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1. Tietoa puhelimesta 
1.1 Johdanto 
Haluamme kiittää Sinua siitä, että valitsit tämän värinäytöllä varustetun digitaalisen matkapuhelimen. Ohjekirjassa esitellään matkapuhelimen toimintaa ja ohjekirjan tarkoituksena on varmistaa puhelimen yksinkertainen sekä virheetön käyttö. 
Matkapuhelimen värinäyttö on suunniteltu GSM/GPRS-verkossa tapahtuvaan käyttöön. Tavanomaisten viestitoimintojen lisäksi puhelimesta löytyy useita erilaisia käytännöllisiä toimintoja, kuten esimerkiksi ennakoiva englanninkielinen tekstinsyöttö, omat soittoäänet sekä kuvat, tekstiviestit, multimediaviestit, kamera, soitin, videosoitin, videokamera, nauhuri, FM-radio, herätyskello, laskin, kalenteri, ajoitettu virrankatkaisu/kytkentä, muistikorttipaikka, GPRS-verkon tuki sekä lukittava näppäimistö, joten puhelinta on mukava käyttää sekä työssä että vapaa-aikana. Lisäksi puhelimessa on muokattava PC-käyttöliittymä ja monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta puhelin sopii useimmille käyttäjille. 
Värinäytöllä varustettu matkapuhelin on GSM/GPRS-verkossa käytettävä puhelin, ja on useiden kansainvälisten sekä kotimaisten tarkastuslaitosten hyväksymä. 
Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. 
1.2 Varotoimenpiteet 
n Jos matkapuhelimesi katoaa tai varastetaan, ilmoita asiasta matkapuhelinoperaattorillesi tai myyjälle SIM-kortin sulkemista varten. Näin vältät puhelimesi laittoman käytön aiheuttamat kustannukset. 
n Matkapuhelinoperaattori kysyy IMEI-tunnusta (löytyy matkapuhelimen selkämyksessä olevasta tarrasta akun irrottamisen jälkeen) voidakseen sulkea SIM-kortin, joten tämä tunnus kannattaa kirjoittaa erikseen muistiin ja säilyttää mahdollista tulevaa tarvetta varten. 
n Noudata seuraavia varotoimenpiteitä puhelimen laittoman käytön välttämiseksi: 
² Valitse uusi SIM-kortin PIN-koodi ja muuta se ajoissa. 
² Älä jätä matkapuhelinta näkyviin poistuessasi autosta. Puhelin kannattaa ottaa mukaan tai 


laittaa piiloon. 
² Aseta soitonesto. 

1.3 Tietoa turvallisuudesta ja varotoimenpiteet 
Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi matkapuhelimen turvallisen sekä asianmukaisen toiminnan. 
1.3.1  Varotoimenpiteet matkapuhelinta käytettäessä 
n Ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita voidaan käyttää. Muiden tuotteiden käyttö voi johtaa akun vuotamiseen, ylikuumentumiseen, räjähtämiseen tai syttymiseen. 
n Älä lyö, iske tai heitä matkapuhelinta, sillä puhelin voi vioittua tai syttyä palamaan. 
n Älä laita akkua, puhelinta tai laturia mikroaaltouuniin tai korkeapainelaitteeseen, sillä virtapiirit voivat vahingoittua ja puhelin voi syttyä palamaan. 
n Älä käytä matkapuhelinta herkästi syttyvien ja räjähtävien kaasujen läheisyydessä, sillä puhelin voi vioittua tai syttyä palamaan.  
n Älä säilytä matkapuhelinta tiloissa, joissa vallitsee korkea lämpötila tai tiloissa jotka ovat kosteita tai pölyisiä, sillä matkapuhelin voi vioittua. 


n Säilytä matkapuhelin lasten ulottumattomissa, jotta lapset eivät leikkisi puhelimella ja vahingoittaisi itseään. 
n Älä aseta matkapuhelinta epätasaiselle tai epävakaalle pinnalle, jotta puhelin ei putoaisi ja vioittuisi. 
n Noudata määräyksiä ja sulje matkapuhelin silloin kun läheisyydessä on polttoaineita, kemikaaleja tai räjähteitä. 
n Noudata paikallisia matkapuhelinten autolla ajon aikana tapahtuvaan käyttöön liittyviä säädöksiä sekä määräyksiä. Noudata seuraavia ohjeita, mikäli puhelinta on käytettävä autolla ajettaessa: keskity ajamiseen ja käytä kädet vapaaksi jättävää puhelimen toimintoa. Mikäli ajo-olosuhteet ovat huonot, pysäköi auto ja soita tai vastaa puheluun vasta sen jälkeen. 
n Sulje matkapuhelin lentokoneessa, sairaaloissa sekä muissa sellaisissa paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty. Matkapuhelin vaikuttaa tavallisten sähkölaitteiden sekä lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden toimintaan. Noudata vastaavia ohjeita matkapuhelinta tällaisissa paikoissa käytettäessä. Tämä matkapuhelin on varustettu ajastetulla virran kytkentä/sammutustoiminnolla. Varmista herätyskellon asetukset, jotta puhelin ei 


kytkeydy vahingossa päälle esimerkiksi lentokoneessa. 
n Älä käytä matkapuhelinta paikoissa, joissa kuuluvuus on heikko tai mikäli läheisyydessä on korkeataajuuslaitteita. Sähkömagneettinen häirintä voi haitata puhelimen toimintaa sekä aiheuttaa muita sähkölaitteisiin liittyviä ongelmia. Seuraavat laitteet on huomioitava puhelinta käytettäessä: kuulolaite, sydämentahdistin ja muut lääketieteelliset elektroniikkalaitteet, palovaroittimet, autojen ovet sekä muut automaattiset ohjauslaitteet. Ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään selvittääksesi matkapuhelimen vaikutuksen sydämentahdistimeen tai muihin elektroniikkalaitteisiin. 
n Älä paina LCD-näyttöä kovasti tai napauta näyttöä millään esineillä, sillä LCD-levy voi vaurioitua ja nestettä voi vuotaa. LCD-neste voi aiheuttaa sokeutumista, mikäli ainetta pääsee silmiin. Silmät on huuhdeltava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä (silmiä ei saa hieroa) ja hakeuduttava lääkärinhoitoon. 
n Älä pura tai muokkaa matkapuhelinta, sillä matkapuhelin tai virtapiiri voi vaurioitua tai voita saada sähköiskun. 
n Matkapuhelin voi tietyissä olosuhteissa haitata muiden elektroniikkalaitteiden toimintaa silloin kun 


matkapuhelinta käytetään tietynlaisissa autoissa. Älä käytä matkapuhelinta kyseisissä tapauksissa turvallisuutesi varmistamiseksi. 
n Älä paina matkapuhelimen näppäimiä neulalla, kynänkärjellä tai avaimilla, sillä puhelin voi vaurioitua ja puhelimen toiminta voi häiriintyä. 
n Älä käytä matkapuhelinta, mikäli matkapuhelimen antenni on vaurioitunut, sillä voit satuttaa itsesi rikkinäiseen antennin. 
n Älä aseta matkapuhelinta liian lähelle magneettiviivalla varustettuja kortteja tai lähelle muita magneetteja sisältäviä esineitä. Matkapuhelimen radioaallot voivat heikentää myös disketeille, prepaid-korteille sekä luottokorteille tallennettuja tietoja. 
n Pidä nastat ja muut terävät metalliesineet riittävän etäisyyden päässä puhelimen kuulokkeesta. Puhelimen kaiutin on magneettinen silloin kun sitä käytetään ja vetää tällaisia pieniä metalliesineitä puoleensa, mikä voi johtaa loukkaantumisiin tai puhelimen vaurioitumiseen. 
n Suojaa matkapuhelin kosteudelta, sillä kosteudelle altistunut puhelin voi ylikuumentua, siitä voi vuotaa sähköä tai puhelimen toiminta voi häiriintyä mikäli puhelimeen pääsee nestettä. 

1.3.2  Akun käyttöön liittyvät varotoimenpiteet 
n Suojaa akku liekeiltä, sillä akku voi syttyä tuleen tai räjähtää. 
n Älä yritä asentaa akkua väkisin, sillä akusta voi vuotaa nestettä, akku voi räjähtää tai syttyä tuleen. 
n Älä yritä asettaa akkua oikosulkuun sähköjohdon, neulan tai muun metalliesineen avulla ja suojaa akku myös kaulakorujen sekä muiden metalliesineiden kanssa tapahtuvalta kosketukselta. 
n Älä hitsaa akun päitä, sillä akku voi vuotaa, ylikuumentua, räjähtää tai syttyä tuleen. 
n Akkuneste voi silmiin joutuessaan johtaa sokeutumiseen. Älä hiero silmiä, mikäli akkunestettä joutuu silmiin. Huuhtele silmät runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. 
n Älä pura tai muokkaa akkua, sillä akusta voi vuotaa akkunestettä, akku voi ylikuumentua, räjähtää tai syttyä tuleen. 
n Älä käytä akkua avotulen läheisyydessä tai altista akkua avotulelle tai korkeille lämpötiloille, sillä akkuneste voi vuotaa, akkuvoi ylikuumentua tai räjähtää. 
n Keskeytä akun käyttö ja vaihda akku uuteen, mikäli akku kuumenee, akun väri tai muoto muuttuu tai mikäli 


akussa tai sen toiminnassa ilmenee muuta poikkeavaa akkua käytettäessä, ladattaessa tai varastoitaessa. 
n Matkapuhelin voi aiheuttaa palovammoja, mikäli akkunestettä vuotaa iholle tai vaatteisiin. Huuhtele puhtaalla juoksevalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. 
n Mikäli akusta vuotaa akkunestettä tai akku haisee oudolta, irrota akku tulipalovaaran ja räjähdysvaaran välttämiseksi. 
n Suojaa akku kosteudelta, sillä kosteudelle altistunut akku voi ylikuumentua, savuta tai kulua. 
n Älä altista akkua suoralle auringonvalolle tai autojen läheisyyteen, sillä akusta voi vuotaa akkunestettä tai akku voi ylikuumentua, jolloin akun toiminnassa voi ilmetä vikoja ja akun käyttöikä voi lyhentyä. 
n Älä lataa akkua keskeytyksettä yli 24 tunnin ajan. 

1.3.3  Akkulaturin käyttöön liittyvät varotoimenpiteet 
n Käytä 220V AC virtalähdettä. Muilla jännitteillä varustettujen virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa sähkövuotoja, tulipaloja ja vaurioittaa puhelinta sekä laturia. 
n Laturi on suojattu oikosululta, sillä muuten laturista voi saada sähköiskun, laturi voi savuta ja vaurioitua. 


n Laturia ei saa käyttää, mikäli virtajohto on vaurioitunut, sillä laturi voi tällöin syttyä palamaan tai siitä voi saada sähköiskun. 
n Puhdista pistorasia pölystä säännöllisesti. 
n Älä aseta laturia vedellä täytetyn astian viereen laturin ylikuumentumisen estämiseksi, sillä tämä voi johtaa laturin sähkövuotoon ja roiskuva vesi voi haitata laturin toimintaa. 
n Mikäli laturissa on vettä tai muuta nestettä, kytke virta pois päältä välittömästi laturin ylikuumentumisen, sähköiskun ja laturin vioittumisen välttämiseksi. 
n Älä pura tai muokkaa laturia, sillä se voi johtaa loukkaantumisiin, sähköiskuihin, tulipaloon tai laturin vioittumiseen. 
n Älä käytä laturia kylpyhuoneessa tai muissa erittäin kosteissa tiloissa sähköiskun ja tulipalon vaaran sekä laturin vioittumisen välttämiseksi. 
n Älä kosketa laturia, virtajohtoa tai pistorasiaa märin käsin – seurauksena voi olla sähköisku. 
n Älä aseta raskita esineitä virtajohdon päälle tai muokkaa virtajohtoa – seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. 
n Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta ja kunnossapitoa. 


n Ota laturista kiinni pistotulppaa irrottaessasi virtajohdon vaurioitumisen, sähköiskun sekä tulipalon välttämiseksi. 

1.3.4  Puhdistus ja kunnossapito 
n Matkapuhelin, akku ja laturi eivät ole vesitiiviitä. Niitä ei saa käyttää kylpyhuoneessa tai muissa erittäin kosteissa tiloissa ja ne on suojattava myös sateelta. 
n Puhdista matkapuhelin, akku ja laturi pehmeällä kangaspalalla pyyhkimällä. 
n Älä puhdista matkapuhelinta alkoholilla, liuottimilla tai bentseeniä sisältävillä nesteillä. 
n Likainen pistorasia voi aiheuttaa virransaannin heikentymistä ja kytkeä myös matkapuhelimen pois päältä jolloin lataaminen keskeytyy. Puhdista pistorasia säännöllisesti. 

1.3.5  Yleistä 
Matkapuhelin: 
n Matkapuhelinta voidaan käyttää 5°C - 40°C lämpötilassa sekä 35 -85 % ilmankosteuden vallitessa. 
n Matkapuhelimen käyttö lankapuhelimen, television, radion ja OA-laitteiden läheisyydessä ei ole suositeltavaa, sillä nämä laitteet vaikuttavat toistensa toimintaan. 

Akku: 
n Säilytä akkua hyvin ilmastoiduissa tiloissa ja suoralta auringonvalolta suojattuna. 
n Matkapuhelimen akun käyttöikä on rajallinen. Akun käyttöikä lyhenee asteittain toistuvien latausten vuoksi. Mikäli lataus ei onnistu useamman kerran peräkkäin, akun käyttöikä on lopussa ja akku on vaihdettava uuteen vastaavanlaiseen akkuun. 
n Akkua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Paikallisia akkujen käytöstä poistamista koskevia määräyksiä on noudatettava huolellisesti. 

Laturi: 
n Seuraavissa olosuhteissa tapahtuvaa akun lataamista on vältettävä: välitön auringonvalo, alle 5°C tai yli 40°C lämpötila, kosteat tai huomattavan pölyiset olosuhteet tai tärinä (voi aiheuttaa toimintavikoja), television, radion tai muiden sähkölaitteiden läheisyydessä tapahtuva lataaminen (voi vaikuttaa kuvan- ja äänenlaatuun). 

2. Ennen käyttöä 
 
Puhelimessa on helppokäyttö menu ja oletuksena lähes kaikki toiminnot on piilotettu.Jos haluat ottaa lisää ominaisuuksia käyttöön niin mene VALIKON kohtaan Asetukset – paina OK – Puhelimen asetus – paina OK – Helppo valikko – Paina OK – ja valitse mitä toimintoja haluat VALIKOSSA näkyvän. 
2.1 Osat 
2.1.1 Tekniset tiedot 
Matkapuhelin 
Malli: BB300 
Litiumakku 
Virtasovitin 
 
 
 
                     
2.1.2 Kuvakkeet 
Seuraavia kuvakkeita voi näkyä odotustilan käyttöliittymässä: 
Kuvake 
Kuvaus 
 file_2.emf


Kentän voimakkuussignaali 
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GPRS-verkko toimii 
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Uusi viesti 
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Uusi multimediaviesti 
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Herätys on asetettu. 
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Kuuloke on käytössä 
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Tavallinen soittoääni 
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Kokous 
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Ulkona 
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Sisällä 
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Näppäimistö on lukittu 
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Akun virtataso 
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Vastaamaton puhelu 
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2.2  Näppäimet 
n Numeronäppäimet: Numeroiden ja kirjainten syöttö; numeronäppäimet 2-9 voidaan ohjelmoida pikavalintanäppäimiksi. 
n Soita-näppäin: Tätä näppäintä käytetään puheluiden 


soittamiseen sekä niihin vastaamiseen. Virransäästötilassa näppäimen avulla voidaan katsella vastaamattomia puheluja, soitettuja puheluja sekä myös vastaanottaa puheluja. Näppäintä käytetään myös useiden muiden näytön vasemmassa alareunassa kuvattavien toimintojen suorittamiseen.  
n Sulje-näppäin: Tätä näppäintä käytetään puhelun päättämiseen tai puhelun vastaamatta jättämiseen, ja virransäästötilassa matkapuhelin voidaan avata/sulkea tällä näppäimellä. Tätä näppäintä käytetään myös näytön oikeassa alareunassa kuvattavien toimintojen suorittamiseen. Matkapuhelin voidaan kytkeä uudelleen virransäästötilaan pitämällä tätä näppäintä alas painettuna.  
n Suuntanäppäimet: Näiden näppäinten avulla voit selata nimiä, puhelinnumeroita, teksti- ja multimediaviestejä, alavalikkoja jne., siirtää kohdistinta tekstiä muokattaessa ja virransäästötilassa ylöspäin osoittavan suuntanäppäimen avulla voidaan siirtyä [pikavalintoihin] ja alaspäin osoittavain suuntanäppäimen avulla puolestaan päävalikkoon. 
n * näppäin: Tämän näppäimen avulla voidaan lisätä erikoismerkkejä ja virransäästötilassa tällä näppäimellä voidaan valita *, +, P ja W  näppäintä 


alas painettuna pitämällä siirrytään numeroasetuksiin tai valitaan uusi pikavalintanumero. 
n # näppäin: Tämän näppäimen avulla syöttöä voidaan vaihtaa tekstiä tai numeroita muokattaessa, ja virransäästötilassa tätä näppäintä alas painettuna pitämällä voidaan siirtyä numeroasetuksiin tai valita uusi puhelu vastaavaan näppäimeen ohjelmoituun pikavalintanumeroon. 
n 0 näppäin: Virransäästötilassa puhelimen profiili voidaan muuttaa äänettömäksi pitämällä tätä näppäintä alas painettuna tai siirtyä takaisin senhetkiseen asetettuun profiiliin. Lisäksi kädet vapaaksi jättävä toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä puhelun aikana tätä näppäintä painamalla. 

Huomaa: Tässä ohjekirjassa näppäimen painaminen tarkoittaa kyseisen näppäimen painamista ja vapauttamista, ja näppäimen painaminen ja alas painettuna pitäminen tarkoittaa puolestaan vähintään kahden sekunnin mittaista näppäimen yhtäjaksoista painamista. 
2.3  Reunimmaiset näppäimet 
n ＋/－ näppäin: Näiden näppäinten avulla äänenvoimakkuutta voidaan lisätä tai vähentää ja 


joissakin tapauksissa näillä näppäimillä voidaan muokata tiettyjen valikkojen asetuksia. 
n Näppäimistön lukitus: Näppäimistö voidaan lukita tätä näppäintä painamalla matkapuhelimen ollessa virransäästötilassa. 
n FM: FM-radio voidaan avata tai sulkea missä tahansa käyttöliittymässä tätä näppäintä ylös tai alaspäin liu’uttamalla. 
n Taskulamppu: Taskulamppu voidaan kytkeä päälle tai sammuttaa tätä näppäintä ylös- tai alaspäin liu’uttamalla. 
n SOS-näppäin: Puhelimen selkämyksessä on SOS-näppäin, jonka voidaan soittaa ennalta asetettuun hätänumeroon sekä lähettää myös ennalta asetettu hätäviesti, jolloin puhelin soittaa hätänumeroon sen jälkeen, kun hätäviestit on lähetetty niitä varten määriteltyihin numeroihin.  

2.4  Akku 
Akun lataustaso on toimitettaessa noin 50 % ja akku voidaan ottaa suoraan käyttöön matkapuhelimen pakkauksesta purkamisen jälkeen. Akun toimintateho on parhaimmillaan ensimmäisen kolmen tyhjentymis-/latauskerran jälkeen. 
Akun asennus ja irrotus: 
n Akun irrotus: ① työnnä takakantta alaspäin ja ② nosta akku pois pesästä. 
n Akun asennus: ① aseta akku paikoilleen ② vedä takakansi takaisin pakoilleen. 

2.5  Akun lataaminen 
n Kytke laturin virtajohto paikoilleen. 
n Työnnä laturin pistotulppa matkapuhelimen alaosassa olevaan pistorasiaan (nuolen on osoitettava ylöspäin). 
n Mikäli matkapuhelin on päällä latauksen aikana, akun varaustason osoittava kuvake näytön oikeassa reunassa vilkkuu. Mikäli matkapuhelin on suljettu latauksen aikana, latausmerkki näkyy näytöllä ja kertoo puhelimen latauksen olevan käynnissä. Mikäli matkapuhelinta käytetään akun virtatason ollessa heikko, latausmerkki ilmestyy näytölle vastan sen jälkeen kun puhelinta on ladattu jo jonkin aikaa. 
n Näytölle kuvataan latauksen päättymiseen viittaava kuvake akun lataamisen jälkeen. Mikäli matkapuhelimen virta on kytketty päälle, akun varaustason merkki näytön oikeassa yläreunassa on täynnä eikä vilku. Akun lataaminen voi kestää 3-4 tuntia. Akun, matkapuhelimen sekä laturin 


kuumentuminen latauksen aikana on normaalia. 
n Kytke pistotulppa irti matkapuhelimesta ja laturista puhelimen lataamisen jälkeen. 

Lisätietoja: 
n Käytä lataamiseen valmistajan hyväksymää laturia ja lataa matkapuhelin hyvin ilmastoiduissa tiloissa, joiden lämpötila on 5°C - 40°C. Muiden kuin hyväksyttyjen latureiden käyttö voi olla vaarallista ja myös takuu mitätöityy. 
n Muista ladata akku ajoissa, mikäli matkapuhelimen virta on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti tai mikäli näytöllä näkyy vähäiseen virtatasoon viittaava viesti. Latausaika on vastaavasti myös lyhyempi, mikäli akku ei ole täysin tyhjä latauksen alkaessa. 
n Valmistajan määrittelemä virransäästötila ja puheaika perustuvat ihanteellisiin käyttöolosuhteisiin. Akun lataustarve riippuu verkon tilasta, käyttöympäristöstä sekä puhelimen käytöstä.  
n Varmista, että akku on asennettu oikein ennen lataamista ja muista, että akkua ei voi irrottaa latauksen aikana. 
n Kytke laturi irti virtaverkosta ja matkapuhelimesta latauksen päätyttyä. 
n Puhelimen lataaminen jatkuu uudelleen (noin 5-8 


tunnin jälkeen), mikäli laturia ja puhelinta ei kytketä irti virtalähteestä ja akun virta menee jossain määrin hukkaan. Tätä ei suositella, sillä tällainen lataaminen vaurioittaa akun toimintaa sekä lyhentää akun käyttöikää. 

2.6  Verkkoon kytkeminen 
2.6.1  SIM-kortti 
Yksi, voimassaoleva SIM-kortti on asennettava paikoilleen puhelimeen ennen puhelimen käyttöä. SIM-kortin avulla käytetään digitaalista GSM/GPRS-verkkoa. 
Kaikki verkkoon kytkemistä ja puhelujen alustamista koskevat tiedot sekä yhteistietojen nimet ja numerot ja vastaanotetut sekä tallennetut tekstiviestit tallennetaan SIM-kortin siruun. SIM-kortti voidaan poistaa matkapuhelimesta ja asentaa mihin tahansa muuhun GSM-matkapuhelimeen (uusi puhelin lukee SIM-kortin tiedot automaattisesti). 
Älä koske metallipintaan ja säilytä SIM-korttia riittävän etäisyyden päässä sähkö- sekä magneettilaitteista, jotta kortti ei vaurioituisi. Yhteyttä GSM/GPRS-verkkoon ei voi luoda vaurioituneella SIM-kortilla. 
  Varoitus: Sulje matkapuhelin ennen SIM-kortin 
poistamista. SIM-korttia ei saa asentaa eikä poistaa silloin kun matkapuhelin on kytketty erilliseen virtalähteeseen kortin vaurioitumisen estämiseksi. 
2.6.2 SIM-kortin asentaminen/irrottaminen 
SIM-kortti toimitetaan yleensä suurempaan korttiin asennettuna, josta se irrotetaan puhelimeen tapahtuvaa asentamista varten. 
n Sulje matkapuhelin ja irrota matkapuhelin virtalähteestä ja irrota lopuksi myös akku. 
n Aseta SIM-kortti korttipaikkaan. 

Huomaa: Sulje matkapuhelin ja irrota akku ennen SIM-kortin irrottamista. 
2.6.3  Puhelimen päälle kytkeminen ja sulkeminen 
Kytke matkapuhelin päälle pitämällä Sulje-näppäintä alas painettuna ja sulje puhelin samaa näppäintä painamalla. 
Mikäli puhelin kytketään päälle ennen SIM-kortin paikoilleen asettamista, puhelin kehottaa asentamaan SIM-kortin. Matkapuhelin tarkistaa SIM-kortin kelpoisuuden automaattisesti kortin asentamisen jälkeen. 
Seuraavat kehotukset kuvataan näytölle seuraavassa järjestyksessä matkapuhelimen päälle kytkemisen jälkeen: 
n Syötä salasana – vain silloin, jos puhelimeen on 


asetettu salasana. 
n Syötä PIN – SIM-kortille on asetettu salasana. 
n Haetaan… – Puhelin hakee verkkoa.                                                  

2.6.4  SIM-kortin lukituksen avaaminen 
SIM-kortin voi suojata laittomalta käytöltä asettamalla SIM-korttiin PIN-koodin (henkilökohtainen tunnistenumero). Mikäli tämä toiminto on kytketty päälle, PIN-koodi on ilmoitettava aina matkapuhelinta päälle kytkettäessä, jolloin SIM-kortin lukitus avautuu ja puhelimella voidaan soittaa sekä vastaanottaa puheluja. Toiminto voidaan kytkeä pois päältä, mutta silloin SIM-korttia ei voida suojata laittomalta käytöltä. 
n Paina ja pidä Sulje-näppäintä alas painettuna kytkeäksesi puhelimen päälle. 
n Kirjoita PIN-koodi kenttään ja korjaa tarvittaessa Sulje-näppäimellä ja paina Soita-näppäintä vahvistaaksesi koodin. Esimerkki: PIN-koodi on 1234 eli näyttöön syötetään numerot 1234. 

SIM-kortti lukittuu, mikäli väärä salasana syötetään kolme kertaa peräkkäin, ja kortti voidaan avata uudelleen PUK-koodilla. Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriisi, mikäli et tiedä PUK-koodiasi.  
Huomaa: Matkapuhelinoperaattorisi asettaa 
SIM-korttiin tavanomaisen PIN-koodin (4-8 numeroa). Vaihda tämä valmis koodi omaan salasanaasi viivyttelemättä. Ohjeet löytyvät kohdasta 3.8.5 Suojausasetukset. 
2.6.5  Lukituksen avaaminen 
Puhelimen lukituksen tarkoituksena on estää matkapuhelimen laiton käyttö. PIN-koodi toimii puhelimen salasanana (PIN-koodin käyttöönoton jälkeen) aina matkapuhelinta päälle kytkettäessä, mikäli kyseinen toiminto on otettu käyttöön, ja lukituksen avaamisen jälkeen puhelinta voidaan käyttää ja puheluihin voidaan vastata. Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä (katso kohtaa 3.8.5 Suojausasetukset, jolloin matkapuhelinta ei ole suojattu laittomalta käytöltä). 
n Kirjoita kenttään matkapuhelimen salasana ja paina poista mahdolliset virheet painamalla Sulje-näppäintä ja paina sitten Soita-näppäintä. Esimerkiksi: matkapuhelimen salasana on 1122, joten kenttään kirjoitetaan numerot 1122. 

Jos olet unohtanut matkapuhelimesi salasanan, ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin tai valtuutettuun huoltoon matkapuhelimen lukituksen avaamiseksi. 
2.6.6  Verkkoon kytkeminen 
n Matkapuhelin hakee verkon automaattisesti SIM-kortin 


onnistuneen asennuksen jälkeen (näytöllä näkyy viesti “Verkkoa haetaan…“). Matkapuhelinoperaattorin nimi kuvataan näytön keskelle yhteyden luomisen jälkeen. 

  Huomaa: Mikäli näytöllä näkyy kehotus HÄTÄTILANNE, matkapuhelimesi on verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella (palvelun ulottumattomissa), mutta puhelimella voi kuitenkin soittaa hätänumeroon yhteyden tehokkuudesta riippuen. 
2.6.7  Soittaminen 
Puhelimella voi soittaa sekä vastaanottaa puheluja matkapuhelinoperaattorin kuvakkeen näkyessä puhelimen näytöllä. Verkon kentän voimakkuus kuvataan näytön vasemmassa yläreunassa. 
Kentän voimakkuus vaikuttaa puhelun laatuun, joten puhelun laatua voidaan parantaa toiseen paikkaan siirtymällä. 
2.6.8  Paikallispuhelut 
Valitse numero numeronäppäinten avulla ja paina Soita-näppäintä. Mikäli haluat vaihtaa numeroa, paina Sulje-näppäintä ja palaa takaisin yhteystietoihin. Puhelua valittaessa näytöllä näkyy liikkuva kuva. Tämän jälkeen näytölle kuvataan puhelun tilaa koskevia tietoja. Mikäli 
äänimerkkiin reagoidaan, vastaava toiminto kytkeytyy päälle (verkon on tuettava ko. toimintoa).  Paina Sulje-näppäintä päättääksesi puhelun.   Suuntanumero Puhelinnumero Numeronäppäin 
2.6.9  Puhelinkeskuksen kautta soittaminen 
Joihinkin alanumeroihin ei voi soittaa suoraan, vaan ensin on soitettava puhelinkeskukseen. Mikäli P-kirjain lisätään puhelinkeskuksen ja alanumeron väliin tauon merkiksi näiden kahden numeron välillä, puhelin valitsee kaikki numerot ja soittaa alanumeroon automaattisesti. P-kirjan lisätään painamalla ja pitämällä * näppäintä alas painettuna (P-kirjain ilmestyy näytölle).   Suuntanumero Puhelinkeskuksen numero P   Alanumero ja Soita-näppäin   Esimerkki tauon käytöstä:   Mikäli soitat puhelinvastaajaan valitsemalla numeron 8880000, ja oman vastaajasi numero on  6666 ja salasanasi on 8888, voit valita numerot seuraavasti: 
8880000 P 6666 P 8888 
Ensimmäinen numero yhdistää puhelimen vastaajapalveluun. 
Puheluun vastaamisen jälkeen, puhelin valitsee numeron 6666 omaan vastaajan siirtymiseksi. 
 Tauko ennen salasanan 8888 lähettämistä tarkoittaa viiden sekunnin viivästystä (ensimmäinen P-kirjain tarkoittaa aikaa, joka kuluu yhteyden luomiseen, ja toinen P-kirjain tarkoittaa käytännössä viiden sekunnin mittaista viivästystä). 
2.6.10 Puhelut ulkomaille 
Puhelimella voi soittaa ulkomaille valitsemalla näppäimen * ja pitämällä sitä alas painettuna, kunnes näytölle kuvataan etuliite + jota tarvitaan ulkomaille soitettaessa. + -merkin avulla voidaan soittaa mistä tahansa maahan mihin tahansa maahan ilman vastaavan maan ulkomaanpuheluissaan käyttämää suuntanumeroa (tämä numero on yleensä 00).  Valitse +-merkki ja haluamasi puhelinnumero yhdessä paikallisen maanumeron kanssa. Mailla on omat maanumeronsa ja esimerkiksi Saksan numero on 49, Englannin 44 ja Ruotsin puolestaan 46 jne.  
Aluekohtaisista suuntanumeroista jätetään yleensä ensimmäinen nolla pois toiseen maahan soitettaessa.   Jos haluat esimerkiksi soittaa ulkomaannumeroon, toimi seuraavasti:      +86 21 114     +puhelinnumero Maanumero ja Soita-näppäin 
2.6.11  Puhelutiedot 
Kaikki soittamasi ja vastaanottamasi numerot tallennetaan puhelimen puhelutietoihin. Ensimmäisenä kuvataan soitetut ja vastaanotetut puhelut (lue lisää kohdasta 3.5 Puhelutiedot). Kaikki numerot ryhmitellään joko vastaamattomiksi puheluiksi, soitetuiksi puheluiksi tai vastaanotetuiksi puheluiksi, ja puhelimeen tallennettuja puhelutietoja voidaan myös katsella. Muistin ollessa täynnä, vanhin numero poistetaan ensimmäisenä. Puhelutietoihin voi perehtyä seuraavalla tavalla:  
n Paina Soita-näppäintä soitettujen, vastaanotettujen ja vastaamattomien puhelujen katselemiseksi. 

2.6.12  Hätäpuhelut 
Mikäli alueella, jossa oleskelet, on riittävästi kenttää (kentän kuuluvuuden voi tarkistaa näytön vasemmassa yläreunassa näkyvästä verkon kenttää kuvaavasta merkistä), voit soittaa hätäpuheluja. Mikäli matkapuhelinoperaattorisi ei tarjoa roaming-palveluja kyseisellä alueella, näytöllä kuvataan Vain hätäpuhelut (HÄTÄPUHELUT) teksti, mikä viittaa siihen, että puhelimella voidaan soittaa ainoastaan hätäpuheluja. Mikäli alueella, jossa oleskelet on kenttää, puhelimella voi soittaa hätäpuheluja myös ilman SIM-korttia. 
2.6.13  Puheluiden vastaanottaminen 
Mikäli puhelimen millä tahansa näppäimellä tapahtuva puheluiden vastaanottaminen on kytketty päälle, puheluihin voidaan vastata mitä tahansa näppäintä painamalla Sulje-näppäintä lukuun ottamatta. Muussa tapauksessa puheluihin vastataan Soita-näppäintä painamalla. Mikäli puhelimeen on asennettu kuuloke, myös kuulokkeen näppäintä voidaan käyttää puheluiden vastaanottamiseen. Lisäksi voidaan määritellä myös näppäin puheluiden automaattiseen vastaanottamiseen ja mikäli kuuloke on asennettu, puheluun vastataan automaattisesti viiden sekunnin mittaisen ääni- tai värinähälytyksen jälkeen 
2.6.14  Puhelujen tietojen tallentaminen 
Puhelin tallentaa viimeisen puhelun pituutta ja sekä puhelimella yhteensä puhutun ajan puhelimen käyttöönottamisesta lähtien suoraan puhelimeen (Lisätietoja löytyy kohdasta 3.5 Puhelutiedot). 
2.6.15  Puheluvalikko 
Kädet vapaaksi jättävä toiminto voidaan kytkeä päälle painamalla näppäintä 0 puhelun aikana. Puhelu soitetaan Soita-näppäintä painamalla. Puheluvalikon Toiminnot -valikosta löytyvät samat toiminnot kuin puhelimen 
käyttövalikosta.   Puheluvalikko on käytettävissä ainoastaan puheluiden aikana, ja odottavaa puhelua, soitonsiirtoa ja puheluiden estoa jne. koskevat palvelut edellyttävät vastaavaa verkon tukea, jota koskevat tiedot saa tarvittaessa matkapuhelinoperaattorilta.   Puheluvalikossa voidaan suorittaa seuraavia toimia: 
n Puhelun siirto odotustilaan/ puhelun yhdistäminen uudelleen Jatka käynnissä olevaa puhelua tai jatka odotustilassa olevaa puhelua. 
n Puhelun päättäminen Lopeta puhelu välittömästi. 
n Uusi puhelu 

Soita uusi puhelu. 
n Puhelinluettelo Selaa puhelinluetteloa. 
n Viestit Sirry viestitoimintoihin. 
n  Nauhuri 
n Mahdollistaa puheluiden nauhoittamisen. 
n  Äänetön 
n Puhelu  ei kuulu. 

3 Valikko 
3.1 Valikon toiminnot ja niiden käyttö 
Valikon toimintoihin siirrytään vierittämällä ja toiminto valitaan: 
n Virransäästötilassa painamalla päävalikon alaspäin osoittavaa suuntanäppäintä. 
n Kaikissa valikoissa sekä alavalikoissa sopivaan valikkoon voidaan siirtyä painamalla Soita-näppäintä, Sulje-näppäintä sekä suuntanäppäintä. 

Poistuminen: 
Sulje-näppäintä voidaan painaa myös edelliseen valikkoon siirtymiseksi tai pitää kyseistä näppäintä alas painettuna virransäästötilaan siirtymistä varten.  
3.2 Valikon rakenne 
Valikot ovat rakenteeltaan seuraavanlaisia: 
1. Puhelinluettelo 
2. Viestit 

2-1  Uusi viesti 
2-2  Saapuneet 
2-3  Lähtevät 
2-4  Multimedia 
2-5  Viestin lähetys 
2-6  Tekstiviestiasetukset 
3. Puhelukeskus 
4. Multimedia 
4-1 Tiedostot 
4-2 Kamera 
4-3 Kuvien katselu 
4-4 Videokamera 
4-5 Videosoitin 
4-6 Äänisoitin 
4-7 Nauhuri 
4-8 FM-radio 
5. Ajanhallinta 

5-1  Palvelut 
5-2  Turvavalikko 
5-3  Pikavalinta 
5-4  Kalenteri 
5-5  Tehtävät 
5-5  Hälytys 
5-6  Laskin 
5-7  Lisätiedot 
6. Asetukset 
6-1 Käyttäjä profiilit 


6-2 Puhelimen asetukset  
6-3 Puhelujen asetukset 
6-4 Verkkoasetukset 
6-5 Turvallisuus 
6-6 Yhteydet 
6-7 Palauta tehdasasetukset 

3.3 Puhelinluettelo 
Puhelinluetteloon voidaan tallentaa henkilön nimi, puhelinnumerot, kuva, oma soittoääni sekä henkilöistä erilaisia ryhmiä. Puhelinluetteloon siirrytään valitsemalla se päävalikosta tai painamalla Lopeta-näppäintä puhelimen ollessa virransäästötilassa.   Huomaa: Matkapuhelimeen voidaan tallentaa 300 puhelinnumeroa.   Siirrä kohdistin oikeaan paikkaan, aukaise puhelinluettelo ja lisää uusi henkilö avaamalla ensin toiminnot ja sitten vastaavat alavalikot Soita-näppäintä painamalla: 
n Valitse: voit valita tallennatko yhteystiedot puhelimen muistiin vai SIM-kortin muistiin. 
n Ryhmät: Matkapuhelimeen voidaan tallentaa viisi eri ryhmää, ja jokaisen ryhmän nimeä, hälytystä, soittoääntä ja henkilön kuvaa voidaan muuttaa. 


n Puhelinluetteloasetukset: Puhelinluettelon asetukset.  
Ø Ensisijainen tallennuspaikka: Valitse ensisijainen yhteystietojen tallennuspaikka eli SIM-kortti, puhelin tai molemmat. 
Ø Oma numero: Muuta omaa numeroa. 
Ø Muut numerot: Muuta ja tallenna muita numeroita puhelimeen, kuten esimerkiksi SIM-kortin omistajan numero, SIM-kortin huoltopalvelun numero jne. 
Ø Muistin tila: Tarkista muistin tila. 
Ø Kopioi yhteystiedot: Kopioi kaikki puhelimeen tai SIM-kortille tallennetut yhteystiedot.  
Ø Siirrä yhteystiedot: Siirrä kaikki puhelimeen tai SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot.  
Ø Poista kaikki yhteystiedot: Poista kaikki SIM-kortille ja puhelimeen tallennetut yhteystiedot. 

Käytettävissä olevia alavalikkoja voidaan katsella asettamalla kohdistin jonkin puhelinluetteloon tallennetun yhteystiedon kohdalle, jolloin näytölle kuvataan seuraavat toiminnot: Soita, Katsele, Lähetä tekstiviesti, Lähetä multimediaviesti, IP, Muokkaa, Poista, Kopio, Siirrä, Ryhmät ja Puhelinluettelon asetukset. 
3.4 Viestit 
3.4.1  Viestien kirjoittaminen 
Viestitoimintoihin siirrytään selaamalla valikkoa suuntanäppäimien avulla kunnes Viestit-alavalikko  ilmestyy näkyviin. 
Viestipalvelun avulla voidaan lähettää viestejä toisiin tällaisia viestejä vastaanottaviin puhelimiin.   Varmista, että olet lisännyt tekstiviestipalvelun numeron puhelimen asetuksiin ennen viestien lähettämisen aloittamista (lisätietoja löytyy kohdasta 3.4.6 Tekstiviestiasetukset). 
Siirry vastaavaan toimintoon ja kirjoita haluamasi viesti. Paina Soita-näppäintä Uusi viesti -alavalikossa seuraavien toimintojen käyttämiseksi: 
Ø Saaja: Lisää vastaanottaja kirjoittamaasi viestiin.  

 Syöttö: Tekstin syöttötapaa voidaan muuttaa tekstiä muokattaessa. 
Muut toiminnot:  
² Lisää numero: Valitse yhteystieto puhelinluettelosta, paina suuntapainiketta valitaksesi tarvitsemasi numeron ja paina Soita-painikketta numeron lisäämiseksi. 
² Lisää nimi: Valitse saaja puhelinluettelosta siirtymällä sopivaan nimeen suuntanäppäinten avulla ja paina sitten Soita-näppäintä kyseisen henkilön 


lisäämiseksi viestin vastaanottajaksi. 
² Lisää kirjainmerkki: Valitse tiedot, joita puhelimessa tallennetaan valitsemalla sopiva kirjainmerkki ja paina sitten Soita-näppäintä valinnan lisäämiseksi. 
Ø Tallenna: Voit tallentaa valmiin viestin.  

3.4.2  Saapuneet viestit 
Saapuneisiin viesteihin siirrytään ja niitä katsellaan painamalla Soita-näppäintä. Edelliseen valikkoon palataan painamalla Sulje-näppäintä. Viestiä katseltaessa voidaan siirtyä seuraaviin toimintoihin Soita-näppäintä painamalla: 
Ø Vastaa: Vastaa viestiin. 
Ø Soita: Soita viestin lähettäjälle. 
Ø Välitä: Välitä valittu viesti muille vastaanottajille. 
Ø Poista: Poista viesti.  
Ø Poista kaikki: Poista kaikki viestit saapuneiden viestine kansiosta. 
Ø Valitse viestit: Valitse viestit ja suorita vastaavat toiminnot saapuneiden viestien kansiossa olevien valittujen viestien osalta. 
Ø Muut toiminnot:  
² Poimi numero: Poimi viestin lähettäjän puhelinnumero. 


² Poimi USSD: Poimi viestin numero tai kuvake, jonka matkapuhelinoperaattori on vahvistanut. Valitse Lähetä-toiminto ja lähetä ohjeet operaattorille, jotta operaattori voi lähettää ohjeita vastaavan palvelun. 

3.4.3  Lähtevät viestit 
Siirry lähtevien viestien kansioon katsellaksesi lähettämiäsi ja tallentamiasi viestejä tai sellaisia viestejä, joita ei ole vielä lähetetty, mutta jotka on jo tallennettu. Valitse viesti ja paina Soita-näppäintä ja valitse sitten uudelleen Soita-näppäin suorittaaksesi jonkin seuraavista toimista. 
Ø Lähetä: Lähettää valitun viestin muille vastaanottajille. 
Ø Muokkaa: Muuta viestiä. 
Ø Poista: Poita tämä viesti. 
Ø Poista kaikki: Poista kaikki Lähtevien viestien kansiossa olevat viestit. 
Ø Valitse viestit: Valitse sopivat viestit ja suorita vastaavat toiminnot lähtevien viestien kansiossa olevien valittujen viestien osalta. 
Ø Muut toiminnot: 
² Poimi numero: Poimi viestin lähettäjän 


puhelinnumero. 
² Poimi USSD: Poimi viestin numero tai kuvake, jonka matkapuhelinoperaattori on vahvistanut. Valitse Lähetä-toiminto ja lähetä ohjeet operaattorille, jotta operaattori voi lähettää ohjeita vastaavan palvelun. 

3.4.4  Multimediaviestit 
n Viestin kirjoittaminen 

Lisää viestin vastaanottaja, kopion saaja sekä aihe vastaaviin kenttiin ja lisää viestin sisältö viestikenttään.  Paina Soita-näppäintä siirtyäksesi multimediaviestien muokkaamisen mahdollistavaan toimintoon, jossa voi muuttaa viestin vastaanottajaa, kopion saajaa (kopioi ja lähetä värikäs viesti myös jollekin toiselle valitsemallesi henkilölle), muiden kopioiden saajaa (lähetä viesti valitsemallesi henkilölle ilman että muut viestinsaajat näkevät, että olet lähettänyt viestin kyseiselle henkilölle), puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta, joita voi olla useampi. Voit myös jatkaa saajaan ja sisältöön liittyvien asetuksien suorittamista multimediaviestin sisällön muokkaamisen jälkeen.   Viestin sisällön voi syöttää suoraan tai multimediaviestiin voidaan lisätä sopivia merkkejä. 
Erilaisiin viestin muokkaamisen mahdollistaviin seuraaviin toimintoihin voidaan siirtyä painamalla Soita-näppäintä: 
Ø Valmis: Lisää tekstiä kirjoittamaasi multimediaviestiin. 
Ø Syöttötapa: Muuta tekstisisällön syöttötapaa. 
Ø Lisää kuva: Lisää kuva valitun sivun tiedostoista. 
Ø Muokkaa kuvaa*: Muuta valittua kuvaa. 
Ø Poista kuva*: Poista valittu kuva. 
Ø Lisää ääni: Lisää tiedostoon tallennettu kappale viestiin. 
Ø Muokkaa ääntä*: Korvaa valittu musiikki. 
Ø Poista ääni*: Poista valittu kappale. 
Ø Lisää video: Lisää vastaavaan tiedostoon tallennettu video. 
Ø Muokkaa videota*: Muuta valittua videota. 
Ø Poista video*: Poista valittu video. 
Ø Lisää liitetiedosto: Lisää sopiva tiedosto viestiin. 
Ø Muokkaa liitetiedostoa*: Muuta jo viestiin jo lisättyä liitetiedostoa. 
Ø Poista liitetiedosto*: Poista kyseisen viestin liitetiedosto. 
Ø Lisää sivu alkuun: Lisää multimediaviestin avoinna olevan sivun eteen toinen sivu ja avaa lisätty sivu. 
Ø Lisää sivu loppuun: Lisää multimediaviestin avoinna olevan sivun perään toinen sivu ja avaa lisätty sivu. 


Ø Poista sivu*: Poista avattu sivu ja tee seuraavasta sivusta aloitussivu. Mikäli ensimmäinen sivu poistettiin, toinen sivu toimii aloitussivuna.   
Ø Edellinen sivu*: Siirry edellisen sivun esikatseluun ja jatka viestin muokkaamista tältä sivulta.  
Ø Seuraava sivu*: Siirry seuraavan sivun esikatseluun ja jatka viestin muokkaamista tältä sivulta.  
Ø Lisää kirjainmerkki tekstiin: Valitse kirjainmerkki ja lisää se muokattavaan multimediaviestiin. 
Ø Esikatselu: Katsele valittua sivua. 
Ø Diaesityksen aika: Valitun sivun diaesityksen aika voidaan valita (vakioasetus on yksi sekunti). 

Multimediaviestin lähetysvalikkoon siirtymistä koskevan kehotuksen saamisen ja valikkoon siirtymisen jälkeen, voidaan valita joko Lähetä, Tallenna ja lähetä tai Tallenna luonnoksiin -toiminto. Lisäksi voidaan valita myös lähetysvaihtoehdot tai toiminnosta voidaan poistua (mikäli viestin saajaa ei ole lisätty, valittavissa on kaksi toimintoa: Tallenna luonnoksiin ja Poistu).   Lisätietoja:  
* merkityt toiminnot ovat käytettävissä tietyin ehdoin, kuten esimerkiksi Poista tämä sivu -toiminto kuvataan ainoastaan silloin kun katseltavan multimediaviesti koostuu useammasta sivusta. Jokaiseen sivuun voidaan liittää 
korkeintaan yksi kappale tai kuva. Mikäli sivuun halutaan liittää kuva tai äänitiedosto, Lisää kuva -toiminnosta siirrytään Muokkaa kuvaa -toimintoon ja Poista kuva -toimintoon. Äänitiedostoja ja liitetiedostoja muutetaan samaan tapaan kuin kuvia. Mutta yhteen viestiin voi lisätä korkeintaan yhden liitetiedoston. Multimediaviestin koko  mitataan kilotavuina (KB) ja kuvataan viestin muokkaustilassa. Näytön yläreunassa kuvataan kyseisen sivun numero sekä sivujen määrä yhteensä ja myös viestin koko. 
n Saapuneet:  

Katsele vastaanottamiesi multimediaviestien tietoja.  
Ø Katsele: Katsele valitsemiasi multimediaviestiä. 
Ø Vastaa: Vastaa  multimediaviestin lähettäjälle. 
Ø Vastaa tekstiviestillä: Lähetä viestin lähettäjälle tekstiviesti. 
Ø Vastaa kaikille: Vastaa lähettämällä multimediaviesti kaikilla vastattavaan viestiin liittyville henkilöille. 
Ø Välitä: Lähetä multimediaviesti eteenpäin. 
Ø Poista: Poista multimediaviesti. 
Ø Poista kaikki: Poista kaikki multimediaviestikansion viestit. 
Ø Viestin tiedot: Katsele multimediaviestin tietoja. 
Ø Poimi tiedot: Poimi vastaanottajan puhelinnumero 


multimediaviestistä. 
n Lähtevät viestit: 

Tässä kansiossa säilytetään viestejä, joiden lähettäminen epäonnistui. 
Ø Katsele: Katsele valittua multimediaviestiä. 
Ø Lähetä: Lähetä tekstiviesti uudelleen. 
Ø Poista: Poista multimediaviesti. 
Ø Poista kaikki: Poista kaikki  lähtevien viestien kansiossa olevat viestit.  
Ø Tiedot: Katsele multimediaviestin tietoja. 
Ø Poimi tietoja: Poimi multimediaviestin vastaanottajan puhelinnumero. 
n Luonnokset: 

  Tämä kansio on tarkoitettu sellaisten multimediaviestien säilyttämiseen, jotka on tarkoitus lähettää myöhemmin. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä: Katsele, Lähetä, Muokkaa, Poista, Poista kaikki, Tiedot ja Poimi tieto. 
n Multimediaviestien asetukset: Määrittele multimediaviestien lähettämistä ja vastaanottoa koskevat asetukset. 
Ø Profiilit: Valitse haluamasi profiili ja ota se käyttöön, muokkaa tai poista profiili. 
Ø Yleiset asetukset: 
l Viestin laadinta: 


² Laadinnan tila: Määrittele multimediaviestin muokkauksen mahdolliset rajoitukset. 
² Kuvakoon muuttaminen: Multimediaviestin kuvaa voidaan pienentää siten, että se vastaa tarvittavaa kokoa  - tämä toiminto voidaan myös kytkeä pois päältä. 
² Sivun katseluaika: Valitse sopiva aika tai kytke toiminto pois päältä. 
² Automaattinen allekirjoitus: Sulje tai ota toiminto käyttöön allekirjoituksen lisäämiseksi tai pois jättämiseksi multimediaviestejä lähetettäessä. 
² Allekirjoitus: Muokattu allekirjoitus voidaan lisätä multimediaviestiin automaattisesti kytkemällä vastaava toiminto päälle. 
l Lähetä: 
² Voimassaolo: Multimediaviestin säilytysaika viestikeskuksessa voidaan määritellä: 1 tunti, 6 tuntia, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko tai pisin mahdollinen aika. Multimediaviestit välittävä viestikeskus määrittelee pisimmän mahdollisen ajan, jonka verran viestejä säilytetään. 
² Toimitustiedot: Voidaan ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä. Mikäli toiminto on kytketty 


päälle, vahvistus vastaanottajan multimediaviestin saamisesta lähetetään, mikäli verkko mahdollistaa kyseisen toiminnon käytön. 
² Lukuraportti: Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai kytkeä pois päältä. Järjestelmä lähettää vahvistuksen siitä, että vastaanottaja on avannut multimediaviesti, mikäli verkko mahdollistaa tällaisen toiminnon käytön. 
² Tärkeysjärjestys: Mikäli verkko mahdollistaa, multimediaviestit voidaan lähettää tärkeysjärjestyksessä: keskitaso, erittäin tärkeä ja ei tärkeä 
² Kuvien ajastus: Multimediaviestin sivujen katseluaika voidaan määritellä. Aika on viisi sekuntia. 
² Toimitusaika: Viestin toimitusaika voidaan määritellä välittömästi lähettäväksi, tuntia, 12 tuntia tai 24 tuntia myöhemmin lähetettäväksi, mikäli verkko mahdollistaa tällaisen toiminnon käytön. 
l Haku: Multimediaviesti voidaan hakea välittömästi, hylätä tai vastaanottamista voidaan viivästyttää omassa verkossa ja roaming-verkossa. Lukuraportti voidaan lähettää, olla lähettämättä 


tai lähettää pyynnöstä. 
l Suodatin: Tämän asetuksen avulla voidaan määritellä vastaanotetaanko puhelimeen tuntemattomia viestejä vai ei. 
l Muistin tila: Multimediaviestien muistia koskevia tietoja voidaan katsella. 

3.4.5  Alueelliset viestit  
  SIM-kortin lähetysviestit: 
n Vastaanotto: Viestien vastaanotto voidaan ottaa käyttöön tai sulkea, jolloin näitä viestejä ei vastaanoteta.  
n Viestin lukeminen: Tässä valikossa voidaan lukea alueellisia viestejä. 
n Kieli: Alueellisten viestien kielivalinnat.  
n Kanava-asetukset: Kanava-asetuksien suorittaminen alueellisten viestien vastaanottamiseksi.  

Huomaa: Alueelliset viestit ja vastaajassa käytettävää aksenttia koskevat asetukset määrittelee matkapuhelinoperaattori ja operaattoriin on oltava yhteydessä tarvittaessa. 
3.4.6  Viestiasetukset 
n Profiilin asetukset: Valitse profiilin nimi, viestikeskuksen numero, voimassaoloaika sekä 


viestityyppi ja ota valitsemasi profiili käyttöön. 
n Vastaaja: Voit valita vastaajan nimen ja numeron sekä soittaa vastaajaan. 
n Yleiset asetukset: 
Ø Toimitusraportti: Ota raporttitoiminto käyttöön  tai kytke se pois päältä. Mikäli raportti on kytketty päälle, puhelimeesi lähetetään tieto vastaanottajan saatua viestin. 
Ø Vastauspolku: Valitse ja aseta vastauspolku. Tämän jälkeen tekstiviestejä voi lähettää viestikeskukseen säännöllisesti vastausviestien lähettämistä varten (tekstiviestien viestikeskusasetukset voivat olla erilaisia) 
Ø Tallenna lähetetyt viestit: Ota lähetettyjen viestien tallennus käyttöön tai sulje toiminto.  
n Muistin tila: Kuvaa SIM-kortilla ja puhelimessa jäljellä olevan vapaan muistin. 
n Säilytys: Viestit tallennetaan joko SIM-kortille tai puhelimeen oman valinnan mukaisesti. 

3.5 Puhelutiedot 
n SIM-kortin vastaamattomat puhelut: Tämän toiminnon avulla voi katsella vastamaattomia puheluita. 


n SIM-kortilla soitetut puhelut: Tämän toiminnon avulla voi katsella niistä numeroista koostuvaa luetteloa, joihin kyseisellä SIM-kortilla on soitettu. 
n SIM-kortilla vastaanotetut puhelut: Tämän toiminnon avulla voi katsella vastaanotettujen puheluiden luetteloa. 
n Poista SIM-kortin puhelutiedot: Puhelutiedot voidaan poistaa neljästä eri valikosta: Vastaamattomista puheluista, Soitetuista puheluista, Vastatuista puheluista ja Kaikki puhelut voidaan poistaa. Tietyt puhelutiedot voidaan tyhjentää uusia tietoja varten. Mikäli kaikki puhelutiedot valitaan poistettaviksi, kaikki puhelutietoluettelot poistetaan. 
n SIM-kortilla soitettujen puheluiden kestoa koskevat tiedot: Puheluiden kestoa koskevissa tiedoissa on neljä alavalikkoa. 
² Viimeinen puhelu: viimeisen puhelun kesto. 
² Soitetut puhelut: yhteenlaskettu soitettujen puheluiden kesto. 
² Vastaanotetut puhelut: vastaanotettujen puheluiden yhteenlasketut kesto. 
² Tyhjennä kaikki: kaikki tallennetut puheluiden kestoa koskevat tiedot poistetaan. 
n SIM-kortilla soitettujen puheluiden kustannukset: 


Tämän toiminnon avulla voidaan tallentaa kaikkien puheluiden kustannuksia koskevat tiedot. 
² Viimeisen puhelun hinta: Siirry viimeisen puhelun alavalikkoon tarkistaaksesi puhelun hinnan. 
² Kustannukset yhteensä: Siirry alavalikkoon katsellaksesi puheluiden yhteenlaskettuja kustannuksia. 
² Tyhjää kustannukset: Kustannuslaskuri voidaan nollata ja uusi laskenta voidaan käynnistää syöttämällä PIN2-koodi. 
² Maksimikustannukset: Siirry kustannusrajan alavalikkoon perehtyäksesi, tarkistaaksesi sekä peruaksesi tämän toiminnon. PIN2-koodi on annettava toimintoa muokattaessa tai peruttaessa. 
² Yksikköhinta: Katsele, muokkaa ja peru hinta- ja kustannusvalikosta yksikköhintaan koskevat toiminnot. PIN2-koodia tarvitaan toimintoa muokattaessa tai peruttaessa. 
n SIM-kortin tekstiviestilaskuri:  
² Lähetetyt: Lähettämiesi tekstiviestien määrä. 
² Vastaanotetut: Vastaanottamiesi tekstiviestien määrä. 
n SIM GPRS-laskuri: Laskee lähettämäsi tavumäärän. 


² Viimeksi lähetetty: Kuvaa viime kerralla lähetetyn tavumäärän. 
² Viimeksi vastaanotettu: Laskee viimeksi vastaanotetun tavumäärän. 
² Kaikki lähetetyt: Laskee yhteen kaikki välitetyt tavumäärät. 
² Kaikki vastaanotetut: Laskee yhteen kaikki vastaanotetut tavumäärät. 
² Tyhjennä laskuri: Aloittaa laskennan uudelleen. 

Tiedot voidaan tyhjentää Soita-näppäintä. 
 Vastaamattomien puhelujen, soitettujen puheluiden tai vastaanotettujen puheluiden alavalikossa Soita-näppäintä painamalla voidaan siirtyä tallennettujen tietojen yksityiskohtaiseen katseluun sekä katsella esimerkiksi soittokertojen määrää koskevia tietoja.    Soita-näppäintä puhelimen tiedoissa tai vastaavissa alavalikoissa painettaessa, puhelinta voidaan käyttää seuraavasti:                                            
Ø Soita: Valitse kyseinen numero. 
Ø Katsele: Katsele nykyisiä puhelimen tietoja. 
Ø Lähetä tekstiviesti: Lähetä viesti kyseiseen numeroon. 
Ø Lähetä multimediaviesti: Lähetä multimediaviesti kyseiseen numeroon. 
Ø Tallenna puhelinluetteloon: Tallenna kyseinen 


numero puhelinluetteloon. 
Ø Muokkaa ennen soittamista: Muokkaa puhelinnumeroa ja jatka puhelua.  
Ø Poista: Kyseiset tiedot poistetaan.   

3.6 Multimedia 
3.6.1  Kansio 
Paina Soita-näppäintä Kansioon siirtymiseksi. Yleisin tallennustapa on tallennus muistikortille (T-Flash) ja tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla: Puhelin, Muistikortti, Valitse jokin näistä ja katsele sisältöä: 
n Yhteensä: Puhelimen tai muistikortin muisti yhteensä. 
n Vapaa muisti: Puhelimen tai muistikortin vapaa muisti. 

Siirry puhelimen tai muistikortin muistiin ja paina Soita-näppäintä alavalikkoihin siirtymistä varten. 
n Äänitiedostot: Puhelimella voi toistaa seuraavia ääniteidostoja:mp3/midi/amr/wav. Äänitiedostot voidaan määritellä omista profiileista. 
n Kuvat: Puhelimella voi katsella seuraavia kuvia: BMP, GIF ja JPG. Kuvista voidaan tehdä taustakuvia, näytönsäästäjiä ja ne voidaan kuvata näytölle puhelinta käynnistettäessä ja sammutettaessa tai yhdistää tiettyyn soittajaan. 
n Videot: Puhelimella voi toistaa seuraavia 


videotiedostoja: AVI/3GP/MP4. 

3.6.2  Kamera 
Matkapuhelimessa on kamera. Ota kuva painamalla toimintoa vastaavaa numeronäppäintä: suuntanäppäimillä kuvaa voidaan tarkentaa; + / - näppäimillä voidaan säätää kirkkautta ja 0-näppäimellä voidaan ottaa kuva suoraan ja Soita-näppäimillä voidaan siirtyä ylimääräisiin toimintoihin. 
n Puhelin: Siirry kansioon ja katsele kuvaa. 
n Kameran asetukset: Kameran asetuksia voidaan säätää. 
n Kuva-asetukset: Kuvan kokoa ja laatua voidaan muokata. 
n Valkotasapaino: Aseta valkotasapaino automaattiselle, päivävaloa ja erilaisia sisävalaistuksia vastaavaksi. 
n Tila: Valitse automaattinen tai yö. 
n Värisävyt: Valitse kuvan värisävyt: normaali, harmaa, seepia, vihreä jne. 
n Tallennus: Tallenna kuva puhelimeen tai muistikortille. 
n Palauta vakioasetukset: Palauta valikkoasetukset. 

3.6.3 Kuvien katselu 
Valitse haluamasi kuva tässä valikossa ja kaikkia 
alavalikkoja voidaan katsella Valinnat -toiminnon avulla: 
n Katsele: Katsele valitsemaasi kuvaa. 
n Selaus: Valitse selaustapa luettelo tai kaavio. 
n Lähetä: Lähetä kuva multimediaviestinä. 
n Ota käyttöön: Käytä kuvaa taustakuvana, näytönsäästäjänä tai kuvaa kuva puhelinta käynnistettäessä tai suljettaessa tai yhdistä kuva soittajaan. 
n Vaihda nimi: Muuta valitun kuvan nimi. 
n Poista: Poista kuva. 
n Lajittele: Lajittele kuvat nimen, tyypin, ajan tai koon mukaan. 
n Poista kaikki videot: Poista kaikki luettelossa olevat kuvat. 
n Tallenna: Valitse tallennuspaikka.  

3.6.4  Videokamera 
Valitse [videokamera] siirtyäksesi suoraan videoiden kuvaamiseen ja paina sitten vastaavaa numeronäppäintä valitaksesi vastaavan videokameran toiminnon: suuntanäppäimillä voidaan säätää tarkennusta; + / - -näppäimillä voidaan säätää kirkkautta ja kuvaaminen voidaan aloittaa suoraan painamalla näppäintä 0. 
Siirry seuraaviin valikkoihin painamalla Soita-näppäintä: 

Ø Videokameran asetukset: Tässä valikossa voidaan muokata kameran asetuksia, kuten esimerkiksi yöllä tapahtuvaa kuvausta ja värinänestoa jne. 
Ø Videoasetukset: Määrittele videon laatuasetukset. 
Ø Valkotasapaino: Säädä valkotasapaino. 
Ø Värisävyt: Muokkaa kuvasta valitsemalla harmaansävyt, seepia, seepianvihreä, seepiansininen jne. 
Ø Tallenna: Valitse tallennus puhelimeen tai muistikorttiin. 
Ø Palauta vakioasetukset: Palauta vakioasetukset. 

3.6.5  Videosoitin  
Siirry valikkoon ja valitse haluamasi video sekä paina Soita-näppäintä valintojen katselemiseksi, jolloin seuraavat alavalikot avautuvat: 
n Toista: Valitun asiakirjan toistaminen 
n Lähetä: Lähetä video multimediaviestinä. 
n Nimeä uudelleen: Muuta valitsemasi videon nimeä. 
n Poista: Poista valitsemasi asiakirja. 
n Poista kaikki tiedostot: Poista kaikki senhetkiset tiedostot. 
n Lajittele: Lajittele tallennetut videot (nimen, tyypin, ajan, koon jne. mukaan). 


n Tallenna: Videot voidaan tallentaa puhelimeen tai muistikortille. 

Videosoittimen toiminnot: 
Ø Soita-näppäin: Keskeytä videon katselu. 
Ø Suuntanäppäin: Hidasta tai nopeuta katselua. 
Ø +/- näppäin：Suurenna tai pienennä ääntä. 
Ø * näppäin: Siirry koko näytön kattavasta koosta pienempään katselukokoon. 
Ø Numeronäppäimet 7/9: Kelaa eteen tai taaksepäin. 

3.6.6  Äänisoitin 
Äänisoitin on varustettu vastaavalla käyttövalikolla. Valikon toiminnot ovat: 
n Ylös: Kappaleen toistoa jatketaan tai se keskeytetään. 
n Alas: Aloita kappaleen toisto alusta ja lopeta toisto. 
n * näppäin: Tällä näppäimellä siirrytään edelliseen kappaleeseen. 
n # näppäin: Paina näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. 

Kaikkia kappaleita voidaan katsella soittimen valikkoon siirryttäessä. Valitse sopiva kappale ja aukaise Valinnat, jolloin näytölle kuvataan seuraavat toiminnot: 
n Toista: Kappale toistetaan. 
n Tiedot: Tiedoston kokoa ja kappaleen pituutta koskevia 


tietoja voidaan katsella. 
n Lisää soittoääniin: Lisää kappale soittoääniin. 
n Päivitä luettelo: Päivitä kappaleluettelo. 
n Asetukset: Valitse soittolista, avaa tai sulje soittimen toimintoja, kuten automaattinen listan laadinta, toisto, satunnainen valinta, taustaääni jne. 

Mikäli lista on tyhjä, näytölle kuvataan päivitetty lista välittömästi listan toimintoihin siirryttäessä. 
3.6.7  Nauhuri 
Nauhurilla voidaan tallentaa äänitiedostoja, siirtyä tallennettujen tiedostojen luetteloon sekä avata Valinnat seuraavia toimintoja varten:     
n Tallenna: Tallenna uusi äänitiedosto. 
n Toista: Toista valitsemasi äänitiedosto.                                      
n Lisää: Lisää uusi osa jo tallentamaasi äänitiedostoon.  
n Nimeä uudelleen: Muuta äänitiedoston nimi.  
n Poista: Poista senhetkiset äänitiedostot.  
n Poista kaikki tiedostot: Poista kaikki nauhurin äänitiedostot.  
n Asetukset: Valitse sopiva tallennuspaikka, tiedostomuoto sekä tallennettavan äänitiedoston laatu.  
n Ota käyttöön: Yhdistä tiedosto profiileihin. 
n Lähetä: Lähetä tiedosto multimediaviestinä. 

Mikäli luettelo on tyhjä, tallentaminen ja asetukset voidaan suorittaa avaamalla Valinnat. 
3.6.8  FM-radio 
Matkapuhelimessa on myös radio. Radion valikossa ylöspäin osoittavalla suuntanäppäimellä hakutoiminto voidaan avata ja sulkea automaattisesti. Paina näppäintä * / # automaattisen haun jatkamiseksi eteen tai taaksepäin sopivan kanavan löytämistä varten. Automaattisen haun suorittamisen jälkeen, haku voidaan myös jatkaa käsin. Painamalla näppäintä * tai #, lukema muuttuu 0,1 HZ verran. 
Alaspäin osoittavalla suuntanäppäimellä radio voidaan aukaista tai sulkea ja +/- näppäimellä voidaan säätää äänenvoimakkuutta. Aukaise radio ja paina [Valinnat] seuraavien toimien suorittamiseksi: 
n Kanavat: Tässä valikossa kuvataan yksityiskohtainen luettelo kanavista, joita on muokattu ja joita säilytetään puhelimessa. Kanavia voidaan myös lisätä sekä muokata. 
n Kanavan valinta käsin: Sopiva taajuus voidaan valita myös käsin, jolloin se valitaan automaattisesti Soita-näppäintä painettaessa. 
n Automaattinen haku: Tässä valikossa kanavia voidaan 


hakea automaattisesti sekä tallentaa haetut kanavat. 
n Asetukset: Taustaäänen voi kytkeä päälle tai pois päältä.  

Huomaa: Sisätiloissa oleskelu sekä puhelimen peittäminen vaikuttavat äänenlaatuun. Äänenlaatua voi yrittää parantaa seuraavasti: Sulje ikkuna, siirra puhelinta tai säädä kanavat käsin.  
3.7 Hallinta 
3.7.1 Palvelut 
Matkapuhelin tukee WAP-palveluja. Matkapuhelimella voi käyttää matkapuhelinoperaattorin tarjoamia verkkopalveluja. Voit katsella uutisia, säätietoja tai vaikkapa lentojen numeroita. 
Huomaa: GPRS-palvelu edellyttää vastaavaa verkon tukea ja sitä voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun kyseinen palvelu on tilattu matkapuhelinoperaattorilta ja GPRS-verkkoyhteys on käytettävissä. 
n Aloitussivu: Tältä sivulta voidaan siirtyä ennalta WAP-palveluun syötetyille verkkosivuille. 
n Kirjanmerkit: Kuvaa kirjanmerkkeihin tallennetut verkkosivut. Valitse sopiva verkkosivu ja siirry sille suoraan kirjanmerkin kautta. 
n Historia: Verkkosivut, joilla on vierailtu, tallennetaan 


muistiin. 
n Lisää osoite: Tämän toiminnon avulla voidaan siirtyä mihin tahansa WAP-palveluun tai verkkosivulle. 
n Tiedotteet: Tähän kansioon tallennetaan verkko-operaattorin lähettämät viestit. 
n Asetukset: Määrittele internetasetukset. 
Ø Profiilit: Valitse sopiva tili ja ota tili käyttöön, muokkaa tiliä tai poista tili. 
Ø Selainasetukset: Määrittele verkkosivujen selainasetukset, mukaan lukien odotusajan ja taustakuvan. 
Ø Tiedotteiden asetukset: Ota käyttöön/poista käytöstä; lisää ja muokkaa luetteloa; kytke pois päältä tai pidä aina päällä; muokkaa SL-asetuksia, ja valitse toiminnoksi Ei koskaan, Kuittaa tai Ilman kuittausta. 
Ø Tyhjennä välimuisti: Välimuisti tyhjennetään. 
Ø Poista evästeet: Poista evästeet tämän toiminnon avulla. 

3.7.2 Hätäpuheluasetukset 
n Hätänumero: Puhelimeen voidaan tallentaa korkeintaan kolme hätänumeroa. 
n Muokkaa hätäviestejä: Muokkaa hätäviestin sisältöä, jotka lähetetään automaattisesti SOS-näppäintä 


painettaessa. 

  Hätänumeron ja hätäviestin muokkaamisen jälkeen sekä sen jälkeen kun SOS-näppäintä on painettu, puhelin soittaa hätänumeroon hätäviestin määrättyihin numeroihin lähettämisen jälkeen (ensimmäiseen numeroon soitetaan ensiksi). 
  Huomaa: Hätäviestitys otetaan käyttöön vasta sen jälkeen kun toimintoa varten on määritelty vähintään yksi numero ja myös hätäviesti on laadittu sekä tallennettu. 
3.7.3 Omat numerot 
n Tila: Avaa tai sulje pikavalinta. 
n Määrittele numero: Pikavalintaan voidaan tallentaa kymmenen numeroa, jotka vastaavat numeroita 2-9, näppäimiä * ja #. 

Pikavalinnan päälle kytkemisen jälkeen, sopivaa pikavalintanäppäintä pidetään alas painettuna puhelimen ollessa virransäästötilassa, ja puhelin soittaa vastaavaan numeroon, joka on tallennettu pikavalintaluetteloon.   
3.7.4 Kalenteri 
Valitse kalenteri ja paina Soita-näppäintä päivämäärän kuvaamiseksi näytölle. 
Valitse päivä ja kuukausi suuntanäppäimellä. 
Valitse Valinnat alavalikkoon siirtymiseksi: Siirry 
suoraan päivämäärään. 
3.7.5 Herätys 
Matkapuhelimeen voidaan asettaa viisi erilaista herätys- ja hälytystoimintoa. Valitse sopiva toiminto. 
3.7.6 Laskin 
Puhelimessa on neljä erilaista laskentatapaa mahdollistava laskin peruslaskutoimitusten suorittamiseen.   Siirry valikkoon toimintojen kuvaamiseksi näytölle. Lisää haluamasi arvo numeronäppäimellä. 
Paina # desimaalipisteen lisäämiseksi (,). 
Suorita laskenta suuntanäppäimillä+, -, ×, ÷.  
Paina Lopeta-näppäintä poistaaksesi viimeisen tuloksen (mikäli mitään arvoa ei ole syötetty, laskuri suljetaan) ja kuvaa tulos painamalla Soita-näppäintä.   Huomaa: Koska tarkkuutta ei voida täysin taata, summissa voi olla pyöristysvirheitä silloin kun numerot eivät jakaannu täysin tasan. 
3.8 Asetukset 
3.8.1 Profiilit 
Käyttäjä voi valita toisen soittoprofiilin ja määritellä soittoprofiilin itse. Matkapuhelimessa on viisi erilaista 
soittoprofiilia: Tavallinen, Kokous, Ulkona, Sisällä ja Kuuloke. Voit valita jonkin näistä tai luoda omat asetuksesi. 
n Ota käyttöön: Paina Soita-näppäintä ottaaksesi valitsemasi profiilin käyttöön. 
n Räätälöi: Valitse sopiva profiili ja muokkaa sitä. 
Ø Soittoääniasetukset: Yhdistä soittoääni saapuvaan puheluun, hälytykseen, virran päälle kytkeytymiseen, virran pois päältä kytkeytymiseen, viestiin tai näppäinääniin.  
Ø Äänenvoimakkuus: Suuntanäppäimellä voidaan säätää soittoäänen sekä näppäimistöäänien voimakkuutta. 
Ø Hälytys: Suuntanäppäintä painamalla voidaan valita soittoääni, värinä ja soittoääni sekä värinähälytys. 
Ø Soittoääni: Suuntanäppäimellä voidaan valita kertasoitto, toisto tai nouseva. 
Ø Ylimääräinen soittoääni: Suuntanäppäimellä ja Soita-näppäimellä voidaan avata tai sulkea varoituksiin, virheisiin ja kytkentään liittyviä toimintoja. 
Ø Vastaaminen: Suuntanäppäimellä millä tahansa näppäimellä tapahtuva avaaminen voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. 

Huomaa: 
Ø Kuulokkeessa ei ole ota käyttöön -valikkoa, vaan 


kyseinen valikko avautuu automaattisesti kuulokkeiden puhelimeen yhdistämisen jälkeen. 
Ø Omat profiilit kannattaa säätää Kokous tai Ulkona -asetukselle julkisilla paikoilla. 

3.8.2 Puhelimen asetukset 
n Kellonaika ja päivämäärä: aseta päivämäärä ja kellonaika. 
Ø Valitse kotikaupunki: Valitse kotikaupunki matkapuhelin kellonaika- ja päivämääräasetuksia varten. 
Ø Aseta kellonaika/päivämäärä: Valitse senhetkinen kellonaika ja päivämäärä. 
Ø Valitse formaatti: Valitse kellonaika- ja päivämääräasetusten formaatti. 
n Kellonajan merkkiääni: Mikäli tämä toiminto on otettu käyttöön, puhelin lähettää äänimerkin kellonajan merkiksi. 
n Ajastettu virran päälle ja pois päältä kytkentä: Säädä aika, jolloin matkapuhelin kytketään päälle tai pois päältä. 
n Kieli: Valitse matkapuhelimen käyttökieli valikosta. 
n Syöttö: Valitse sopiva syöttö viestien kirjoittamiseen sekä multimediaviestien sisällön muokkaamiseen ja 


yhteystietojenhakemiseen. 
n Näyttö: 
Ø Taustakuva: Valitse näytön taustakuva. 
Ø Näytönsäästäjä: Valitse näytönsäästäjän kuva ja määrittele päälle kytkeytymiseen liittyvä aika. 
Ø Näytön päälle ja pois päältä kytkeminen: Määrittele aika näytön päälle ja pois päältä kytkemiseen. 
Ø Kuvaa tiedot ja kellonaika: Määrittele kuinka kauan nämä tiedot kuvataan näytölle matkapuhelinta avattaessa. 
n Lentotila: Puhelimen tilaksi voidaan määritellä oletustila, lentotila tai tiedustelu virran ollessa päällä puhelimessa. 
n Tervehdysteksti: Kytke tervehdysteksti päälle tai pois päältä ja muokkaa tekstin sisältöä. 
n Muut asetukset:  
Ø LCD-näytön taustavalo: säädä näytön kirkkautta ja viivästystä. 

3.8.3 Puheluasetukset 
Ø Soittajan tiedot: Osa toiminnoista edellyttää vastaavaa matkapuhelinoperaattorin palvelua. Asetukseksi voidaan valita Verkon mukaan, Piilota tiedot tai Lähetä 


tiedot. 
Ø Odottava puhelu: Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä ja valitse tiedustelu tarkistaaksesi odottavan puhelun tilan. 
Ø Soitonsiirto:  
² Siirrä kaikki äänipuhelut: Tämän toiminnon käyttöönoton myötä, kaikki äänipuhelut siirretään määriteltyyn numeroon. 
² Siirrä, mikäli ei tavoiteta: Kaikki puhelut, joihin ei saada yhteyttä siirretään määriteltyyn numeroon. 
² Siirrä, mikäli ei vastausta: Kaikki vastaamattomat puhelut siirretään määriteltyyn numeroon tämän toiminnon käyttöönottamisen jälkeen. 
² Siirrä, mikäli varattu: Kaikki toisen puhelun aikana soitetut puhelut siirretään määriteltyyn numeroon. 
² Siirrä kaikki datapuhelut: Siirrä kaikki datapuhelut määriteltyyn numeroon. 
² Peru soitonsiirto: Peru kaikki soitonsiirrot. 
Ø Puheluiden esto: Rajoita soitettavia sekä vastaanotettavia puheluja.  
² Lähtevät puhelut: Rajoita valittavia puheluja. 
² Saapuvat puhelut: Rajoita vastaanotettavia puheluja. 
² Peru kaikki: Peru asettamasi rajoitukset 


(edellyttää salasanaa). 
² Muuta salasanaa: Muuta puheluiden estoon käytettävää salasanaa. 
Ø Vaihda linja: Valitse linja 1 tai 2. 
Ø Automaattinen uudelleenvalinta: Numero valitaan uudelleen aina silloin, kun puhelua ei oteta vastaan tai puheluun ei vastata. 
Ø IP-valinta: Tämän toiminnon avulla voidaan muokata kolmea erilaista IP-numeroa. Jo muokattu IP-numero voidaan avata.  
Ø Puhelun pituuden kuvaus: Puhelun yhteenlaskettu pituus kuvataan näytölle. 
Ø Puheajan muistutus: 
² Poissa päältä: Kytkee puheajan muistutuksen pois päältä. 
² Yksi muistutus: Kytke toiminto päälle ja puhelin muistuttaa kerran puhelun aikana määritellystä ajasta. 
² Säännöllinen muistutus: Valitse tämä toiminto muistuttamaan esimerkiksi 30 sekunnin välein, ja puhelin muistuttaa 30 sekunnin välein puhelun aikana. 

3.8.4 Verkkoasetukset 
Tämä toiminto on sidoksissa verkkopalveluntarjoajaan, joten matkapuhelinoperaattoriin on otettava yhteyttä silloin 
kun tätä toimintoa halutaan käyttää roaming-oikeuksien hankkimiseksi kaikissa verkoissa. 
n Verkon valinta: 
Ø Hae verkko: Verkko haetaan uudelleen. 
Ø Valitse verkko: Valitse sopiva verkko. 
Ø Tila: Paina Soita-näppäintä poistuaksesi valikosta tai paina Lopeta-näppäintä.  
n Omat asetukset: Tallenna sopivia verkkoja valmiiksi. 

3.8.5 Turvallisuusasetukset 
n SIM-kortin turvallisuusasetukset: 
Ø SIM-kortin lukitus: 

Turvallisuusasetuksien tarkoituksena on estää matkapuhelimen tai SIM-kortin laiton käyttö. 
² PIN-koodi: PIN-koodi estää SIM-kortin laittoman käytön. 
² Mikäli PIN-koodi on kytketty pois päältä, ota toiminto uudelleen käyttöön, jotta PIN-koodin avulla voidaan suojata erilaisia puhelimen toimintoja. PIN-koodi on ilmoitettava seuraavan kerran puhelinta avattaessa. Mikäli PIN-koodi on kytketty päälle, poista toiminto käytöstä PIN-koodin poistamiseksi käytöstä. Valitse Muuta PIN-koodia uuden PIN-koodin valitsemiseksi. Ilmoita vanha 


PIN-koodi ja toista uusi PIN-koodi näytölle kuvattavan kehotuksen mukaisesti. 

Huomaa: Mikäli väärä PIN-koodi syötetään useaan kertaan uudelleen, SIM-kortti lukitaan ja voidaan avata uudelleen ainoastaan PUK-koodilla. PIN-koodi ja PUK-koodi voidaan toimittaa yhdessä SIM-kortin kanssa. Ota yhteyttä verkko-operaattoriin, mikäli näin ei ole. PIN-koodi on yleensä 1234, joten se on muutettava omaan koodiin mahdollisimman nopeasti. 
Ø Määritellyt numerot: 

Muutamia numeroita voidaan määritellä valittaviksi, mikäli SIM-kortti mahdollistaa tällaisen toiminnon. Mikäli toiminto on otettu käyttöön, puhelimella voi valita ainoastaan FDN-luettelossa olevan numeron tai sellaisen numeron, joka alkaa puhelinnumeron numeroilla. 
Siirry alavalikkoon “Määritellyt numerot”: 
² Tila: Kytke kiinteä valinta päälle/pois päältä (PIN2-koodi on lisättävä). 
² Määritelty soittolista: Lisää puhelinnumerot määriteltyä soittolistaa varten. 

Huomaa: PIN2-koodia tarvitaan määriteltyjen numeroiden käyttöönottamiseksi. Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin PIN2-koodin saamiseksi. Yhteystietojen numerot määritellään, mikäli 
FDN-toiminto on kytketty päälle. 
Ø Soitonesto: Avaa tai sulje soitonestotoiminto. 
Ø Vaihda salasana: Vaihda salasana sekä PIN ja PIN2-koodit. 
n Puhelimen lukitus: 

Puhelimen lukitus voi estää matkapuhelimen laittoman käytön. 
Lukitse puhelin suojataksesi puhelimen ja poista lukitus salasanan avulla puhelinta päälle kytkettäessä. Lukitus kytketään pois päältä uudelleen painamalla. 
Huomaa: Puhelimen lukituksen vakiosalasana on 1122. Vaihda salasana omaan salasanaasi mahdollisimman pian. 
n Automaattinen näppäimistön lukitus: Säädä näppäimistön lukituksen odotusaika. Näppäimistö lukitaan automaattisesti, mikäli puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. 

Huomaa: Tietyt toiminnot edellyttävät verkon tukea. 
n    Vaihda salasana: Vaihda puhelimen lukituksen salasana. 

3.8.6 Liitynnät 
n Datatili: GPRS-tili voidaan lisätä, poistaa ja sitä 


voidaan muokata. Valitse yksi tili muokkaukseen siirtymistä varten: 
Ø Tilin nimi: Valitse tilin nimi ja muokkaa sitä. 
Ø APN: Muokkaa liityntäyhteyttä, cmwap:ta tai cmnet:tä. 
Ø Käyttäjätunnus: Muokkaa palvelun käyttäjätunnusta. 
Ø Salasana: Muokkaa tämän käyttäjän salasanaa. 
Ø Tunnistus: Valitse tunnistukseen käytettävä salakoodaus. 
Ø Ensisijainen DNS: Ensisijainen IP-osoite. 
Ø Toissijainen DNS: Toissijainen IP-osoite. 

3.8.7 Palauta tehdasasetukset 
Tehdasasetusten palautuksen oletussalasana on 1122. 
4 Syöttö 
Tähän matkapuhelimeen voidaan syöttää tietoja englanniksi ja myös muilla käytettävissä olevilla kielillä sekä tavoilla, kuten esimerkiksi hindiksi, numeroiden ja merkkien avulla. 
4.1 Näppäimet 
Näppäimistössä on seuraavia näppäimiä. Näppäimet ja niiden esittelyt löytyvät kohdasta 4.2 Tekstin syöttö. 
Ø Soita-näppäin: kuittaa valinnat. 
Ø Lopeta-näppäin: Paina merkin poistamiseksi. 
Ø * näppäin: lisää merkkejä. 
Ø # näppäin: vaihda syöttötapaa. 
Ø Numeronäppäimet (0-9): Lisää kirjaimia Pinyinin avulla tai englanniksi. 

4.2 Tekstin syöttö 
4.2.1 Englanniksi ja numeroin 
Näppäimistöä voidaan käyttää englanniksi sekä syöttämällä numeroita: 
Näppäin 
Merkit ja toiminnot 
Lisätietoja 
Numeronäppäin 1 
. , - ? ! ’ @ : # $ / _ 1 
Merkit 
Numeronäppäin 2 
ABCÄÖabcäö2 
 
Numeronäppäin 3 
DEFdef3 

Numeronäppäin 4 
GHIghi4 

Numeronäppäin 5 
JKLjkl5 

Numeronäppäin 6 
MNOÖmnoÖ6 

Numeronäppäin 7 
PQRSpqrs7 

Numeronäppäin 8 
TUVtuv8 

Numeronäppäin 9 
WXYZwxyz9 

Numeronäppäin 0 
0 ja välilyönti 
 
* näppäin 
Suorita näytön oikeassa alareunassa kuvatut toiminnot 
 





































# näppäin 
Vaihda syöttöä 
 
Soita-näppäin 
Kuittaa 
 
Lopeta-näppäin 
Tyhjennä 
 










Englanninkielisten kirjainten lisääminen: 
n Jokaisella näppäimellä voidaan lisätä useampi kuin yksi merkki. Paina näppäintä toistuvasti ja nopeasti, kunnes sopiva merkki ilmestyy näytölle. Ja lisää seuraava merkki osoittimen siirtyessä eteenpäin. 
n Vaihda syöttötapaa painamalla näppäintä #. 
n Lisää välilyönti englanninkielisessä syötössä painamalla näppäintä “0” kerran. 
n Paina Lopeta-näppäintä virheiden korjaamiseksi. 

Numeroiden lisääminen: 
n Lisää numerot numeronäppäimillä. 
n Paina [0]-[9] vastaavien numeroiden lisäämiseksi. 

4.2.2 Suuret ja pienet kirjaimet (ABC/abc) 
Englanninkielisessä syötössä voidaan lisätä suuria ja pieniä kirjaimia. Syöttö on ennakoiva, joten näppäintä painettaessa tarjotaan sanoja, mikä auttaa säästämään aikaa. Näppäimet ovat ennakoivassa syötössä samat kuin perinteisiä englanninkielisiä kirjaimia lisättäessä. 
Englanninkielinen ennakoiva syöttö: 
n Jokainen näppäin vastaa vastaavaa kirjainta ja vastaavalla kirjaimella alkavia sanoja tarjotaan. 
n Paina suuntanäppäintä siirtyäksesi eri kirjainyhdistelmien välillä. 
n Paina Soita-näppäintä valitaksesi sanan tai kirjaimen. Myös “0” näppäintä voidaan painaa sanan sekä välilyönnin lisäämiseksi. 
n Vaihda syöttötapaa painamalla # näppäintä. 

5  Flash-muisti 
Tässä matkapuhelimessa voidaan käyttää flash-muistia. Käyttö tapahtuu seuraavasti: 
5.1 Flash-muistin asennus ja irrotus  
1. Sulje puhelin ja irrota akku. 
2. Avaa kansi ja aseta muistikortti paikoilleen sille varattuun paikkaan. 
3. Aseta kansi takaisin paikoilleen. 

Kytke matkapuhelin pois päältä ennen muistikortin poistamista. 
Flash-muistikortin asennus ja poistaminen ei yleensä ole suositeltavaa. 
5.2  Flash-muistin käyttö 
Flash-muisti on asennettu matkapuhelimen muistiin jo tehtaalla, joten mitään asetuksia ei tarvitse suorittaa. 
Flash-muistikorttia voidaan käyttää matkapuhelimen muistina: ensimmäistä kertaa korttia asennettaessa, kortin muisti on valittava soittimen vakiomuistiksi. 
U-levyke: Matkapuhelimen tietokoneeseen 
USB-liitännällä kytkemisen jälkeen, muistikorttia voidaan käyttää tietojen kopiointiin ja tiedostojen siirtämiseen Flash-muistikortin ja tietokoneen välillä. Lisätietoja Flash-muistikortin käytöstä löytyy U-levyn käyttöä koskevista tiedoista. 
 
6 Vianetsintä 
Korjaa viat seuraavan taulukon sisältämien tietojen avulla. 
 
Ongelma 
Syy 
Korjauskeino 
Huono kuuluvuus 
Matkapuhelinta käytetään alueella, jossa on heikko kenttä, esimerkiksi, korkeiden rakennusten lähellä tai kellarissa eivätkä radioaallot yllä näihin paikkoihin. 
Vältettävä 

Puhelinta käytetään verkkojen ruuhka-aikoina. 
Yritä välttää. 

Huomioi etäisyys mastoon. 
Pyydä matkapuhelinoperaattorilta kentän kartta. 













 
Ongelma 
Syy 
Korjauskeino 
Odotusaika on lyhyempi 
Odotusaika liittyy verkon järjestelmäasetuksiin 
Puhelin kannattaa kytkeä väliaikaisesti pois päältä kentän ollessa heikko. 

Akku on vaihdettava. 
Vaihda akku uuteen 

Mikäli puhelin ei löydä kenttää, se yrittää etsiä sitä keskeytyksettä, mikä kuluttaa runsaasti virtaa sekä lyhentää puhelimen odotusaikaa. 
Siirry alueelle, jossa kenttä on parempi tai sulje matkapuhelin väliaikaisesti. 
Puhelin ei avaudu 
Akussa ei ole virtaa 
Tarkista akun virtamäärä tai lataa akku. 
















 
Ongelma 
Syy 
Korjauskeino 
Kaikua tai sivuääniä 
Voi johtua paikallisista ongelmista, sillä yhteys on heikko tai kenttää ei ole riittävästi. 
Lopeta puhelu ja valitse numero uudelleen, jolloin linjat ovat voineet vaihtua parempiin. 

Puhelinyhteydet voivat olla heikkoja alueella. 

SIM-kortti ei toimi asianmukaisesti 
SIM-kortti on vaurioitunut. 
Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin. 

SIM-kortti on asennettu väärin. 
Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.  

SIM-kortin siru on likainen 
Pyyhi SIM-kortin siru puhtaaksi puhtaalla liinalla.  
PIN-koodi vaikuttaa virheelliseltä 
Väärä PIN-koodi on syötetty kolmeen kertaan. 
Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin. 






















 
Ongelma 
Syy 
Korjauskeino 
Verkkoon ei saada yhteyttä 
SIM-kortti on viallinen. 
Ota yhteyttä matkapuhelinoperaattoriin. 

Kenttää ei ole. 
Tarkista kenttä matkapuhelinoperaattorilta. 

Heikko kenttä. 
Siirry alueelle, jossa on parempi kenttä, ja yritä uudelleen. 
Lataus ei onnistu 
Akku tai laturi on vaurioitunut. 
Vaihda akku tai laturi. 

Älä lataa liian äärimmäisissä olosuhteissa. 
Lataa puhelin sopivammassa ympäristössä. 

Heikko yhteys. 
Tarkista, että kytkentä on suoritettu oikein. 
Tiettyjä toimintoja ei voi asettaa 
Matkapuhelinoperaattorisi ei tarjoa näitä palveluja tai et ole ostanut näitä palveluja. 
Ota yhteyttä  matkapuhelinoperaattoriin. 
























 

