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Käytön aloitus
Näppäimet ja osat

1

2

3
4

5

1 Kuuloke 4 Mikrofoni
2 Kosketusnäyttö 5 Soittonäppäin
3 Lopetusnäppäin
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13 9

6
8

7

10

11

12

6 Laturiliitäntä 10 Näppäinlukkopainike
7 Mikro-USB-portti 11 Antennialue Katso  3 

"Ominaisuuskohtaiset 
ohjeet".

8 Kuulokeliitäntä 12 Kaiutin
9 Äänenvoimakkuuspainikkeet 13 Kameran linssi

Jos näytössä tai kameran linssissä on suojateippi, poista se.
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Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen

Katkaise puhelimesta virta ja irrota 
takakansi.

1

Jos akku on puhelimessa, irrota se.

2

Liu'uta ja nosta pidikettä. Aseta SIM-
kortti paikalleen kontaktipinta 
alaspäin. Katso  1.

3

Laske pidike alas ja lukitse se 
paikalleen liu'uttamalla sitä.

4

Kohdista akun liittimet oikein ja 
työnnä akku paikalleen.

5

Aseta takakansi paikalleen.

6
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Aseta muistikortti paikalleen

Irrota puhelimen takakansi.

1

Jos akku on puhelimessa, irrota se.

2

Liu'uta ja nosta pidikettä. Aseta kortti 
paikalleen kontaktipinta alaspäin.

3

Laske pidike alas ja lukitse se 
paikalleen liu'uttamalla sitä.

4

Kohdista akun liittimet oikein ja 
työnnä akku paikalleen.

5

Aseta puhelimen takakansi takaisin 
paikalleen.

6
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Kytke virta

Pidä virtanäppäintä painettuna, 
kunnes puhelin värisee.

1

aika:
09:00
aikavyöhyke:
GMT Lontoo
kesäaika:
+0 tuntia

päivämäärä
2012-06-05

pvm ja aika

Valitse päivämääräkenttä ja aseta 
päivämäärä.

2

aika:
09:00
aikavyöhyke:
GMT Lontoo
kesäaika:
+0 tuntia

päivämäärä
2012-06-05

pvm ja aika

Valitse aikakenttä ja aseta aika.

3

aika:
09:00
aikavyöhyke:
GMT Lontoo
kesäaika:
+0 tuntia

päivämäärä
2012-06-05

pvm ja aika

Valitse aikavyöhyke ja se, 
käytetäänkö kesäaikaa.

4

aika:
09:00
aikavyöhyke:
GMT Lontoo
kesäaika:
+0 tuntia

päivämäärä
2012-06-05

pvm ja aika

Valitse .

5

Vihje: Katkaise puhelimesta virta 
pitämällä virtanäppäintä painettuna.
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Lataa akku

Kytke laturi pistorasiaan.

1

Kytke laturi puhelimeen. Katso  9.

2

Onko akku täynnä? Irrota laturi 
puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

3

Tutustu puhelimeesi

Voit avata sovelluksen tai muun 
kohteen napauttamalla sitä.

1

09:00 Tiistai

Pidä kohde valittuna, jos haluat nähdä 
enemmän vaihtoehtoja.

2

Pyyhkäise asettamalla sormesi 
näytölle ja liu'uttamalla sormea 
tasaisesti haluamaasi suuntaan.

3
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Jos haluat selata, vetäise sormeasi 
nopeasti ylös- tai alaspäin ja nosta se 
pois näytöltä.

4

Suurenna tai pienennä kuvaa 
liu'uttamalla kahta sormea erilleen tai 
yhteen näytöllä.

5

Palaa edelliseen näkymään 
valitsemalla .

6

Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla 
.

7

Tarkastele ilmoituksia 
pyyhkäisemällä alaspäin näytön 
yläreunasta. Katso  4.

8
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09:00 Tiistai

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Vaihda aloitusnäyttöjen välillä
Puhelimessa on kolme aloitusnäyttöä, joista yksi on sovelluksia, 
toinen yleisimpiä pikavalintoja ja kolmas eniten käytettyä sovellusta, 
esimerkiksi numeronvalitsinta, varten.

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle.

• Omaan näyttöön voit lisätä tärkeät yhteystiedot ja pikavalinnat.

• Sovellusten näytössä voit avata sovelluksia ja järjestää niitä 
haluamallasi tavalla.

• Numeronvalitsimen näytössä voit soittaa puheluja. 
Numeronvalitsimen asemesta voit asettaa näyttöön soittimen tai 
radion.

Vihje: Voit mukauttaa numeronvalitsimen näytön pitämällä sormeasi 
omalla näytöllä, siirtymällä pyyhkäisemällä numeronvalitsimen 
näyttöön ja valitsemalla haluamasi sovelluksen.
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Muuta asetuksia nopeasti
Puhelimen valikkojen käytön asemesta voit useimmissa näkymissä 
muuttaa joitain asetuksia nopeasti pyyhkäisemällä alaspäin näytön 
yläreunasta.

Voit tehdä seuraavat toimet:

• Tarkista vastaamattomat puhelut ja lukemattomat viestit

• Vaihda profiiliksi esimerkiksi äänetön profiili.

• Avaa musiikkisoitin, jos haluat esimerkiksi pysäyttää parhaillaan 
toistettavan kappaleen.

• Avaa tai sulje mobiilidatan internetyhteys

• Tarkista käytettävissä olevat WLAN-verkot ja muodosta WLAN-
yhteys

• Ota Bluetooth käyttöön tai poista se käytöstä
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Lukitse näppäimet ja näyttö 

Lukitse näppäimet ja näyttö, kun et 
käytä puhelinta.

Lukitse painamalla näppäinlukko
painiketta.

1

Avaa lukitus painamalla lukitusnäp
päintä ja pyyhkäisemällä sitten 
vasemmalle tai oikealle.

2

Säädä äänenvoimakkuutta

Onko äänenvoimakkuus liian suuri 
puhelun aikana tai radiota 
kuunneltaessa?

Käytä äänenvoimakkuuden 
säätönäppäimiä.

1

Nyt on parempi.

2
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Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta
Siirrä yhteystiedot, kalenteri ja muuta helposti uuteen puhelimeesi.

1. Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.

2. Valitse uudessa puhelimessa asetukset ja synkr. ja varm.kop. > 
kopioi laitteesta.

3. Valitse mitä haluat kopioida ja valitse sitten .

4. Valitse vanha puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.

5. Noudata kummankin puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.
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Kiinnitä hihna

Irrota puhelimen takakansi.

1

Työnnä silmukka reiän läpi ja vedä se 
koukun yli.

2

Aseta puhelimen takakansi takaisin 
paikalleen.

3
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Käytä puhelinta offline-tilassa
Jos olet paikassa, jossa puhelujen soittaminen tai vastaanotto on 
kielletty, voit pelata pelejä ja kuunnella musiikkia puhelimellasi 
ottamalla käyttöön lentoprofiilin .

Valitse asetukset ja yhteydet > lento.

Muista noudattaa kaikkia turvaohjeita.
Katso  2.
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Puhelimessa käytetyt kuvakkeet
 — Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.

 — Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, 
joiden lähetys epäonnistui.

 — Kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu.

 — Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.

 — Hälytys on asetettu.

 /  — Puhelin on yhteydessä GPRS- tai EGPRS-verkkoon.

 — GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.

 /  — GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.

 — Puhelin on yhteydessä 3G (UMTS) -verkkoon.

 — Bluetooth-yhteys on käytössä.

 — Puhelin on yhteydessä WLAN-verkkoon.

 — Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.

 — Puhelimeen on kytketty kuuloke.

 — Puhelin on liitetty USB-kaapelilla toiseen laitteeseen, kuten 
tietokoneeseen.
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Puhelimen perustoiminnot

Muokkaa kellonaikaa ja päivämäärää

Valitse asetukset ja päivämäärä ja aika.

Vaihda aikavyöhykettä matkustettaessa
1. Valitse asetukset > aikavyöhyke:.

2. Valitse aikavyöhyke, jolla olet.

3. Valitse .

Puhelimen kellonaika ja päivämäärä määräytyvät aikavyöhykkeen 
mukaan.

Esimerkiksi GMT -5:00 on New Yorkin (Yhdysvallat) aikavyöhyke, joka 
on 5 tuntia länteen Lontoon Greenwichistä (Iso-Britannia).
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Aseta hälytys
Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse herätysklo.

2. Aseta hälytysaika ja valitse Tallenna.

3. Jos haluat asettaa hälytyksen soimaan samaan aikaan tiettyinä 
päivinä, valitse  > hälytyksen toisto ja valitse päivät.
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aihe

paikka
kokous

Lisää kalenterimerkintä
Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapaaminen? Lisää se kalenteriin.

1. Valitse kalenteri.

2. Valitse .

3. Valitse merkinnän tyyppi.

4. Täytä kentät ja valitse .

Vihje: Voit poistaa kalenterimerkinnän pitämällä sitä valittuna ja 
valitsemalla poista.
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Käytä laskinta
Pysy budjetissa kaikkialla, missä liikut – puhelimessasi on laskin.

1. Valitse laskin.

2. Kirjoita laskutoimitus ja valitse =.

Vihje: Tarkastele laskutoimitushistoriaa pitämällä laskimen 
tulosruutua valittuna.
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Tietoja Nokia Kaupasta
Lataa puhelimeesi pelejä, sovelluksia, videoita, teemoja, taustakuvia 
ja soittoääniä Nokia Kaupasta.

Valitse kauppa.

Monet kohteet ovat maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa 
luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Maksutapojen saatavuus 
vaihtelee asuinmaan ja palveluntarjoajan mukaan. Lisätietoja Nokia 
Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.
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Puhelut

Soita puhelu 

1. Avaa numeronvalitsin valitsemalla puhelin tai pyyhkäisemällä 
vasemmalle.

2. Kirjoita puhelinnumero.

3. Valitse .

4. Kun haluat lopettaa puhelun, valitse .

Vastaa puheluun
Valitse .

Hylkää puhelu
Valitse .
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kaikki puhelut
0123456789

Tarkastele vastaamattomia puheluja
Haluatko tietää, kenen puheluun et vastannut?

Kun puhelu on jäänyt vastaamatta, lukitusnäytössä näkyy ilmoitus. 
Avaa kaikki puhelut -näkymä pyyhkäisemällä ilmoituksen päältä. Siinä 
näkyvät soitetut , vastatut  tai vastaamattomat puhelut .

Voit soittaa takaisin valitsemalla numeron tai nimen.

Vastaamattomat ja vastatut puhelut tallentuvat muistiin vain, jos 
verkko tukee toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin 
on verkon kantavuusalueella.

Tarkastele vastaamattomia puheluja myöhemmin
Valitse  loki.
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kaikki puhelut

9876543210
01-10

0123456789
12:10

Soita edelliseen valittuun numeroon
Yrititkö soittaa jollekulle, mutta hän ei vastannut? Voit soittaa 
helposti uudelleen.

1. Paina aloitusnäytössä .

2. Valitse puhelinnumero.
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Puhu useille henkilöille samanaikaisesti
Haluatko kertoa hyviä uutisia kaikille ystävillesi? Neuvottelu
puhelussa voit helposti puhua useiden ihmisten kanssa samanaikai
sesti, joten sinun ei tarvitse soittaa jokaiselle erikseen.

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu. Lisätietoja sen saatavuudesta 
saat verkkopalvelun tarjoajalta.

1. Soita ensimmäinen puhelu.

2. Kun puhelu on yhdistynyt, valitse valinnat > uusi puhelu > 
äänipuhelu.

3. Kirjoita puhelinnumero ja valitse SOITA tai valitse HAE ja haluamasi 
henkilö. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon, kunnes yhdistät neuvot
telupuhelun.

4. Kun toinen henkilö on vastannut, valitse valinnat > neuvottelu. 
Voit lisätä neuvotteluun lisää puheluja.

Vihje: Jos haluat puhua soittajan kanssa kahden kesken neuvottelu
puhelun aikana, valitse valinnat > yksityiseksi ja numero. Neuvot
telupuhelu siirtyy pitoon. Voit palata takaisin neuvottelupuheluun 
valitsemalla valinnat > neuvottelu.

5. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, paina -näppäintä.
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Siirrä puhelut vastaajaan tai toiseen numeroon
Soiko puhelimesi, mutta et voi vastata? Voit antaa saapuvan puhelun 
siirtyä vastaajaan tai siirtää sen toiseen numeroon. Soitonsiirto on 
verkkopalvelu.

1. Valitse asetukset > puhelut > soitonsiirto.

2. Valitse, milloin äänipuhelut siirtyvät:

kaikki äänipuhelut — Kaikki puhelut siirtyvät.

kun numero varattu — Puhelut siirtyvät, kun puhelin on varattuna.

kun nro ei vastaa — Puhelut siirtyvät, kun et vastaa.

kun ei verkkoyht. — Puhelut siirtyvät, kun puhelimesta on katkaistu 
virta tai puhelin on ollut tietyn ajan ilman yhteyttä puhelinverkkoon.

kun ei tavoiteta — Puhelut siirtyvät, kun puhelin on varattuna, et 
vastaa, puhelimesta on katkaistu virta tai puhelimella ei ole yhteyttä 
puhelinverkkoon.

3. Valitse ota käyttöön > vastaajaan tai numeroon.

4. Jos valitsit kun nro ei vastaa tai kun ei tavoiteta, määritä aika, 
jonka kuluttua puhelu siirretään.
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Estä puhelujen soittaminen tai vastaanottaminen
Voit pitää puhelinlaskusi kurissa estämällä tietyntyyppiset puhelut. 
Voit esimerkiksi estää saapuvat puhelut, kun olet ulkomailla. 
Puhelunesto on verkkopalvelu.

1. Valitse asetukset.

2. Valitse suojaukset > puhelunestopalvelu ja haluamasi vaihtoehto.

3. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.

Vihje: Jos haluat tarkistaa, kuinka monta puhelua olet soittanut, 
kuinka paljon dataa olet käyttänyt tai kuinka monta tekstiviestiä olet 
lähettänyt, valitse laskurit. Voit asettaa laskurit tyhjenemään auto
maattisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa.
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Hei Mika

Soita internetpuhelu
Soitatko usein ulkomaanpuheluja? Voit säästää rahaa soittamalla ne 
internetin kautta.

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluja internetin kautta. Jotkin 
internet-puhelupalveluntarjoajat tarjoavat ilmaisia internetpuheluja. 
Jotta voisit soittaa tai vastaanottaa internetpuhelun, sinun on oltava 
WLAN- tai 3G-verkon peittoalueella. Lisäksi tarvitset internetpuhelu
palvelun käyttäjätilin.

Puhelimen puhelutoiminto auttaa sinua tilin määrittämisessä.

Määritä internetpuhelutili
1. Valitse asetukset.

2. Valitse yhteydet > internet-puhelin > YHDISTÄ.

3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Kun ohjattu asetustoiminto on valmis, tili näkyy tililuettelossa.

Soita osoitekirjan henkilölle
1. Valitse osoitekirja.

2. Valitse nimi ja sitten internet-puhelu.
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Soita puhelinnumeroon
Kirjoita puhelinnumero ja valitse  > internet-puhelu.

Hätäpuheluissa käytetään vain matkapuhelinverkkoa.
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Osoitekirja

Tallenna nimi ja puhelinnumero
Lisää uusia yhteystietoja puhelimeesi.

Valitse osoitekirja.

Valitse  ja kirjoita nimi, numero ja muut tiedot.

Muokkaa henkilön tietoja
Valitse nimi ja  ja muokkaa tietoja.

Lisää tietoja
Valitse  > lisää tietoja ja haluamasi tieto.
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Numeronvalits.

Soita puheluja nopeasti
Soitatko jollekulle usein? Aseta hänen numeronsa pikavalinnaksi.

Valitse puhelin ja  > pikavalinnat.

Puhelinnumeron määrittäminen pikanäppäimeen
1. Valitse numeronäppäin. 1 on varattu vastaajalle.

2. Kirjoita numero tai etsi nimeä.

Soita puhelu
Pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna numeronvalitsimessa.
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Kopioi yhteystietoja SIM-kortille
Haluatko käyttää SIM-korttiasi toisessa puhelimessa, mutta silti pitää 
puhelimessasi olevat yhteystiedot saatavilla? Yhteystiedot 
tallentuvat oletusarvoisesti puhelimen muistiin, mutta voit kopioida 
ne SIM-kortille.

Valitse osoitekirja.

Puhelimen muistiin mahtuu enemmän yhteystietoja. Lisäksi SIM-
kortilla voi olla vain yksi puhelinnumero kullekin henkilölle.  on SIM-
kortille tallennetun yhteystiedon merkki.

Valitse kopioitavat yhteystiedot
1. Valitse  > kopioi osoitekirja > valitse nimet.

2. Valitse yhteystiedot ja valitse sitten .

Kopioi kaikki yhteystiedot
Valitse  > kopioi osoitekirja > valitse muisti > puhelimesta SIMille 
ja valitse haluamasi muisti avautuvasta luettelosta.
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Mukauttaminen

Mukauta päävalikkoa
Voit järjestää sovellukset haluamallasi tavalla, esimerkiksi siirtää 
suosikkisi yläreunaan, jolloin voit avata ne nopeasti.

1. Pidä päävalikkoa valittuna.

2. Valitse sovellus, jota haluat siirtää, ja napauta sitten kohtaa, johon 
haluat siirtää sovelluksen.
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09:00 Tiistai 09:00 Tiistai

Lisää omaan näyttöön pikavalinta
Haluatko avata suosikkisovelluksesi suoraan omasta näytöstä? Lisää 
usein käyttämillesi toiminnoille ja sovelluksille pikavalinnat.

1. Pidä sormeasi omalla näytöllä ja valitse  pikavalinta.

2. Valitse kohde, kuten widget tai toiminto, ja valitse .

Poista pikavalinta
Pidä oma näyttö valittuna ja valitse poistettavan pikavalinnan .

Vihje: Kokeile napauttaa oman näytön eri kohtia. Voit esimerkiksi 
muokata päivämäärää ja kellonaikaa, asettaa hälytyksiä tai lisätä 
kalenterimerkintöjä myös omasta näytöstä.
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Vaihda taustakuva
Haluatko lukitusnäytön taustaksi suosikkimaisemasi tai perheesi 
kuvan? Voit mukauttaa lukitusnäytön vaihtamalla haluamasi 
taustakuvan.

1. Valitse asetukset ja taustakuva.

2. Valitse kansio ja valokuva.

Vihje: Voit myös ottaa puhelimella uuden kuvan ja käyttää sitä.
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Vaihda profiilia kokouksissa tai ulkona
Kun olet kokouksessa, aseta puhelimen soittoääneksi pelkkä 
piippaus. Tai jos haluat kuulla soittoäänen myös meluisassa 
ympäristössä, ota käyttöön kovaääninen profiili.

1. Valitse asetukset > ääniprofiilit.

2. Valitse  tai .

3. Valitse ota käyttöön.

Vihje: Voit helposti vaihtaa profiilia ilmoitusalueelta. Tämä toimii 
kaikissa näkymissä ja sovelluksissa. Avaa ilmoitusalue 
pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta ja valitse sitten nykyinen 
profiili ja  tai .
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Vaihda soittoääntä
Voit asettaa eri soittoäänen jokaiselle profiilille.

1. Valitse asetukset > ääniprofiilit ja haluamasi profiili.

2. Valitse soittoääni.

3. Valitse soittoääni kohdasta avaa tiedostot tai ladattujen äänien 
luettelosta. Kuulet soittoäänen, jotta voit päättää, pidätkö siitä.

4. Kun olet löytänyt sopivan soittoäänen, valitse KYLLÄ.

Vihje: Lataa lisää soittoääniä Nokia Kaupasta. Lisätietoja Nokia 
Kaupasta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Vihje: Voit myös vaihtaa viestin hälytysäänen. Valitse merkkiääni ja 
haluamasi ääni.
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Aseta kappale soittoääneksi
Haluatko asettaa suosikkikappaleesi soittimesta soittoääneksi? Voit 
myös valita parhaan osan kappaleesta ja käyttää sitä soittoäänenä.

1. Valitse asetukset > ääniprofiilit ja haluamasi profiili.

2. Kun asetat profiilin soittoääntä, valitse avaa tiedostot ja selaa 
kappaleen kohdalle.

3. Kun sovellus kysyy, haluatko säätää äänen aloitus- ja 
lopetuskohtaa, valitse KYLLÄ.

4. Vedä aloitusmerkki  aloituskohtaan.

5. Vedä lopetusmerkki  lopetuskohtaan.

Kun merkki siirretään uuteen kohtaan, laite toistaa valitun osan.

6. Jos haluat toistaa valitun osan itse, valitse .

7. Valitse .

Muokattu soittoääni ei korvaa alkuperäistä soittoääntä tai äänitettä. 
Esimääritettyjä soittoääniä ei voi muokata, eikä kaikille soittoäänten 
muodoille ole tukea.

Vihje: Jos haluat hienosäätää aloitus- ja lopetuskohtaa, valitse  tai 
ja pidä  tai  valittuna.
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Kirjoita tekstiä
Kirjoita näyttönäppäimillä
Valitse tekstiä kirjoittaessasi  > tekstinsyöttötapa ja valitse sitten 
kieli ja puhel. näppäimistö.

Kirjoita merkki
1. Valitse merkkinäppäin toistuvasti, kunnes merkki tulee näkyviin. 
Saatavilla olevia merkkejä on enemmän kuin näppäimeen on 
merkitty.

2. Jos seuraava kirjain on samassa näppäimessä, odota niin kauan, 
että kohdistin tulee taas näkyviin, ja valitse näppäin sitten uudelleen.

Vihje: Jos haluat nähdä kaikki merkkinäppäimen merkit, pidä 
näppäintä valittuna.

Kirjoita väli
Valitse .

Siirrä kohdistin seuraavalle riville
Pidä  valittuna ja valitse sitten .

Kirjoita erikoismerkki
Valitse symbolinäppäin ja haluamasi erikoismerkki.

Poista merkki
Valitse . Jos kyseessä on yhdistetty merkki, valitse  kaksi kertaa. 
Yhdistetyt merkit eivät ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Kirjoita näyttönäppäimistöllä
Valitse tekstiä kirjoittaessasi  > tekstinsyöttötapa ja valitse sitten 
kieli ja täysi näppäimistö.

Lisää merkkiin aksenttimerkki
Pidä merkkiä valittuna. Tämä ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.
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Vaihda kirjainkokoa
Valitse .

Kirjoita väli
Valitse .

Siirrä kohdistin seuraavalle riville
Valitse .

Poista merkki
Valitse .

Käytä ennustavaa tekstinsyöttöä
Ennustavaa tekstinsyöttöä ei ole saatavissa kaikille kielille.

1. Valitse  > ennustava syöttö > .

2. Ala kirjoittaa sanaa. Puhelin ehdottaa mahdollisia sanoja. Kun 
oikea sana tulee näyttöön, valitse se.

3. Jos sana ei ole sanakirjassa, valitse pikavalikko ja  ja lisää uusi 
sana sanakirjaan.

Ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäessäsi voit määrittää, että puhelin 
täydentää sanoja ja kirjoittaa ne automaattisesti.

Käytä ennakoivaa tekstinsyöttöä
Valitse  > sanan täydennys > .
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Viestit

Lähetä viesti
Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin viestien avulla.

1. Valitse viestit ja .

2. Lisää vastaanottaja osoitekirjasta valitsemalla . Voit myös 
kirjoittaa puhelinnumeron.

3. Kirjoita viesti tekstiruutuun.

Vihje: Lisää liite, esimerkiksi valokuva tai video, valitsemalla  > lisää 
sisältöä.

4. Valitse .

Viestin lähettäminen liitteen, esimerkiksi valokuvan tai videon, kera 
saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. 
Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Katso  5, 6, 7.
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Tallenna liite
Saitko viestissä upean valokuvan? Tallenna se puhelimeen. Voit 
tallentaa myös muun tyyppisiä liitteitä.

Valitse viestit.

Tallenna viestin liite
1. Avaa viesti.

2. Valitse tiedosto ja  > tallenna.

3. Valitse tiedoston tallennuspaikka, esimerkiksi kuvat, ja kirjoita 
tiedostolle nimi.

Tallenna sähköpostiviestin liite
1. Avaa sähköpostiviesti.

2. Valitse liite. Puhelin voi pyytää lataamaan tiedoston.

3. Valitse .

Valokuvat ja videot tallentuvat tiedostot-kansioon.
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Tarkista vastaajaviestit
Annoitko puhelujen siirtyä vastaajaan, kun et voinut vastata niihin? 
Kuuntele vastaajaan jätetyt viestit, kun sinulle sopii.

Määritä vastaajan asetukset
Sinun on ehkä tilattava vastaajapalvelu, ennen kuin se on 
käytettävissä. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun 
tarjoajalta.

Vastaajan käyttöä varten sinun on saatava verkkopalvelun tarjoajalta 
vastaajapalvelun numero. Tarkista tiedot tilausvahvistuksesta tai 
verkkopalvelun tarjoajan tukisivustosta.

1. Valitse asetukset > puhelut > lisää asetuksia > vastaajaviestit ja 
vastaajan numero.

2. Kirjoita vastaajan numero ja valitse OK.

Kuuntele vastaajan viesti heti vastaamattoman puhelun jälkeen
1. Valitse aloitusnäytössä uuden viestin ilmoitus.

2. Valitse valinnat > soita lähettäjälle.

Kuuntele viestit myöhemmin
Valitse puhelin ja pidä 1-näppäintä painettuna.
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 Sähköposti ja chat

Sähköp ...

Määritä sähköpostitili
Onko sinulla useita sähköpostiosoitteita? Voit määrittää puhelimeen 
useita postilaatikoita. Sähköposti on verkkopalvelu.

1. Valitse sähköposti.

2. Valitse sähköpostipalveluntarjoaja.

3. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi.

Vihje: Jos et halua kirjoittaa salasanaa aina, kun käytät sähköposti
tiliäsi, valitse tallenna salasana.

4. Valitse Kirjaudu.

Lisää postilaatikko myöhemmin
1. Valitse sähköposti.

2. Valitse  > lisää tili.

3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Puhelin päivittää Saapuneet-kansion säännöllisesti ja näyttää 
ilmoituksen, kun sinulle on uutta sähköpostia. Tämä voi aiheuttaa 
suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirto
maksuja. Voit säästää kustannuksia poistamalla automaattisen 
päivityksen käytöstä ja päivittämällä Saapuneet-kansion itse.
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Poista Saapuneet-kansion automaattinen päivitys käytöstä
1. Valitse sähköposti.

2. Valitse  > asetukset ja postilaatikko.

3. Valitse päivitä saapuneet > päivitän itse.
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Mika
Hei Anna
Anna
Hei Mika

Lähetä sähköpostia
Haluatko lähettää sähköpostiviestin liikkeellä ollessasi? Voit lukea ja 
lähettää sähköpostia puhelimellasi kaikkialla, missä liikut.

1. Valitse sähköposti ja valitse sitten sähköpostitili.

Vihje: Jos sinulla on useampi kuin yksi sähköpostitili, puhelin avaa 
automaattisesti viimeksi käyttämäsi tilin. Avaa toinen sähköpostitili 
valitsemalla .

2. Valitse .

3. Lisää vastaanottaja valitsemalla  tai kirjoittamalla osoite 
vastaanottaja-kenttään.

4. Kirjoita aihe ja viesti.

Vihje: Lisää liite, esimerkiksi valokuva, valitsemalla .

5. Valitse .
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Hei Mika

Keskustele ystävien kanssa
Keskusteletko mielelläsi verkossa ystäviesi kanssa? Liikkeellä 
ollessasi voit lähettää pikaviestejä puhelimella kaikkialla, missä liikut. 
Chat on verkkopalvelu.

1. Valitse chat.

2. Jos käytettävissä on useita chat-palveluja, valitse haluamasi 
palvelu.

3. Kirjaudu palveluun.

Vihje: Voit kirjautua sisään ja chattailla useissa palveluissa yhtä aikaa. 
Sinun on kirjauduttava erikseen kuhunkin palveluun.

4. Valitse nimiluettelosta henkilö, jonka kanssa haluat keskustella, ja 
napauta ja kirjoita.

5. Kirjoita viesti.

Vihje: Jos haluat lisätä hymiön, valitse .

6. Valitse .

Voit käydä useita keskusteluja samanaikaisesti. Vaihda keskustelusta 
toiseen valitsemalla .

Katso  8.
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Valokuvat ja videot

Ota valokuva

1. Avaa kamera valitsemalla kamera.

2. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.

3. Valitse .

Valokuvat tallentuvat galleria-kansioon.

Sulje kamera
Valitse .
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Kuvaa videoita
Voit ottaa puhelimellasi valokuvia, mutta voit myös tallentaa 
ikimuistoiset hetket videoina.

Avaa videokamera valitsemalla video.

1. Aloita tallennus valitsemalla .

2. Voit lähentää tai loitontaa kuvaa äänenvoimakkuuspainikkeilla.

3. Lopeta tallennus valitsemalla .

Videot tallentuvat galleria-kansioon.

Vihje: Voit lähettää videon multimedia- tai sähköpostiviestissä. Voit 
rajoittaa lähetettävän videoleikkeen kokoa valitsemalla  > 
asetukset > videon pituus > MMS-viestiin.

Sulje kamera
Valitse .
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Järjestä valokuvat
Voit järjestää valokuvat albumeihin, jolloin tietyn kuvan löytäminen 
on helppoa.

1. Valitse galleria ja avaa -välilehti.

2. Valitse  ja kirjoita albumille nimi.

3. Valitse albumiin lisättävät valokuvat ja valitse sitten .
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Muokkaa valokuvaa
Onko ottamasi valokuva liian tumma tai huonosti rajattu? Puhelimella 
voit helposti tehdä ottamiisi valokuviin yksinkertaisia korjauksia.

1. Valitse galleria ja valokuva.

2. Valitse  > muokkaa kuvaa ja haluamasi tehoste.

3. Tallenna muokattu valokuva valitsemalla  >  > KYLLÄ. 
Muokattu valokuva ei korvaa alkuperäistä kuvaa.
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Tulosta valokuva
Voit tulostaa valokuvia suoraan puhelimesta käyttämällä 
yhteensopivaa tulostinta.

1. Kytke puhelin PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen USB-
kaapelilla. Voit myös käyttää Bluetooth-yhteyttä, jos tulostin tukee 
sitä.

2. Valitse puhelimessa USB-yhteystavaksi median siirto.

3. Valitse galleria ja tulostettava valokuva.

4. Valitse  > tulosta.
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Lähetä valokuva tai video
Lähetä valokuvia ja videoita ystäville ja sukulaisille multimedia
viesteinä, sähköpostissa tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Valitse galleria.

1. Avaa välilehti, jossa valokuva tai video sijaitsee.

2. Pidä kuvaa tai videota valittuna ja valitse lähetä sekä haluamasi 
lähetystapa.

Lähetä kerralla useita valokuvia tai videoita
1. Avaa välilehti, jossa valokuvat tai videot sijaitsevat.

2. Valitse  ja merkitse, mitä haluat lähettää.

3. Valitse  ja haluamasi lähetystapa.
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Musiikki ja äänet

Kopioi musiikkia tietokoneesta
Onko sinulla tietokoneessasi musiikkia, jota haluat kuunnella 
puhelimellasi? Nokia Suite -sovelluksen ja USB-kaapelin avulla voit 
hallita musiikkikokoelmaasi ja synkronoida sen.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla. 
Varmista, että puhelimessa on yhteensopiva muistikortti.

2. Valitse yhteystavaksi median siirto.

3. Avaa tietokoneessa Nokia Suite -sovellus. Lisätietoja on Nokia 
Suite -ohjeissa.

Jotkin musiikkitiedostot on ehkä suojattu digitaalisella oikeuksien
hallinnalla (DRM), minkä vuoksi niitä ei voi toistaa kuin yhdessä 
puhelimessa.
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Kuuntele kappale
Voit kuunnella musiikkia ja podcasteja puhelimen soittimella liikkeellä 
ollessasi.

Valitse musiikki.

1. Valitse  ja kappale.

2. Keskeytä toisto tai jatka sitä valitsemalla  tai .

Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
Valitse  tai .

Sulje soitin
Paina lopetusnäppäintä.
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Kuuntele radiota
Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii antennina.

Valitse radio.

Säädä äänenvoimakkuutta
Käytä äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Aseta radio soimaan taustalle
Valitse .

Sulje radio
Paina lopetusnäppäintä.

Vihje: Kun radio soi taustalla, voit sulkea sen pitämällä lopetusnäp
päintä painettuna.
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Etsi ja tallenna radiokanavia
Etsi suosikkiradiokanavasi ja tallenna ne, jotta voit helposti kuunnella 
niitä myöhemmin.

Valitse radio.

Kytke yhteensopiva kuuloke puhelimeen. Kuuloke toimii antennina.

Hae kaikki käytettävissä olevat kanavat
Valitse  > etsi kaikki kanavat.

Aseta taajuus itse
Napauta taajuutta ja vieritä haluamallesi taajuudelle.

Tallenna kanava
Valitse .

Siirry seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan
Valitse  tai .
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Tallenna äänitteitä
Voit äänittää äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja.

Valitse äänitys.

1. Valitse .

2. Lopeta tallennus valitsemalla .
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Äänitä puhelinkeskustelu
Valitse puhelun aikana  > äänitä.

Molemmat osapuolet kuulevat äänityksen aikana äänimerkin 
säännöllisin väliajoin.

Kuuntele äänitteitä
Valitse  > äänitykset.



 Web

Pariisi

Selaa webiä
Lue uutisia ja käy suosikkisivustoissasi liikkeellä ollessasi.

Valitse internet.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internetyhteyttä palvelun
tarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia 
muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-verkon kautta.

Siirry web-sivustoon
Kirjoita web-osoite osoitepalkkiin.

Liiku web-sivulla
Vedä sivua sormella.

Suurenna kohdetta näytössä
Napauta web-sivun aluetta, jonka haluat nähdä paremmin.

Pienennä kohdetta näytössä
Kaksoisnapauta näyttöä.

Vihje: Voit myös suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä 
asettamalla kaksi sormea näytölle ja liu'uttamalla sormia erilleen tai 
yhteen.
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Etsi tietoja internetistä
Kirjoita hakusana osoitepalkkiin. Valitse tarvittaessa 
oletushakukone.

Palaa web-sivulle, jolla olet käynyt aiemmin
Valitse  > aiemmat ja haluamasi web-sivu.

Vihje: Jos haluat nähdä osoitepalkin ja työkalurivin selaamisen 
aikana, valitse .

Vihje: Voit ladata web-sovelluksia Nokia Kaupasta. Kun avaat web-
sovelluksen ensimmäisen kerran, se lisätään kirjanmerkiksi. 
Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.
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Pariisi

www.nokia.com

matkailu

Lisää kirjanmerkki
Jos käyt samoilla web-sivuilla usein, lisää ne kirjanmerkkeihin, jolloin 
voit avata ne helposti.

Valitse internet.

Valitse selaamisen aikana  > lisää suosikkeihin.

Siirry kirjanmerkkeihin lisättyyn sivustoon
Valitse  ja kirjanmerkki.
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Tyhjennä selaushistoria
Valitse internet.

Valitse  >  > tyhjennä latausmuisti.

Poista tallennetut evästeet ja Web-lomakkeisiin tallennettu teksti
Valitse  >  > asetukset > poista evästeet tai tyhjennä 
ehdotusluettelo.
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Yhteisöt

Yhteisöt
yhteisöt-sovellus on porttisi yhteisöpalveluihin.

1. Valitse yhteisöt.

2. Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.
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Yhteydet

Liitä langattomat kuulokkeet
Haluatko jatkaa tietokoneen käyttöä myös puhelun aikana? Käytä 
tässä tapauksessa langattomia kuulokkeita. Niiden ansiosta voit 
vastata puheluihin, vaikka puhelimesi ei olisi juuri käsiesi ulottuvilla.

Valitse asetukset > yhteydet > Bluetooth.

1. Varmista, että Bluetooth-asetuksen arvona on kyllä.

2. Kytke kuulokkeisiin virta.

3. Etsi kuulokkeet valitsemalla .

4. Valitse kuulokkeet.

5. Sinun on ehkä kirjoitettava salasana (esimerkiksi 1234).

69



Suojaa puhelimesi
Haluatko määrittää, kuka voi löytää puhelimesi ja muodostaa siihen 
yhteyden, kun Bluetooth on käytössä?

Valitse asetukset > yhteydet > Bluetooth.

Estä muita löytämästä puhelintasi
Valitse puh. näkyvyys > piilotettu.

Kun puhelimesi on piilotettu, muut eivät löydä sitä. Laitepareihin 
määritetyt laitteet voivat kuitenkin silti muodostaa yhteyden 
puhelimeesi.

Poista Bluetooth käytöstä
Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse .

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy 
sellaiselta tulevia yhteyspyyntöjä. Näin voit suojata puhelintasi 
haitalliselta sisällöltä.
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Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä
Voit kopioida valokuvia ja muuta sisältöä puhelimen ja yhteensopivan 
tietokoneen välillä USB-kaapelin avulla.

1. Liitä puhelin tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.

2. Valitse tila:

Nokia Suite — Nokia Suite on asennettu tietokoneellesi.

median siirto — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tieto
koneellesi. Käytä tätä tilaa, jos haluat muodostaa yhteyden koti
viihdejärjestelmään tai tulostimeen.

massamuisti — Nokia Suite -ohjelmistoa ei ole asennettu tieto
koneellesi. Puhelin näytetään tietokoneessa siirrettävänä laitteena. 
Varmista, että puhelimeen on asetettu muistikortti. Käytä tätä tilaa, 
jos haluat muodostaa yhteyden muihin laitteisiin, kuten kotistereo
laitteeseen tai autostereoihin.

3. Kopioi sisältö tietokoneen resurssienhallinnassa.

Voit kopioida nimet, musiikkitiedostot, videot ja valokuvat Nokia 
Suite -ohjelmiston avulla.

Saat lisätietoja ja voit ladata Nokia Suite -tietokonesovelluksen 
osoitteesta www.nokia.com/support.
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Muodosta WLAN-yhteys 
Voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia muodostamalla yhteyden 
internetiin WLAN-verkon kautta kotona tai vaikka kirjastossa tai 
internetkahvilassa.

1. Valitse asetukset > yhteydet > WLAN.

2. Varmista, että WLAN-asetuksen arvona on kyllä.

3. Muodosta yhteys valitsemalla verkko ja YHDISTÄ.

4. Jos yhteys on suojattu, kirjoita salasana.

Katkaise WLAN-yhteys
Pyyhkäise alaspäin näytön yläreunasta ja valitse .
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Kartat

Tietoja Kartat-sovelluksesta
Kartat-sovelluksesta näet lähellä olevat paikat ja sen avulla voit 
suunnitella reittisi.

Valitse kartat.

Voit tehdä seuraavat toimet:

• Katso sijaintisi kartasta

• Suunnittele reitti läheiseen paikkaan

• Etsi tiettyä paikkaa tai osoitetta ja tallenna se

• Lähetä sijaintisi tai paikka tekstiviestinä ystävälle

Puhelimessa saattaa olla muistikortti, johon on ladattu maasi 
karttoja. Varmista, että muistikortti on puhelimessa, ennen kuin 
käytät Kartat-sovellusta.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten 
tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla 
alueilla, ja se voi olla saatavana vain tietyillä kielillä. Palvelu voi olla 
verkkokohtainen. Lisätietoja saat verkkopalvelun tarjoajalta.
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Digitaalisten karttojen sisältö voi joskus olla epätarkkaa ja 
epätäydellistä. Älä koskaan luota ainoastaan sisältöön tai palveluun 
välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.
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Katso sijaintisi kartasta
Jollet ole varma, missä olet, katso se kartasta.

Valitse kartat.

Puhelin näyttää sijaintisi kartalla, jos sijaintitiedot ovat käytettävissä.

Päivitä sijaintisi
Valitse .

Tallenna nykyinen sijaintisi
Valitse sijaintisi ja  > .

Vihje: Kun sijaintisi näkyy kartassa, tuo työkalurivi näyttöön 
valitsemalla  ja valitse  > .
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N

Etsi paikka
Voit etsiä katuosoitteita tai paikkoja, kuten ravintoloita.

1. Valitse kartat.

2. Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse .

3. Kirjoita paikan nimi tai osoite.
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Lataa karttoja
Jos internetyhteys on käytössä ja selaat kartan alueelle, jota ei ole 
tallennettu muistikortille, alueen kartta latautuu automaattisesti.

Katso  8.

Vihje: Jos sinulla ei ole kiinteähintaista internetyhteyttä palvelun
tarjoajaltasi, voit pienentää tiedonsiirtokustannuksia 
muodostamalla yhteyden internetiin WLAN-verkon kautta.

Vihje: Tallenna uudet tiekartat puhelimeen ennen matkaa, jolloin voit 
selata karttoja matkan aikana ilman internetyhteyttä. Lataa 
uusimmat kartat Nokia Suite -tietokoneohjelmiston avulla ja kopioi 
ne puhelimeen. Lataa ja asenna Nokia Suite -sovellus osoitteesta 
www.nokia.com/support.
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B

A

Luo kävelyreitti
Suunnittele kävelyreitti läheiseen paikkaan. Näet kartasta koko reitin 
ja kaikki käännökset ennen liikkeelle lähtöä.

1. Valitse kartat.

2. Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse  > .

3. Valitse lähtöpaikka ja valitse kävelyreitin aloituspisteeksi 
tallennettu paikka, osoite, suosikki tai kartasta valitsemasi kohta. Jos 
haluat lähtöpaikaksi paikan, jossa juuri olet, valitse oma sijainti.

4. Valitse määränpää ja kävelyreitin päätepiste.

Lauttojen ja tiettyjen tunnelien käyttö kävelyreiteillä on rajoitettua.

5. Valitse .

6. Kun olet valmis lähtöön, valitse .

Vihje: Jos haluat nähdä luettelon reitillä olevista käännöksistä, valitse 
seuraavan käännöksen ilmoitusalue näytön yläosasta.
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Tallenna paikka
Voit tallentaa ennen matkaa puhelimeen tietoja hotelleista, 
nähtävyyksistä tai huoltoasemista.

Valitse kartat.

1. Kun haluat etsiä osoitteen tai paikan, tuo työkalurivi näyttöön 
valitsemalla  ja valitse .

2. Kirjoita paikan nimi tai osoite ja valitse haluamasi löytyneiden 
paikkojen joukosta.

3. Valitse kartassa näkyvä paikkamerkki ja  > .

Tarkastele tallennettua paikkaa
Valitse päänäkymässä  >  ja haluamasi paikka.

Muokkaa tallennettua paikkaa tai poista se
1. Valitse paikka suosikit-näkymässä.

2. Valitse  ja valitse sitten muokkaa suosikkia tai poista suosikki.
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Tutustu läheisiin paikkoihin
Haluatko nähdä, mitä mielenkiintoisia kohteita lähistöllä on? Voit 
valita, mitä yrityksiä ja julkisia kohteita, esimerkiksi ravintoloita, 
kartassa näkyy.

1. Valitse kartat.

2. Tuo työkalurivi näyttöön valitsemalla  ja valitse sitten  ja paikat, 
jotka haluat nähdä.
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Suojaa puhelimesi

Suojaa muistikortti salasanalla
Haluatko suojata muistikortin luvattomalta käytöltä? Voit asettaa 
salasanan sisällön suojaamiseksi.

1. Valitse tiedostot.

2. Pidä muistikorttia valittuna ja valitse muistikortin valinta.

3. Valitse aseta salasana ja kirjoita salasana.

Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään 
muistikortista.
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Alusta muistikortti
Haluatko poistaa muistikortin kaiken sisällön? Kun alustat 
muistikortin, kaikki kortin tiedot poistetaan.

1. Valitse tiedostot.

2. Pidä muistikorttia valittuna ja valitse muistikortin valinta.

3. Valitse alusta muistikortti.
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Valmistele puhelin kierrätettäväksi
Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua 
eroon nykyisestä puhelimestasi, Nokia suosittelee puhelimen 
kierrättämistä. Poista ennen sitä kaikki henkilökohtaiset tiedot ja 
sisältö puhelimesta.

Poista kaikki sisältö ja palauta alkuperäiset asetukset
1. Varmuuskopioi sisältö, jonka haluat säilyttää, yhteensopivalle 
muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

2. Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.

3. Valitse asetukset ja alkuper. asetukset > kaikki.

4. Kirjoita suojakoodi.

5. Puhelimestasi katkeaa virta, ja sitten se käynnistyy uudelleen. 
Tarkista huolellisesti, että kaikki henkilökohtainen sisältö, kuten 
yhteystiedot, valokuvat, musiikki, videot, muistiinpanot, viestit, 
sähköpostit, esitykset, pelit ja muut asennetut sovellukset, ovat 
hävinneet.

Muistikortille tai SIM-kortille tallennettu sisältö ja tiedot eivät häviä.
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Tuki ja päivitykset

Vianmääritys
Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

• Katkaise puhelimesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin 
paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.

• Päivitä puhelinohjelmisto: Valitse asetukset ja puhelin > 
laitepäivitykset.

• Palauta alkuperäiset tehdasasetukset: Lopeta kaikki puhelut ja 
yhteydet ja valitse asetukset ja alkuper. asetukset > vain 
asetukset.

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista 
osoitteessa www.nokia.com/support. Ennen kuin lähetät puhelimen 
korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki 
puhelimessa olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Voit myös siirtyä osoitteeseen www.nokia.com/support, josta 
löydät:

• Tietoja vianmäärityksestä

• Uutisia sovelluksista ja ladattavasta sisällöstä

• Tämän käyttöoppaan laajempi versio
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• Tietoja ohjelmistopäivityksistä

• Tietoja ominaisuuksista ja tekniikoista sekä laitteiden ja 
lisälaitteiden yhteensopivuudesta

Tutustu myös Nokian tukivideokanavaan osoitteessa 
www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.
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asetukset
osoitekirja
viestit
kirjanmerkit
kalenteri
tiedostot
sovellukset ja pelit

Varmuuskopioi sisältö muistikortille
Haluatko varmistaa, ettet kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit 
varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse asetukset > synkr. ja varm.kop..

1. Valitse tee varmuuskopio.

2. Valitse, mitä haluat varmuuskopioida, ja valitse sitten .

Palauta varmuuskopio
Valitse palauta kopiosta ja valitse, mitä haluat palauttaa. Valitse 
sitten .
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Tietoja puhelimen ohjelmistopäivityksistä 
Pysy ajan tasalla – päivittämällä puhelimen ohjelmiston saat 
puhelimeen uusia ja parannettuja ominaisuuksia. Ohjelmiston 
päivittäminen voi myös parantaa puhelimen suorituskykyä.

On suositeltavaa varmuuskopioida henkilökohtaiset tietosi ennen 
puhelinohjelmiston päivitystä.

Varoitus:
Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden 
soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen.

Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten 
tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

Kytke laite laturiin tai varmista, että laitteen akussa on riittävästi 
virtaa, ennen kuin aloitat päivityksen.

Päivityksen jälkeen käyttöohje ei ehkä ole enää ajan tasalla. Päivitetty 
käyttöohje voi olla saatavilla osoitteessa www.nokia.com/support.
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Päivitä puhelinohjelmisto tietokoneen avulla
Päivitä puhelinohjelmisto Nokia Suite -tietokonesovelluksella. Voit 
myös varmuuskopioida kuvat ja muuta puhelimen sisältöä 
tietokoneeseen.

Tarvitset yhteensopivan tietokoneen, nopean internetyhteyden ja 
yhteensopivan USB-kaapelin, jolla puhelin liitetään tietokoneeseen.

USB-kaapeli myydään erikseen.

Saat lisätietoja ja voit ladata sovelluksen osoitteesta 
www.nokia.com/support.
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Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi
Voit päivittää puhelinohjelmiston langattomasti. Voit myös määrittää 
puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

Valitse asetukset ja puhelin > laitepäivitykset.

1. Jos haluat tarkistaa, onko päivityksiä käytettävissä, valitse lataa 
laiteohjelm..

2. Jos haluat ladata ja asentaa päivityksen, valitse lataa laiteohjelm. 
ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Päivitys voi kestää useita minuutteja. Jos sinulla on ongelmia, ota 
yhteys verkkopalvelun tarjoajaasi.

Tarkista päivitysten saatavuus automaattisesti
Valitse ohj. autom. päivitys ja määritä tarkistusväli.

Verkkopalvelun tarjoajasi voi lähettää päivityksiä suoraan 
puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä 
verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.
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Palauta alkuperäiset asetukset
Jos puhelin ei toimi oikein, voit palauttaa jotkin asetukset niiden 
alkuperäisiin arvoihin.

1. Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.

2. Valitse asetukset ja alkuper. asetukset > vain asetukset.

3. Kirjoita suojakoodi.

Tämä ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa, 
minkä jälkeen se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää 
tavallista kauemmin.
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Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-
koodi

(4–8 numeroa)

Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta 
käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä 
toimintoja voi käyttää.

Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun 
puhelimeen kytketään virta.

Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai 
olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoa
jaan.

Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, 
koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.

PUK- tai PUK2-
koodi

(8 numeroa)

Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen 
poistamiseen.

Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, 
ota yhteys palveluntarjoajaan.

IMEI-numero

(15 numeroa)

Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin 
avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun 
puhelimen. Saatat tarvita koodia myös Nokia Care 
-palveluja käyttäessäsi.

Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.

Suojakoodi 
(turvakoodi)

(väh. 5 
numeroa)

Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta 
käytöltä.

Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämääsi 
suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.
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Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa 
tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin 
on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, 
ja kaikki puhelimessa olevat henkilökohtaiset 
tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai 
puhelimen myyjältä.
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Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Turvallisuus
Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen saattaa 
olla vaarallista tai lainvastaista. Saat 
lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE 
RAJOITETUILLA 

ALUEILLA
Katkaise laitteesta virta, kun 
matkapuhelimen käyttö on kielletty 
tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai 
vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-
aluksissa, sairaaloissa sekä lääke
tieteellisten laitteiden, 
polttoaineiden, kemikaalien tai 
räjäytystyömaiden lähellä. Noudata 
kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä 
koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin 
ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. 
Aseta ajaessasi ajoturvallisuus 
etusijalle.

HÄIRIÖT
Kaikki langattomat laitteet 

ovat alttiita häiriöille, jotka voivat 
vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU 
HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa 
asentaa tai korjata tuotteen.

KUULON 
SUOJAAMINEN

Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella 
äänenvoimakkuudella. Näin voit estää 
mahdolliset kuulovauriot. Noudata 
varovaisuutta pitäessäsi laitetta 
lähellä korvaasi kaiuttimen käytön 
aikana.

Ominaisuuskohtaiset ohjeet
 1 Tärkeää: Tämä laite tukee 

vain vakiomallisen SIM-kortin käyttöä 
(katso kuva). Yhteensopimattomien 
SIM-korttien käyttäminen voi 
vahingoittaa korttia tai laitetta sekä 
vioittaa kortille tallennettuja tietoja. 
Ota yhteys matkapuhelinoperaat
toriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, 
johon on leikattu mini-UICC-kortin 
rajat.

 2 Varoitus: Kun lentoprofiili on 
käytössä, et voi soittaa tai 
vastaanottaa puheluja (et myöskään 
hätäpuheluja) tai käyttää muita 
toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä 
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verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, 
ota käyttöön jokin muu profiili.

 3 Laitteessasi voi olla sisäisiä ja 
ulkoisia antenneja. Vältä antennin 
alueen tarpeetonta koskettamista, 
kun antenni lähettää tai vastaanottaa. 
Antennien koskettaminen vaikuttaa 
radiolähetyksen laatuun ja saattaa 
aiheuttaa sen, että laite toimii suurella 
lähetysteholla käytön aikana, mikä voi 
lyhentää akun käyttöikää.

Käytä vain yhteensopivia 
muistikortteja, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän 
laitteen kanssa. Yhteensopimat
tomien korttien käyttäminen voi 
vahingoittaa korttia ja laitetta sekä 
vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Tämä laite tukee microSD-
muistikortteja, joiden kapasiteetti on 
enintään 32 Gt.

Tärkeää: Älä poista muistikorttia, 
kun jokin sovellus käyttää sitä. Tämä 
voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä 
vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

 4 Tärkeää: Vältä 
naarmuttamasta kosketusnäyttöä. 

Älä koskaan kirjoita kosketusnäyt
töön tavallisella kynällä tai muulla 
terävällä esineellä.

Radion kuuntelua varten laitteeseen 
on liitettävä yhteensopiva kuuloke. 
Kuuloke toimii laitteen antennina.

Verkkoyhteisöpalvelut ovat 
kolmansien osapuolten tuottamia 
palveluja, eikä Nokia vastaa niistä. 
Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisö
palvelun yksityisyyssuojan asetukset, 
koska jakamasi tiedot voivat näkyä 
suurelle käyttäjäryhmälle. Tietojen 
jakamista verkkoyhteisöpalvelussa 
säätelevät kyseisen palvelun 
käyttöehdot. Tutustu palvelun 
käyttöehtoihin ja yksityisyyssuojan 
asetuksiin.

Yhteisöpalveluiden käyttö edellyttää 
verkkotukea. Tämä saattaa edellyttää 
suurien tietomäärien siirtämistä, 
mistä aiheutuu tiedonsiirtokustan
nuksia. Tietoa tiedonsiirtoon 
liittyvistä kuluista saat palvelun
tarjoajaltasi.

Yhteisöt-sovellus ei ehkä ole 
saatavilla kaikilla alueilla. 
Käytettävissä ovat vain ne toiminnot, 
joita kyseinen yhteisöpalvelu tarjoaa.

 5 Voit lähettää yhden viestin 
merkkirajoitusta pidempiä 
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tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät 
viestit lähetetään kahtena tai 
useampana viestinä. Palveluntarjoaja 
voi veloittaa tällaisista viesteistä 
niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, 
muut erikoismerkit ja joidenkin kielten 
merkit vievät tavallista enemmän 
tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan 
lähettää tavallista vähemmän 
merkkejä.

 6 Jos multimediaviestiin liitetty 
kohde on liian suuri verkossa 
lähetettäväksi, laite voi pienentää sen 
kokoa automaattisesti.

 7 Vain yhteensopivat laitteet voivat 
vastaanottaa ja näyttää multimedia
viestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella 
eri laitteissa.

 8 Palvelujen käyttäminen tai 
sisällön lataaminen voi vaatia suurten 
tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa 
tiedonsiirtomaksuja.

Kuvaviestien ulkoasu voi vaihdella eri 
laitteissa.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka 
tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne 
voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke 
Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä. 
Jos kytket Nokia AV -liittimeen jonkin 

ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota 
Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi 
tämän laitteen kanssa, kiinnitä 
erityistä huomiota äänenvoimakkuu
teen.

Tärkeää: Harkitse aina tarkasti 
etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. 
Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisö
palvelun yksityisyyssuojan asetukset, 
koska jakamasi sijaintitiedot voivat 
näkyä suurelle käyttäjäryhmälle.

 9 Jos akku on täysin tyhjä, voi 
kestää joitakin minuutteja, ennen kuin 
akun latauksen symboli tulee 
näyttöön tai ennen kuin puhelimella 
voi soittaa puheluja.

Muista noudattaa kaikkia 
turvaohjeita.

Jos haluat poistaa 
yhteisöpalvelusovellusten 
ilmoitukset käytöstä, valitse 
sovellusten näytössä Ilmoitukset > 

 > asetukset.

Verkkopalvelut ja 
kustannukset
Tämä laite on hyväksytty 
käytettäväksi WCDMA 850-, 900-, 
1700-, 1900- ja 2100- sekä HSPA 
EGSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz 
-verkoissa . Laitteen käyttö edellyttää 
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palvelun tilaamista palveluntarjoa
jalta.

Eräiden ominaisuuksien käyttäminen 
ja sisällön lataaminen edellyttää 
yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä 
tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen 
ominaisuudet edellyttävät 
verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata 
erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, akkua, laturia ja 
lisälaitteita varovasti. Seuraavat 
ohjeet auttavat sinua ylläpitämään 
takuusuojasi.

• Älä käytä tai säilytä laitetta 
pölyisessä tai likaisessa 
paikassa. Laitteen liikkuvat osat 
ja elektroniset komponentit 
voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa. 
Korkeat lämpötilat voivat 
lyhentää laitteen ikää, 
vahingoittaa akkua ja taivuttaa 
tai sulattaa muoviosia.

• Älä säilytä laitetta kylmässä. 
Kun laitteen lämpötila palautuu 
normaaliksi, sen sisälle voi 
muodostua kosteutta, joka 
saattaa vahingoittaa 
elektronisia piirejä.

• Älä yritä avata laitetta muulla 
tavoin kuin käyttöoppaassa 
annettujen ohjeiden mukaisesti.

• Hyväksymättömät muutokset 
saattavat vahingoittaa laitetta 
ja voivat olla radiolaitteita 
koskevien määräysten 
vastaisia.

• Älä pudota, kolhi tai ravista 
laitetta. Kovakourainen 
käsittely voi vahingoittaa sisällä 
olevia piirilevyjä ja mekaanisia 
osia.

• Puhdista laitteen pinta vain 
pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla 
kankaalla.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi 
tukkia sen liikkuvat osat ja estää 
sitä toimimasta kunnolla.

• Laitteen parhaan mahdollisen 
toiminnan varmistamiseksi siitä 
kannattaa säännöllisesti 
katkaista virta ja irrottaa akku.

• Pidä laite etäällä magneeteista 
ja magneettikentistä.

• Varmista tärkeiden tietojen 
säilyminen tallentamalla ne 
ainakin kahteen eri paikkaan, 
esimerkiksi laitteen muistiin, 
muistikortille tai 
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tietokoneeseen, tai kirjoita 
tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa 
tuntua lämpimältä. Useimmissa 
tapauksissa tämä on normaalia. Jos 
epäilet, että laite ei toimi kunnolla, vie 
se lähimpään valtuutettuun huolto
liikkeeseen.

Kierrätys
Palauta käytetyt elektroniset 
tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit 
aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä 
tavoin ehkäiset valvomatonta 
jätteiden hävittämistä ja edistät 
materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-
tuotteiden kierrätysohjeet 
osoitteesta www.nokia.com/
recycling.

Jäteastia, jonka päälle on 
merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun 
ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty 
jäteastia, jonka päälle on merkitty 
rasti, tarkoittaa, että kaikki 
elektroniset tuotteet, paristot ja akut 
on toimitettava erilliseen keräys
pisteeseen, kun ne on käytetty 

loppuun. Tämä vaatimus koskee 
Euroopan unionin aluetta. Näitä 
tuotteita ei saa heittää lajittelemat
toman yhdyskuntajätteen joukkoon. 
Lisää ympäristötietoja on tuotteen 
ympäristöprofiilissa osoitteessa 
www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta 
oikeuksien hallinnasta (Digital 
Rights Management)
Kun käytät tätä laitetta, noudata 
kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia 
käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä 
ja laillisia oikeuksia, kuten tekijän
oikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa 
estää kuvien, musiikin tai muun 
sisällön kopioimisen, muokkaamisen 
tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata 
tekijänoikeutensa ja muun 
aineettoman omaisuuden erilaisilla 
digitaalisilla oikeuksien hallinta
tekniikoilla (Digital Rights 
Management, DRM). Tämä laite 
käyttää DRM-suojatun sisällön 
käsittelyyn useita erilaisia DRM-
ohjelmistoja. Tällä laitteella voit 
käyttää seuraavilla tekniikoilla 
suojattua sisältöä: OMA DRM 2.0 & 
2.1. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei 
suojaa sisältöä riittävästi, sisällön 
omistajat voivat pyytää, että 
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kyseiseltä DRM-ohjelmistolta 
perutaan uuden DRM-suojatun 
sisällön käsittelyvaltuudet. 
Valtuuksien peruminen voi estää 
myös laitteessa jo olevan DRM-
suojatun sisällön uudistamisen. 
Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien 
peruminen ei vaikuta muilla DRM-
ohjelmistoilla suojatun tai DRM-
suojaamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallinta
tekniikalla (Digital Rights 
Management, DRM) suojatun sisällön 
mukana tulee lisenssi, joka määrittää 
käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -
suojattua sisältöä, voit varmuus
kopioida sekä lisenssit että sisällön 
käyttämällä Nokia Suite -ohjelmiston 
varmuuskopiointitoimintoa.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä 
siirrä lisenssejä, jotka on palautettava 
samaan aikaan sisällön kanssa, jotta 
voisit jatkaa OMA DRM -suojatun 
sisällön käyttämistä laitteen muistin 
alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä 
palautettava lisenssit myös siinä 
tapauksessa, jos laitteesi tiedostot 
vioittuvat.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua 
sisältöä, sekä lisenssit että sisältö 

häviävät, jos laitteen muisti 
alustetaan. Lisenssit ja sisältö voivat 
hävitä myös siinä tapauksessa, jos 
laitteesi tiedostot vioittuvat. 
Lisenssien tai sisällön häviäminen voi 
rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää 
samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. 
Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vihjeet ja tarjoukset
Nokia lähettää maksuttomia 
mukautettuja tekstiviestejä, jotka 
auttavat hyödyntämään puhelimen 
ominaisuuksia ja palveluja. Viestit 
sisältävät vihjeitä ja käyttöä tukevia 
ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa 
viestejä, valitse asetukset > Nokia-
tili > Vihjeet ja tarjoukset.

Edellä kuvattua palvelua varten 
puhelin lähettää Nokialle käyttäjän 
matkapuhelinnumeron, puhelimen 
sarjanumeron ja joitakin matka
puhelinyhteyden tunnistetietoja, kun 
puhelinta käytetään ensimmäisen 
kerran. Osa näistä tiedoista tai kaikki 
tiedot voidaan lähettää Nokialle myös 
ohjelmistopäivityksen yhteydessä. 
Tietoja voidaan käyttää osoitteessa 
www.nokia.com olevien henkilö
tietojen suojaperiaatteiden 
mukaisesti.
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Akut ja laturit
Akku- ja laturitiedot
Tämä laite on tarkoitettu 
käytettäväksi BL-4U -akun kanssa. 
Nokia voi hyväksyä myös muiden 
akkumallien käytön tämän laitteen 
kanssa. Käytä aina alkuperäisiä 
Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu 
käytettäväksi seuraavien laturien 
kanssa: AC-11 . Laturin tarkka 
mallinumero voi vaihdella 
pistokemallin mukaan. Mahdollisia 
pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, 
U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja 
kertoja, mutta lopulta se kuluu 
loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat 
ovat huomattavasti tavallista 
lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus
Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi 
aina ennen akun poistamista. Kun 
irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, 
ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä 
johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se 
pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä 
täyteen ladattua akkua kytketyksi 
laturiin, koska ylilataaminen voi 
lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen 

ladattua akkua ei käytetä, lataus 
purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n 
välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat 
vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. 
Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, 
ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin 
metalliesine koskettaa akun metalli
liuskoja esimerkiksi kuljettaessasi 
vara-akkua taskussa. Oikosulku voi 
vahingoittaa akkua tai oikosulun 
aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne 
voivat räjähtää. Hävitä akut 
paikallisten määräysten mukaisesti. 
Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei 
saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, 
taivuta, puhko tai revi akun soluja tai 
akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä 
akkunestettä kosketuksiin ihon tai 
silmien kanssa. Mikäli näin käy, 
huuhtele kosketusalue välittömästi 
vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai 
asettaa akkuun vieraita aineksia, 
äläkä upota akkua veteen tai muuhun 
nesteeseen tai altista akkua vedelle 
tai muille nesteille. Vahingoittunut 
akku voi räjähtää.
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Käytä akkua ja laturia vain niiden 
aiottuun käyttötarkoitukseen. 
Virheellinen käyttö tai hyväksymät
tömien akkujen ja yhteensopimat
tomien laturien käyttö voi aiheuttaa 
tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita 
vaaratilanteita, ja se voi tehdä 
laitteesta hyväksynnän vastaisen tai 
mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos 
epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie 
se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, 
ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä 
koskaan käytä vahingoittunutta 
akkua tai laturia. Käytä laturia vain 
sisällä.

Turvallisuutta koskevia 
lisätietoja
Soita hätäpuhelu
1 Varmista, että laitteeseen on 

kytketty virta.

2 Tarkista, että signaali on 
riittävän voimakas. Voit joutua 
tekemään myös seuraavat 
toimet:

• Aseta SIM-kortti laitteeseen.
• Poista käytöstä laitteesi 

puhelunrajoitukset, kuten 
puhelunesto, sallitut 
numerot tai rajattu 
käyttäjäryhmä.

• Varmista, että laitteessa ei 
ole käytössä lentoprofiili.

• Jos laitteen näyttö ja 
näppäimistö on lukittu, avaa 
niiden lukitus.

3 Paina lopetusnäppäintä 
toistuvasti, kunnes näkyviin 
tulee aloitusnäyttö.

4 Avaa numeronvalitsin 
valitsemalla  .

5 Kirjoita sen alueen yleinen 
hätänumero, jossa olet. 
Hätänumerot vaihtelevat 
alueittain.

6 Paina soittonäppäintä.

7 Anna tarvittavat tiedot niin 
tarkasti kuin mahdollista. Älä 
katkaise puhelua, ennen kuin 
saat siihen luvan.

Tärkeää: Jos laite tukee Internet-
puheluja, ota käyttöön sekä matka
puhelinverkon puhelut että Internet-
puhelut. Laite voi yrittää soittaa 
hätäpuhelut sekä matkapuhelin
verkon että Internet-palveluntarjoa
jan kautta. Yhteyksiä ei voida taata 
kaikissa oloissa. Älä koskaan luota 
ainoastaan langattomiin viestimiin 
välttämättömässä viestinnässä, 
kuten hätätilanteissa.
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Pienet lapset
Laite ja sen lisälaitteet eivät ole 
leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä 
osia. Pidä ne poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet
Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien 
matkapuhelimet, voivat haitata 
vajaasti suojatun lääketieteellisen 
laitteen toimintaa. Keskustele 
lääkärin tai lääketieteellisen laitteen 
valmistajan kanssa, jos haluat 
varmistaa, että laite on riittävän hyvin 
suojattu ulkoista radiotaajuus
energiaa vastaan.

Kehoon istutetut 
lääketieteelliset laitteet
Lääketieteellisten laitteiden 
valmistajat suosittelevat, että 
langaton laite pidetään vähintään 
15,3 senttimetriä päässä kehoon 
istutetusta lääketieteellisestä 
laitteesta, kuten sydämentahdis
timesta tai rytminsiirtolaitteesta, 
jotta vältettäisiin lääketieteelliselle 
laitteelle mahdollisesti aiheutuva 
häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen 
laite, tulee toimia seuraavasti:

• Langaton laite tulee aina pitää 
yli 15,3 senttimetriä päässä 
lääketieteellisestä laitteesta.

• Langatonta laitetta ei pitäisi 
kuljettaa rintataskussa.

• Laite tulee pitää vastakkaisella 
korvalla lääketieteelliseen 
laitteeseen nähden.

• Langattomasta laitteesta on 
katkaistava virta, jos on syytä 
epäillä, että laite häiritsee 
lääketieteellistä laitetta.

• Kehoon istutetun lääketieteel
lisen laitteen valmistajan ohjeita 
on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka 
koskevat langattoman laitteen 
käyttöä kehoon istutetun lääke
tieteellisen laitteen kanssa, ota 
yhteys terveydenhoidon ammatti
henkilöön.

Kuulokyky
Varoitus: Kuulokkeiden 

käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi 
kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä 
kuulokkeita silloin, kun se voi 
vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat 
häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli
Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.
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Laitteen suojaaminen 
haitalliselta sisällöltä
Laitteesi voi altistua viruksille ja 
muulle haitalliselle sisällölle. Noudata 
seuraavia varotoimia:

• Ole varovainen avatessasi 
viestejä. Niissä voi olla 
vahingollisia ohjelmia, tai ne 
voivat olla muulla tavoin 
haitallisia laitteellesi tai tieto
koneellesi.

• Ole varovainen hyväksyessäsi 
yhteyspyyntöjä, selatessasi 
Internetiä ja ladatessasi 
sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-
yhteyksiä lähteistä, joihin et 
luota.

• Asenna ja käytä palveluja ja 
ohjelmistoja vain sellaisista 
lähteistä, joihin luotat ja joissa 
on riittävä tietoturva ja suojaus.

• Asenna virustentorjunta
ohjelmisto ja muita tietoturva
ohjelmistoja laitteeseesi ja 
siihen liitettäviin tietokoneisiin. 
Käytä vain yhtä virusten
torjuntaohjelmistoa kerrallaan. 
Useiden ohjelmien käyttäminen 
voi vaikuttaa laitteen ja/tai 
tietokoneen suorituskykyyn ja 
toimintaan.

• Jos käytät valmiiksi asennettuja 
kirjanmerkkejä ja linkkejä 
kolmansien osapuolten 
Internet-sivustoihin, noudata 
turvallisuutta koskevia 
varotoimia. Nokia ei tue näitä 
sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö
Tämä laite täyttää radiotaajuus
altistumista koskevat suositukset, 
kun sitä käytetään normaalissa käyt
töasennossa korvalla tai siten, että 
sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 
senttimetriä. Kun käytetään 
suojalaukkua, vyöpidikettä tai muuta 
pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja 
siihen asetetun laitteen tulee olla 
edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys 
edellyttää hyvälaatuista yhteyttä 
verkkoon. Datatiedostot tai viestit 
siirretään vasta, kun tällainen yhteys 
on käytettävissä. Noudata etäisyyttä 
koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto 
on päättynyt.

Ajoneuvot
Radiosignaalit saattavat vaikuttaa 
ajoneuvojen väärin asennettuihin tai 
vajaasti suojattuihin elektronisiin 
järjestelmiin, kuten elektronisiin 
polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, 
lukkiutumattomiin jarruihin, vakio
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nopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. 
Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen 
laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa 
asentaa laitteen ajoneuvoon. 
Virheellinen asennus tai huolto voi olla 
vaarallista ja voi mitätöidä takuun. 
Tarkista säännöllisesti, että 
ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet 
ovat kunnolla paikallaan ja toimivat 
oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä 
nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita 
materiaaleja samassa tilassa laitteen, 
sen osien tai lisälaitteiden kanssa. 
Muista, että turvatyynyt täyttyvät 
voimalla. Älä aseta laitetta tai 
lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny 
laajenee täyttyessään.

Räjähdysalttiit alueet
Katkaise laitteesta virta, kun olet 
räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi 
huoltoasemalla bensiinipumppujen 
lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat 
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, 
joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai 
jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia 
huoltoasemilla, polttoainevarastoissa 
ja polttoaineen jakeluasemilla, 
kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja 
räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit 
alueet on useimmiten, mutta ei aina, 
merkitty selvästi. Niihin kuuluvat 

alueet, joilla ajoneuvon moottori 
kehotetaan sammuttamaan, 
veneiden kannenalustilat, 
kemiallisten aineiden siirto- ja 
varastointitilat sekä alueet, joiden 
ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, 
kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. 
Sinun tulisi tarkistaa sellaisten 
ajoneuvojen valmistajilta, joissa 
käytetään nestekaasua (esimerkiksi 
propaania tai butaania), voiko tätä 
laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen 
lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)
Tämä langaton laite täyttää 
suositukset, jotka koskevat 
altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja 
-vastaanotin. Se on suunniteltu siten, 
ettei se ylitä kansainvälisissä 
suosituksissa annettuja radioaalloille 
altistumista koskevia rajoja. 
Riippumaton tieteellinen organisaatio 
ICNIRP on laatinut nämä suositukset, 
ja niihin sisältyvien turvamarginaalien 
tarkoituksena on varmistaa kaikkien 
ihmisten turvallisuus iästä ja tervey
dentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten 
laadituissa altistumista koskevissa 
suosituksissa käytetään 
mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä 
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ominaisabsorptionopeus (SAR). 
ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-
raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) 
laskettuna keskimäärin 10 gramman 
kudosmassaa kohti. SAR-testit 
tehdään siten, että niissä käytetään 
normaaleja käyttöasentoja ja laitteen 
suurinta hyväksyttyä lähetystehoa 
kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. 
Laitteen todellinen SAR-taso käyttö
tilanteessa voi olla alle 
enimmäisarvon, koska laite on 
suunniteltu käyttämään vain 
verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa 
tehoa. Tarvittavaan tehotasoon 
vaikuttavat useat tekijät, kuten se, 
miten lähellä käyttäjä on verkon 
tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin 
SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta 
korvalla on 1,37 W/kg .

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi 
johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-
arvot voivat vaihdella maakohtaisten 
raportointi- ja testausvaatimusten ja 
verkon taajuusalueen mukaan. Lisää 
SAR-tietoja voi olla saatavilla 
tuotetiedoissa osoitteessa 
www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita 
ilmoituksia
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAK
UUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä 
RM-714 -tyyppinen laite on direktiivin 
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
direktiivin muiden soveltuvien 
säännösten mukainen. Vaatimusten
mukaisuusvakuutuksesta on kopio 
osoitteessa http://www.nokia.com/
global/declaration/declaration-of-
conformity .

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet 
pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat 
Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia 
tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut 
tässä mainitut tuotteiden ja yritysten 
nimet voivat olla omistajiensa 
tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön 
jäljentäminen, siirtäminen, 
jakeleminen tai tallentaminen 
kokonaan tai osittain missä tahansa 
muodossa on kielletty ilman Nokian 
myöntämää kirjallista ennakkolupaa. 
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Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti 
ja pidättää siksi oikeuden tehdä 
muutoksia ja parannuksia mihin 
tahansa tässä asiakirjassa mainittuun 
tuotteeseen ilman ennakkoilmoi
tusta.

 Includes RSA BSAFE cryptographic 
or security protocol software from 
RSA Security.

 Oracle and Java are 
registered trademarks of Oracle and/
or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos 
are owned by the Bluetooth SIG, Inc. 
and any use of such marks by Nokia is 
under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 
Visual Patent Portfolio -lisenssin 
perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-
kaupalliseen käyttöön niiden tietojen 
yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-
kaupallista toimintaa harjoittava 
kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual 
-standardin mukaisesti, ja (ii) 
käytettäväksi lisensoidun video
toimittajan toimittaman MPEG-4-

videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole 
oikeutta mihinkään muuhun 
käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien 
myynninedistämiskäyttöön sekä 
sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön 
liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. 
Katso http://www.mpegla.com.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä 
muuta johdu, Nokia tai sen lisenssin
antajat eivät vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eivätkä mistään 
erityisistä, satunnaisista, epäsuorista 
tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan 
sellaisena kuin se on. Sen virheet
tömyydestä, luotettavuudesta, 
sisällöstä tai soveltumisesta 
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin 
tiettyyn tarkoitukseen ei anneta 
mitään nimenomaista tai konkludent
tista takuuta, ellei soveltuvalla lain
säädännöllä ole toisin määrätty. Nokia 
varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä 
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta 
milloin tahansa ilman etukäteisilmoi
tusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten 
ja palvelujen saatavuus voi vaihdella 
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-
jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajal
tasi. Tämä laite saattaa sisältää 
hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, 
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joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja 
muiden maiden vientilakeja ja -
määräyksiä. Käyttäjän tulee 
noudattaa tällaisia lakeja ja 
määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana 
toimitettujen kolmansien osapuolten 
sovellusten toimivuudesta, sisällöstä 
tai käyttäjätuesta eikä ota niistä 
mitään vastuuta. Käyttämällä 
sovellusta hyväksyt, että sovellus 
toimitetaan sellaisena kuin se on. 
Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana 
toimitettujen kolmansien osapuolten 
sovellusten toimivuudesta, sisällöstä 
tai käyttäjätuesta, ei anna niistä 
takuuta eikä ota niistä mitään 
vastuuta.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN 
ILMOITUS
Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja 
Industry Canadan lisenssittömien 
RSS-standardien mukainen. Käyttö on 
sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: 
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän 
laitteen täytyy kestää myös sellaisia 
vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat 
aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. 
Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä 
ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä 
laitetta lähellä vastaanotinta). Jos 

tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen 
huoltoliikkeeseen.Muutokset, joita 
Nokia ei ole nimenomaisesti 
hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän 
oikeuden käyttää laitetta.
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Hakemisto
A
akku 9, 99

lataaminen 12

akun lataaminen 12, 99

alkuperäiset asetukset, 
palauttaminen 90

aloitusnäyttö 14, 38

asetukset 15

palautus 90

asetusten palautus 90

B
Bluetooth 69, 70

C
chat-palvelut 51

D
datayhteydet

Bluetooth 69

E
etsiminen

radiokanavat 61

F
FM-radio 60, 61

H
herätyskello 22

hälytykset 22

hätäpuhelut 100

I
IMEI-numero 91

internet 64

internetpuhelut 32

K
kaapeliyhteys 71

kalenteri 23

kamera

valokuvien ja videoiden 
lähettäminen 57

valokuvien ottaminen 52

videoleikkeiden tallennus 53

Kartat 73, 80

etsiminen 76

lataaminen 77

nykyinen sijainti 75

paikat 79

reitit 78
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kello 21, 22

kellonaika ja päivämäärä 21

kirjanmerkit 66

kosketusnäyttö 12

kuva

kopioiminen 17

kuvakkeet 20

kuvat

Katso valokuvat

L
laskin 24

lentoprofiili 19

lukitseminen

näppäimet 16

näyttö 16

M
MMS (multimediaviestit) 45

muisti 83

muistikortti 10, 81, 82

multimediaviestit 45

musiikki 59

kopioiminen 58

N
Nokia Kauppa 25

Nokian tukitietoja 84

näppäimet ja osat 7

näppäimistö 43

näppäinlukko 16

O
offline-profiili 19

ohjelmiston päivitys 88, 89

ohjelmistopäivitykset 87

ottaminen käyttöön / 
poistaminen käytöstä 11

P
pikavalinnat 15, 38

pikavalinta 35

pikaviestit (chat) 51

PIN-koodit 91

postilaatikko

vastaajaviesti 47

profiilit

lentotila 19

mukautus 41, 42

vaihtaminen 19, 40
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puhelimen muokkaaminen 
yksilölliseksi 37, 38, 39, 41, 42

Puhelimen vaihto 17

puhelut

hätätilanteet 100

internet 32

loki 27, 28

neuvottelu 29

puhelunesto 31

siirtäminen 30

soittaminen 26, 28

vastaajaviesti 30

vastaaminen 26

PUK-koodit 91

päivitykset

puhelinohjelmisto 87, 88, 89

päivämäärä ja kellonaika 21

R
radio 60, 61

rannehihna 18

S
selain 64

SIM-kortti 9

sisällön kopioiminen 17, 58, 71

sisällön siirtäminen 17, 58, 71

SMS 45

soittoäänet 41, 42

suojakoodi 91

sähköposti

asennus 48

liitteet 46

luominen 50

lähettäminen 50

postilaatikko 48

tilit 48

T
taustakuva 39

tekstinsyöttö 43, 44

tekstiviestit 45

tiedostojen hallinta 81, 82

tietojen palautus 86

tilailmaisinalue 15

tilit 48

tuki 84

tulostaminen 56

tunnusluvut 91

turvakoodi 91
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U
USB-yhteydet 71

V
valikko 37

valokuvat

järjestäminen 54

kopioiminen 71

lähettäminen 57

muokkaus 55

ottaminen 52

tulostaminen 56

Katso valokuvat

valokuvien ottaminen

Katso kamera

varmuuskopiointi 86

vastaajaviesti 47

videot

kopioiminen 17, 71

lähettäminen 57

äänittäminen 53

viestit 46

lähettäminen 45

virran kytkeminen tai katkaiseminen11

W
web 64

web-selain

kirjanmerkit 66

Web-selain

evästeet 67

sivujen selaus 64

WLAN 72

Y
yhteisöpalvelut 68

yhteystiedot

kopioiminen 17, 36

lisääminen 34

tallentaminen 34, 36

Ä
äänenvoimakkuus 16

äänet

mukautus 41, 42

äänittäminen

puhelut 62

videot 53

äänet 62
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