstillinger. Velg
• Viderekobling for å viderekoble innkommende anrop til talepostboks elle

annet telefonnummer (nettverkstjeneste). Viderekoblingsalternativer so
støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.
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Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge Viderekoble 
hvis opptatt for å viderekoble taleanrop når nummeret er opptatt eller du 
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avviser et innkommende anrop. Slå viderekoblingsalternativet på (Aktive
av (Deaktiver), eller sjekk om alternativet er aktivert (Sjekk status).
• Hvis du valgte Aktiver, må du velge hvor samtalene skal kobles videre 

noen viderekoblingsalternativer kan du også velge hvor lang tid det s
før anropet viderekobles.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når samtaler 
viderekoblet, vises  i standby-modus.

• Automatisk volumkontroll og På hvis du vil angi at telefonen automatisk
holde volumet i ørestykket på det nivået du velger med  eller  under et 
Hvis det for eksempel er støyende omgivelser, øker telefonen volumet.

• Valgfri svartast og På hvis du vil svare på et innkommende anrop ved å tr
kort på en valgfri tast, unntatt på/av-tasten , valgtastene og .

• Gjenta automatisk for å stille inn telefonen til å gjøre opptil ti forsøk på 
forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.

• Hurtigvalg og På hvis du vil ringe navnene og telefonnumrene som er tilk
hurtigoppringingstastene  til  ved å trykke og holde nede tilsvare
tast.

• Samtale venter og Aktiver for å be nettverket varsle deg når du mottar e
anrop under en samtale (nettverkstjeneste).

• Sammendrag etter samtale og På for å angi at telefonen raskt skal vise 
varigheten av siste samtale.
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• Send anrops-ID for å vise (Ja) ditt telefonnummer til personen du ringer til, 
eller for å skjule det (Nei). Hvis du velger Forvalgt, brukes innstillingen du har 
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avtalt med tjenesteleverandøren. Dette er en nettverkstjeneste.

• Linje for utgående anrop for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående sa
(nettverkstjeneste). Du kan svare på anrop på begge linjer uavhengig av h
linje du har valgt.

Hvis du velger Linje 2 og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, ka
ikke ringe. Når linje 2 er valgt, vises 2 i standby-modus.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge altern
Lås linje.

Telefoninnstillinger
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Innstillinger og Telefoninnstillinger. Velg

• Telefonspråk for å velge språk for displayteksten. Hvis du velger Automa
velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

• Minnestatus for å vise den totale mengden ledig og brukt delt minne og 
mengden minne som brukes av forskjellige funksjoner.

• Automatisk tastelås for å angi at tastaturet skal låses automatisk etter e
tid når telefonen er i standby-modus. Se også Tastaturlås på side 29.

Hvis du vil aktivere den automatiske tastelåsen, velger du På og angir hvo
tid det skal gå før tastaturet låses. Hvis du vil deaktivere den automatisk
tastaturlåsen, velger du Av. 
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Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret 
som er programmert i telefonen (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt 

 etter 

lger 

e 

 ditt. 

odus 

 som 

s på.
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nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først
at du har tastet inn det siste sifferet.

• Vis celleinfo for å angi at telefonen skal indikere når den brukes i et 
mobiltelefonnettverk som er basert på MCN 
(mikromobiltelefonnett)-teknologi (nettverkstjeneste).

• Velkomstmelding for å definere en melding som vises en kort stund når 
telefonen blir slått på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du Valg og ve
Lagre.

• Valg av nettverk for å angi at telefonen automatisk skal velge et av 
mobilnettverkene som er tilgjengelige i området (Automatisk), eller velg
ønsket nettverk fra en liste (Manuelt).

Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket
Hvis Ingen tilgang vises, må du velge et annet nettverk.

Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk m
eller setter et annet SIM-kort i telefonen.

• Bekreft SIM-tjenesteaktivitet og Ja for å angi at telefonen skal vise 
bekreftelsesmeldinger når du bruker SIM-korttjenester.

• Aktivering av hjelpetekster for å angi at telefonen skal vise hjelpetekster
veileder deg i bruken av menyfunksjonene.

• Oppstarttone for å angi at telefonen skal spille en tone når telefonen slå
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Innstillinger for ekstrautstyr
Du kan definere innstillingene som telefonen skal bruke som standard når den er 
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koblet til kompatibelt ekstrautstyr.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Innstillinger og Innstillinger for ekstrautstyr.

Velg ønsket ekstrautstyr, for eksempel Hodetelefon eller Håndfri. Avhengig 
ekstrautstyret kan du velge noen av følgende funksjoner:

• Standardprofil for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du
kobler det valgte ekstrautstyret til telefonen.

• Automatisk svar for å angi at telefonen automatisk skal svare på et 
innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis Anropsvarsling er satt til E
eller Ikke ring, kan ikke automatisk svar brukes.

• Belysning for at lysene skal være på permanent (På) eller være på i 15 sek
etter et tastetrykk (Automatisk).

• Tenningsføler og På for å angi at telefonen automatisk skal slå seg av om
20 sekunder etter at tenningen i bilen er slått av. Denne funksjonen vise
telefonen er eller har vært koblet til det komplette bilmonteringssettet.

• Bruk teksttelefon og Ja hvis du vil bruke innstillingene for teksttelefon i 
for innstillingene for hodetelefon eller slyngesett med en teksttelefon.

Indikatorer for ekstrautstyr i standby-modus
Når kompatibelt ekstrautstyr er koblet til telefonen, vises tilsvarende indikat
eksempel  eller ) i standby-modus.
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Sikkerhetsinnstillinger
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg 
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den.
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Innstillinger og Sikkerhetsinnstillinger.
Merk: Når sikkerhetsfunksjoner, som begrenser samtaler, er i bruk (sperring
taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan r
bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 911, 112 eller et annet
offisielt nødnummer).

Velg

• PIN-kontroll hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefone
på. Noen SIM-kort tillater ikke at denne innstillingen blir endret.

• Anropssperring for å begrense anropene som kan utføres eller mottas me
telefonen (nettverkstjeneste).

• Tillatte numre for å begrense anrop og tekstmeldinger fra telefonen til v
telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet 
(nettverkstjeneste).

Når tillatte numre er på, kan (E)GPRS-tilkoblinger bare brukes til å sende
tekstmeldinger. Mottakerens telefonnummer og meldingssenternummer
være med i listen over tillatte numre.

• Lukket brukergruppe for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, o
kan ringe til deg (nettverkstjeneste). Når du bruker en lukket brukergrup
vises gruppenummeret og  i standby-modus.

• Sikkerhetsnivå for å definere når telefonen skal spørre etter sikkerhetsko

Hvis du velger Telefon, spør telefonen etter sikkerhetskoden når et nytt 
SIM-kort settes inn i telefonen.
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Hvis du velger Minne, blir du bedt om sikkerhetskoden når minnet som brukes, 
er SIM-kort, og du vil bytte minne til Telefon eller Telefon og SIM eller du vil 

anrop, 
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st.. 
 

en. 
an føre 

lse av 
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kopiere navn og numre fra en kontaktliste til en annen.

Når du endrer denne innstillingen, slettes numrene i menyene Ubesvarte 
Mottatte anrop og Oppringte numre.

• Tilgangskoder hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode elle
sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger
Du kan tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene

Trykk Meny i standby-modus og velg Innstillinger og Gjenopprett fabrikkinn
Tast inn sikkerhetskoden og trykk OK. Merk at denne funksjonen ikke sletter
informasjonen du har lagret eller lastet ned til telefonen.

■ Galleri (Meny 5)
I denne menyen kan du administrere grafikk, bilder, innspillinger og 
toner som du har lagret fra for eksempel multimediemeldinger. 
Disse filene er ordnet i mapper.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjon
Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det k
til forstyrrelser eller fare.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskytte
innhold du har hentet til telefonen. Et innholdselement, for eksempel en 
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ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse bruksregler, for eksempel antall ganger 
det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen 
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for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat ell
sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnø
Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du he
dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Galleriet bruker delt minne. Se side 14.

1. Trykk Meny og velg Galleri. Listen over alternativer vises.

2. Velg Vis mapper for å åpne listen over mapper.

Andre alternativer er:

• Legg til mappe, Slett mappe, Endre navn: Du kan legge til en ny mapp
slette eller gi nytt navn til mappen du valgte. De forhåndsangitte ma
kan ikke slettes eller gis nytt navn.

• Aktiv.nøkkelliste: Du kan vise listen over tilgjengelige aktiveringsnøkl
til ønsket fil og trykk Valg. Velg Detaljer for å vise aktiveringsnøklene

• Gallerinedlastinger: Du kan laste ned bilder og toner (nettverkstjenes
Laste ned innhold og programmer på side 15. 

3. Når du skal åpne en mappe, blar du til den ønskede mappen og trykker Å
Filene i mappen vises. 

Ved å trykke Valg får du tilgang til noen av funksjonene som er beskrevet
Alternativer for filene i galleriet på side 78.

4. Hvis du vil vise et bilde eller høre på en lyd, blar du til ønsket bilde- eller 
trykker Valg og velger Åpne. 



78

Alternativer for filene i galleriet
Når du har valgt eller åpnet en fil, kan du trykke Valg for å bruke følgende 
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funksjoner: Åpne, Slett, Send, Rediger bilde, Flytt, Endre navn, Som bakgr.bil
Som ringetone, Detaljer, Sorter, Aktiv.nøkkelliste. Velg

• Send for å sende filen som en multimediemelding eller via infrarød tilkob

• Rediger bilde hvis du vil legge til tekst, rammer og utklippsbilder i det va
bildet, eller du vil beskjære bildet. Trykk Valg og velg ønsket funksjon. 

Hvis du valgte Sett inn tekst, skriver du inn den ønskede teksten, trykker 
flytter teksten med blatastene. Hvis du trykker Valg, kan du velge stil, stø
og farge på skriften og rotere teksten. Hvis du vil bekrefte endringene, tr
du Valg og velger OK.

Hvis du valgte Sett inn ramme eller Sett inn utklipp, bla til ønsket bilde, t
Valg og velg Sett inn. Flytt det innsatte bildet med blatastene, og trykk O

Hvis du vil lagre det endrede bildet i GIF-format, trykker du Valg, velger L
redigerer navnet på bildet, trykker OK og velger den ønskede mappen.

• Detaljer for å vise for eksempel størrelsen på filen.

• Sorter hvis du vil sortere filene og mappene etter navn, dato, format elle
størrelse.

• Aktiv.nøkkelliste for å oppdatere aktiveringsnøkkelen for den valgte filen
alternativet vises bare hvis aktiveringsnøkkelen til filen kan oppdateres.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller 
videresende enkelte bilder, ringetoner eller annet innhold.
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■ Media (Meny 6)
Fra denne menyen kan du bruke det innebygde kameraet i 
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telefonen, FM-radioen og taleopptakeren.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Media.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i 
Media-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefo
hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kamera
Du kan ta bilder med det innebygde kameraet i telefonen. Kameralinsen er p
baksiden av telefonen. Bildene lagres i JPEG-format i det delte minnet. Se si

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Media og Kamera.

Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om fotografering. Ikke bruk den
funksjonen på en ulovlig måte.

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du slette gamle bild
eller andre filer i Galleri-menyen.

Ta et bilde
1. I Kamera-menyen velger du kameramodusen Standardfoto, Portrettfoto

Nattmodus. Velg

• Portrettfoto hvis du vil knytte fotografiet til et navn eller telefonnum
som er lagret i kontaktlisten.
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• Nattmodus hvis belysningen er for svak til å ta bilder.

Tips: Hvis du vil aktivere kameraet raskt i standby-modus, trykker du .
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2. Bruk displayet som søker.

Tips: Hvis du vil skifte kameramodus raskt, trykker du og holder in
eller  når det levende bildet vises i displayet.

3. Ta et bilde ved å trykke Ta bilde. Bildet lagres i mappen Bilder på 
Galleri-menyen.

4. Velg Tilbake for å ta et nytt bilde, eller trykk Valg hvis du for eksempel vi
zoome, slette eller gi nytt navn til bildet, sende det i en multimediemeldi
eller knytte det til et navn eller telefonnummer i kontaktlisten.

Tips: Du kan angi at kameraet automatisk skal ta et bilde etter ti sek
I Kamera-menyen velger du Selvutløser og ønsket kameramodus. Try
Start. Mens selvutløseren er i gang, høres et lydsignal.

Justere kamerainnstillingene
I Kamera-menyen velger du Innstillinger og

• Bildekvalitet for å velge hvor mye et bilde skal komprimeres når telefone
lagrer det. Velg Høy, Normal eller Grunnleggende. Høy gir den beste 
bildekvaliteten, men bruker mer minne.

• Kameralyder for å slå lukker- og selvutløserlydene på eller av.

• Standardtittel for å definere et standardnavn for bilder. Hvis du vil bruke
forhåndsdefinerte tittelen, velger du Automatisk. Hvis du vil definere din
tittel, velger du Min tittel.
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Radio
Du kan lytte til FM-radioen i telefonen via den innebygde høyttaleren, 

leren, 

r eller 
ser for 
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musikkstasjonen DT-1 eller kompatible hodetelefoner. Når du bruker høytta
må du ha hodetelefonen plugget i telefonen. Ledningen til hodetelefonen 
fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Du kan ringe eller besvare et anrop mens du hører på radioen. Hvis du sende
mottar data over en (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, kan det gi forstyrrel
radioen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Media og Radio.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning
radiostasjonen har i ditt område.

1. Du slår på radioen ved å trykke Meny i standby-modus og velge Media o
Radio.

2. Hvis du allerede har lagret radiokanaler, blar du til kanalen du vil lytte ti
velger minneplasseringen til kanalen ved å trykke tilsvarende tast (  t

).

Hvis de kompatible hodetelefonene du bruker, har en tast, kan du bla gje
de lagrede kanalene ved å trykke denne tasten.

3. Du slår av radioen ved å trykke Valg og velge Slå av i Radio-menyen. ELL
Trykk og hold inne  i hvilken som helst funksjon eller i standby-modu
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Stille inn og lagre en radiokanal
Når radioen er på, kan du søke etter en radiokanal på følgende måter i 
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senere.
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Radio-menyen, og deretter lagre den ønskede kanalen til senere bruk:

• Automatisk søk: Trykk og hold inne  eller  for å starte søket. Søkinge
stopper når radioen finner en kanal. ELLER: Trykk Valg, velg Automatisk 
og trykk  eller  for å starte søket.

• Manuelt søk: Trykk Valg og velg Manuell søking, eller trykk . Trykk 
 for å bla gjennom radiofrekvensene, eller trykk og hold inne en av dis

tastene for raskt å søke etter en kanal.

• Taste inn en frekvens: Trykk Valg og velg Angi frekvens, eller trykk . Ta
frekvensen til kanalen du vil lytte til, og trykk OK.

Slik lagrer du kanalen: Trykk Valg og velg Lagre kanal. 

Andre alternativer relatert til radioen
Hvis du trykker Valg i Radio-menyen, får du også tilgang til følgende funksj
Slette kanal, Endre navn, Høyttaler / Hodetelefon eller Monolyd / Stereolyd.

Velg Endre navn hvis du vil endre navn på en kanal. Velg Høyttaler (eller 
Hodetelefon) hvis du vil lytte til radioen via høyttaler (eller hodetelefon).

Taleopptaker
Du kan spille inn for eksempel et navn og telefonnummer og skrive det ned 

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Media og Taleopptaker.
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Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke 
bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

nn 

linger, 

ler via 

 

elefon, 
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• Du starter opptaket ved å velge Spill inn (eller trykke Valg og velge Spill i
under et anrop). Hold telefonen i normal posisjon ved øret. 

Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du Stopp. Innspillingen lagres i 
mappen Innspillinger på Galleri-menyen.

• Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du Gjenta siste.

• Hvis du vil lytte til eller administrere tidligere innspillinger, velger du 
Innspillingsliste. Listen over mapper i Galleri-menyen vises. Åpne Innspil
trykk Valg og velg den funksjonen du vil bruke.

• Hvis du vil sende den nyeste innspillingen som en multimediemelding el
infrarød tilkobling til en kompatibel telefon, kan du velge Send.

■ Organiserer (Meny 7)
I denne menyen kan du bruke den innebygde klokkealarmen, 
kalenderen og kalkulatoren i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Organiserer.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i 
Organiserer-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobilt
eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.
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Klokkealarm
Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt.
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Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Organiserer og Klokkealarm.

Hvis du vil angi en alarm, velger du Alarmtid og På, taster inn alarmtiden og
trykker OK. Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du På.

Hvis du vil angi en tone for alarmen, velger du Alarmtone og ønsket tone. Du
også velge radioen som alarmtone.

Når klokkealarmen er på, vises  i standby-modus.

Når alarmtiden utløper
Telefonen gir en varseltone, og Alarm! og gjeldende klokkeslett blinker på 
displayet. Trykk Stopp for å stanse alarmen. Hvis du lar alarmen gå i ett min
eller trykker Slumre, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den begynne

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og 
alarmtonen starter. Hvis du trykker Stopp, blir du spurt om du vil aktivere telefonen f
samtaler, Slå på telefonen?. Trykk Nei for å slå telefonen av eller Ja for å ringe og mot
anrop.

Merk: Ikke trykk Ja hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det ka
til forstyrrelser eller fare.

Kalender
Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du 
møter og fødselsdager. Kalenderen bruker delt minne. Se side 14.
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Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg 
Organiserer og Kalender. Månedsvisningen vises. Du kan bla gjennom dagene, 
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ukene og månedene med blatastene.
Tips: Hvis du vil åpne kalenderen raskt i standby-modus, trykker du 

Bruke de forskjellige kalendervisningene
• Månedsvisning: Denne visningen viser ukene i en måned. Gjeldende dag

merkes med en ramme rundt. Hvis det er notater for dagen, vises dagen m
fet ramme. Hvis du vil vise notatene som er angitt for en dag ("dagvisnin
blar du til ønsket dag, trykker Valg og velger Dagsnotater.
Hvis du trykker Valg, får du også tilgang til følgende funksjoner. Ukesvis
Lag notat, Velg dato, Innstillinger. Velg
• Innstillinger for å angi dato og klokkeslett eller for å velge format, skil

(for eksempel - ) eller første dag i uken (Uken begynner). Med Autosle
kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter e
bestemt tidsrom.

• Dagvisning: Denne visningen viser notatene for den valgte dagen. Du ka
gjennom notatene ved å trykke  eller  og gjennom dagene ved å tryk
eller . Trykk Valg og velg Vis for å åpne det valgte notatet ("notatvisning

Hvis du trykker Valg, får du også tilgang til følgende funksjoner. Lag nota
Slett, Rediger, Flytt, Gjenta, Velg dato, Send notat, Kopier, Innstillinger. V
• Gjenta for å velge intervallet for gjentakelse av notatet.

• Notatvisning: Denne visningen viser notatet du åpnet i dagvisningen.
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Du kan trykke Valg for følgende funksjoner: Rediger, Slett, Flytt, Gjenta, Send 
notat, Kopier, Innstillinger.
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Lage et kalendernotat
Du kan opprette et nytt notat i måneds-, uke- eller dagvisningen.

I måneds- eller ukevisningen blar du til ønsket dag, trykker Valg og velger La
notat. I dagvisningen trykker du Valg og velger Lag notat.
Velg en av disse notattypene:   Møte,   Ring til,   Bursdag,   Mem
Huskelapp.

Lage et notat og lagre det. Hvis du for eksempel vil lagre et notat for et møt
en alarm, gjør du følgende:

Skriv emnet for møtet, trykk Valg og velg Lagre. Skriv inn stedet, trykk Valg o
Lagre. Angi starttiden og trykk OK. Angi sluttiden og trykk OK. Hvis du vil an
alarmtidspunkt for notatet, velger du Med tone eller Lydløs (ingen alarmton
angir alarmtidspunktet.

Når telefonen gir alarm for et notat
Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Når et ring til-notat  vises, ka
ringe nummeret ved å trykke . 

Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du Vis. Hvis du trykker 
Slumrenår notatet vises, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den forts

Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du Avslutt.
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Kalkulator
Telefonen inneholder en kalkulator som også kan brukes til omtrentlige 

 

esielt i 
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valutaomregninger.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus, og velg
Organiserer og Kalkulator.
Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, sp
lange divisjoner.

1. Skriv det første tallet i utregningen. Trykk  for et desimaltegn.

2. Trykk Valg og velg Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratr
eller Endre fortegn. ELLER: Trykk  én gang for å addere, to ganger for
subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

3. Skriv det andre tallet hvis det er nødvendig i utregningen.

4. Totalsummen får du ved å trykke Valg og velge Er lik.

5. Trykk og hold Bakover for en ny utregning.

Regne om valuta
1. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du Valg og velger Vekslingskurs. V

av de tilgjengelige omregningsalternativene. Tast inn vekslingskursen (tr
 for desimaltegn) og trykk OK.

2. Hvis du vil gjøre omregningen, taster du inn ønsket beløp, trykker Valg o
velger I egen valuta eller I annen valuta.

Tips: Hvis du vil regne om valuta i standby-modus, taster du inn belø
trykker Valg og velger I egen valuta eller I annen valuta.
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■ Programmer (Meny 8)
I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-spill 
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og-programmer som er installert i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Programmer.

Telefonen støtter Java 2 Micro Edition (J2METM), som er en versjon av 
Java-teknologi som er spesielt designet for små forbrukerelektronikkproduk

For å kunne bruke et Java-program må du først overføre det til telefonen. 
Java-programmer bruker delt minne. Se side 14.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i 
Programmer-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobilt
eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Spill
I denne menyen kan du spille Java-spillene som er installert i telefonen.
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Programmer og Spill.
Spillinnstillinger Velg Innstillinger for å angi lyd, lys og vibrering (Vibrering)
spillene. Når funksjonen Vibrerende varsling i Toneinnstillinger-menyen er a
vibrerer ikke telefonen selv om du slår på Vibrering.
Du starter et spill ved å velge Velg spill, bla til ønsket spill og trykke , elle
trykke Valg og velge Åpne. Du kan trykke Valg for de samme funksjonene so
Samling-menyen. Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp r
(slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).
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Du kan vise hvor mye minne som er tilgjengelig for spill, ved å velge Minne.
Hvis du vil laste ned et spill til telefonen, velger du Spillnedlastinger og ser Laste 

nde 

lert i 
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 at du 
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e 
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ned innhold og programmer på side 15. Når du laster ned et spill, kan det he
det blir lagret i menyen Samling i stedet for i menyen Spill.

Samling
I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-programmene som er instal
telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Programmer og Samling.

Du starter et program ved å velge Velg program. Bla til programmet eller gru
av programmer du vil bruke. Trykk Valg og velg Åpne, eller trykk , hvis du
starte programmet eller åpne programgruppen.

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik
kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programg
Du kan få tilgang til funksjonene nedenfor ved å trykke Valg i listen over 
programmer. Velg

• Slett for å slette det valgte programmet eller programgruppen fra telefo

• Web-tilgang hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programme
Bekreft først for å angi at telefonen skal be om tilgang, Tillatt for å tillat
tilgangen eller Ikke tillatt for ikke å tillate tilgang.
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• Oppdater versjon hvis du vil se etter en ny versjon av programmet hos en 
Internett-tjeneste (nettverkstjeneste).
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• Web-side for å få tilgang til en Internett-side tilknyttet programmet. De
alternativet vises bare hvis programmet inneholder Internett-adressen t
området.

• Koble til via for å angi at telefonen skal bruke bestemte tjenesteinnstillin
hvis programmet trenger dem. Telefonen bruker som standard 
tjenesteinnstillingene til leseren.

• Detaljer for å vise mer informasjon om programmet.

Laste ned et Java-program:
Du kan laste ned nye Java-programmer på følgende måter:
• I Samling-menyen velger du Prog.nedlastinger. Flere detaljer finner du u

Laste ned innhold og programmer på side 15.
• Trykk Meny i standby-modus og velg Tjenester for å få tilgang til en side

leseren som du kan laste ned ønsket Java-program fra.
• Bruk funksjonen Spillnedlastinger i Spill-menyen.
• Med Nokia Application Installer, som er inkludert i Nokia PC 

Suite-programvaren, kan du overføre nye programmer fra en kompatibe
telefonen.

Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører u
Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer f
områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved a
andre områder.
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Når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i 
Spill-menyen i stedet for i Samling-menyen.
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Sjekke minnestatusen
Hvis du vil sjekke mengden minne som er tilgjengelig for Java-spill, velger d
Minne i Samling-menyen.

■ Tjenester (Meny 9)
Denne menyen inneholder en leser du kan bruke til å få tilgang til 
forskjellige tjenester. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte 
værmeldinger, nyheter eller flytider.
Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg
Tjenester.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjon
Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det k
til forstyrrelser eller fare.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon
tilgjengelighet, priser og tariffer for disse lesertjenestene. De vil også kunne
veiledning i hvordan tjenestene skal brukes.

Med telefonens flermodusleser kan du vise tjenester som bruker WML (Wire
Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) p
sidene sine.
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Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester
1. Lagre innstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se 

. Se 
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 med 
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Lagre.
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side 92.

2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side 94.

3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side 95.

4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten
side 96.

Konfigurere telefonen for en lesertjeneste
Det kan være du kan få tjenesteinnstillingene som en konfigurasjonsmeldin
nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil b
Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller definere og redigere dem
Nokia PC Suite.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontak
nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten. 
Innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en melding
• Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du Valg og velger 

• Hvis du vil vise eller forkaste innstillingene du mottok, trykker du Valg og
velger Vis eller Forkast.
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Angi tjenesteinnstillingene manuelt
1. I Tjenester-menyen velger du Innstillinger, Tilkoblingsinnstillinger og Aktive 
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tjenesteinnstillinger.

2. Bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk Aktiver. Et tilkoblingsset
samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

3. Velg Rediger aktive tjenesteinnst..

4. Velg innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henh
informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller 
tjenesteleverandøren.

Utseendeinnstillinger
1. Mens du blar, trykker du Valg og velger Andre valg og Utseendeinnst.. Du

også gå til Tjenester-menyen og velge Innstillinger og Utseendeinnstillin

2. Velg

• Tekstbryting for å definere om teksten fortsetter på neste linje hvis de
kan vises på én linje.

• Vis bilder for å vise eller skjule bildene på sider i leseren.

• Skriftstørrelse for å velge størrelsen på teksten på sider i leseren.

• Tegnkoding for å velge tegnsettet som telefonen skal bruke for å vise
lesersider som ikke inneholder den informasjonen, eller for å velge at
alltid skal brukes ved sending av en web-adresse til en kompatibel te
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Innstillinger for informasjonskapsler
Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler 
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(cookies).

En informasjonskapsel er data, for eksempel brukerinformasjonen din, som 
tjenesten lagrer i bufferminnet på telefonen. Informasjonskapslene slettes h
tømmer bufferminnet. Se side 98.

1. Mens du blar, kan du trykke Valg og velge Andre valg, Sikkerhet og Cook
kan også gå til Tjenester-menyen og velge Innstillinger, Sikkerhetsinnsti
og Cookies.

2. Velg Tillat eller Ikke tillat.

Opprette forbindelse til en lesertjeneste
1. Aktiver innstillingene for tjenesten du vil bruke.

I Tjenester-menyen velger du Innstillinger og Tilkoblingsinnstillinger. Ve
Aktive tjenesteinnstillinger, bla til ønsket tilkoblingssett og trykk Aktive

2. Opprett en tilkobling på en av følgende måter:

• Åpne startsiden, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren:
Tjenester-menyen velger du Hjem. ELLER: Trykk og hold inne  i 
standby-modus.

• Velg bokmerket for tjenesten. I Tjenester-menyen velger du Bokmerk
det ønskede bokmerket.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må d
aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
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• Skriv adressen til tjenesten. I Tjenester-menyen velger du Gå til adresse, 
skriver inn adressen (trykk  for spesialtegn) og trykker OK.

esten 
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Se på sidene for en tjeneste
Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjen
tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en
annen. Følg veiledningstekstene på displayet.

Hvis GPRS er valgt som databærer, kan du se GPRS på side 69 for informasjo
(E)GPRS-indikatorene som vises under tilkoblingen.

Bruke telefontastene mens du blar
• Bruk blatastene til å bla gjennom siden.

• Du kan velge et markert element ved å trykke .

• Hvis du vil skrive bokstaver og tegn, bruker du tastene  til . Hvis d
sette inn et spesialtegn, trykker du .

Alternativer mens du blar
Noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige når du surfer. Trykk Va
velg ønsket alternativ. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr and
alternativer.

Valgene er: Åpne, Hjem, Snarveier, Legg til bokmerke, Bokmerker (se side 97
ned koblinger, Lagre i mappe, Lagre bilde, Andre valg, Hent igjen, Avslutt (hv
vil avslutte tilkoblingen, kan du se side 96).

Velg

• Hjem hvis du vil gå tilbake til hjemmesiden til tjenesteleverandøren.
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• Snarveier for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke 
for siden.
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• Legg til bokmerke for å lagre den gjeldende siden som et bokmerke.

• Last ned koblinger for å vise listen over bokmerker for nedlasting av innh
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 2 under Laste ned innhold
programmer på side 15.

• Lagre bilde for å lagre det valgte bildet i Galleri-menyen.

• Andre valg for å vise en liste over andre tilgjengelige alternativer. Dette k
eksempel være Bruk detalj (hvis du for eksempel vil kopiere et telefonnum
fra siden), Gå til adresse, Tjenesteinnboks (se side 97), Utseendeinnst. (se
side 93), Sikkerhet (for sikkerhetsinformasjon og cookie-innstilling), Tøm
buffer (se side 98).

• Hent igjen for å laste siden på nytt og oppdatere den.

Koble fra en lesertjeneste
Hvis du vil avslutte surfingen og avslutte tilkoblingen, trykker du Valg, velge
Avslutt og, når Avslutte lesing? vises, trykker Ja. ELLER: Trykk og hold inne 

Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens bu
hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis d
forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever pa
(for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se Tømme bufferminnet på side
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Bokmerker
Slik bruker og håndterer du sideadressene du har lagret som bokmerker i 
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telefonminnet:

1. Mens du surfer, trykker du Valg og velger Bokmerker eller velger Bokmer
Tjenester-menyen.

2. Bla til ønsket bokmerke og trykk Valg.

3. Velg Gå til hvis du vil opprette en forbindelse til siden som er tilknyttet 
bokmerket. Du kan også for eksempel redigere eller slette bokmerket, sen
til en annen telefon, lagre det i ønsket mappe eller opprette et nytt bokm

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder s
ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenn
disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsre
for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke
Når du har mottatt et bokmerke som en konfigurasjonsmelding, trykker du V
velger Vis hvis du vil vise bokmerket, Lagre hvis vil legge det til i bokmerkeli
eller Forkast hvis du vil forkaste det.

Tjenesteinnboks
Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) fra 
tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). 

Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger: I Tjenester-meny
velger du Innstillinger, Innstillinger for tjenesteinnboks, Tjenestemeldinger o
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Slik angir du at telefonen automatisk skal hente innholdet som er angitt i 
tjenestemeldingen: I Tjenester-menyen velger du Innstillinger, Innstillinger for 
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tjenesteinnboks, Automatisk tilkobling og På.
Slik viser du en tjenestemelding:
1. Trykk Vis for å vise meldingen med én gang, eller trykk Avslutt for å vise 

senere i Tjenesteinnboks i Tjenester-menyen. ELLER: Mens du blar, trykke
Valg og velger Andre valg og Tjenesteinnboks.

2. Bla til ønsket melding og trykk Valg. Velg Hent hvis du vil hente innholde
er angitt i meldingen, Detaljer hvis du vil vise detaljene for tjenestemeld
eller Slett hvis du vil slette meldingen.

Tømme bufferminnet
I Tjenester-menyen velger du Tøm buffer. ELLER: Mens du blar, kan du trykk
og velge Andre valg og Tøm buffer.

Lesersikkerhet
Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksemp
banktjenester. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og mu
en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt 
tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul
Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. 
Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for funksjoner som krever 
lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er l
sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.
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I Tjenester-menyen velger du Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger og Innstillinger 
for sikkerhetsmodul. Velg

en.
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• Detaljer for sikkerhetsmodul for å vise tittel på sikkerhetsmodul, status, 
produsent og serienummer.

• Kontroll av modul-PIN og På for å angi at telefonen skal be om 
modul-PIN-koden når du bruker tjenester som tilbys av sikkerhetsmodul

• Endre modul-PIN for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av 
sikkerhetsmodulen.

Sertifikater
Telefonen støtter tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikate
brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra en tjenesteleverandø
Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i 
sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren f
informasjon og tilgjengelighet.

Når du bruker et serversertifikat, vises sikkerhetsindikatoren  under en 
tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen (identifise
IP-adresse i Rediger aktive tjenesteinnst.) er kryptert. Sikkerhetsindikatoren
imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren
(stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til 
tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen og innholdsserveren.
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■ Gå til (Meny 10)
I denne menyen kan du aktivere funksjonene du kan få tilgang til 
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ved å trykke Gå til i standby-modus.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk Meny i standby-modus og velg

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se Personlig
snarveier på side 68.

■ SIM-tjenester (Meny 11)
I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan 
SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får tilgang til i denne 
menyen. Denne menyen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet o
innholdet i menyen avhenger av de tilgjengelige tjenestene.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av 
SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si 
nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Du kan angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger som er sendt mello
telefonen og nettverket når du bruker en SIM-tjeneste. Velg alternativet Ja 
innstillingen Bekreft SIM-tjenesteaktivitet. Se side 73.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstme
(SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.
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6. Informasjon om batteriet
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■ Lade opp og lade ut
Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før d
oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbru
funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er er merkbart kortere enn normalt, er det
å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta ladere
kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én 
gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet
ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binde
penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelt
batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutn
polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.
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Hvis batteriet blir liggende på varme eller kalde steder, for eksempel i lukket bil om 
sommeren eller vinteren, vil det redusere både kapasitet og levetid for batteriet. Forsøk alltid 
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rier må 
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å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° C og 25° C (59° F og 77° F). Hvis ba
er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet
fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under 
frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batte
ikke kastes sammen med vanlig avfall.
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Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidr
gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.
• Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små 
• Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneho

mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
• Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige d

kan bli ødelagt.
• Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere leve

på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
• Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal tempe

kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
• Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innve

kretskort.
• Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
• Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig d
• Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente 

antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan 
medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt an
ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifise
servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med servi
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■ Trafikksikkerhet
Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg d
i passasjersetet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.
Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon
Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det e
forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.
Bruk bare telefonen i vanlig stilling.
Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og persone
har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid tele
holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller
magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret 
kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter
Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). 
elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere
Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjen
mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalin
i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technolog
Research. Personer som har pacemaker:
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• Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.

• Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
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• Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelse

• Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen m
gang.

Høreapparater
Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle opp
slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr
Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er
mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske u
for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har 
spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det
Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-

Kjøretøy
RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert elle
tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske 
blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), 
kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder di
kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøre

Merkede steder
Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.
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■ Områder med eksplosjonsfare
Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og 
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regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i 
personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor vik
er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre o
distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. D
for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalie
kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områ
hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metalls
alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy
Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kj
Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som
for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert o
fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med tele
deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjo
blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart t
utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. H
trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til al
skader.
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Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av 
mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være 
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ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse 
service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler
Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved a
bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funk
Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri sto
utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisins
nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte 
nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren

Slik ringer du nødnummeret:
1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontoller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig
telefonen.

2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtal
av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtale

3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 el
annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk -tasten.
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Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et 
nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av 
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mobiltelefontjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøya
som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på 
ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)
DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR 
RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert
den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) so
anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et 
omfattende sett retningslinjer som gir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen ge
Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige 
organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I 
retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikre på at in
utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific 
Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg
SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på
høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved de
høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefone
godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strøm
slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverk
nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.
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Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen etter testing for bruk direkte inntil øret, 
er 0,56 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i 
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ulike posisjoner, oppfyller de alle kravene i relevante internasjonale retningslinjer for
RF-stråling.

Dette produktet overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk
øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belte
eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde meta
produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt
gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som
tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene 
variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner 
SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com
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