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Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. L
användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT
Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där d
vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla 
händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand

STÖRNINGAR
Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras pre

STÄNG AV ENHETEN PÅ SJUKHUS
Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i nä
av medicinsk utrustning.

STÄNG AV ENHETEN I FLYGPLAN
Följ alla föreskrifter och regler. Trådlösa apparater kan orsaka störningar
flygplan.

STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER
Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle
kemikalier.

STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING
Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte telefonen under sprängning.
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ANVÄND ENHETEN PÅ RÄTT SÄTT
Använd bara i normal position, enligt produktdokumentationens anvisningar. 
Vidrör inte antennen i onödan.

ad 

ig 

nerna i 
r.

ryck på 
ill 
er dig. 
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KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificer
personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER
Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla 
produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET
Telefonen är inte vattenbeständig. Skydda den mot fukt.

SÄKERHETSKOPIOR
Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all vikt
information som du lagrat i telefonen.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktio
användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkte

NÖDSAMTAL
Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. T
Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och återgå t
startskärmen. Slå nödnumret och tryck sedan på Ring. Ange var du befinn
Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.
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■ Om enheten
Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, 

nät.

n, 
ller 

hetens 
liga i 
tören 
ktioner 
ingar 
la 

heten. 
 Denna 

bila 
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GSM 1800- och GSM 1900-nätet. Kontakta operatören om du vill veta mer om olika 

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt 
respekterar andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklocka
måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar e
fara.

■ Nättjänster
Innan du kan använda telefonen måste du ha ett avtal med en operatör. Många av en
funktioner är beroende av funktionerna i nätet. Nättjänsterna kanske inte är tillgäng
alla nät, eller så kan du vara tvungen att göra särskilda överenskommelser med opera
innan du kan använda nättjänsterna. Operatören kan behöva ge dig ytterligare instru
för hur de används, samt förklara vilka kostnader som gäller. En del nät har begränsn
som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte al
språkberoende tecken och tjänster.

Operatören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för en
I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också vara specialkonfigurerad.
konfiguration kan omfatta ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. 
Kontakta operatören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på 
TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som textmeddelanden, 
multimediameddelanden, chatt, e-post, kontakter med tillgänglighetsbevakning, mo
Internet-tjänster, nedladdning av innehåll och program samt fjärrsynkronisering med
Internet-servrar, kräver att nätet hanterar denna teknik.
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■ Delat minne
Följande funktioner i enheten kan dela minne. kontakter, textmeddelanden, 

er en 
r 
a SMS-
t 
nne. I 
ioner, 
ne 

 

erar 
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chattmeddelanden, SMS-e-post, röstmärken, kalender och noteringar. När du använd
eller flera av dessa funktioner, kan den tillgängliga mängden minne minskas vilket ge
mindre minne till andra funktioner som delar minne. Om du till exempel sparar mång
e-postmeddelanden, kan det kräva allt tillgängligt minne. Enheten visar eventuellt et
meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda en funktion som delar mi
så fall kan du behöva ta bort information eller poster innan du fortsätter. Vissa funkt
som kontakter, textmeddelanden, chatt och SMS-e-post, kan ha en egen mängd min
tilldelad, förutom det minne som delas med andra funktioner. 

■ Tilläggsprodukter
Praktiska regler för tillbehör och tilläggsprodukter.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn.

• När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden.

• Kontrollera regelbundet att alla tillbehör i din bil är korrekt installerade och fung
felfritt.

• Låt endast kvalificerad personal installera tillbehör.
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Allmän information
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■ Översikt av funktioner
Telefonen har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.e
kalender, klocka och alarm. Telefonen stöder även följande funktioner:

• Multimediameddelanden. Se Multimediameddelanden (MMS) på sidan 4

• Chatt. Se Chatt på sidan 47.

• Bluetooth-teknik. Se Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation på sid

• E-post. Se E-postprogram på sidan 53.

• Varningssignaler för att kontrollera batteri- och nätstatus med akustiska
signaler. Se Egna genvägar på sidan 74.

• Kontakter med tillgänglighetsbevakning. Se Min tillgänglighet på sidan

• EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Se Paketdata (EGPRS) på
sidan 82.

• Talknappstjänst (PTT). Se Talknapp på sidan 91.

• Java 2 Platform, Micro Edition J2ME®. Se Program på sidan 111.

• Webbläsare (XHTML). Se Webb på sidan 116.
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■ Koder
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Säkerhetskod
Säkerhetskoden (5 till 10 siffror) hjälper dig att skydda telefonen mot obehö
användning. Den förinställda koden är 12345. Om du vill ändra koden och st
telefonen så att den begär koden, se Säkerhet på sidan 85.

PIN-koder
PIN (personal identification number) och UPIN (universal personal identifica
number) på 4-8 siffror hjälper dig att förhindra obehörig användning av SIM
kortet. Se Säkerhet på sidan 85.

PIN2-koden (4 till 8 siffror), som medföljer vissa SIM-kort, krävs för vissa 
funktioner.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. Se 
Säkerhetsmodul på sidan 123.

PIN-kod för att godkänna behövs för digitala signaturer. Se Digitala signatu
sidan 125.

PUK-koder
PUK-koden (Personal Unblocking Key) och UPUK-koden (Universal Personal
Unblocking Key) (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod eller UP
kod. PUK2-koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om 
koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.
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Spärrkod
Spärrkoden (4 siffror) behövs vid användning av funktionen Samtalsspärrar. Se 

r 

ng 
kt till 
 spara 
tt 

a  i 

nge 
rycker 
r 
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Säkerhet på sidan 85.

Plånbokskod
Plånbokskoden (4 till 8 siffror) krävs för att använda plånbokstjänsterna. Me
information finns i Plånbok på sidan 105.

■ Tjänst för konfigurationsinställningar
När du vill använda vissa nättjänster, t.ex. mobilt Internet, 
multimediameddelanden, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkroniseri
behöver du rätt konfigurationsinställningar. Inställningarna kan skickas dire
dig som ett konfigurationsmeddelande. När du fått inställningarna måste du
dem i telefonen. Tjänstleverantören kanske tillhandahåller en PIN-kod för a
spara inställningarna. Om du vill ha mer information om inställningarnas 
tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänstleverantören, närmaste 
auktoriserade Nokia-återförsäljare eller så besöker du Nokias webbplats, 
<www.nokia.com/support>.

När du har fått ett konfigurationsmeddelande visas Konfig.inställn. mottagn
displayen.

Spara inställningarna genom att trycka på Visa > Spara. Om meddelandet A
PIN-kod för inställningar: visas anger du PIN-koden för inställningarna och t
på OK. För att få PIN-koden kontaktar du den tjänstleverantör som leverera
inställningarna. Om det inte finns några sparade inställningar, sparas 
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inställningarna som standardkonfiguration. Annars visas meddelandet Aktivera 
sparade konfigurationsinställningar?.

Visa > 

. Välj 
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r som 
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lats på 
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Om du inte vill använda de mottagna inställningarna väljer du Avsluta eller 
Avvisa.

Om du vill redigera inställningarna, se Konfiguration på sidan 84.

■ Ladda ner innehåll och program
Du kan kanske ladda ner nytt innehåll (t.ex. teman) till telefonen (nättjänst)
nedladdningsfunktionen (t.ex. på menyn Galleri). När du vill använda 
nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar. Om du vill ha me
information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffe
gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller tjänstleverantör.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig
säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

■ Nokia-support och kontaktinformation
Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den sen
versionen av den här handboken, ytterligare information, hämtning av filer 
tjänster i samband med din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkte
tjänster. Om du behöver kontakta kundtjänst kan du se i listan över lokala N
Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du söker underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia Care-servicep
www.nokia.com/repair.
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1. Komma igång

lighet 
are.
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■ Sätta i SIM-kortet och batteriet
Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgäng
och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försälj

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

1. För att ta bort telefonens bakstycke trycker du in 
telefonens spärrknapp (1) och drar av bakstycket 
genom att börja längst ner på telefonen (2). Lyft av 
bakstycket från telefonen.

2. Ta ur batteriet genom att 
lyfta det som på bilden. Sätt 
i SIM-kortet i SIM-
korthållaren tills det klickar 
på plats. Se till att SIM-
kortet är rätt isatt och att 
området med 
guldkontakterna på kortet är 
vänt nedåt.
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3. När du vill ta ur SIM-kortet trycker du på SIM-
kortets spärrknapp (1) och skjuter SIM-kortet mot 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

telefonens ovansida (2).

4. Rikta batteriets kontakter mot de guldfärgade 
kontakterna på telefonen. Sätt i batteriet i 
batterifacket.

5. Placera bakstycket mot telefonens baksida (1) 
med ett mellanrum på ca 3 mm. vid bakstyckets 
ovansida. Tryck bakstycket upp mot telefonens 
ovansida för att låsa det på plats (2). 
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■ Ladda batteriet
Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för 

onens 
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nhet är 

a. När 

s. Om 
inuter 
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användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telef
typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en far

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna e
avsedd att användas med ström från ACP-7 och ACP-12.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgänglig
du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på 
telefonens undersida. 

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter 
innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan 
det går att ringa.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som använd
du t.ex. laddar ett batteri med laddaren ACP-12 tar det ca 1 timme och 20 m
medan telefonen är i vänteläge.
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■ Slå på och stänga av telefonen
Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där 

s som 
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den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på strömbrytaren.

Om du uppmanas att ange en PIN- eller UPIN-kod knappar du in koden (visa
****) och väljer OK.

■ Antenn
Enheten har en inbyggd antenn.

Obs! Liksom med andra radiosändare 
bör man undvika onödig kroppskontakt 
med antennen när enheten är påslagen. 
Kontakt med antennen påverkar 
samtalets kvalitet, och kan göra att 
enheten förbrukar mer ström än annars. 
Genom att undvika kroppskontakt med 
antennen när du använder enheten 
optimerar du antennens prestanda och 
batteriets livslängd.
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■ Handledsrem
Sätt fast handledsremmen som på bilden och dra åt.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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2. Din telefon
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Knappar och delar
• Strömbrytare (1)

• Hörsnäcka (2)

• Högtalare (3)

• Volymknappar (4)

• Talknapp (PTT) och inspelningsknapp (5)

• Vänster, mellersta och höger väljarknapp (6)

• Bläddringsknapp i 5 riktningar (7)

• Ring (8)

• Avsluta (9)

• Knappsats (10) 
(beroende på region)

• Kontakt för laddare (11)

• Pop-PortTM-kontakt (12)
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• Talknapp (PTT) eller inspelningsknapp (13)

• IR-port (14)

n, är 

ckså 
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■ Vänteläge
När telefonen är klar för användning, och om du inte har angett några tecke
telefonen i vänteläge.

• Namnet på nätet eller operatörslogo (1)

• Signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen (2)

• Batteriets laddningsnivå (3)

• Vänster väljarknapp är Gå till (4).

• Mellersta väljarknappen är Meny (5)

• Höger väljarknapp är Namn (6) eller någon annan genväg 
till en funktion som du har valt. Se Egna genvägar på sidan 74. Den kan o
ha ett operatörsspecifikt namn för att visa en webbplats för en viss 
nätoperatör.
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Egna genvägar
Vänster väljarknapp är Gå till. 

lj en 

 Välj 
r du 

 till > 
nen.

g på 

er för 
rja 
ta.
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Om du vill visa funktionerna i listan med egna genvägar väljer du Gå till. Vä
funktion för att aktivera den.

Om du vill visa en lista över tillgängliga funktioner väljer du Gå till > Alt. >
alternativ. Om du vill lägga till en funktion i listan med egna genvägar välje
Markera. Om du vill ta bort en funktion från listan väljer du Avmark..

Om du vill sortera om funktionerna i listan med egna genvägar väljer du Gå
Alt. > Sortera. Välj en funktion, välj Flytta och välj vart du vill flytta funktio

Genvägar i vänteläge
När du vill visa listan med de senaste numren du har ringt trycker du en gån
Ring. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på Ring.

När du vill öppna webbläsaren trycker du på och håller ner 0.

Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på och hålla ner 1.

Använd bläddringsknappen som en genväg. Tryck bläddringsknappen åt hög
att öppna talknappstjänsten (om den är tillgänglig), åt vänster om du vill bö
skriva ett SMS-meddelande eller uppåt och nedåt för att visa din kontaktlis
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Strömbesparing
För att spara ström visas en digital klocka som skärmsläckare på 

 Se 

online 

en 

n när 
e är 
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displayen när ingen av telefonens funktioner har använts under en 
viss tid. Tryck på valfri knapp när du vill inaktivera skärmsläckaren. 

Symboler
Du har fått ett eller flera text-, bild- eller multimediameddelanden.
Läsa och svara på SMS på sidan 41 eller Läsa och svara på ett 
multimediameddelande på sidan 45.

Telefonen har registrerat ett missat samtal. Se Samtalsregister på 
sidan 61.

Telefonen är ansluten till en chattjänst och tillgänglighetsstatus är 
respektive offline. Se Ansluta till chattjänsten på sidan 49.

Du har fått ett eller flera chattmeddelanden och du är ansluten till 
chattjänst. Se Ansluta till chattjänsten på sidan 49.

Knapparna på telefonen är låsta. Se Knapplås på sidan 31.

Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelande
Ringsignalfunktion är inställt på Ringer ej och Signal för meddeland
inställt på Ljudlös. Se Signaler på sidan 74.

Alarmet är inställt på På. Se Alarm på sidan 102.
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När EGPRS-anslutningsläget Alltid online är valt och EGPRS-tjänsten är 
tillgänglig visas ikonen högst upp till vänster på displayen. Se Paketdata 

 

 

.

ös 
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(EGPRS) på sidan 82.

När en EGPRS-anslutning har upprättats visas ikonen högst upp till
vänster på displayen. Se Paketdata (EGPRS) på sidan 82 och Läsa 
webbsidor på sidan 117.

EGPRS-anslutningen har tillfälligt avbrutits (parkerats), t.ex. vid ett
inkommande eller utgående samtal under EGPRS-anslutningen. 

Högtalaren är aktiverad, se Alternativ under ett samtal på sidan 33

Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se Säkerhet på 
sidan 85.

Ett headset eller handsfree är anslutet.

En slinga eller ett musikställ är anslutet.

En talknappsanslutning är aktiv eller i pausläge.

Indikator för Bluetooth-anslutningar. Se Bluetooth-teknik för trådl
kommunikation på sidan 79. 
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■ Knapplås
För att undvika att knapparna trycks ner av misstag väljer du Meny och trycker på 

slutar 
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* inom 3,5 sekunder för att låsa knapparna.

När du vill låsa upp knapparna trycker du på Lås upp och på *.

Tryck på Ring om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du av
eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

För mer information om Automatiskt knapplås, se Telefon på sidan 77.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns 
inprogrammerat i enheten.
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3. Samtalsfunktioner
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■ Ringa ett samtal
1. Ange riktnumret och telefonnumret.

För utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefi
(tecknet + ersätter prefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer
(uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Du ringer upp numret genom att trycka på Ring.

3. Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningen trycker du på Av

Om du vill ringa ett samtal via ett namn söker du efter namnet eller telefonn
i Kontakter, se Söka efter en kontakt på sidan 63. Tryck på knappen Ring för
ringa upp numret.

Tryck en gång på Ring i vänteläge för att visa listan över de upp till 20 senas
slagna telefonnumren. Du ringer upp numret genom att välja ett namn eller
nummer och trycka på Ring.

Snabbuppringning
Tilldela ett telefonnummer till var och en av snabbuppringningsknapparna, 
till 9. Se Snabbuppringning på sidan 69. Ring upp numret på något av följan
sätt:

• Tryck på en snabbuppringningsknapp och sedan på Ring.
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• Om Snabbuppringning är På kan du trycka och hålla ner 
snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se Snabbuppringning i Ringa 

vsluta 

n du 

 du på 
t 

. 
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på sidan 76.

■ Svara på eller avvisa ett samtal
När du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på Ring. När du vill a
samtalet trycker du på Avsluta.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på Avsluta.

Om du vill stänga av ljudet för ringsignalen väljer du Ljud av.

Om ett kompatibelt headset med headsetknapp är anslutet till telefonen ka
svara på och avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar
Om du vill besvara det väntande samtalet under ett pågående samtal trycker
Ring. Det första samtalet parkeras. När du vill avsluta det pågående samtale
trycker du på Avsluta.

För att aktivera funktionen Val för samtal väntar, se Ringa på sidan 76.

■ Alternativ under ett samtal
Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster
Kontakta nätoperatören för mer information.

Välj Alt. under ett samtal och välj sedan något av följande alternativ.
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Samtalsalternativ: Mikrofon av eller Mikrofon på, Kontakter, Meny, Spela in, Lås 
knappsats, AVK på eller AVK av, Högtalare eller Telefon.

tal, 

 bort 

.

olymen 
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Alternativ för nättjänster: Svara och Svara ej, Parkera eller Återta, Nytt sam
Anslut, Avsluta samtal, Avsluta alla och följande:

Sänd DTMF — för att skicka tonsträngar

Pendla — för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal

Koppla — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla
dig själv

Konferens — för att upprätta ett konferenssamtal med upp till fem personer

Privat samtal — för att ha en privat diskussion i ett konferenssamtal.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom v
kan vara extremt hög.
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4. Skriva text
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Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller 
automatisk textigenkänning. När du använder normal textinmatning trycker
en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills önskat tecken visas på
displayen. Om du använder automatisk textigenkänning kan du skriva in ett
tecken med en enda knapptryckning.

När du skriver text anges automatisk textigenkänning med  och norma
textinmatning med  högst upp i displayen. ,  eller  visas br
textinmatningsmarkören för att ange skiftläge.

Om du vill ändra skiftläge trycker du på #.  anger sifferläge. Om du vill v
från teckenläge till sifferläge trycker du på och håller ner # och väljer Siffer

■ Inställningar
När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du Alt. > Skrivspråk. Autom
textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.

Välj Alt. > Ordlista på för att aktivera automatisk textigenkänning eller Ordl
för att aktivera normal textinmatning.
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■ Automatisk textigenkänning
Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga 

å varje 
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h välj 

.
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till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna 2 till 9. Tryck bara en gång p
knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det g
att trycka på 0 (ett mellanslag infogas) eller använda bläddringsknappen
bläddringsknappen åt höger eller vänster för att flytta markören.

Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger eller så väljer du Alt. >
Ordförslag. Bekräfta det ord du vill ha.

Om ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. För att lägga till ordet i 
ordlistan trycker du på Stava. Skriv ordet (med normal textinmatning) oc
Spara.

3. Börja skriva nästa ord.

Skriva sammansatta ord
Skriv in den första delen av ordet och godkänn genom att trycka 
bläddringsknappen åt höger. Skriv den sista delen av ordet och godkänn det
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■ Normal textinmatning
Tryck på en nummerknapp från 1 till 9 upprepade gånger tills det tecken du vill 

isas 
r valt 

rkören 
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skriva visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp v
inte vid knappen. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du ha
på menyn Telefonspråk, se Telefon på sidan 77.

Om nästa bokstav finns på samma knapp som föregående, väntar du tills ma
visas eller trycker på bläddringsknappen och skriver sedan bokstaven.

De skiljetecken och specialtecken som är mest vanliga är tillgängliga när du
trycker på knappen 1.
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5. Bläddra på menyerna
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Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. 

1. Tryck på Meny för att öppna menyn.

2. Använd bläddringsknappen för att bläddra på menyn och välja en underm
t.ex. Inställningar. Om du vill byta menyvy, se Menyvy i Display på sidan

3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny som du vill använ
t.ex. Samtalsinställningar.

4. Om den valda menyn innehåller ytterligare undermenyer väljer du en me
t.ex. Svarsknapp.

5. Välj en inställning.

6. För att gå tillbaka till föregående meny trycker du på Tillbaka. För att gå
menyn trycker du på Avsluta.
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6. Meddelanden
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Meddelandetjänster kan bara användas om de stöds av nätoperatören eller 
tjänstleverantören.

Obs! När du skickar meddelanden kan Meddelande sänt visas på displayen. 
visar att enheten har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecen
som programmerats i enheten. Det betyder inte att meddelandet har nått 
mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om 
meddelandetjänster.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan inneh
skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn. 

Obs! Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot oc
meddelanden. Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande
enheten.

■ Textmeddelanden (SMS)
Med SMS (short message service) kan du skicka och ta emot meddelanden i
delar bestående av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst) som kan inneh
bilder.

Innan du kan skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara nu
till meddelandecentralen. Se Meddelandeinställningar på sidan 57.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på 
e-posttjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.
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Enheten kan skicka textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt 
meddelande. Längre meddelanden skickas i en serie på två eller flera meddelanden. 
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Operatören kan debitera enligt detta. Tecken som innehåller accenter eller andra mar
och tecken från vissa språkalternativ, t.ex. kinesiska, kräver större utrymme vilket beg
antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Högst upp på displayen visas en meddelandelängdsindikator som räknar ant
tillgängliga tecken. 10/2 innebär t.ex. att du kan skriva ytterligare 10 tecken
att texten kommer att skickas som två meddelanden.

Skriva och skicka SMS
1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. > SMS.

2. Skriv ett meddelande. Se Skriva text på sidan 35. Information om hur du
infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i Mallar på sidan 42.
bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Kostnaden för att skic
bildmeddelande eller ett meddelande som består av flera delar kan bli hö
kostnaden för att skicka ett textmeddelande.

3. Skicka meddelandet genom att välja Sänd eller genom att trycka på kna
Ring.

Obs! Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om operatören ha
den. Det är enbart kompatibla enheter med funktioner för bildmeddelanden
kan ta emot och visa bildmeddelanden. Ett meddelande kan visas olika bero
på den mottagande enheten.
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Alternativ för att skicka ett meddelande
När du har skrivit ett meddelande väljer du Alt. > Sändalternativ > Sänd till 
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många för att skicka meddelandet till flera mottagare. Välj Sänd som e-post
att skicka meddelandet som SMS-e-post (nättjänst). Välj Sändningsprofil o
vill använda en fördefinierad meddelandeprofil. Information om hur du defi
en meddelandeprofil finns i Text- och SMS-e-post på sidan 57.

Läsa och svara på SMS
 visas när du får SMS eller SMS-e-post. Den blinkande symbolen  tal

att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelande
måste du radera några gamla meddelanden i mappen Inkorg.

1. Om du vill visa ett nytt meddelande trycker du på Visa. Om du vill visa de
senare väljer du Avsluta.

När du sedan vill läsa meddelandet väljer du Meny > Meddelanden > Ink
Om du har fått fler än ett meddelande väljer du det meddelande som du 
läsa. Ett oläst meddelande anges med ikonen .

2. När du läser ett meddelande kan du välja Alt. och radera, vidarebefordra
ändra meddelandet som ett textmeddelande eller SMS-e-post, byta nam
det meddelande som du läser, flytta det till en annan mapp eller visa elle
hämta in meddelandeinformation. Du kan också kopiera text från 
meddelandets inledning till telefonens kalender som en påminnelse. För
spara bilden i Mallar medan du läser ett bildmeddelande väljer du Spara
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3. Om du vill svara på ett meddelande väljer du Svara > SMS, MMS eller 
Snabbmeddelande. Skriv ditt svarsmeddelande. När du svarar på ett e-
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postmeddelande ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne

4. När du vill skicka meddelandet till det nummer som visas väljer du Sänd

Mallar
Telefonen har en del textmallar  och bildmallar  som kan användas i t
bild- eller SMS-e-postmeddelanden.

När du vill visa mallistan väljer du Meny > Meddelanden > Sparade medd. >
Textmeddelanden > Mallar.

Mappen Sparade meddelanden och Mina mappar
Du kan ordna dina textmeddelanden genom att flytta en del av dem till map
Sparade medd. eller skapa egna mappar för meddelanden. När du läser ett 
meddelande väljer du Alt. > Flytta > den mapp dit du vill flytta meddelande
Välj.

För att lägga till en mapp väljer du Meny > Meddelanden > Sparade medd.
Textmeddelanden > Mina mappar. Om du vill lägga till en mapp och du inte
sparat någon mapp förut, väljer du Lägg till. Annars väljer du Alt. > Lägga t
mapp. Om du vill radera en mapp markerar du mappen och väljer Alt. > Ta b
mapp.
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■ Multimediameddelanden (MMS)
Ett multimediameddelande kan innehålla text, ljud, en bild, en kalendernotering, 
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ett visitkort eller ett videoklipp. Om meddelandet är för stort kanske det inte
att ta emot det. Med vissa nät kan du skicka textmeddelanden som innehåll
webbadress där mottagaren kan visa multimediameddelandet.

Du kan inte ta emot multimediameddelanden under ett samtal, ett spel, om 
ett annat Java-program öppet eller om du surfar på Internet via GSM. Efters
leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du i
lita enbart på dessa för mycket viktig kommunikation.

Skriva och skicka ett multimediameddelande
Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns 
Multimedia på sidan 58. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för 
multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatö
tjänstleverantör.

1. Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. > MMS.

2. Skriv ett meddelande. Se Skriva text på sidan 35.

Om du vill infoga en fil väljer du Alt. > Bifoga och något av följande alte

Bild, Ljudklipp eller Videoklipp – för att infoga en fil från ditt Galleri.

Nytt ljudklipp öppnar Röstinspelning – för att göra en ny inspelning och 
till i meddelandet.
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Diabild – för att infoga en diabild i meddelandet. Telefonen kan hantera 
multimediameddelanden som består av flera sidor (diabilder). Varje diabild kan 
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innehålla text, en bild, en kalendernotering, ett visitkort och ett ljudklipp
meddelandet innehåller flera diabilder öppnar du en bild genom att välja
Föreg. diabild, Nästa diabild eller Diabildslista. Du kan ställa in tidsinterv
mellan diabilderna genom att välja Alt. > Tid för diabilder. Om du vill fly
textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet väljer du Alt. > Text längst up
Text längst ned.

Visitkort eller Kalendernot. – för att infoga ett visitkort eller en 
kalendernotering i meddelandet.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga: Radera för att radera en b
diabild eller ett ljudklipp från meddelandet, Radera text, Förhandsvisa el
Spara meddelande. I Fler alternativ kan följande alternativ vara tillgängl
Infoga kontakt, Infoga nummer, Meddelandeinfo och Ändra ämne.

3. När du vill skicka meddelandet väljer du Sänd > Telefonnummer, E-posta
eller Många.

4. Välj en kontakt i listan eller skriv in mottagarens telefonnummer eller e-
postadress eller hämta det från Kontakter. Välj OK. Meddelandet flyttas 
mappen Utkorg varifrån det skickas.

Medan multimediameddelandet skickas visas den animerade ikonen 
du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen misslyck
försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger 
meddelandet kvar i mappen Utkorg och du kan försöka att skicka det vid
senare tillfälle.
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Om du väljer Spara sända meddelanden > Ja sparas det skickade meddelandet i 
mappen Sända poster. Se Multimedia på sidan 58.
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Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat
innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Läsa och svara på ett multimediameddelande
Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Objekt i 
multimediemeddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat 
skada enheten eller datorn. 

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade iko
. När meddelandet har tagits emot visas ikonen  och texten 

Multimediemeddelande mottaget.

1. När du vill läsa meddelandet väljer du Visa. Om du vill visa det senare vä
Avsluta.

När du sedan vill läsa meddelandet väljer du Meny > Meddelanden > Ink
listan över meddelanden visas symbolen  vid olästa meddelanden. V
meddelande du vill visa.

2. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilken s
bilaga som finns i meddelandet.

Om du vill visa hela meddelandet och det innehåller en presentation elle
ljudklipp eller om du vill visa ett videoklipp väljer du Spela.

Om du vill zooma in en bild väljer du Alt. > Objekt > välj bild > Zooma. O
vill visa ett visitkort eller en kalendernotering eller öppna ett temaobjekt
du Bilagor > Öppna.
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3. För att svara på meddelandet väljer du Alt. > Svara > SMS, MMS eller 
Snabbmeddelande. Skriv ditt svarsmeddelande och välj Sänd. Du kan bara 
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skicka svaret till den person som skickade det ursprungliga meddelandet

Välj Alt. för att visa tillgängliga alternativ.

Meddelandemappar
Mottagna multimediameddelanden sparas i mappen Inkorg. 
Multimediameddelanden som ännu inte har skickats flyttas till mappen Utk
Multimediameddelanden som du vill skicka senare kan sparas i mappen Spa
poster. Multimediameddelanden som har skickats sparas i mappen Sända p
på undermenyn Multimediamedd. om Spara sända meddelanden är inställt 
Se Multimedia på sidan 58.

■ Minnet fullt
När du får ett nytt textmeddelande och meddelandeminnet är fullt blinkar 
och Minnet fullt, radera meddelanden visas. Välj Nej och radera några 
meddelanden från en mapp. Om du vill avvisa det väntande meddelandet vä
Avsluta > Ja.

Om du har ett nytt multimediameddelande som väntar och minnet för 
meddelanden är fullt blinkar ikonen  och Fullt MM-minne, visa väntand
meddelande visas. Om du vill visa det väntande meddelandet väljer du Visa.
du kan spara det väntande meddelandet raderar du gamla meddelanden för
frigöra minne. För att spara meddelandet väljer du Spara.
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Om du vill avvisa det väntande meddelandet väljer du Avsluta > Ja. Om du väljer 
Nej kan du visa meddelandet.
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■ Snabbmeddelanden
Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

Skriva ett snabbmeddelande
Välj Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande. Skriv ditt 
meddelande. Ett snabbmeddelande kan bestå av högst 70 tecken. När du vil
infoga en blinkande text i ett meddelande väljer du Alt. > Infoga blinkkod i 
alternativlistan för att infoga en markering. Texten efter markeringen blinka
en andra markering infogas.

Ta emot ett snabbmeddelande
Snabbmeddelanden sparas inte automatiskt. När du vill läsa meddelandet v
du Läs. När du vill hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från ak
meddelande väljer du Alt. > Använd info. För att spara meddelandet väljer d
Spara och den mapp där du vill spara meddelandet.

■ Chatt
Chatt är en nättjänst och är ett sätt att skicka korta och enkla textmeddelan
till användare som är online.
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Innan du kan använda chattjänsten måste du abonnera på den. För att kontrollera 
tillgänglighet och priser och få information om hur du abonnerar på tjänsten 
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kontaktar du nätoperatören. Operatören kan också ge dig ett unikt använda
och ett lösenord samt inställningar.

Om du vill göra de inställningar som krävs för chattjänsten, se Anslutn.instä
Öppna menyn på sidan 48. Ikoner och texter på displayen kan variera beroen
chattjänst.

Beroende på nät kan en aktiv chattsession förbruka telefonens batteri snab
och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren.

Öppna menyn
Om du vill öppna menyn när du inte är uppkopplad väljer du Meny > 
Meddelanden > Chatt. Om det finns flera uppsättningar med 
anslutningsinställningar för chatt väljer du den du vill använda. Om det bara
en uppsättning används de inställningarna automatiskt.

Följande alternativ visas:

Logga in – för att ansluta till chattjänsten.

Sparade konv. – för att visa, radera eller ändra namn på en chattkonversatio
du har sparat under en chatt.

Anslutn.inställn. – för att ändra de anslutningsinställningar som krävs för 
chattmeddelanden och bevakning av tillgänglighet.
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Ansluta till chattjänsten
När du vill ansluta till chattjänsten öppnar du menyn Chatt, aktiverar en 

tt. 

ller 
 eller 
r nya 
nden.
ende 

t visas 
att på 

ar fått 

liga 
u vill 
mn 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

chattjänst och väljer Logga in. Inloggad visas när telefonen är ansluten.

När du vill koppla ner från chattjänsten väljer du Logga ut.

Starta en chatt
Öppna menyn Chatt och anslut till chattjänsten. Starta tjänsten på olika sä

Konversationer – för att visa listan över nya och lästa chattkonversationer e
inbjudningar till chatt under aktiv chattsession. Bläddra till det meddelande
den inbjudan du vill läsa och välj Öppna för att läsa meddelandet.  ange
och  lästa gruppmeddelanden.  anger nya och  lästa chattmeddela

 anger inbjudningar. Ikonerna och texterna på displayen kan variera bero
på tjänst.

Chattkontakter – för att visa kontakter som du har lagt till. Bläddra till den 
kontakt som du vill chatta med och välj Chatta eller Öppna om en ny kontak
i listan. Om du vill lägga till kontakter, se Grundläggande information om ch
sidan 52.  anger onlinekontakter och  offlinekontakter i telefonens 
kontaktminne. anger en blockerad kontakt.  anger en kontakt som h
ett nytt meddelande.

Grupper > Offentliga grupper – för att visa listan över bokmärken till offent
grupper som administreras av nätoperatören eller tjänstleverantören. När d
börja en chatt bläddrar du till en grupp och väljer Gå med. Ange det smekna
som du vill använda i chattkonversationen. När du har gått med i en 
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gruppkonversation kan du starta en gruppchatt. Om du vill skapa en privat grupp, 
se Grupper på sidan 52.
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Sök > Användare eller Grupper – för att söka efter andra chattanvändare el
offentliga grupper på nätet efter telefonnummer, skärmnamn, e-postadress
namn. Om du väljer Grupper kan du söka efter en grupp efter en medlem i gr
eller efter gruppnamn, ämne eller ID. För att starta konversationen när du h
hittat den användare eller grupp som du vill ha väljer du Alt. > Chatt eller G
i grupp. Starta en konversation från Kontakter, se Visa bevakade namn på 
sidan 68.

Godkänna eller avvisa en inbjudan
När du har anslutit till tjänsten och du får en ny inbjudan visas Ny inbjudan
mottagen i vänteläge. Tryck på Läs för att läsa meddelandet. Om du har fått 
en inbjudan, bläddrar du till den inbjudan som du vill läsa och väljer Öppna. 
vill gå med i den privata gruppen väljer du Godkänn och anger skärmnamne
du vill avvisa eller radera inbjudan väljer du Alt. > Avvisa eller Radera.

Läsa ett meddelande
När du har anslutit till chattjänsten och du får ett nytt chattmedelande som
tillhör en redan aktiv chattkonversation, visas Nytt chattmeddelande. Tryck 
för att läsa meddelandet. Om du får fler än ett meddelande bläddrar du till 
meddelandet och väljer Öppna.



51

Meddelanden som du har fått under en aktiv konversation sparas i Chatt > 
Konversationer. Om du får ett meddelande från en kontakt som inte finns med i 
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Chattkontakter visas sändarens ID. Om du vill spara en kontakt som inte finn
i telefonens minne väljer du Alt. >Spara kontakt.

Delta i en konversation
Gå med i eller starta en chatt genom att välja Skriv. Skriv ett meddelande. N
vill skicka meddelandet väljer du Sänd eller trycker på Ring. Välj Alt. för att 
tillgängliga alternativ.

Ändra din tillgänglighetsstatus
1. Öppna menyn Chatt och anslut till chattjänsten.

2. Välj Mina inställningar för att visa och ändra information om din tillgäng
eller ditt skärmnamn.

3. Om du vill att alla andra chattanvändare ska kunna se när du är online vä
Status > Tillgänglig för alla.

Om du vill att bara kontakterna i din lista med chattkontakter ska kunna
du är online väljer du Status > Tillgängl. för kont..

Om du vill visa att du är offline väljer du Status > Visas som offline.

När du är ansluten till chattjänsten anger  att du är online och  att du
visas för övriga användare.
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Grundläggande information om chatt
När du vill lägga till kontakter i chattkontaktlistan, ansluter du till chattjänsten 
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och väljer Chattkontakter. Om du vill lägga till en kontakt trycker du på Alt.
Lägg till kontakt eller Lägg till om du inte har lagt till några kontakter. Välj 
ID manuellt, Sök på server, Kopiera från serv. eller Via mobilnumret. 

Bläddra till en kontakt och börja en konversation genom att välja Chatta ell
Alt. > Kontaktinfo, Blockera kontakt eller Avblockera, Lägg till kontakt, Ta b
kontakt, Ändra lista, Kopiera till server eller Medd. om status.

Blockera och avblockera meddelanden
Om du vill blockera meddelanden ansluter du till chattjänsten och väljer 
Konversationer > Chattkontakter eller går med i eller startar en konversatio
Bläddra till den kontakt vars inkommande meddelanden du vill blockera och
Alt. > Blockera kontakt > OK.

Om du vill avblockera meddelandena ansluter du till chattjänsten och väljer
Blockerade. Bläddra till den kontakt vars meddelanden du vill avblockera oc
Ej block..

Grupper
Du kan skapa egna, privata grupper för en chattsession eller använda offent
grupper som administreras av din tjänstleverantör. Privata grupper finns ba
under en aktiv chattsession. Grupperna sparas på servern av tjänstleverantö
Om den server som du är inloggad på inte har stöd för grupptjänster är alla 
grupprelaterade menyer nedtonade.
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Offentliga grupper
Du kan spara bokmärken till offentliga Grupper som administreras av 
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tjänstleverantören. Anslut till chattjänsten och välj Offentliga grupper. Bläd
den grupp som du vill chatta med och välj Gå med. Om du inte är medlem i 
gruppen skriver du in ditt skärmnamn som ditt smeknamn för gruppen. Om 
radera en grupp från grupplistan väljer du Alt. > Radera grupp. 

Om du vill söka efter en grupp väljer du Grupper > Offentliga grupper > Sök
grupper. Du kan söka efter en grupp efter en medlem i gruppen eller efter 
gruppens namn, ämne eller ID.

Privata grupper
Anslut till chattjänsten och välj Grupper > Skapa grupp. Skriv in ett namn p
gruppen och det skärmnamn som du vill använda. Markera medlemmarna i 
privata gruppen i kontaktlistan och skriv en inbjudan.

■ E-postprogram
Med e-postprogrammet kan du komma åt ditt e-postkonto med telefonen n
inte är på kontoret eller hemma. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS- 
MMS-e-postfunktionen.

Telefonen kan hantera e-postservrar av typen POP3 och IMAP4. Innan du ka
skicka och ta emot e-post kanske du måste göra följande: 

• Skaffa ett nytt e-postkonto eller använd aktuellt konto. Kontakta 
tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information om ditt e-
postkonto. 
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• Skaffa mer information om inställningar för e-post från din 
Internet-leverantör. Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-post 
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som ett konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställni
på sidan 19. Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfigu
på sidan 84. 

Du aktiverar e-postinställningarna genom att välja Meny > Meddelande
Meddelandeinst. > E-postmedd.. Se E-post på sidan 59.

Detta program har inte stöd för knapptoner.

Skriva och skicka e-post
1. Välj Meny > Meddelanden > E-post > Skapa e-post.

2. Välj Redigera för att ange mottagarens e-postadress och ett ämne.

3. Välj Alt. > Medd.redigerare för att skriva textmeddelandet.

4. Välj Sänd > Skicka nu.

Hämta e-post
1. Du startar e-postprogrammet genom att välja Meny > Meddelanden > E

2. Tryck på Hämta för att hämta e-postmeddelanden som har skickats till d
postkonto.

Om du vill hämta nya e-postmeddelanden och skicka meddelanden som 
sparats i mappen Utkorg väljer du Alt. > Hämta och skicka.
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3. Markera det nya meddelandet i Inkorg. Om du vill läsa meddelandet senare 
väljer du Tillbaka.  anger ett oläst meddelande.
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Läsa och svara på e-post
Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. E-postmeddelanden kan
innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller dator

Välj Meny > Meddelanden > E-post > Inkorg och välj ett meddelande. Med
läser meddelandet kan du trycka på Alt. för att se tillgängliga alternativ.

Du svarar på ett e-postmeddelande genom att välja Svara > Originaltext ell
skärm. Om du vill svara till många väljer du Alt. > Svara alla. Bekräfta eller 
redigera e-postadressen och meddelandets ämne, och skriv sedan ditt svar. 
skickar meddelandet genom att välja Sänd > Skicka nu.

Inkorgen och Övriga mappar
E-postmeddelanden som du har hämtat från ditt e-postkonto sparas i mapp
Inkorg. Övriga mappar innehåller följande mappar: Utkast för att spara 
e-postmeddelanden som inte är färdiga, Arkiv för att organisera och spara d
e-postmeddelanden, Utkorg för att spara e-postmeddelanden som inte har 
skickats och Sända poster för att spara e-postmeddelanden som har skickat
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Radera e-postmeddelanden
Om du vill radera e-post väljer du Meny > Meddelanden > E-post > Alt. > Radera 

ch 
 Alla 
fonen 

r eller 

u ta 
n ge 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

medd.. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp markerar du mappen o
trycker på Ja. Om du vill radera alla meddelanden från alla mappar väljer du
meddelanden och trycker på Ja. Observera att när du raderar e-post från tele
tas meddelandena inte bort från e-postservern.

■ Röstmeddelanden
Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Din 
tjänstleverantör kan ge mer information.

När du vill ringa upp din röstbrevlåda väljer du Meny > Meddelanden > 
Röstmeddelanden > Lyssna på röstmeddelanden. För att skriva in, söka efte
ändra ditt röstbrevlådenummer väljer du Nr till röstbrevlåda.

Om funktionen kan hanteras i nätet visas ikonen  när du har nya 
röstmeddelanden. Välj Lyssna för att ringa upp din röstbrevlåda.

■ Infomeddelanden
Välj Meny > Meddelanden > Infomeddelanden. Med denna nättjänst kan d
emot meddelanden om olika ämnen från nätoperatören. Din nätoperatör ka
information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.
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■ Servicekommandon
Välj Meny > Meddelanden > Servicekomm.. Skriv in och sänd önskemål om 
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tjänster (även kallade USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för 
nättjänster, till din operatör.

■ Radera meddelanden
Om du vill radera alla meddelanden i en mapp väljer du Meny > Meddeland
Radera medd. och den mapp där du vill radera meddelanden. Välj Ja. Om ma
innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem ock
Välj Ja en gång till.

■ Meddelandeinställningar

Text- och SMS-e-post
Meddelandeinställningarna styr hur textmeddelanden och 
SMS-e-postmeddelanden skickas, tas emot och visas.

Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden och välj
följande alternativ:

Sändningsprofil – Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning 
meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra. Följande 
alternativ kan vara tillgängliga: Nummer till medd.central (levereras av 
tjänstleverantören), Meddelande sänds som, Meddelande sparas i, 
Standardmottagarnummer (textmeddelanden) eller E-postserver (e-post), 
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Leveransrapporter, Använd paketdata, Svara via samma central (nättjänst) och 
Ändra namn på sändningsprofil.
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Spara sända meddelanden > Ja – Ställ in telefonen så att skickade 
textmeddelanden sparas i mappen Sända objekt.

Multimedia
Meddelandeinställningarna styr hur multimediameddelanden skickas, tas e
och visas.

Välj Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Multimediamedd. och välj
följande alternativ:

Spara sända meddelanden > Ja – för att ställa in telefonen så att skickade 
multimediameddelanden sparas i mappen Sända poster.

Leveransrapporter – för att begära leveransrapporter för dina textmeddelan
(nättjänst).

Förminska bilden – för att ställa in bildstorleken när du bifogar en bild till et
multimediameddelande.

Standardtid för diabilder – för att ställa in standardtiden mellan diabilder i 
multimediameddelanden.

Tillåt mottagning av multimedia > Ja eller Nej – för att ta emot eller blocke
multimediameddelanden. Om du väljer End. hemoperatör kan du inte ta em
några multimediameddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.



59

Inkommande multimediamedd. > Hämta, Hämta manuellt eller Hämta ej – för att 
tillåta mottagning av multimediameddelanden automatiskt, manuellt sedan du 
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 i 
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bekräftat mottagning eller för att avvisa dem.

Konfigurationsinställningar > Konfiguration – endast de inställningar som 
hantera multimediameddelanden visas. Välj en tjänstleverantör, Standard e
Personlig konfig. för multimediameddelanden. Välj Konto och välj ett konto
multimediameddelanden som finns i de aktiva konfigurationsinställningarn

Tillåt reklam – för att ange om du vill ta emot eller avvisa reklam. Den här 
inställningen visas inte om Tillåt mottagning av multimedia är inställt på Ne

E-post
Dessa inställningar styr hur meddelanden skickas, tas emot och visas.

Du kan ta emot konfigurationsinställningarna för e-postprogrammet som e
konfigurationsmeddelande. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sida
Du kan också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 8

Du aktiverar inställningarna för e-postprogrammet genom att välja Meny >
Meddelanden > Meddelandeinst. > E-postmedd. och från följande alternati

Konfiguration – Välj den uppsättning som du vill aktivera.

Konto – Välj ett konto från tjänstleverantören.

Mitt namn – Skriv in ditt namn eller smeknamn.

E-postadress – Skriv in din e-postadress.

Inkludera signatur – Du kan definiera en signatur som automatiskt läggs till
slutet på dina e-postmeddelanden.
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Svarsadress – Skriv in e-postadressen som du vill att svaren ska skickas till.

SMTP-användarnamn – Skriv in det namn som du vill använda för utgående 
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e-post.

SMTP-lösenord – Skriv in det lösenord som du vill använda för utgående e-p

Visa terminalfönster – Välj Ja om du vill ange användarverifiering manuellt 
intranätanslutningar.

Servertyp för inkommande e-post – Välj antingen POP3 eller IMAP4 beroend
vilken typ av e-postsystem som du använder. Om båda typerna kan hanteras
du IMAP4.

Inställningar för inkommande post – Välj tillgängliga alternativ för POP3 ell
IMAP4.

Teckenstorlek
Om du vill ändra teckenstorleken vid läsning och skrivning av meddelanden
du Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Övriga inställn. > Teckensto

■ Meddelandemätare
Välj Meny > Meddelanden > Medd.-mätare för att visa en uppskattning öv
kommunikation på sistone.
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7. Samtalsregister

e 

åde 

 upp 
stan. 
om att 

e på 

ller 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Telefonen registrerar telefonnummer för de missade, mottagna och utgåend
samtal där numren är tillgängliga och en uppskattning av samtalstiden för 
samtalen.

Telefonen registrerar samtal om den är påslagen, inom nätets täckningsomr
och om funktionerna stöds i nätet.

■ Samtalslistor
När du trycker på Alt. på menyn Missade samtal, Mottagna samtal eller 
Uppringda nummer kan du visa tiden för ett samtal, redigera, visa eller ringa
ett registrerat telefonnummer, lägga till det i minnet eller radera det från li
Du kan också skicka ett textmeddelande. Du kan radera samtalslistorna gen
trycka på Tömma samtalslistor.

■ Räknare och timers
Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroend
nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan återställas vid service e
uppgradering av programvara.

Välj Meny > Samtalsreg. > Samtalslängd, Mätare för paketdata eller 
Anslutningstimer för paketdata för att få information om din senaste 
kommunikation.
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■ Positionsinformation
En del nät tillåter positionsbegäran (nättjänst). Med Position kan du visa 
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mottagna positionsbegäran från nätoperatören. Kontakta din nätoperatör e
tjänstleverantör för mer information om abonnemang och avtal om leveran
positionsuppgifter.

Välj Meny > Samtalsreg. > Position > Positionsjournal för att visa en lista ö
mottagna positionsbegäran.
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8. Kontakter
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Du kan spara namn och telefonnummer (Kontakter) både i telefonens och S
kortets minne.

I telefonens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. Du 
också spara bilder och bifoga dem till ett visst antal namn.

Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Söka efter en kontakt
Välj Meny > Kontakter > Sök. Bläddra genom listan över kontakter eller skr
första bokstaven i det namn du söker.

■ Spara namn och telefonnummer
Namn och telefonnummer sparas i det minne du använder. Välj Meny > 
Kontakter > Lägg till ny kont.. Ange namn och telefonnummer.

■ Spara nummer, objekt eller en bild
I telefonens kontaktminne kan du spara flera olika telefonnummer och kort
textobjekt för varje namn.

Det första numret som du sparar anges automatiskt som namnets 
standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypsiko
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t.ex. . När du väljer ett namn, t.ex. för att ringa ett samtal, används 
standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.
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1. Kontrollera att minnet som används är antingen Telefon eller Telefon & S

2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett nytt nummer eller textobje
och tryck på Info > Alt..

3. Om du vill lägga till ett nummer väljer du Lägg till nummer och en av 
nummertyperna.

Om du vill ställa in valt nummer som standardnummer väljer du Som standa

Om du vill ändra nummertyp bläddrar du till ett nummer och väljer Alt. > Ä
typ.

Om du vill lägga till information väljer du Lägg till info och den typ av inform
du vill lägga till.

Om du vill lägga till en bild väljer du Lägg till bild och en bild från ditt Galler

Om du vill söka efter ett ID från tjänstleverantörens server (om du är anslute
tillgänglighetstjänsten) väljer du Användar-ID > Sök. Se Min tillgänglighet 
sidan 66. Om bara ett ID hittas sparas det automatiskt. Annars kan du spara
ID-nummer genom att välja Alt. > Spara. För att skriva in ID-numret väljer 
Ange ID manuellt.
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■ Kopiera kontakter
Sök upp den kontakt som du vill kopiera och välj Kontakter > Kopiera. Du kan 
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kopiera namn och telefonnummer från telefonens kontaktminne till SIM-ko
minne och vice versa. I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett 
telefonnummer bifogat till varje namn.

■ Redigera kontaktinformation
1. Sök upp den kontakt du vill redigera, välj Info och bläddra till ett namn, 

nummer, textobjekt eller bild.

2. Om du vill redigera ett namn, nummer eller textobjekt eller vill byta bild 
du Alt. > Ändra namn, Ändra nummer, Ändra info eller Ändra bild.

Du kan inte redigera ett ID-nummer när det befinner sig i listan Chattkon
eller Bevakade namn.

■ Radera kontakter eller kontaktinformation
När du vill ta bort en kontakt söker du upp kontakten och väljer Alt. > Rade

När du vill ta bort ett nummer, ett textobjekt eller en bild letar du upp konta
och väljer > Alt. > Radera nummer, Radera info eller Radera bild. När du rad
en bild från dina kontakter tas den inte bort från ditt Galleri.

Om du vill radera alla kontakter och den information som finns om dessa frå
telefonens eller SIM-kortets minne väljer du Meny > Kontakter > Radera >
taget eller Radera alla > Från telefonminne eller Från SIM-kortet. Bekräfta m
säkerhetskoden.
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■ Visitkort
Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort från 
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kompatibla enheter som stöder vCard-standarden.

Om du vill skicka ett visitkort söker du fram den kontakt vars information du
skicka och väljer Alt. > Sänd visitkort > Via multimedia, Via SMS, Via infrarö
Via Bluetooth.

När du har fått ett visitkort väljer du Visa > Spara för att spara visitkortet i 
telefonens minne. Om du vill avvisa visitkortet väljer du Avsluta > Ja.

■ Min tillgänglighet
Med tjänsten för tillgänglighetsbevakning (nättjänst) kan du visa din 
tillgänglighetsstatus för andra som använder kompatibla enheter och har ti
till tjänsten. Tillgänglighetsinformationen inkluderar uppgifter om din 
tillgänglighet, statusmeddelanden och en egen logotyp. Andra användare so
använder tjänsten och som begär din information kan se din status. Den beg
informationen visas i Bevakade namn på menyn Kontakter. Du kan anpassa 
information som ska delas med andra användare och bestämma vem som sk
kunna se din status.

Innan du kan använda tillgänglighetstjänsten måste du abonnera på den. O
vill kontrollera tillgänglighet, priser och få information om hur du abonnera
tjänsten kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. De kan också 
ett unikt användar-ID och ett lösenord samt inställningar. Se Konfiguration
sidan 84.



67

Du kan använda telefonens övriga funktioner medan du är ansluten till 
tillgänglighetstjänsten. Tjänsten är då aktiv i bakgrunden. Om du kopplar från 
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tjänsten visas din tillgänglighetsstatus under en begränsad tid beroende på
tjänstleverantör.

Välj Meny > Kontakter > Min tillgänglighet och välj från följande alternativ

Anslut till tjänsten "Min tillgängligh." eller Koppla bort tjänst – för att anslu
eller koppla från tjänsten.

Visa min tillgänglighet – för att visa status i Privat status och Allmän status

Ändra min tillgänglighet – för att ändra din tillgänglighetsstatus. Välj Min s
Mitt tillgänglighetsmeddelande, Min tillgänglighetslogo eller Visa för.

Kontakter > Aktuella anv., Privat lista eller Blockerade

Inställningar > Visa tillgänglighet i inaktivt läge, Synkronisera med profiler, 
Anslutningstyp eller Inställningar för tillgänglighet

■ Bevakade namn
Du kan skapa en lista över kontakter vars tillgänglighetsstatus du vill bevak
Du kan visa informationen om det tillåts av kontakterna och nätet. Du kan v
dessa bevakade namn genom att bläddra igenom kontaktlistan eller använd
menyn Bevakade namn.

Kontrollera att minnet som används är antingen Telefon eller Telefon & SIM

Du ansluter till tillgänglighetstjänsten genom att välja Meny > Kontakter >
tillgänglighet > Anslut till tjänsten "Min tillgängligh.".
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Lägga till kontakter som ska bevakas
1. Välj Meny > Kontakter > Bevakade namn.
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2. Om du inte har några kontakter i din lista väljer du Lägg till. Annars välje
Alt. > Bevaka. En lista med dina kontakter visas.

3. Välj en kontakt i listan. Om kontakten har ett ID-nummer läggs den till i 
med bevakade kontakter.

Visa bevakade namn
Hur du visar tillgänglighetsinformation beskrivs i Söka efter en kontakt på 
sidan 63.

1. Välj Meny > Kontakter > Bevakade namn.

Statusinformation om den första kontakten i listan över bevakade namn
Den information som personen vill ge till andra kan inkludera text och nå
följande ikoner:

,  eller  anger att personen är tillgänglig, diskret eller inte tillgän

 anger att det inte går att visa personens tillgänglighetsinformation.

2. Välj Info om du vill visa informationen om den valda kontakten eller välj
Bevaka, Chatt, Sänd meddelande, Sänd visitkort eller Sluta bevaka.

Sluta bevaka en kontakt
Om du vill sluta bevaka en kontakt i listan Kontakter markerar du kontakten
väljer Info > kontaktens användar-ID > Alt. > Sluta bevaka > OK.
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Om du vill sluta bevaka en kontakt använder du menyn Bevakade namn. Se Visa 
bevakade namn på sidan 68.
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■ Inställningar
Välj Meny > Kontakter > Inställningar och välj från följande alternativ: 

Använt minne – för att välja SIM-kortet eller telefonens minne för dina kon

Visning av Kontakter – för att välja hur namn och nummer ska visas i dina 
kontakter.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som används och hur mycket s
ledigt.

■ Snabbuppringning
Om du vill tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på
Meny > Kontakter > Snabbuppringn. och bläddrar till ett 
snabbuppringningsnummer.

Välj Tilldela, eller, om ett nummer redan tilldelats denna knapp, välj Alt. > Ä
Välj Sök och namnet och sedan det nummer som du vill tilldela. Om funktio
Snabbuppringning är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. S
Snabbuppringning i Ringa på sidan 76.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av 
snabbuppringningsknapparna finns i Snabbuppringning på sidan 32.
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■ Röststyrd uppringning
Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett 
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telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilket ord som helst, t.ex. namnet på
person. Antalet röstmärken som du kan skapa är begränsat.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

• Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.

• Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.

• Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på e
där det inte är så mycket ljud.

• Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande nam
olika nummer.

Obs! Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöe
en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till och hantera röstmärken
Spara eller kopiera i telefonens minne de kontakter som du vill lägga 
ett röstmärke till. Du kan också lägga till röstmärken till namnen på SIM-ko
men om du byter ut SIM-kortet måste du först radera gamla röstmärken inn
kan lägga till nya.

1. Sök upp den kontakt som du vill lägga till ett röstmärke för.

2. Välj Info, bläddra till ett telefonnummer och välj Alt. > Lägg till röstmär

3. Tryck på Starta och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som
röstmärke. Efter inspelningen spelas märket upp.
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 visas efter ett telefonnummer som har ett röstmärke i Kontakter.

Du kan kontrollera röstmärkena genom att välja Meny > Kontakter > Röstmärken. 
r att 

GPRS-

a nu 

 upp 

rtet. 

ns på 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bläddra till kontakten med det röstmärke du vill ha och välj ett alternativ fö
lyssna på, ta bort eller ändra inspelade röstmärken.

Ringa upp med ett röstmärke
Om ett program på telefonen håller på att skicka eller ta emot data över en 
anslutning måste du stänga detta program innan du ringer ett samtal.

1. I vänteläge, tryck på och håll ner volymknappen. En kort ton hörs och Tal
visas.

2. Uttala röstmärket tydligt. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det
och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.

Om du använder ett kompatibelt headset, trycker du på och håller ner 
headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

■ Servicenummer
Din tjänstleverantör kanske har förprogrammerat servicenummer på SIM-ko
Dessa menyer visas bara om de stöds av SIM-kortet.

■ Mina nummer
För att visa de telefonnummer som är tilldelade SIM-kortet (om numren fin
SIM-kortet) väljer du Meny > Kontakter > Mina nummer.
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■ Samtalsgrupper
Välj Meny > Kontakter > Samtalsgrupper för att ordna de namn och 

naler 
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telefonnummer som är sparade i minnet i samtalsgrupper med olika ringsig
och gruppbilder.
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9. Inställningar
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■ Profiler
Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s k profiler, och du kan ändra
anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj Meny > Inställningar > Profiler och en profil.

Aktivera den valda profilen genom att välja Aktivera.

Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du Anpassa. Markera den 
inställning du vill ändra och utför ändringarna. Om du vill ändra din 
tillgänglighetsinformation väljer du Min tillgänglighet > Min status eller M
tillgänglighetsmeddelande. Menyn Min tillgänglighet är tillgänglig om 
Synkronisera med profiler är På. Se Min tillgänglighet på sidan 66.

Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du
Begränsad och anger en sluttid för profilen. När tiden löper ut aktiveras den
som du senast använde utan tidsbegränsning.

■ Teman
Ett tema innehåller många element som du kan använda för att anpassa 
telefonen, t.ex. bakgrunder, skärmsläckare, färgteman och ringsignaler.

Välj Meny > Inställningar > Teman och välj från följande alternativ:

Välj tema – för att välja ett tema för telefonen. En lista med mappar i Galler
Öppna mappen Teman och välj ett tema.
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Nedladd. teman – för att öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler 
teman. Se Ladda ner filer på sidan 121.
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■ Signaler
Du kan ändra inställningar för den profil som är aktiv.

Välj Meny > Inställningar > Signalinställningar. > Ringsignalfunktion, Ring
Ringvolym, Vibrationssignal, Inställningar för talknapp, Signal för meddelan
Chattsignal, Volym för knappljud och Varningssignaler. Du hittar samma 
inställningar på menyn Profiler. Se Profiler på sidan 73.

Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal som tillhör en
samtalsgrupp väljer du Ringer för. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha el
Alla samtal och sedan Markera.

■ Egna genvägar
Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder o
När du vill hantera genvägar väljer du Meny > Inställningar > Egna genväg
något av följande alternativ:

Höger väljarknapp – för att välja en funktion i listan för höger väljarknapp. S
även Vänteläge på sidan 27. Denna meny kanske inte visas beroende på 
tjänstleverantör.

Röstkommandon – för att aktivera telefonfunktioner genom att tala in ett 
röstmärke. Markera en mapp, bläddra till den funktion som du vill lägga till 
röstmärke till och välj Lägg till.  anger ett röstmärke. Om du vill lägga til
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röstkommando, se Lägga till och hantera röstmärken på sidan 70. När du vill 
aktivera ett röstkommando, se Ringa upp med ett röstmärke på sidan 71.
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En av de funktioner som du kan aktivera med Röstkommandon är Varningssi
som du kan använda för att kontrollera batteriets eller nätets status med hj
ljudsignaler (pip): 
ett pip > svag
två pip > ganska svag
tre pip > ganska stark 
fyra pip > stark 
olika toner > ingen nättäckning

■ Display
Välj Meny > Inställningar > Displayinställningar och välj från följande alter

Bakgrund > På – för att lägga till en bakgrundsbild i huvuddisplayen i vänte
Du väljer en bakgrund genom att välja Bild och en bild från ditt Galleri. Du k
ladda ner fler bilder genom att välja Nerladdn. av bilder.

Skärmsläckare > På – för att aktivera en skärmsläckare. Med Timeout kan d
ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras. Om du vill välja 
för skärmsläckaren väljer du Bild och sedan en bild från ditt Galleri. Du kan 
ner fler bilder genom att välja Nerladdn. av bilder.

Färgtema – för att ändra färgerna för vissa displaykomponenter, t.ex. 
menybakgrunder eller signal- och batteristaplar.

Välj Menyvy för att ställa in olika vyer för telefonens huvudmeny.
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Operatörslogo – för att ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas. Om du 
inte har sparat operatörslogotypen är menyn nedtonad. Kontakta 
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tjänstleverantören eller nätoperatören för mer information.

■ Tids- och datuminställningar
Välj Meny > Inställningar > Tids- och datuminställningar och välj från följa
alternativ:

Klocka – för att visa klockan i vänteläge, ställa in klockan eller välja tidzon o
tidsformat.

Datum – för att visa datum i vänteläge, ställa in datum och välja datumform
datumavgränsare.

Autom. uppdat. av datum & tid (nättjänst) – för att ställa in telefonen att 
automatiskt ställa in rätt tid och datum efter aktuell tidzon.

■ Ringa
Välj Meny > Inställningar > Samtalsinställningar och välj från följande alte

Automatisk volymkontroll – för att justera högtalarvolymen automatiskt til
ljudnivån i omgivningen.

Vidarekoppla (nättjänst) – för att vidarekoppla inkommande samtal. Du kan
inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. Se 
Samtalsspärrar i Säkerhet på sidan 85. 

Svarsknapp > Alla knappar – för att svara på ett inkommande samtal genom
trycka på valfri knapp, förutom Avsluta-knappen och någon av väljarknappa



77

Återuppringning > På – för att ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök 
att ringa upp ett nummer efter ett misslyckat försök.
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Snabbuppringning > På – för att aktivera snabbuppringning. När du vill anv
snabbuppringning, se Snabbuppringning på sidan 69. Tryck på och håll ner 
motsvarande knapp när du vill ringa upp.

Val för samtal väntar > Aktivera – för att ställa in nätet så att du får ett 
meddelande när du får ett inkommande samtal medan du har ett pågående s
(nättjänst). Se Samtal väntar på sidan 33.

Samtalsinfo > På – för att ange att det senaste samtalets ungefärliga längd
kostnad ska visas på telefonen under en kort stund efter varje samtal.

Sänd eget nummer (nättjänst) > Ja, Nej eller Anges av operat..

Telefonlinje som används (nättjänst) – för att välja telefonlinje 1 eller 2 när 
ringer om ditt SIM-kort har stöd för detta.

■ Telefon
Välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar och välj från följande alter

Telefonspråk – för att ställa in telefonens visningsspråk. Om du väljer Autom
används det språk som anges på SIM-kortet.

Minnesstatus – för att visa hur mycket minne som är ledigt och hur mycket s
använt i Galleri och Medd..
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Automatiskt knapplås – för att ställa in telefonens knappsats så att den låses 
automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i vänteläge och ingen 
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funktion har använts. Om du väljer På kan du ställa in en tidsfördröjning me
sekunder och 60 minuter.

När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns 
inprogrammerat i enheten.

Visning av cellinfo > På – för att få information från nätoperatören beroend
vilken nätcell som används (nättjänst).

Välkomsthälsning – för att skriva ett meddelande som ska visas när du slår p
telefonen.

Val av operatör > Automatiskt – om du vill att ett av de tillgängliga 
mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt. Om du väljer Manuellt 
välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefo

Bekräfta SIM-kortstjänster – Se SIM-tjänster på sidan 127.

Aktivering av hjälptext – för att ställa in telefonen att visa hjälptexter.

Påslagningssignal – för att ställa in telefonen så att en startton spelas upp 
telefonen slås på.

■ Anslutbarhet
Du kan ansluta telefonen till en kompatibel enhet via en IR- eller Bluetooth
anslutning. Du kan också definiera inställningar för fjärranslutningar. 
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Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation
Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: 
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Hands-free, headset profile, object push profile, file transfer profile, dial-up network
profile, SIM access profile, service discovery profile, Generic Access Profile, serial port
och Generic Object Exchange Profile. För att vara säker på att enheten fungerar tillsa
med andra Bluetooth-enheter, bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia 
tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om 
enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken
Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik, eller gör det möjligt att köra sådana funk
bakgrunden medan andra funktioner används, ökar energiförbrukningen och minskar
batteriets livslängd. 

Du kan ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet som finns inom
meters räckvidd. Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor
inte fri sikt mellan telefonen och den andra Bluetooth-enheten. Anslutning
dock störas av hinder som t.ex. väggar eller andra elektroniska enheter.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning
Välj Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth. Välj från följande 
alternativ:

Bluetooth > På eller Av — för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktio
 anger att du har en aktiv Bluetooth-anslutning.
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Sök efter tillbehör med ljudfunktion — för att söka efter kompatibla Bluetooth-
ljudenheter. Välj den enhet som du vill koppla till telefonen.
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Ihopkopplade enheter — för att söka efter alla Bluetooth-enheter som finns
räckvidd. Välj Ny för att visa alla Bluetooth-enheter som finns inom räckvid
Bläddra till en enhet och välj Koppla. Ange enhetens Bluetooth-lösenord fö
koppla ihop enheten med telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord n
ansluter till enheten för första gången. Telefonen kopplas till enheten och d
börja överföra data.

Bluetooth-anslutning
När du vill kontrollera vilken Bluetooth-anslutning som är aktiv väljer du M
Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth > Aktiv enhet. Om du vill visa en l
över Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen väljer du 
Ihopkopplade enheter.

Välj Alt. för att få tillgång till några av följande funktioner beroende på enh
och Bluetooth-anslutningens status. Välj Tilldela smeknamn eller Anslut au
utan bekräftelse > Ja — för att ställa in telefonen så att den ansluter autom
till en ihopkopplad enhet.

Bluetooth-inställningar
Om du vill definiera hur telefonen ska visas för andra Bluetooth-enheter try
du på Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth > Bluetooth-
inställningar > Telefonens synlighet eller Namn på min telefon.
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Det rekommenderas att du använder inställningen Ej synlig i Telefonens synlighet. 
Acceptera endast Bluetooth-kommunikation från parter som du samtycker med.
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Infraröd
Du kan ställa in telefonen att skicka och ta emot data via IR-porten. För att 
kunna använda IR-anslutning måste den enhet som du vill upprätta en anslu
till vara IrDA-kompatibel. Du kan skicka eller ta emot data till eller från en 
kompatibel telefon eller datatjänst (t.ex. en dator) via telefonens IR-port.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon, och se till att den inte stör and
infraröda enheter. Infraröda enheter är laserprodukter av klass 1.

När du vill skicka eller ta emot data ser du till att IR-portarna på den sändan
och mottagande enheten är riktade mot varandra och att det inte finns någ
hinder mellan enheterna.

För att aktivera telefonens IR-port att ta emot data via IR väljer du Meny >
Inställningar > Anslutbarhet > Infraröd.

När du vill inaktivera IR-anslutningen väljer du Meny > Inställningar > 
Anslutbarhet > Infraröd. När telefonen visar Avaktivera infraröd? väljer du J

Om dataöverföringen inte startas inom 2 minuter efter aktiveringen av IR-p
avbryts anslutningen och måste startas om.

Indikator för IR-anslutningar
När  visas oavbrutet är IR-anslutningen aktiv och telefonen redo att ski
och ta emot data via IR-porten.
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När  blinkar försöker telefonen ansluta till den andra enheten eller så har 
anslutningen avbrutits.
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Paketdata (EGPRS) 
EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att
mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-bas
(Internet Protocol) nät. Det ger trådlös tillgång till datanätverk som t.ex. Int

Paketdata används med tillämpningar som multimediameddelanden, 
webbläsning, talknappstjänst, e-post, fjärr-SyncML, nedladdning av Java-
program samt fjärranslutningar på datorn.

När du vill definiera hur du vill använda tjänsten väljer du Meny > Inställnin
Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning.

Välj Vid behov för att ställa in att en paketdataanslutning upprättas när ett 
program behöver den. Anslutningen stängs när programmet avslutas. 

Välj Alltid online för att ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt t
paketdatanät när den slås på.

 anger en paketdataanslutning.

Modeminställningar
Du kan ansluta telefonen via Bluetooth-teknik, IR eller datakabel till en 
kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för paketdataanslu
via datorn.
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Du anger inställningarna för anslutningar från datorn genom att välja Meny > 
Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdatainställningar > Aktiv 
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kopplingspunkt, aktivera den kopplingspunkt som du vill använda och sedan
Ändra aktiv kopplingspunkt. Välj Alias för kopplingspunkten och ange ett 
smeknamn för den aktuella kopplingspunkten. Välj Paketdatakopplingspunk
ange kopplingspunktsnamnet (APN, access point name) för att ansluta till e
EGPRS-nät.

Du kan också göra inställningarna för fjärranslutningen (kopplingspunktsna
på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options. Se PC Suite på 
sidan 128. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen komm
inställningarna på datorn att användas.

■ Tilläggsprodukter
Denna meny visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillb
(tilläggsprodukt) som är avsett för telefonen.

Välj Meny > Inställningar > Tillbehörsinställningar. Du kan välja en meny fö
tilläggsprodukt om produkten är eller har varit ansluten till telefonen. Du ka
något av följande alternativ beroende på tilläggsprodukt:

Standardprofil – för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatisk
du ansluter tilläggsprodukten.

Automatiskt svar – för att ange att telefonen ska svara automatiskt på 
inkommande samtal inom fem sekunder. Om Ringsignalfunktion är inställt 
pip eller Ringer ej är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.
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Belysning – för att ange att belysningen alltid ska vara På. Välj Automatisk om du 
vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner.
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Tändningsdetektor > På – för att telefonen ska stängas av automatiskt ca 2
sekunder efter att du har stängt av biltändningen när telefonen är ansluten
fullständig bilmonteringssats.

■ Konfiguration
Du kan konfigurera telefonen med de inställningar som krävs för att vissa tj
ska fungera ordentligt. Tjänsterna är webbläsare, multimediameddelanden,
synkronisering med fjärranslutna Internet-servrar, tillgänglighet och e-
postprogram. Du kan få inställningarna från SIM-kortet, av tjänstleverantör
som ett konfigurationsmeddelande eller så kan du skriva in inställningarna 
manuellt. Du kan lagra konfigurationsinställningar från upp till 20 olika 
tjänstleverantörer i telefonen och hantera dem på den här menyn.

När du vill spara konfigurationsinställningar som du fått i ett 
konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör, se Tjänst för 
konfigurationsinställningar på sidan 19.

Välj Meny > Inställningar > Konfigurationsinställningar och välj från följan
alternativ:

Stand. konfig.-inställningar – för att visa de tjänstleverantörer som är spara
telefonen. Bläddra till en tjänstleverantör och välj Info så visas de program 
stöds av konfigurationsinställningarna för denna tjänstleverantör. Om du vi
en uppsättning konfigurationsinställningar som standardinställning väljer d
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Alt. > Som standard. Om du vill ta bort konfigurationsinställningar trycker du på 
Radera.
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Aktivera stand.-inst. i alla progr. – för att aktivera standardinställningarna f
program som stöds.

Prioriterad kopplingspunkt – för att visa sparade kopplingspunkter. Bläddra
kopplingspunkt och välj Alt. > Info om du vill visa tjänstleverantörens namn
databärare samt paketdatakopplingspunkt eller GSM-anslutningsnummer.

Pers. konfig.-inställningar – för att manuellt lägga till nya personliga konto
olika tjänster och för att aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett n
personligt konto och inte har lagt till några innan, väljer du Lägg till. Annars
du Alt. > Lägg till nya. Välj typ och ange de parametrar som krävs. Det finns
parametrar för olika typer av tjänster. Om du vill radera eller aktivera ett 
personligt konto bläddrar du till kontot och väljer Alt. > Radera eller Aktive

■ Säkerhet
När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begrän
grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer 
finns inprogrammerat i enheten.

Välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar och välj från följande 
alternativ:

PIN-kodsbegäran – för att ställa in telefonen att begära SIM-kortets PIN- e
UPIN-kod varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-
kodskontrollen stängs av.
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Samtalsspärrar (nättjänst) – för att begränsa samtal till och från telefonen. Du 
måste ange en spärrkod.
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Nummerbegränsning – för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda 
telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta.

Begränsad användargrupp (nättjänst) – för att ange en grupp personer som 
ringa eller som kan ringa dig.

Säkerhetsnivå > Telefon – för att ställa in telefonen så att den begär 
säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen. Välj Minne så fråg
telefonen efter säkerhetskoden när SIM-kortets minne är valt och du vill änd
minne som används.

Lösenord – för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller 
spärrkod.

Koden används – för att välja om PIN-koden eller UPIN-koden ska aktiveras

Begäran om PIN2-kod – för att välja om PIN2-koden ska krävas vid användn
vissa telefonfunktioner som är skyddade av PIN2-koden.

■ Återställ fabriksinställningar
Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna
du Meny > Inställningar > Återställ fabriksinställningar. Ange säkerhetskod
data som du har angett eller hämtat raderas inte (t.ex. de namn och 
telefonnummer som är sparade i dina Kontakter).
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10. Operatörsmeny
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Från den här menyn kan du öppna en portal med tjänster från din nätoperat
Namnet och ikonen beror på operatören. Om du vill ha mer information kon
du nätoperatören.

Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande. Mer informa
finns i Tjänsteinkorg på sidan 121.
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11. Galleri
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På den här menyn kan du hantera grafik, bilder, inspelningar, videoklipp, tem
och ringsignaler. Filerna är ordnade i mappar.

Telefonen har stöd för aktiveringsnycklar som kan användas för att skydda v
innehåll. Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella 
aktiveringskoder innan du inskaffar något eftersom det kan föreligga avgift

Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat
innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

Om du vill visa en lista över mappar väljer du Meny > Galleri.

För att visa tillgängliga alternativ för en mapp markerar du en mapp och vä
Alt..

Om du vill visa en lista över filerna i mappen markerar du mappen och väljer
Öppna.

För att visa tillgängliga alternativ för en fil markerar du en fil och väljer Alt.
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12. Multimedia
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Upphovsrätten kan förhindra att vissa bilder, musik (inklusive ringsignaler) och annat
innehåll kopieras, ändras, överförs eller vidarebefordras.

■ Inspelning
Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till 5 minuter.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller paketdata-anslutning
aktiva.

Spela in ljud
1. Välj Meny > Multimedia > Röstinspelning. 

Obs! Om talknappstjänsten inte är tillgänglig på din telefonmen
du också trycka på talknappen för att starta Röstinspelning.

2. Starta inspelningen genom att välja Spela in. Om du vill starta inspelning
under ett samtal väljer du Alt. > Spela in. Under en inspelning kan alla 
samtalsparter höra ett svagt pipljud var femte sekund.

3. Avsluta inspelningen genom att välja Stopp. Inspelningar sparas i mappe
Inspelningar på menyn Galleri.
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Alternativ efter inspelning
Välj Meny > Multimedia > Röstinspelning > Inspelningslista. Listan över mappar i 

lj Alt. 
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ditt Galleri visas. Öppna Inspelningar för att visa listan med inspelningar. Vä
och välj alternativ för filer i ditt Galleri. Se Galleri på sidan 88.

När du vill lyssna på den senaste inspelningen väljer du Spela senast insp..

Om du vill skicka den senaste inspelningen väljer du Sänd senast insp.. 
Inspelningen kan skickas via Bluetooth-teknik, IR eller MMS.
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13. Talknapp
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Talknappstjänsten (PTT, Push to talk) är en tvåvägs radiotjänst som är tillgän
över ett GSM/GPRS-cellnät (nättjänst). Talknappstjänsten ger möjlighet till
direktröstkommunikation. Tryck på och håll ner talknappen när du vill anslu
talknappstjänsten.

Du kan använda talknappstjänsten för att ha en konversation med en perso
med en grupp som har kompatibla enheter. När ditt samtal kopplas behöver
den person eller grupp som du ringer till svara på telefonen. Deltagarna bör
bekräfta mottagning av kommunikation där det passar eftersom det inte fin
någon annan bekräftelse på att mottagaren eller mottagarna har hört samt

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna
kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören. Roaming-tjänster kan 
begränsningar än för vanliga samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera dess inställning
Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten på sidan 100.

Du kan använda övriga funktioner på telefonen medan du är ansluten till 
talknappstjänsten. Talknappstjänsten är inte ansluten till vanlig 
röstkommunikation och därför är många av tjänsterna som är tillgängliga f
vanliga röstsamtal (t.ex. röstbrevlådan) inte tillgängliga för kommunikation
talknappen.
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■ Menyn Talknapp
Välj Meny > Talknapp.
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När du vill ansluta eller koppla från talknappstjänsten väljer du Slå på PTT e
Stäng av PTT.

Om du vill visa mottagna återuppringningsbegäran väljer du Återuppringn.b

Om du vill visa listan över talknappsgrupper väljer du Grupplista.

Om du vill visa listan över kontakter för vilka du har lagt till talknappsadress
du fått från tjänstleverantören väljer du Kontaktlista.

Om du vill lägga till en ny talknappsgrupp väljer du Lägg till grupp.

Om du vill göra talknappsinställningar väljer du PTT-inställningar.

För att konfigurera inställningar för talknappsanslutningen väljer du 
Konfig.inställn..

Om du vill öppna webbläsaren och ansluta till den nätportal för talknappstjä
som administreras av nätoperatören eller tjänstleverantören väljer du Webb

■ Ansluta till och koppla från talknappstjänsten 
Du ansluter till talknappstjänsten genom att välja Meny > Talknapp > Slå p

 anger att du har en anslutning.  anger att tjänsten inte är tillgänglig f
tillfället. Telefonen försöker återansluta automatiskt till tjänsten tills du kop
från talknappstjänsten. Om du har lagt till en eller flera grupper i telefonen 
kopplas du automatiskt till aktiv grupp (Standard eller Övervakad) och nam
standardgruppen visas i vänteläge.
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När du vill koppla ner från tjänsten väljer du Stäng av PTT.
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■ Ringa och ta emot samtal med talknappen
Ställ in telefonen att använda högtalaren eller hörsnäckan för kommunikati
talknappen.

Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom v
kan vara extremt hög.

När du är ansluten till talknappstjänsten kan du ringa eller ta emot gruppsa
eller direktsamtal. Direktsamtal är samtal som du gör till endast en person.

Ringa med talknappen
När du vill ringa med talknappen kan du välja flera kontakter i kontaktlistan
Mottagarna får ett inkommande samtal och måste acceptera samtalet för a
delta. Under ett sådant här samtal skapas en tillfällig grupp och deltagarna ä
med i gruppen så länge samtalet pågår. När samtalet avslutas raderas grupp

Välj Meny > Talknapp > Kontaktlista och markera de kontakter som ska ring
upp.

Ikonen efter kontakten i listan anger aktuell inloggningsstatus: ,  eller
anger att personen är tillgänglig, inte tillgänglig, eller okänd.  anger att
personens tillgänglighetsinformation inte är tillgänglig. Inloggningsstatus ä
endast tillgängligt för bevakade kontakter. Om du vill ändra en bevakad kon
väljer du Alt. och Bevaka kontakt eller Bevaka ej kont. från alternativen. Väl
Bevaka markerad eller Bevaka ej mark. om en eller flera kontakter redan är 
markerade.
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Tryck snabbt på talknappen för att ringa upp. De markerade kontakterna rings upp 
av talknappstjänsten och de kontakter som går med i samtalet visas på displayen. 

pp 

n ton 

a på 

 så att 
 kvarn 
a.

T-
pen.

u 
 till en 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tryck på och håll ner talknappen för att tala med gruppens medlemmar. Slä
talknappen när du vill lyssna på den andra parten.

Avsluta samtalet genom att trycka på knappen Avsluta.

Ringa ett gruppsamtal
När du vill ringa ett samtal till standardgruppen trycker du på talknappen. E
hörs som anger att du är ansluten och ditt alias och gruppnamnet visas på 
telefonen.

När du vill ringa till en annan grupp än standardgruppen väljer du Grupplist
menyn Talknapp, bläddrar till en grupp och trycker på talknappen.

Tryck på och håll ner talknappen när du talar och håll telefonen framför dig
du kan se displayen. När du har talat färdigt släpper du talknappen. Först till
talar först. När någon slutar tala får den som först trycker på talknappen tal

Ringa ett direktsamtal
När du vill ringa ett direktsamtal från den kontaktlista där du har lagt till PT
adressen väljer du Kontaktlista. Bläddra till en kontakt och tryck på talknap

Du kan också välja kontakten från Kontakter.

När du vill starta ett direktsamtal från listan över talknappsgrupper väljer d
Grupplista och bläddrar till en grupp. Välj Alt. > Aktiva medlemmar, bläddra
kontakt och tryck på talknappen.
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När du vill starta ett direktsamtal från listan över mottagna 
återuppringningsbegäran väljer du Återuppringn.beg.. Bläddra till ett smeknamn 
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och tryck på talknappen.

Ta emot ett samtal via talknappen
En kort ton meddelar att du har ett inkommande gruppsamtal eller direktsa
När du får ett gruppsamtal visas gruppnamnet och alias för den som ringer. N
får ett direktsamtal från en person vars information du har sparat i Kontakte
det sparade namnet om det kan identifieras. Annars visas bara alias för den
ringer.

Du kan antingen acceptera eller avvisa ett inkommande direktsamtal om du
ställt in telefonen att meddela dig när du får direktsamtal.

Om du trycker på talknappen för att svara till en grupp medan en annan me
talar får du en köton och I kö visas så länge du trycker på talknappen. Tryck p
håll ner talknappen och vänta tills den andra personen är klar innan du tala

■ Begäran om återuppringning
Om du gör ett direktsamtal och inte får svar kan du skicka en begäran om at
personen ska ringa tillbaka.

När någon skickar en begäran om återuppringning visas Begäran om 
återuppringn. har tagits emot i vänteläge. När du får en begäran om 
återuppringning från någon som inte finns med i din kontaktlista kan du spa
namnet i dina Kontakter.
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Skicka en begäran om återuppringning
Du kan skicka en begäran om återuppringning på olika sätt:
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När du vill skicka en återuppringningsbegäran från kontaktlistan på menyn 
Talknapp väljer du Kontaktlista. Bläddra till en kontakt och välj Alt. > Begär
återuppr..

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från Kontakter söker du efter
kontakt, väljer Alt. > Detaljer, bläddrar till talknappsadressen och väljer Alt
Begär återuppr..

När du vill skicka en återuppringningsbegäran från grupplistan på menyn 
Talknapp väljer du Grupplista och bläddrar till en grupp. Välj Alt. > Aktiva 
medlemmar, bläddra till en kontakt och välj Alt. > Begär återuppr..

När du vill skicka en begäran om återuppringning från listan över 
återuppringningsbegäran på menyn Talknapp väljer du Återuppringn.beg.. B
till en kontakt och välj Alt. > Begär återuppr..

Svara på en begäran om återuppringning
1. Öppna Återuppringn.beg. genom att välja Visa. Listan över alias på de pe

som har skickat begäran om återuppringning visas.

2. När du vill ringa ett direktsamtal trycker du på talknappen.

3. När du vill skicka en återuppringningsbegäran tillbaka till avsändaren vä
Alt. > Begär återuppr..

Om du vill radera en begäran väljer du Radera.
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Spara avsändaren av en begäran om återuppringning
1. Öppna Återuppringn.beg. genom att välja Visa. Listan över alias på de personer 
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som har skickat begäran om återuppringning visas.

2. Visa avsändarens talknappsadress (PTT-adress) genom att välja Alt. > Vi
adress.

Om du vill spara en ny kontakt eller lägga till talknappsadressen för en k
väljer du Alt. > Spara som eller Lägg till i kontakt.

■ Lägga till direktkontakter
Du kan spara namnen på de personer som du ofta ringer direktsamtal till på
sätt:

När du vill lägga till en talknappsadress för ett namn i Kontakter söker du up
kontakten och väljer Alt. > Lägg till info > Talknappsadr..

Du kan lägga till en kontakt i listan genom att välja Meny > Talknapp > 
Kontaktlista > Alt. > Lägg till kontakt.

När du vill lägga till en kontakt från grupplistan ansluter du till talknappstjä
väljer Grupplista och bläddrar till en grupp. Välj Alt. > Aktiva medlemmar. B
till den medlem vars kontaktinformation du vill spara och välj Alt.. För att lä
till en ny kontakt väljer du Spara som. Om du vill lägga till en ny talknappsa
till ett namn i Kontakter väljer du Lägg till i kontakt.
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■ Skapa och ställa in grupper
När du ringer upp en grupp hör alla medlemmar i gruppen samtidigt när du ringer.
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Varje medlem i gruppen identifieras med ett alias som visas i displayen. 
Gruppmedlemmar kan själva välja ett alias för varje grupp.

Grupper registreras med en webbadress (URL). En användare registrerar gru
webbadress genom att gå med i gruppsessionen första gången.

Det finns tre olika typer av talknappsgrupper:

• Slutna grupper är grupper där endast utvalda deltagare som anges av 
tjänstleverantören får gå med.

• Ad hoc-grupper är grupper som användarna kan skapa. Du kan skapa din
grupp och bjuda in medlemmar till gruppen.

• Ad hoc pro-grupper är grupper som du kan skapa från medlemmar i en s
grupp. Ett företag kan t.ex. ha en sluten grupp och separata grupper som
skapas för olika avdelningar.

Lägga till en grupp
Välj Meny > Talknapp > Lägg till grupp. Välj från följande alternativ:

Med anvisningar – för att lägga till en ny grupp. För att ställa in säkerhetsniv
gruppen väljer du Officiell grupp eller Privat grupp. Om du väljer Privat grup
krypteras en del av gruppadressen för medlemmarna när de får en inbjudan
gruppen. Endast den person som skapar en privat grupp kan bjuda in fler 
medlemmar till gruppen. Ange ett namn för gruppen. Välj Standard, Överva
eller Inaktiv. Telefonen anger att gruppen sparas och dess status. Standard 
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Övervakad är aktiva grupper. När du trycker på talknappen för att ringa ett 
gruppsamtal, rings standardgruppen upp om du inte har bläddrat till någon annan 
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grupp eller kontakt. När du vill skicka en inbjudan till gruppen väljer du Ja n
telefonen begär det. Du kan skicka en inbjudan som ett textmeddelande elle
Bluetooth eller IR.
De medlemmar du bjuder in till offentliga grupper kan också bjuda in fler 
medlemmar till gruppen.

Manuellt – för att gå med i en befintlig grupp. Skriv in gruppadressen. Välj 
Standard, Övervakad eller Inaktiv. Telefonen anger att gruppen sparas och d
status. Standard och Övervakad är aktiva grupper. När du trycker på talknap
för att ringa ett gruppsamtal, rings standardgruppen upp om du inte har blä
till någon annan grupp eller kontakt.

Ta emot en inbjudan
1. När du får ett textmeddelande med en inbjudan till en grupp visas 

Gruppinbjudan mottagen: .

2. Om du vill visa alias för den person som skickade inbjudan och gruppadr
om gruppen inte är en privat grupp väljer du Visa.

3. För att lägga till gruppen i telefonen väljer du Spara. För att ställa in stat
gruppen väljer du Standard, Övervakad eller Inaktiv.

Om du vill avvisa inbjudan väljer du Avsluta > Ja, eller så väljer du Visa > 
Förkasta > Ja.
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■ Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten
Det finns två olika typer av inställningar för talknappstjänsten: inställningar för 
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anslutning till tjänsten och inställningar för användning av tjänsten.

Du kan få inställningar för att ansluta till tjänsten från nätoperatören eller 
tjänstleverantören. Se Tjänst för konfigurationsinställningar på sidan 19. Du
också skriva in inställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 84.

Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du M
Talknapp > Konfig.inställn. och från följande alternativ:

Konfiguration – för att välja en konfiguration (tjänstleverantör) Standard, e
Personlig konfig. för talknappstjänsten. Endast de konfigurationer som kan 
hantera talknappstjänsten visas.

Konto – för att välja ett konto för talknappstjänsten bland de aktiva 
konfigurationsinställningarna.

PTT-användarnamn, Standardalias, PTT-lösenord, Domän och Serveradress

Om du vill göra talknappsinställningar väljer du Meny > Talknapp > PTT-
inställningar.

Om du vill att telefonen ska tillåta mottagning av inkommande direktsamta
du Privata samtal > På. Om du väljer Av kan du ringa men inte ta emot någr
direktsamtal. Tjänstleverantör kanske erbjuder tjänster som går förbi dessa 
inställningar. Om du vill ställa in telefonen så att du får en ringsignal vid 
inkommande direktsamtal väljer du Meddela.

När du vill aktivera övervakade grupper väljer du Övervakade grupper > På.
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Om du vill ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt till 
talknappstjänsten när den slås på väljer du Automatisk inloggning > Ja.

Sänd 
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Om du vill dölja din talknappsadress från grupp- och direktsamtal väljer du 
min PTT-adress > Nej.
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■ Alarm
Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Välj Meny > 
Planerare > Alarm.

När du vill ställa in alarmet väljer du Alarmtid och anger en alarmtid. Om du
ändra alarmtiden när alarmtiden är inställd väljer du På. Välj Upprepa alarm
att ställa in telefonen så att den larmar på utvalda veckodagar. För att välja
alarmsignal väljer du Alarmsignal. Om du vill ställa in en tidsgräns för snooz
funktionen väljer du Timeout för snooze.

Stänga av alarmet
En signal spelas upp och texten Alarm!  och aktuell tid visas i displayen, äve
telefonen var avstängd. När du vill stoppa alarmet väljer du Stopp. Om du lå
alarmet ljuda i en minut eller väljer Snooze stoppas alarmet under den tidsp
som du har ställt in som snooze-tidsgräns och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsign
avges. Om du väljer Stopp frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj Nej
vill stänga av enheten, eller Ja om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte Ja där de
förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.
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■ Kalender
Välj Meny > Planerare > Kalender.
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Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen
den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja Visa. För att visa en
väljer du Alt.> Veckovy. Om du vill radera alla noteringar i kalendern väljer d
månads- eller veckovyn och väljer Alt. > Radera alla not..

Övriga alternativ för kalenderns dagsvy kan vara Gör en notering, Radera, 
Redigera, Flytta eller Upprepa en notering, Kopiera en notering till en annan
och Sänd notering som ett text- eller multimediameddelande, via IR, Blueto
eller till kalendern på en annan kompatibel telefon. I Inställningar kan du st
datum och tid. Med alternativet Autoradera noteringar kan du ange att gam
poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Göra en kalendernotering
Välj Meny > Planerare > Kalender. Bläddra till ett datum, välj Alt. > Gör en 
notering och någon av följande noteringstyper:

  Möte,  Ring,  Födelsedag,  Memo eller  Påminnelse.

Alarm för en notering
Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visa
displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på knappen ring. 
stoppa alarmet och visa noteringen väljer du Visa. Om du vill stoppa alarme
10 minuter väljer du Snooze. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noterin
väljer du Avsluta.
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■ Att göra
Om du vill spara en notering för en uppgift du måste utföra väljer du Meny > 
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Planerare > Att göra.

Om du vill skapa en anteckning väljer du Ny not. om det inte finns några 
anteckningar tidigare, annars väljer du Alt. > Lägg till. Skriv anteckningen o
Spara. Välj prioritet, tidsgräns och alarmtyp för noteringen.

När du vill visa en notering bläddrar du till den och väljer Visa.

Du kan också välja ett alternativ för att radera vald notering och radera alla
noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efte
prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon som ett 
textmeddelande via IR, Bluetooth eller MMS, spara en notering som en 
kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också ändra dess tidsgräns eller prioritet ell
markera noteringen som utförd.

■ Anteckningar
Om du vill använda detta program för att skriva och skicka anteckningar vä
Meny > Planerare > Anteckningar. Om du vill skapa en anteckning väljer du
ant. om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du Alt. > G
anteckning. Skriv en anteckning och välj Spara.

Du kan också radera och redigera en anteckning. När du redigerar en anteck
kan du också stänga textredigeraren utan att spara ändringarna. Du kan ski
anteckningen till kompatibla enheter i ett textmeddelande, 
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multimediameddelande eller via Bluetooth och IR. Om anteckningen är för lång 
för att skickas som textmeddelande ombeds du att radera tecken från 
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anteckningen.

■ Plånbok
Med Plånbok kan du spara personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, 
adresser och koder för tjänster som kräver användarnamn och lösenord. Du 
snabbt hämta information från plånboken och fylla i ett webbformulär om d
stöds av tjänsten.

Första gången du använder plånboken måste du ställa in en plånbokskod so
skyddar dina krypterade data. Se Plånbokskod på sidan 19.

Om du vill radera hela innehållet i plånboken skriver du *#7370925538# (*#
wallet# med bokstäver) i vänteläge. Du behöver också telefonens säkerhetsk
Säkerhetskod på sidan 18.

Om du vill lägga till eller redigera innehåll öppnar du menyn Plånbok. När d
använda plånbokens innehåll för en mobiltjänst öppnar du plånboken från 
webbläsaren. Se Webb på sidan 116.

Öppna menyn Plånbok
Öppna plånboksmenyn genom att välja Meny > Planerare > Plånbok. Ange 
plånbokskod och välj bland följande alternativ:

Plånboksprof. – för att skapa olika kortkombinationer för olika tjänster. 
En plånboksprofil är praktisk om tjänsten begär att du ska fylla i mycket dat
Du kan välja en plånboksprofil i stället för att välja olika kort separat.
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Kort – för att spara personliga kortuppgifter. Du kan spara Betalkort, Bonuskort, 
Åtkomstkort, Personkort eller Adresskort. Om det stöds av tjänstleverantören kan 

e. 
atören 

sar 

r på 

kydda 

boken 

gts 

en. 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

du också få kortinformation till telefonen som ett konfigurationsmeddeland
Du får uppgifter om kortkategori. Kontakta tjänstleverantören eller nätoper
för mer information om hur du kan få kortinformation som 
konfigurationsinställningar.

Biljetter – för att spara e-biljetter som du har köpt via en mobiltjänst. Du vi
biljetterna genom att välja Alt. > Visa.

Kvitton – för att spara kvitton på dina mobilinköp.

Inställningar – för att ändra plånboksinställningar. Se Plånboksinställninga
sidan 107.

Personliga not. – för att spara alla sorters personlig information som du vill s
med plånbokskoden, t.ex. kontonummer, lösenord eller koder.

Skapa en plånboksprofil
När du har sparat dina personliga kortuppgifter kan du samla dem i en 
plånboksprofil. Du kan använda profilen för att hämta information från plån
från olika kort medan du surfar på webben.

1. Öppna plånboken och välj Plånboksprof..

2. Om du vill skapa en ny plånboksprofil väljer du Ny om inga profiler har la
till. Annars väljer du Alt. > Lägg till ny. 

3. Fyll i följande fält. Några av fälten innehåller data som väljs från plånbok
Du måste spara dessa data innan du kan skapa en plånboksprofil.
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Plånboksinställningar
Öppna plånboken och välj Inställningar. Om du vill ändra plånbokskoden väljer du 
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Ändra kod. För att ställa in kod och typ för RFID (Radio Frequency Identifica
väljer du RFID > RFID-kod och RFID-typ. RFID är en teknik som används för 
göra kommersiella transaktioner säkrare.

Handla med plånboken
När du vill handla med plånboken måste du hitta en webbplats som stöder 
plånboken. Tjänsten måste ha stöd för ECML (Electronic Commerce Modelin
Language). Se Ansluta till en tjänst på sidan 116.
Välj den produkt som du vill köpa och läs noggrant all tillgänglig informatio
innan du genomför inköpet. Texten kanske inte passar på en skärm. Se därfö
att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du köper något.

När du ska betala för artiklarna, frågar telefonen om du vill använda plånbo
Du ombeds också att ange din plånbokskod.

Välj det kort som du vill betala med i listan Betalkort. Om det dataformulär s
får av tjänstleverantören stöder ECML (Electronic Commerce Modeling Lang
fylls kreditkortsuppgifterna eller plånboksprofilen i automatiskt från plånbo

Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.

Du kanske får en bekräftelse eller ett digitalt kvitto på inköpet.

När du vill stänga plånboken väljer du Stäng plånbok. Plånboken stängs 
automatiskt om du inte använder den under 5 minuter.
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Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som 
kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).
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När du vill tömma cacheminnet, se Cacheminne på sidan 123.

■ Synkronisering 
Med synkronisering kan du spara data från din kalender och dina kontakter 
fjärransluten Internet-server (nättjänst) eller på en kompatibel dator. Om d
sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen
kan också synkronisera data i telefonens kontakter och kalender med den 
information som finns på din kompatibla dator genom att starta synkronise
från datorn.

Kontakter på SIM-kortet synkroniseras inte.

Serversynkronisering
Om du vill använda tjänster för serversynkronisering ska du abonnera på en
synkroniseringstjänst och hämta motsvarande inställningar. Din tjänstlever
kan ge mer information.

Så här startar du synkroniseringen från telefonen:

1. Välj de konfigurationsinställningar du behöver för synkroniseringen. Se 
Inställningar för serversynkronisering på sidan 109.

2. Välj Meny > Planerare > Synkronisering > Serversynkronisera > Data so
synkroniseras. Markera de data som ska synkroniseras.
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3. Välj Meny > Planerare > Synkronisering > Serversynkronisera > Synkronisera. 
De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har 
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bekräftat.

Det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en 
avbruten synkronisering om Kontakter eller Kalender är full.

Inställningar för serversynkronisering
Du kan få konfigurationsinställningar för synkronisering som ett 
konfigurationsmeddelande från nätoperatören. Mer information om hur du
hanterar konfigurationsinställningar finns i Konfiguration på sidan 84.

Välj Meny > Planerare > Synkronisering > Serversynkronisera > 
Synkroniseringsinställningar och från följande alternativ:

Konfiguration – Enbart de konfigurationer som stöder synkronisering visas. V
tjänstleverantör, Standard eller Personlig konfig. för synkronisering.

Konto – Välj ett konto för synkronisering som finns i de aktiva 
konfigurationsinställningarna.

Användarnamn – Skriv in ditt användarnamn.

Lösenord – Ange lösenordet till tjänsten.

Datorsynkronisering
När du vill synkronisera Kontakter, Kalender och Anteckningar från en komp
dator använder du en IR-, Bluetooth- eller datakabelanslutning. Programme
Nokia PC Suite för din telefon måste också vara installerat på datorn. 



110

Starta synkroniseringen från datorn med Nokia PC Suite. Se till att telefonen är i 
vänteläge och att tid och datum är inställt.
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Inställningar för datorsynkronisering
Välj Meny > Planerare > Synkronisering > Inställningar för PC-synkroniserin
ange Användarnamn: och Lösenord:. Du måste ha samma användarnamn oc
lösenord på både telefonen och datorn.
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■ Spel och program
Det kan finnas förinstallerade spel och Java-program som har utformats spe
för den här Nokia-telefonen.

När du vill starta ett spel eller program väljer du Meny > Program > Spel > 
spel eller Java-prog. > Välj program. Bläddra till ett spel eller program och v
Öppna eller tryck på Ring.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga: 

Radera – för att ta bort spelet eller programmet från telefonen.

Info – för att visa ytterligare information om spelet eller programmet.

Uppdatera version – för att kontrollera om det finns en ny version av spelet 
programmet att hämta (nättjänst).

Internetsida – för att hämta ytterligare information eller data från en webb
Denna funktion kräver stöd i nätet. 

Programåtkomst – för att begränsa spelet eller programmets åtkomst till nä
att du undviker oväntade kostnader. Välj Kommunikation > Nätverksanslut
Meddelanden eller Anslutningar eller välj Autostart. Välj tillgängliga tillstån
varje kategori.
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Ladda ner spel och program
Telefonen har stöd för J2ME® Java-program. Se till att programmet är kompatibelt 

progr.. 
stan 

n om 
en 

enyn 

och 

> 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

med telefonen innan du laddar ner det.

Välj Meny > Program > Spel > Nerladdn. av spel eller Java-prog. > Nerl. av 
En lista med tillgängliga bokmärken visas. Välj Fler bokmärken för att visa li
över bokmärken på menyn Webb. Se Bokmärken på sidan 120.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande tjänst. För mer informatio
tillgänglighet, priser och tariffer för olika tjänster kontaktar du nätoperatör
eller tjänstleverantören. 

Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder 
tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas under m
Spel i stället för under menyn Program.

Inställningar för spel
Välj Meny > Program > Spel > Inställningar för att ställa in ljud, belysning 
vibration för spel.

Minnesstatus
Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för spel och 
programinstallationer (i det tredje delade minnet) väljer du Meny > Program
Spel eller Java-prog. > Minne.
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■ Kalkylator
Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att 
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räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för 
valutaomvandlingar.

Obs! Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är end
avsedd för enkla beräkningar.

Välj Meny > Program > Extrafunkt. > Kalkylator. När "0" visas på displayen
du det första talet i beräkningen. Tryck på # för decimalkomma. Välj Alt. > A
Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot eller Ändra tecken. A
det andra talet. För att visa resultatet väljer du Resultat. Upprepa stegen så
många gånger som det behövs. Om du vill påbörja en ny beräkning trycker d
och håller ner Radera.

Om du vill konvertera valuta väljer du Meny > Program > Extrafunkt. > 
Kalkylator. Du sparar valutakursen genom att välja Alt. > Valutakurs. Välj n
av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på # för decimalk
och välj OK. Valutakursen sparas i minnet tills du ersätter den med en annan
valutakurs. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konver
och välja Alt. > I nationell eller I utländsk.

Obs! Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom all
tidigare kurser återställs till noll.
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■ Timer
Välj Meny > Program > Extrafunkt. > Timer. Ange alarmtiden i timmar, minuter 
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och sekunder. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när t
infaller. Du startar timern genom att välja Starta. Du kan ändra tiden genom
välja Ändra tid. Du stoppar timern genom att välja Avbryt timer.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i vänteläge avges en signal och 
noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas 
Tiden är ute. Du stoppar alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du in
trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. F
stoppa alarmet och radera noteringen väljer du Avsluta. Du startar om time
genom att välja Omstart.

■ Stoppur
Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. V
tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen
bakgrunden genom att trycka på Avsluta

Om du använder stoppuret eller låter det gå i bakgrunden medan du använder andra 
funktioner förbrukas mer energi, och batteriets livslängd minskar.

Välj Meny > Program > Extrafunkt. > Stoppur och välj från följande alterna

Mellantidtagning – för att ta mellantider. Starta tidtagningen genom att vä
Starta. Välj Dela varje gång du vill ta en mellantid. Stoppa tidtagningen gen
välja Stopp. Spara tiden genom att välja Spara. Starta tidtagningen igen ge
att välja Alt. > Starta. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden. 
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När du vill nollställa timern utan att spara tiden väljer du Nollställ. Ställ in 
tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

om att 
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Varvtidtagning – för att ta varvtider. Ställ in tidtagningen i bakgrunden gen
trycka på Avsluta.

Fortsätt – för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden.

Visa senaste – för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte h
nollställts.

Visa tider eller Radera tider – för att visa eller radera sparade tider.
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16. Webb
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Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare. 

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig
säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka
och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör 
och/eller tjänstleverantör. 

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wirele
Markup Language) eller XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) på
sidor. Visningen kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan vi
detaljer på webbsidorna. 

■ Webbinställningar
Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett 
konfigurationsmeddelande från nätoperatören. Se Tjänst för 
konfigurationsinställningar på sidan 19. Du kan också skriva in 
konfigurationsinställningarna manuellt. Se Konfiguration på sidan 84.

■ Ansluta till en tjänst
Kontrollera först att rätt konfigurationsinställningar är aktiverade för den t
som du vill ansluta till.
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1. Om du vill komma åt inställningarna för att ansluta till tjänsten väljer du 
Meny > Webb > Inställningar > Konfigurationsinställningar.
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2. Välj Konfiguration. Enbart de konfigurationer som stöder webbtjänster v
Välj en tjänstleverantör, Standard eller Personlig konfig. för webbläsning
Webbinställningar på sidan 116.

Välj Konto och ett konto för webbtjänsten som finns i de aktiva 
konfigurationsinställningarna.

Välj Visa terminalfönster > Ja om du vill ange användarverifiering manue
intranätanslutningar.

Anslut till tjänsten på något av följande sätt:

• Välj Meny > Webb > Till Startsida, eller tryck på och håll ner 0 i vänteläg

• Välj ett bokmärke för tjänsten genom att välja Meny > Webb > Bokmärk

• Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja Meny > Webb > S
URL.

• Om du vill ange tjänstens adress väljer du Meny > Webb > Gå till adress
skriver in adressen.

■ Läsa webbsidor
När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens
knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visa
telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänstleveran
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Om paketdata har valts som databärare visas  längst upp till vänster på 
displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett 
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samtal under en paketdataanslutning, visas  högst upp till höger på displ
för att ange att paketdataanslutningen har avbrutits tillfälligt. Efter ett sam
återupptas paketdataanslutningen.

Bläddra med telefonknapparna
Använd bläddringsknappen för att bläddra på sidan.

Välj ett framhävt objekt genom att trycka på Ring, eller genom att välja Väl

När du vill skriva bokstäver och siffror trycker du på knapparna 0 till 9. Om d
skriva specialtecken trycker du på *.

Alternativ medan du surfar
Din nätoperatör kan erbjuda fler alternativ än de som är tillgängliga på din 

Direktuppringning
Webbläsaren stöder funktioner medan du läser webbsidor. Du kan ringa ett 
telefonsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och
telefonnummer från en sida.
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■ Utseendeinställningar
Medan du surfar väljer du Alt. > Övriga alternativ > Utseendeinst., eller från 
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vänteläge Meny > Webb > Inställningar > Inställningar för utseende, och v
bland följande alternativ:

Textbrytning > På – för att få texten att fortsätta på nästa rad. Om du välje
kortas texten av.

Teckenstorlek > Extra små, Liten eller Medel – för att ange teckenstorlek.

Visa bilder > Nej – om du inte vill visa bilder på sidan. Detta kan göra att de
snabbare att bläddra på sidor som innehåller många bilder.

Varningar > Visar en varning vid osäkra ansl. > Ja – för att ställa in telefone
att du får en varning när du går från en säker (krypterad) anslutning till en o
anslutning medan du surfar.

Varningar > Visar en varning för osäkra objekt > Ja – för att ställa in telefon
att du får en varning när en säker sida innehåller ett osäkert objekt. Dessa 
varningar garanterar inte säkra anslutningar. Se Säkerhet när du surfar på 
sidan 123.

Teckenkodning > Innehållskodning – för att välja kodning för sidans innehå

Teckenkodning > Unicode-webbadresser (UTF-8) > På – för att ställa in tele
att skicka en webbsida som UTF-8-kodning. Du kanske behöver denna instä
när du visar en webbsida som skapats på ett främmande språk.
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■ Cookies
En cookie är information som skickas från en webbplats till din telefon och som 
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sparas i telefonens cacheminne. Cookies sparas tills du tömmer cacheminne
Cacheminne på sidan 123.

Medan du surfar väljer du Alt. > Övriga alternativ > Säkerhet > Inställn. för
cookie, eller i vänteläge Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställnin
Cookies. Välj Tillåt eller Avvisa beroende på om du vill att cookies ska tillåta
inte.

■ Skript över säker anslutning
Du kan välja att tillåta att skript körs från en säker sida. Telefonen har stöd f
WML-skript.

1. Medan du surfar väljer du Alt. > Övriga alternativ > Säkerhet > 
Skriptinställningar, eller i vänteläge Meny > Webb > Inställningar > 
Säkerhetsinställningar > Skript via säkra anslutningar.

2. Om du vill tillåta skript väljer du Tillåt.

■ Bokmärken
Du kan spara webbadresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du surfar väljer du Alt. > Bokmärken, eller i vänteläge Meny > W
Bokmärken.

2. Bläddra till och välj det bokmärke som du vill använda, eller tryck på Rin
att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket.
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3. Välj Alt. för att visa, redigera, radera eller skicka bokmärket, skapa ett nytt 
bokmärke eller spara bokmärket i en mapp.
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Enheten kan ha inlästa bokmärken till webbplatser som inte rör Nokia. Nokia varken 
eller går i god för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dem, bör du vidta samm
försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll, som du skulle med vilken anna
webbplats som helst.

Ta emot ett bokmärke
När du har fått ett bokmärke (skickat som ett bokmärke) visas 1 bokmärke 
mottaget. Spara bokmärket genom att välja Visa > Spara. Om du vill visa el
radera bokmärket väljer du Alt. > Visa eller Radera. Om du vill avvisa bokmä
när du har fått det väljer du Avsluta > OK.

■ Ladda ner filer
Om du vill hämta fler ringsignaler, bilder, spel eller program till telefonen 
(nättjänst) väljer du Meny > Webb > Nerl.länkar > Nerladdn. av sign., Nerla
av bilder, Nerladdn. av spel, Videonerladdn., Nedladd. teman eller Nerl. av pr

Viktigt! Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder 
tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

■ Tjänsteinkorg
Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänstleverantör (nättjä
Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett 
textmeddelande eller en adress till en tjänst.
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Om du vill visa din Tjänsteinkorg i vänteläge trycker du på Visa när du har tagit 
emot ett servicemeddelande. Om du väljer Avsluta flyttas meddelandet till 
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Tjänsteinkorg. Om du vill komma åt Tjänsteinkorg senare väljer du Meny > 
Webb > Tjänsteinkorg.

Om du vill komma åt Tjänsteinkorg medan du surfar väljer du Alt. > Övriga 
alternativ > Tjänsteinkorg. Bläddra till det meddelande du vill ha. För att ak
webbläsaren och ladda ner det markerade innehållet väljer du Hämta. Om d
visa detaljerad information om servicemeddelandet eller radera meddeland
väljer du Alt. > Info eller Radera.

Inställningar för tjänsteinkorg
Välj Meny > Webb > Inställningar > Inställningar för tjänsteinkorg.

Du anger om du vill ta emot servicemeddelanden genom att välja 
Servicemeddelanden > På eller Av.

Om du vill ställa in telefonen att endast ta emot servicemeddelanden från 
innehållsleverantörer som är godkända av tjänstleverantören väljer du 
Meddelandefilter > På. För att visa listan över godkända innehållsleverantö
väljer du Betrodda kanaler.

Om du vill ställa in telefonen att automatiskt aktivera webbläsaren från vän
när telefonen tar emot ett servicemeddelande väljer du Automatisk anslutn
På. Om du väljer Av aktiveras webbläsaren endast när du väljer Hämta efter
telefonen har tagit emot ett servicemeddelande.
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■ Cacheminne
Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens 
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cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver
lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cache-minnet medan du surfar väljer du Alt. > Övriga 
alternativ > Töm cache, eller i vänteläge Meny > Webb > Töm cache.

■ Säkerhet när du surfar
För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för onlinebanker eller 
onlinebutiker. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och 
troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Om d
ha mer information kontaktar du tjänstleverantören.

Säkerhetsmodul
Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänster för tillämpningar som kräve
webbanslutning och gör att du kan använda digitala signaturer. 
Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nyckl
Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänstleverantören. 

Välj Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Inställningar
säkerhetsmodul och från följande alternativ:

Info om säkerhetsmodul – för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillv
och serienummer.
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Begäran om modul-PIN – för att ange att modulens PIN-kod ska begäras varje 
gång du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Ange koden och välj På. Om du 
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vill inaktivera begäran av modul-PIN väljer du Av.

Ändra modul-PIN – för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av 
säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya ko
två gånger.

Ändra PIN för att godkänna – för att ändra PIN-kod för digitala signaturer. V
den PIN-kod för signatur som du vill ändra. Skriv in din nuvarande PIN och s
den nya koden två gånger.

Se även Koder på sidan 18.

Certifikat
Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutnin
och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad 
säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanter
måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat
Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett
certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens
och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du 
på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat oc
användarcertifikat. Du kan få certifikaten från tjänstleverantören. 
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Attesterarcertifikat och användarcertifikat kan också sparas i säkerhetsmodulen 
av tjänstleverantören.
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Visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som hämtats till telefon
genom att välja Meny > Webb > Inställningar > Säkerhetsinställningar > 
Attesterarcertifikat eller Användarcertifikat.

Säkerhetssymbolen  visas under en anslutning om dataöverföringen mell
telefonen och innehållsservern är krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsserver
den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Operatören säkrar dataöverför
mellan gatewayen och innehållsservern.

Digitala signaturer
Du kan göra digitala signaturer med telefonen om SIM-kortet har en 
säkerhetsmodul. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att sk
under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument. 

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en sida, t.ex. namnet
priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. 
inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är Läsa och att ikonen för digitala signaturer visas (

Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor o
bör inte ange några personliga uppgifter, t.ex. din PIN-kod för att godkänna

Om du vill signera texten läser du först igenom den och väljer sedan Signera
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Texten kanske inte får plats på en skärm. Se därför till att du bläddrar igenom och 
läser hela texten innan du skriver under något.

tur (se 
 

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange din PIN-kod för signa
Koder på sidan 18) och välj OK. Ikonen för digitala signaturer försvinner och
tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.
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17. SIM-tjänster
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Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Denna meny visas endast 
SIM-kortet stöder den. Menyns namn och innehåll beror på SIM-kortet.

Vänd dig till SIM-kortets återförsäljare om du vill ha information om kortets tillgäng
och användning. Detta kan vara tjänstleverantören, operatören eller en annan försälj

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som sk
mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna genom att vä
Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Bekräfta SIM-kortstjänster >

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte skickar ett
textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).
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18. Datoranslutning
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Du kan skicka och ta emot e-post och använda Internet när telefonen är ans
till en kompatibel dator via Bluetooth-teknik, IR eller datakabelanslutning 
(CA-42). Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för anslut
och kommunikation.

■ PC Suite
Med PC Suite kan du synkronisera Kontakter, kalender, att göra-noteringar 
anteckningar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärranslute
Internet-server (nättjänst).

Det kan finnas mer information om PC Suite, t.ex. nedladdningsbara filer, i 
supportområdet på Nokias webbplats <www.nokia.com/support>.

■ Paketdata, HSCSD och CSD
Med telefonen kan du använda datatjänsterna paketdata, HSCSD (High Spe
Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, GSM-data).

Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänstlever

HSCSD-tjänster kan förbruka batteriladdningen snabbare än vanliga röstsa
eller dataöverföringar. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare u
dataöverföringen.

Se Paketdata (EGPRS) på sidan 82.
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■ Datakommunikationsprogram
Mer information om hur du använder datakommunikationsprogram finns i 
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medföljande dokumentation. Du bör inte ringa eller svara på telefonsamtal 
en datoranslutning eftersom detta kan orsaka störningar. För bättre prestan
under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsats
nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring
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19. Information om batteri
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■ Ladda och ladda ur
Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Ett nytt batteri fungerar bäst först när d
laddats upp och ur helt, två eller tre gånger. Batteriet kan laddas och laddas ur hundr
gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden b
förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkä
Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avse
enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte et
fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. E
fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som ä
skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som
mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och
negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du
reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet elle
föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vint
minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet
15°C och 25°C (59°F och 77°F). En enhet med överhettat eller nedkylt batteri kan tillf
upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas prestanda är särs
begränsade i temperaturer långt under -0 °C.
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Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier 
riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om 
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möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

■ Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier
För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill va
säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos en auktoriserad Nokia-
återförsäljare. Leta reda på logotypen för Nokias originaltillbehör på förpackningen o
undersök hologrametiketten med hjälp av instruktionerna nedan:

Även om du lyckas genomföra alla fyra stegen innebär inte det någon fullständig gar
att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri
Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade service
eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om
batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du åter
det till inköpsstället. 

Kontrollera hologrametiketternas äkthet
1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna 

se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan 
vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
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2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt 
ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av 

76.

n, t.ex. 

y 
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Nokias logotyp för originaltillbehör.

3. Skrapa på etikettens kant så att en 20-siffrig kod kommer fram, 
till exempel 12345678919876543210. Vrid batteriet så att 
siffrorna pekar uppåt. Den 20-siffriga koden börjar med siffran 
längst till vänster på den översta raden och fortsätter på raden 
under.

4. Kontrollera att den 20-siffriga koden är giltig genom att följa 
anvisningarna på www.nokia.com/batterycheck.

Om du vill skapa ett textmeddelande slår du in den 20-siffriga 
koden, t.ex. 12345678919876543210, och skickar informationen till +44 7786 2002

Om du vill skapa ett textmeddelande,

• För länder i Asien/Stillahavsområdet exklusive Indien: Slå in den 20-siffriga kode
12345678919876543210, och skicka informationen till +61 427151515.

• Enbart för Indien: Slå in’Battery’ följt av den 20-siffriga batterikoden, t.ex. Batter
12345678919876543210, och skicka informationen till 5555.



133

Nationella och internationella operatörers avgifter gäller.

Du bör få ett meddelande som berättar om koden kunnat verifieras.

-
 
odkänt 
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Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia
batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade
serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är g
av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få 
försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella
garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery. 
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Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att g
täcker eventuella skador.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla
som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort
batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga d
och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängd
elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal tempera
det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt ka
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsme
att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

• Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke god
antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt b
mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
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• Använd laddaren inomhus.

• Skapa alltid en kopia av den information som du vill behålla (t.ex. kontakter och 

on 
d.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kalendernoteringar) innan du skickar enheten på service.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någ
enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverksta
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Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småb

■ Användningsmiljö
Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler som gäller där du befinner dig, och stän
av enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan orsaka störningar e
fara. Använd bara enheten i dess normala användarpositioner. Den här enheten uppf
riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller n
befinner sig minst 2,2 cm från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska,
bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras p
angivet avstånd från kroppen. För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddel
måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och
meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisning
ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara in
kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lag
dem kan raderas.

■ Medicinska enheter
Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa
otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillv
för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du ha
frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar di
stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och 
sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa 
radiosignaler.
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Pacemaker
Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en 
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mobiltelefon och en pacemaker för att undvika risk för störningar hos pacemakern. D
rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendatione
Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bör:

• håll alltid enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från pacemakern;

• inte bära enheten i en bröstficka 

• hålla enheten mot örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för 
störningar.

Om du misstänker att det finns risk för störningar, stänger du av enheten och flyttar 
sidan.

Hörapparater
Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om s
störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

■ Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk 
bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkud
som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information
kontaktar du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventue
tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felak
installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventue
gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrusning 
är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätsk
gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon



138

utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera 
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krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i 
kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går om
på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risk
flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

■ Områden med risk för explosion
Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explos
följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden
normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka
explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enhe
tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsnin
användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och
bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för exp
är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid tra
eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (som propan eller b
områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metall

■ Nödsamtal
Viktigt! Mobiltelefoner som denna enhet, använder radiosignaler, 
mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade 
funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garan
Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga
samtal, som medicinska akutfall.
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Ringa ett nödsamtal:
1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. 
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Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i enheten.

2. Tryck på Avsluta så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra en
redo för samtal. 

3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan ol
platser.

4. Tryck på knappen Ring.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan
nödsamtal. Om enheten är inställd på en profil för offline-arbete eller flygning, måst
aktivera telefonfunktionen genom att byta profil innan du kan ringa nödsamtal. Läs v
denna handbok eller kontakta operatören för mer information.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal
enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet
du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)
ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverka
att inte överstiga gränsvärdena för exponering för radiofrekvent energi (RF) enligt 
internationella rekommendationer (ICNIRP). Dessa gränser är en del av omfattande ri
och etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har
utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfa
utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna har en god säkerhetsma
för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.
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Exponeringsstandarden för mobila enheter mäts i måttenheten SAR, som är en förkortning 
av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt de internationella 
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riktlinjerna 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. SAR mäts i standardpositioner när enheten sä
med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämt
den högsta certifierade effekten, kan enhetens verkliga SAR-värde under användande
långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att ar
olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I 
allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lä
den utstrålade effekten från enheten.

Högsta uppmätta SAR-värde för denna enhet när den testades mot örat är 0,72 W/kg

SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav
nätbandet. Användningen av tillbehör kan ge olika SAR-värden. Mer information om
finns under produktinformationen på www.nokia.com.

* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 W/kg i genoms
tio gram vävnad. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra sky
allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera be
på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra lände
under produktinformationen på www.nokia.com.
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