


 og det beskrevete produktet så-
revet av anvendelig lov.

..

Trykk og hold tast )
trykt inne.

Tast inn PIN-koden via sif-
fertastaturet og trykk,
eller#for å bekrefte.

Tast telefonnummeret inn
via siffertastaturet og trykk
( for å slå nummeret.

Trykk tast ( når telefo-
nen ringer.

Trykk tasten på siden opp
eller ned under samtalen.

Trykk tast ).

Trykk f radiotasten for
å slå den på og hold den
trykt inne for å slå av.

Koble hodetelefonen inn
først!
Bli kjent med telefonen 
din

Philips arbeider kontinuerlig med å forbedre produk-
tene. Philips forbeholder seg derfor rettighetene til å re-
videre brukerveiledningen eller å utgi den på nytt når
som helst og uten varsel på forhånd. Philips gjør denne
brukerveiledningen tilgjengelig "som den er" og overtar
ikke ansvaret for evt. feil, unnlatelser eller avvik mel-

lom brukerveiledningen
fremt det ikke er foresk

f Radiotast

Tastaturfelt

Mikrofon

b tast

Navigerings-
og,tast

Bildeskjerm

Kamera og 
m tast*
c tast

Pick up og 
WAP  ( tast

Rør lagt på og
) på/av tast

Side keys
(volume)

* Alternativ, kameraet er tilbehør som ikke er inkludert i
standardpakken og selges separat.

Hvordan kan jeg.

Koble telefonen PÅ/AV

Taste inn PIN-koden

Slå et telefonnummer

Ta imot en samtale

Stille inn samtalens vo-
lum

Avslutte samtalen

Slå radio PÅ/AV
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layet er sirkelformet med symboler.
esenterer en funksjon eller betjening

å vise alle symboler samtidig på dis-
ises når man trykker<eller> .

tele- Trykk tast ( i hvilemo-
dusen.

et Trykk tast 0 og hold
den trykt inne, velg språket
med+eller-og trykk
,.

sjon Trykk,, velg funksjo-
nen med < eller >,
trykk så, for å åpne un-
dermenyen. Gjenta til øn-
sket funksjon er oppnådd.

-
o 

Trykk og hold tast,
trykt inne.

Trykk og hold ( trykt
inne.
Karusellen på disp
Hvert symbol repr
av telefonen.

Det er ikke mulig 
playet; de skjulte v

Stille inn radioens vo-
lum

Trykk tasten på siden opp
eller ned når radiodisplayet
er aktivert.

Trykk først tasten f hvis
den er i hvilemodus.

Hente frem hovedme-
nyen

Trykk tasten,i hvile-
modusen.

Hente frem Navn Trykk tast-i hvilemo-
dusen.

Bruke Navn Bla med+eller-gjen-
nom listen og trykk (
for å ringe valgt navn.

Hente frem BeDj Trykk tasten b i hvile-
modusen.

Hente frem samtaleliste Trykk tasten+i hvile-
modusen.

Gå til forrige meny Trykk tast c.

Gå raskt tilbake til 
hvilemodusen mens du 
blar i menyene

Trykk tast c og hold
den trykt inne.

Aktivere/deaktivere 
tastaturlås

Trykk tast c og hold
den trykt i hvilemodusen.

Vise det sist ringte 
fonnummeret

Endre displayspråk

Hente frem en funk
i menyen

Aktivere en program
mert tale kommand

Hente frem  WAP

Karusellen
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Du henter frem hovedkarusellen ved å trykke , i
hvilemodusen. Med<blar du (mot urviserens ret-
ning) eller>(med urviserens retning) og trykker
, når ønsket funksjon eller alternativ er valgt ut, el-
ler c for å avbryte funksjonen. Det vises da en an-
nen under-karusell eller utvalgsliste.

Med tastene<eller>/+eller-kan du koble
frem og tilbake mellom to alternativer, f.eks. aktivere/
deaktivere, PÅ/AV, øke/redusere en verdi, etc.

Bla gjennom karuseller og utvalgslister til du har opp-
nådd ønsket funksjon eller alternativ. Mens du navige-
rer i en liste viser et rullefelt på høyre siden av displayet
den aktuelle posisjonen i listen. Med navigeringstaste-
ne kan du velge eller stille inn alle funksjoner på telefo-
nen som beskrevet i de henholdsvise kapitlene i denne
brukerveiledningen.

Noen hendelser kan endre displayet i hvilemodusen
(ubesvarte samtale, ny melding, etc.) Trykk på,for
å hente frem den henholdsvise menyen eller trykk len-
ge på c for å gå tilbake til hvilemodusen.

Hendelser
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øren inntil anslaget inn i rillen, de
mmene pekende nedover. Lukk den
n nedover.

ekselet tilbake på telefonen: Hekt
inn i hengslene oppe på telefonen,
let nedover til det låses på plass.
Komme i gang

1 • Komme i gang

Les kapittelet "Sikkerhetsinformasjon" før du benytter telefo-
nen.

For å kunne benytte telefonen må du først sette inn et
gyldig SIM-kort som du får hos din GSM operatør el-
ler forhandler. SIM-kortet inneholder abonnementet,
telefonnummeret og et minne hvor du kan lagre tele-
fonnumre og meldinger i (se “Navn” side 27).

1. Trykk de to utløserknappene på hver side av bak-
dekselet på telefonen og ta det av.

2. Fjern SIM-kortet fra kortholderen og skyv det
inntil anslaget under metallholderen. Vær opp-
merksom på at det avskårne hjørne sitter i det rik-
tige hjørnet.

3. Skyv batterid
metalliske kle
ved å skyve de

4. Sett så bakd
frontdekselet 
trykk så dekse

Sette inn SIM-kortet



Komme i gang

en. Hvs du gjør en feil, trykk
eller#for å bekrefte.

av telefonen oppfordres du til å
trykke de henholdsvise siffertas-
 slette sifferet), bekreft så med

e måte for å stille inn tiden.

nger av dato og tid, se side 44.

e SIM Navn ved første innkob-
den senere direkte fra menyen

obiltelefon før og benytter sam-
an dette kortet inneholde hele
en eller deler av den. Mobltele-
og en melding spør deg om du
efonliste i telefonlisten integrert
 for å avbryte funksjonen eller

ar utført, avbrutt eller ikke har
Navn som er oppført i telefon-
stilt inn som standardtelefonlis-

id

n

8

5. Trekk beskyttelsesfolien av fra displayet før du
bruker telefonen.

1. Trykk på tast ) for å slå telefonen på.
2. Etter at du har slått på telefonen oppfordres du

eventuelt til å taste inn PIN-koden som er den 4
til 8-sifrede hemmelige koden på SIM-kortet for å
beskytte det mot bruk av uvedkommende. Den er
forhåndsinnstilt og du får den av operatøren eller
forhandleren. For personorientert PIN-kode, se
side 42.

Hvis du tre ganger etter hverandre taster inn feil PIN-
kode, sperres SIM-kortet. For å oppheve sperren trenger
du PUK-koden fra din operatør.

3. Tast inn PIN-kod
c. Trykk så,

Ved første innkobling 
stille inn datoen ved å 
tene (trykk c for å
,. Gå frem på samm

For ytterligere innstilli

Hvis du ikke vil kopier
ling, kan du kopiere 
Navn (se side 27).

Hvis du har hatt en m
me SIM-kort videre, k
den aktuelle telefonlist
fonen gjenkenner den 
vil kopiere din SIM- tel
i telefonen. Trykk c
,for å bekrefte.
Uavhengig av om du h
tillatt kopieringen, er 
boken din, automatisk 

Slå på telefonen

Stille in dato og t

Kopiere SIM-Nav
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ekene vises stadig, er batteriet ladet
ig, du kan frakoble laderen. Avhen-
orsyningsnettet og bruksbetingelser,
være opptil 6 timer og beredskapsti-
0 timer.

ke hvis laderen fortsatt er koblet til
er at batteriet er ladet opp fullsten-
ten til å koble ut laderen er å trekke

ilgjengelig stikkontakt. Laderen kan
T-forsyning (kun Belgia).

 vil benytte telefonen i noen dager,
frakoble batteriet.

lefonen mens den lades opp (husk at
kobles AV når laderen plugges inn).
totalt utladet vises batterisymbolet
gen har pågått i 2 eller 3 minutter.
Komme i gang

te. For å koble tilbake til SIM-telefonlisten,
trykk,og velg Navn > Tlf.kat.-innst. > Valg Navn > I
SIM-kort.

Telefonen forsynes med strøm av et ladbart batteri. Et
nytt batteri er ikke ladet opp fullstendig og en varselto-
ne vil henviser deg til at batteriet må lades.

Vi anbefaler at du ikke fjerner batteriet mens telefonen
er slått på: Du kunne miste alle dine personlige innstil-
linger (se informasjon om håndtering av batteriet,
side 99).

1. Etter at batteriet og batteridekselet er satt inn i
telefonen, plugg laderen (leveres sammen med
telefonen i boksen) inn på VENSTRE kontakt
nede på telefonen og sett kabelens andre ende i en
lett tilgjengelig stikkontakt.

2. Batterisymbolet viser batteriets ladetilstand:
• De 4 strekene for ladetilstanden endrer seg under

ladingen; hver strek tilsvarer ca. 25% av ladekapa-
siteten og det tar ca. 1 time og 45 minutter for å
lade batteriet opp fullstendig.

• Når alle 4 str
opp fullstend
gig av strømf
kan taletiden 
den opptil 30

Batteriet skades ik
mobiltelefonen ett
dig. Den eneste må
den ut av en lett t
også kobles til en I

3. Hvis du ikke
anbefaler vi å 

Du kan benytte te
vibrasjonsvarselet 
Hvis batteriet er 
først etter at ladin

Lade batteriet



Hovedfunksjoner

samtale vises, avhengig av abon-
erens telefonnummer, hvis an-
enne informasjonen overføres.

agret i funksjonen Navn (se
tedenfor nummeret.

a imot samtalen.
avvise en samtale. Hvis du har
pl‘‘ (se side 75), ledes anropet

telefonnummer eller taleposten.
vslutte samtalen.

 i Stille ringing modusen (se
algt Svartast (se side 76), kan du
 å trykke en hvilken som helst

kkerhet bør du holde telefonen
inger handsfree, spesielt når du

Navn i SIM-kortet, velg en inn-
to ganger for å hente frem den
velg så Ring handsfr. og trykk
meret.

te samtaler
10

2 • Hovedfunksjoner

Trykk i hvilemodusen på-. Alt etter
innstilt Navn (i SIM-kortet eller i tele-
fonen) vises forskjellig innhold på dis-
playet: Se “Navn” side 27 for ytterligere
detaljer.

For å hente frem Navn under en samtale, trykk,,
velg Vis navneliste, trykk,og bla gjennom innførin-
gene ved å trykke-eller+. Trykk så to ganger
c for å vende tilbake til displayet innkommende
samtaler.

1. Tast telefonnummeret i hvilemodus inn via tasta-
turet. Trykk c for å rette en feil.

2. Trykk ( for å velge nummeret og trykk )
for å avslutte samtalen.

For å ringe til utlandet kan du trykke «+»  istedenfor
det vanlige internasjonale retningsnummeret. Trykk
* og hold den trykt inne. For å lære hvordan man
ringer fra telefonlisten, se “Slå et telefonnummer”
side 32. 

Ved en innkommende 
nementet ditt, oppring
roperen har tillatt at d
Hvis nummeret er l
side 27), vises navnet is
1. Trykk ( for å t
2. Trykk ) for å 

aktivert ’’Videreko
videre til et annet 

3. Trykk ) for å a

Telefonen ringer ikke
side 11). Hvis du har v
ta imot en samtale ved
tast (unntatt )).

For din komfort og si
vekk fra øret når du r
øker volumet.

1. Hvis du har valgt 
føring, trykk,
neste karusellen, 
,for å slå num

Hente frem og vise Navn

Slå et telefonnummer

Navn

Ta imot og avslut

Ring handsfree
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-for å velge en ringetype fra lis-
for å bekrefte valget.

kan låse tastaturet for å beskytte tas-
 mot at de trykkes utilsiktet (f.eks.
du har telefonen i lommen). For å
en, trykk og hold tasten c trykt i
r deaktivering trykk og hold c

 du ikke vil at telefonen ringer mens
ar imot en samtale, kan du deaktive-
ngetypen på følgende måte:
g Innstillinger > Lyder > Stille og

et er stilt inn På Stille.

e sidetasten i hvilemodusen til volu-
 Stille ringing.

 du vil at telefonen din vibrerer når
ar imot en samtale, kan du aktivere
asjonsvarselet på følgende måte:

atur/Tastelås

modusen

tor
Hovedfunksjoner

2. Hvis du har valgt Navn i telefonen, gå frem på
samme måte for å ringe det valgte nummeret eller
trykk<eller>for å velge et annet nummer
fra listen, trykk så,og velg Ring handsfr..

Du kan også under en samtale trykke to ganger på
, for å koble til handsfree modusen og tilbake.

1. Koble stereo-hodetelefonen til kontakten på tele-
fonen (høyre side)

2. Trykk på tasten f, let så etter en radiostasjon
ved å trykke<eller>.

3. For å lagre en stasjon, hold en av tastene1til
9 lengre inntrykt.

Vibrasjonsvarselet er automatisk deaktivert når radio-
en er slått på og aktiveres igjen når du slår den av.

For utførlig informasjon om spesielle radioinnstillin-
ger, f.eks. hvordan man spiller inn og mikser musikk,
se “Musikk og miks” side 17.

1. Trykk ,, velg Innstillinger > Lyder > Ringesig-
naler og trykk en gang til på,.

2. Flytt+eller
ten, trykk så,

Du 
tene
når 

aktivere tastaturlås
hvilemodusen. Fo
inntrykt igjen.

Hvis
du t
re ri

Trykk,og vel
trykk-til volum

Du kan også trykk
met er stilt inn på

Hvis
du t
vibr

Lytte til radioen

Endre ringesignal

Aktivere Tast

Aktivere stille

Aktivere vibra

Tastelås

Stille

Vibrator



Hovedfunksjoner

oble ut mikrofonen slik at opp-
ikke kan høre deg. 
nder en samtale,, velg

 av og bekreft med,.

ble mikrofonen inn igjen under
le, trykk,, velg Mikrofon på
ft med,. Mikrofonen er på.

land er innspillingen av samta-
rkastet lovbestemmelser. Vi an-
t du henviser oppringeren til at
lle inn samtalen, men bare spill
mtykke. Innspilte samtaler må

en maksimale innspillingstiden
emo” side 70).

mtale mens du ringer:
samtale eller konferanseanrop
em kontekst karusellen til sam-

en

n inn igjen

tale
12

1. Trykk,, Innstillinger > Lyder > Vibrator og
trykk,.

2. Flytt+eller-for å velge På eller Av og trykk
, for å bekrefte.

Aktivering av vibrasjonsfunksjonen kobler ikke ut rin-
getypen. Hvis du vil koble den ut og vil bibeholde vi-
brasjonsfunksjonen, aktiver Stille-modusen som
beskrevet ovenfor.
Vibrator er automatisk deaktivert så snart radioen er
slått på eller laderen plugges inn.

For å vise ditt eget telefonnumer, trykk i hvilemodus
på-og velg Egne numre, trykk på,, velg Vis og
trykk på nytt på,. Telefonummeret ditt vises hvis
det er lagret på SIM-kortet. Hvis ikke, velg Ny og følg
instuksjonene.

Hvis telefonnummeret allerede er lagret i telefonlisten,
kan du vise det under en samtale. Se “Hente frem og
vise Navn” side 10.

Trykk under en samtale sidetasten opp eller ned for å
øke/redusere volumet.

Du kan k
ringeren 
Trykk u
Mikrofon

For å ko
en samta
og bekre

I mange 
ler unde
befaler a
du vil spi

inn hvis han gir sitt sa
behandles fortrolig. D
er 1 minutt (se “Talem

Du kan spille inn en sa
1. Trykk under en 
,for å hente fr
talen.

Vise eget mobiltelefonnummer

Stille in øretelefonens volum

Dempe mikrofon

Koble mikrofone

Spille inn en sam

Mikrofon av

Mikrofon på

Registrer dialog
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det i funksjonen Navn med en gang,
Navn > Tlf.kat.-innst. > Nullst. tlf.kat.
ette innholdet i Navn.

 kan bare benyttes for Navn som er
n, IKKE for SIM-Navn. 

 liste (navn, oppringere, hendelser
r å bla side for side istedenfor gjen-
joner.

qualizerinnstilling (se side 34),
 i funksjonen Navn (se side 28),
en melding (se side 47),
 (se side 48),
 (se side 76),
nisator/kalender (se side 72),
lefonnummer (se side 86).

n liste

ner under en samtale
Hovedfunksjoner

Hvis du velger Mikrofon av og så Registrer dialog, inn-
spilles bare oppringerens stemme.

2. Velg Registrer dialog og trykk,. Trykk
c,, eller legg på røret for å avslutte avspil-
lingen.

3. I alle tilfeller og når du legger på røret vises et
redigeringsvindu slik at du kan gi avspillingen et
navn.

4. Trykk,for å lagre avspillingen som da er til-
gjengelig i menyen Multimedia > Lydalbum.

For å slette samtalelisten, trykk,og
velg Samtaleinfo > Samtaleliste > Slett.
Trykk to ganger på,for å slette sam-
talelisten.

For å slette hele meldingslisten med en gang, trykk
, og velg Meldinger > SMS > Les melding > Slett all
SMS. Trykk,to ganger for å slette SMS-listen.

Du kan også slette alle SMS meldinger fra SMS Arkiv
menyen. Det er hensiktsmessig å slette SMS listen regel-
messig  for å få lagringplass for nye meldinger.

For å slette innhol
trykk,og velg 
Trykk,for å sl

Dette alternativet
integrert i telefone

Når du blar i en
osv.), trykk0fo
nom enkelte posis

- Velge en annen e
- Legge til et navn
- Skrive og sende 
- Lese en melding
- Vise samtaleliste
- Hente frem orga
- Velge et annet te

Slett samtaleliste

Slett SMS-listen

Slett

Slett Navn

Rulle raskt i e

Andre funksjo



Menystruktur

entlige navn / Sperring / Endre
ikring

 Registrere på nytt / Foretrukket
sinnstillinger

4
/ Still dato / Datoformat /
mmertid / Sett tid

onible språk

7

g / Les melding / SMS
 SMS Arkiv
14

3 • Menystruktur
I oversikten nedenfor beskrives alle menyfunksjoner
(fra første til tredje menynivå) til din mobiltelefon og
sidetallet hvor du kan slå opp for mer informasjon om
den henholdsvise funksjonen eller innstillingen.

Innstillinger s34

Lyder s34
Stille / Ringevolum / Ringesignal / Melding-
sringer / Equaliser / Tastetoner / Lydvarsler /
Vibrator

Display s35
Skjermsparer / Animering / Belysning / Wall
Paper

Eksterne lys s36

Snarvei s37
Liste med disponible hurtigtaster

Tale taster s39
Liste med disponible talekommandoer

Taleringing s39

Sikkerhet s40
Tastelås / Off
koder / PIN-s

Nettverk s42
GPRS tilkn. /
liste / Tilgang

Tid og dato s4
Vis klokke 
Tidssone / So

Språk s45
Liste med disp

Profiler s45

Meldinger s4

SMS s47
Send meldin
Innstillinger /
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us s70

 s70

 s70

nvendelser s71

erter s71

r s71

kke s71

/Kalender/Organiser s72
Menystruktur

E-post s50
For hver installert postkasse
SMS Innstillinger / Åpne innboks / Send post

Infomelding s58
Motta / Emne / Område Koder

Øyebl. Melding s58

MMS s59
Skrive en MMS / Motta en MMS / Adminis-
trere mapper / Innstillinger

Multimedia s69

Bildealbum s69
Liste med disponible bilder

Lydalbum s69
Liste med disponibel musikk

Demonstrasjon s69

Minnestat

Talememo

FM Radio

BeDJ s70

Spill og a

Eurokonv

Kalkulato

Vekkerklo

Organiser



Menystruktur

ester s85

 er disponible i denne menyen er
 operatør og abonnement.
rmasjon får du av din operatør.

 er avhengig av operatør og abon-
ere informasjon får du av din op-
16

"Brick" spill s74

Infrarød s66

Telefonfunksjoner s75

Samt.innst. s75
Viderekopl / Postkasser / Auto-oppk. / Svar-
tast / Vent. samt. / Identifikasjon

Samtaleliste s76
Samtaleliste / Slett

Tellere s77
GSM-tellere / GPRS-tellere

Navn s27

Vis navneliste

Tlf.kat.-innst.
Slett alt / Valg Navn / Gruppeinnst. / Kopi til
tlf.

Operatørtjen

Tjenestenumre
Numrene som
avhengige av
Nærmeme info

WAP s79

Tjenester  +
Denne menyen
nement. Nærm
eratør.
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telefonen
tyrt med en stereo-hodetelefon. Sett
odetelefonens plugg inn i den
ten på mobiltelefonen (høyre side),
enfor.

Trykk en tast fra 1 til 9
og hold den inntrykt.

s- Trykk valgtasten+(opp)
eller-(ned).

g Trykk0(du kan også tryk-
ke,for å stoppe).

et Trykk*.

e- Trykk#.
Koble IKKE ut hodetelefonen.
Musikk og miks

4 • Musikk og miks
Din mobiltelefon er utstyrt med en FM radio. Du kan
lytte til radioen, lagre radiostasjoner, spille inn musikk
og benytte innspillingene som ringetype eller for tele-
fonens alarmfunksjoner. Med den andre funksjonen,
BeDJ kan du lage, mikse og gi videre elektronisk mu-
sikk eller benytte musikkmiksen som ringetype.

Hvordan kan jeg...
Koble inn hode
Din telefon er uts
ganske enkelt h
respektive kontak
som beskrevet ned

FM Radio

Slå FM radioen 
Av/På

Trykk f for å slå på EL-
LER
Trykk,og velg Multimedia
> FM Radio.
Trykk og hold f for å slå
av.

Koble først til hodetelefonen.
Når radioen slås på deakti-
veres vibrator.

Øke/redusere
volumet

Trykk volumtasten (sidetas-
ten) opp eller ned.

Lete etter en sta-
sjon

Trykk valgtasten< (ven-
stre)  eller>(høyre).

Lagre en stasjon

Velge en forhånd
innstilt stasjon

Spille inn (start o
stopp)

Åpne Hjelp vindu

Bytte fra hodetel
fon til høyttaler



Musikk og miks

FM knappen en gang til mens
es radiodisplayet, ved å trykke
 tilbake til hvilemodusdisplayet
blet).

on
matisk leting etter en radiosta-
eveger valgtasten<(venstre)

vbryte letingen.
efonen har funnet en stasjon,
svise frekvensen på displayet og
rogrammet spilles.

n på forhånd
algt stasjon på telefonen idet du
navn: Trykk og hold en tast fra
inne mens du lytter til en valgt

reves, navnet til radiostasjonen
 vises og trykk,for å lagre

algsnummeret og navnet til
s så på vinduet. Når du slår på
ang, trykk bare tasten for
 til ønsket stasjon.
18

Hodetelefonen er aktivert som standard og benyttes
også som radioantenne. Dette er fordi du MÅ koble in
hodetelefonen for å lytte til radioen, også når du benyt-
ter høyttaleren.

Slå på radioen
1. Så snart hodetelefonen er tilkoblet, kan du slå på

radioen ved å trykke f oppe på venstre hjørne
av telefonen.

2. Du kan øke eller redusere volumet idet du å tryk-
ker sidetastene opp eller ned.

Du kan bare slå på radioen i hvilemodusdisplayet, men
slå den av når som helst, også når du blar gjennom lis-
ter eller menyer. Radiodisplayet vises bare i hvilemodu-
sen.

3. Hvis du trykker 
radioen er på, vis
c kommer du
(radioen blir innko

Lete etter en stasj
1. Du aktiverer auto

sjon idet du b
eller>(høyre).

2. Trykk c for å a
3. Så snart mobiltel

vises den henhold
det aktuelle radiop

Stille inn en stasjo
1. Du kan lagre en v

lagrer frekvens og 
1til9trykt 
stasjon.

2. Tast, hvis dette k
inn i vinduet som
den.

3. Det valgte forv
radiostasjonen vise
radioen neste g
forvalgsnummeret
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masjon vises dato og tidspunkt for
som du kan endre.
 kan da hentes frem fra menyen Mul-
memo og du kan benytte den som
r for telefonens alarmfunksjoner (se
 kapitlene for mer informasjon).

tale
n samtale mens du lytter til radioen
nen automatisk ut lyden.
imot en samtale mens du lytter til

per mobiltelefonen automatisk

er samtalen aktiveres igjen radiosta-
u lytter til.

talen mens radiodisplayet er på, vil
 når du legger på røret.

ummer

 når du blar i et av radiodisplayene
g etter en stasjon, innspilling etc.)
, må det være i bakgrunnen.

mmer, tast inn nummeret eller velg
funksjonen Navn i hvilemodusen,
 for å ringe.
Musikk og miks

Benytt valgtasten+(opp) eller-(ned) for å akti-
vere forrige eller neste forhåndsinnstilte stasjon. Trykk
en eller annen tast og hold den trykt inne for å overskri-
ve den lagrede informasjonen og forhåndinnstille en
annen stasjon.

4. For å gi en forhåndsinnstilt stasjon et nytt navn,
trykk knappen FM mens radioen er på for å hente
frem radiodisplayet, trykk så og hold den
respektive forhåndsinnstilte tasten inntrykt, tast
inn det nye navnet og trykk på,for å bekrefte
det.

Spille inn musikk
1. For å spille inn et musikkstykke som nettopp spil-

les i radioen, trykk knappen f mens radioen
er på for å hente frem radiodisplayet.

2. Trykk0for innspilling. Kringkastingssymbolet
vises på skjermen.

3. Trykk,eller0for å avslutte innspillingen
eller vent til avspillingstiden er utløpt (1 min.).

Trykk tasten c for å avbryte innspillingen. Innspil-
lingen avsluttes ikke ved å trekke ut kontakten til hode-
telefonen: Istedenfor fortsettes avspillingen lydløst. 

4. Det vises automatisk et redigeringsvindu som du
kan benevne og lagre avspillingen i. Som

standardinfor
innspillingen 

5. Innspillingen
timedia > Tale
ringetype elle
i de respektive

Ta imot en sam
Hvis du tar imot e
kobler mobiltelefo
1. Hvis du tar 

radioen dem
lyden.

2. Hvis du avvis
sjonen som d

Hvis tar imot sam
radioen spille igjen

Slå et telefonn

Du kan ikke ringe
(hovedvindu, letin
Hvis radioen er på

1. For å slå et nu
et navn fra 
trykk så (



Musikk og miks

-MIDI eller MIDI ringetoner
 eller som du har lastet ned via
s for utførlig informasjon etter i
ne i denne brukerhåndboken).
en miks til venner og kjente, be-
e eller alarmfunksjon,  etc. 

.
Trykk b for å slå på ELLER
Trykk,og velg Multimedia
>  BeDJ.
Trykk og hold inne b eller
c for å slå av. 

Trykk en tast fra1til9.

Trykk c for å deaktivere
alle spor på en gang.

Trykk0.

Trykk#.

Trykk og hold en tast fra1
til 9 inne.
20

2. Trykk ) for å legge på røret og for å vende til-
bake til hvilemodusen.

3. For å slå radioen på igjen, trykk f. 

Hjelp
For å hente informasjon om bruk av radiofunksjonene
frem på displayet, trykk FM radioknappen mens
radioen er på, og trykk så*for å hente frem Hjelp-
vinduet.
Trykk*for å forlate vinduet eller trykk,for å
vende tilbake til radio-hoveddisplayet.

Hjelpevinduet viser deg bare spesiell informasjon, du
kan ikke bla gjennom de viste symbolene.

Slå radioen av
For å slå radioen av når som helst, trykk og hold f
knappen på øvre venstre hjørne av mobiltelefonen inne
eller trekk hodetelefonen ut fra telefonen.

Neste gangen du slår radioen på, aktiveres automatisk
den siste radiostasjonen du har lyttet til med de sist
brukte innstillingene.

Med BeDJ kan du lage din egen sound ved å bruke for-
håndsdefinerte BeDJ stilelementer (som beskrevet

nedenfor), eller alle SP
som finnes i telefonen
WAP, infrarød, etc. (le
de henholdsvise kapitle
Du kan da sende din eg
nytte den som ringetyp

Hvordan kan jeg..

BeDJ

Slå BeDJ På/Av

Aktivere/deakti-
vere et spor

Spille inn miks
(start og stopp)

Aktivere Tempo-
feltet

Hente frem spor-
utvalgsliste
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edre område er 9 spor tilgjengelige
dnes tastene1til9og som du
ykk tasten som tilsvarer sporet som
.
 tilgjengelige: Trykk og hold tastene
for å hente frem sporutvalgslisten.
estemt for talesporet.

 sporet vises i oransje og tabellen
navnet til den henholdsvise melo-
mentet.
dier og instrumenter
ene1til9inne alt etter hvilket
I den viste listen kan du først endre
ien til det valgte sporet og så instru-
ttes for melodien.

melodien til det valgte sporet er den
mheves i listen. Flytt+eller-
 annen (som spilles automatisk når
trykk så , for å bekrefte valget.
n valgte melodien vises i displayets
 Trykk>for å hente frem instru-
m benyttes i denne melodien.

instrumentet i den valgte melodien
om fremheves i listen.
Musikk og miks

Innen BeDJ-anvendelsen viser fargen oransje alltid den
aktuelt gjeldende informasjonen eller den valgte funk-
sjonen.

Komme i gang
Aktivere spor
1. Start BeDJ idet du trykker b knappen på øvre

høyre hjørne på mobiltelefonen.

2. I det viste BeDJ-vinduet dukker standardmusikk-
stilen opp (f.eks. Groovy, Techno etc.).

3. I displayets øvre venstre område viser en liten
tabell den aktuelle tempoverdien, innspillingssta-
tusen (som standard Av) og navnet til sporet.

4. I displayets n
som kan tilor
kan mikse: Tr
du vil aktivere

Det er i alt 16 spor
1til9inne 
Tast5er alltid b
5. Det aktiverte

ovenfor viser 
dien og instru

Endre spor melo
Trykk og hold tast
spor du vil endre. 
den aktuelle melod
mentene som beny

Melodi
1. Den aktuelle 

første som fre
for å velge en
den er valgt), 

2. Navnet til de
øvre område.
mentlisten so

Instrumenter
1. Det aktuelle 

er det første s

Hente frem Hjel-
pevindu

Trykk*.

Hente frem liste 
med alternativer

Trykk,.
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vslutte innspillingen

automatisk når miksen har opp-
utter). Kapasiteten er avhengig
in: Velg Multimedia > Minnesta-
 om minnet.

llinger
t innspillingen av en miks, vises
om viser følgende alternativer

r å fremheve forrige eller neste
or.

n spille inn en ny miks på sam-
oret.

ller miksen du nettopp har spilt

r vinduet Lagre for å benevne og
miksen.

an sende miksen som del av en
medi-melding (MMS).

erer IrDA slik at du kan sende
n til et annet apparat med evne
A.
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2. Flytt-eller+for å velge det neste eller for-
rige instrumentet, trykk så,for å velge det.

Endre tempo
1. Trykk#for å aktivere Tempofeltet.
2. Tempoet (vist i bmp eller <beats pr. minutt>)

gjelder for alle spor. Trykk de fremhevete tastene
<eller>for å øke eller redusere det.
Du må ikke lagre Tempoet da det tas automatisk
hensyn til det.

3. Trykk c eller,for vende tilbake til dis-
playet.

Du kan ikke endre Tempoet  mens du avspiller spor el-
ler under innspilling av en miks.

Spille inn en miks
Starte innspilling
1. Når du er klar for innspilling av en miks, trykk
0. Tidsbryteren startes og det røde
Kringkastings-symbolet er aktivert.

2. Mens du spiller inn miksen kan du:

3. Trykk 0 for å a

Innspillingen avsluttes 
nådd 50 KB (ca. 2 min
av minnet i telefonen d
tus for å få informasjon

Administrere innspi
Så snart du har avslutte
automatisk et vindu s
som kan velges:

Trykke tastene
1 til 9

For å aktivere det respektive
sporet.

Flytte+eller  
-

For å øke/redusere volumet til
aktuelt spor.

Flytte<eller  
>

Fo
sp

Remiks Du ka
me sp

Svare Avspi
inn.

Lagre Åpne
lagre 

Send pr. MMS Du k
Multi

Send pr. IrDA Aktiv
mikse
til IrD
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or er avhengig av melodien som du

r Avansert, åpner BeDJ et komplett
 tomme spor.
d1trykt inne: På displayet vises
e MIDI-filer som finnes i telefonen.

 og trykk,.
ny liste med alle spor til den valgte
maks. 16). Flytt+eller-for å
em, trykk så,for å tilordne den

o trinn for legge andre spor du har
2 til 9 på telefonen.
rdig, kan du spille inn miksen (se

ganger for å vende tilbake til nor-

se: Du kan legge hver av de 16 spore-
 ringetype på tastene1til 9på
eg tusenvis av muligheter for å skape
iks for telefonen. 
Musikk og miks

Innspillingen du har lagret vises under navnet du har
valgt i menyen Innstillinger > Lyder > Ringetypeliste og i
Multimedia > Lydalbum. Du kan velge den som ringesig-
nal for innkommende samtaler og nye hendelser.

Skape egen stil og miks
Med de avanserte alternativene kan du skape og mikse
din egen musikkstil, enten er de disponible direkte fra
BeDJ (f.eks. Groove, Techno, Disco, etc.) eller fra rin-
getypelisten (f.eks. Bach, Cool, Dream, etc.)

Ringetypelisten inneholder MIDI filene som du evt. har
lastet ned via E-post, WAP, IrDA, etc.

Fra eksisterende filer
1. Trykk ved aktivert BeDJ-vindu på,for å hente

frem listen med alternativene.
2. Når du velger Miksede ringesignal eller BeDJ-stiler,

velg ganske enkelt en av de disponible melodiene
i listen og trykk,for å bekrefte valget.

3. Telefonen vender automatisk tilbake til BeDJ-
vinduet og melodien som er tilordnet den valgte
ringetypen inndeles i spor.

4. Som beskrevet ovenfor kan du da aktivere og
deaktivere spor, spille inn miksen, etc.

Antallet aktive sp
har valgt.

Ny stil
1. Når du velge

nytt sett med
2. Trykk og hol

listen med all
Velg en av dem

3. Det vises en 
MIDI-filen (
velge en av d
tasten1.

4. Gjenta disse t
valgt på taster

5. Når du er fe
side 19).

6. Trykk,to 
malmodus.

Ha det gøy og mik
ne med hver valgte
telefonen! Det gir d
en egen personlig m

Send pr. E-post Åpner E-post menyen slik at du kan
sende miksen via E-post.
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Lagre egen musikkstil
Du kan lagre din egen Stil i menyen BeDJ og benytte
den igjen senere for å skape en annen miks. Denne nye
stilen vil inneholde alle spor du har mikset, men uten
effektene som er tilordnet miksen.

Ta imot en samtale
Når tu tar imot en samtale mens BeDJ er aktivert, vil
mobiltelefonen automatisk koble ut lyden.
1. Når du svarer på anropet avsluttes BeDJ og tele-

fonen vender tilbake til hvilemodusen etter at du
har lagt på røret.

2. Hvis du avviser eller ignorerer anropet blir BeDJ-
vinduet fortsatt på.
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tter man det?
 følgende bokstaver, symboler og

n taster du inn ordet «Hjem»:
5 3  6. Displayet viser
et fra en liste: Glem.
r å bla og velg Hjem.
 trykke1eller,for å bekrefte
t Hjem. Med>bekreftes likeledes
rd og samtidig settes det inn et mel-
for neste ord i din melding. 

 å taste inn bokstaver.
kk kort for å bla gjennom listen med
forslag, trykk lenge for å bla tilbake.
 å bekrefte inntastingen.

t trykk for å slette en enkel inntas-
, trykk lenge for å slette all tekst.
te fra standard til små og store bok-
er.
te fra standard inntastingsmodusen
nntastingsmodusen av sifre eller skil-
gn.
Inntasting av tekst og sifre

5 • Inntasting av tekst og 
sifre

Du kan taste teksten inn i redigeringsvinduer på to for-
skjellige måter: Du kan bruke T9 ® prediktiv inntasting
eller tradisjonell inntasting. Det finnes også to andre
moduser for inntasting av sifre og skilletegn. Symboler
viser den aktive tekstmodusen på displayet. 

Hva er det?
T9 ® prediktiv tekstinntasting er en in-
telligent redigeringsmodus  for å skrive
meldinger som inneholder en omfatten-
de ordbok. Det muliggjør raskt å taste
inn tekst. Trykk bare en gang på tasten
som tilsvarer hver bokstav du trenger for

å stave et ord: Tastetrykkene analyseres og i redige-
ringsvinduet vises ordet foreslått av T9®. Hvis flere ord
tilsvarer de benyttede tastene, fremheves det inntastede
ordet: Trykk0for å bla gjennom listen og for å velge
blant de foreslåtte ord ved hjelp av  den integrerte T9®

ordboken (se eksempel nedenfor).

Hvordan beny
Tastene er tildelt
funksjoner:

Eksempel: Hvorda
1. Trykk 4  

det første ord
2. Trykk 0 fo
3. Du kan enten

valget av orde
valget av et o
lomrom, klar 

T9®  tekstinntasting

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2til9 For

0 Try
ord

1 For

c Kor
ting

# Byt
stav

* Byt
til i
lete
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Hvis du vil benytte tradisjonell inntasting av tekst,
trykk tasten*for å hente frem «Abc» tradisjonell
inntasting av tekst. Denne metoden krever at den hen-
holdsvise tasten trykkes flere ganger til ønsket tegn vi-
ses: Bokstaven «h» er den andre bokstaven på4
tasten, du må derfor trykke den to ganger for å skrive
en «h». Ved denne metoden må du trykke en tast så
mange ganger som er nødvendig for få ønsket bokstav. 
For å taste inn ordet "Hjem" i tradisjonell inntastings-
modus må du betjene følgende taster: 44
(GHI), 5 (JKL), 33 (DEF), 6 (MNO).
Trykk,for å avslutte meldingen.
Bokstaver, sifre og symboler er tildelt hver tast på føl-
gende måte:

Tradisjonell inntasting av tekst

1 space 1 @ _ # = <
> ( ) & £ $ ¥
2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 é è ∆ Φ 4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ 6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ 8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 0 . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ *
+ - %
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Navn kan ikke benyttes for SIM-

opi alt til tlf. kan du kopiere innholdet
efon. Hvis du velger dette  alternati-
obles alle navn.

IM-kortet for første gang, følg stan-
rosedyren for SIM-kortet som er be-
g gå så til avsnittet “Legge til navn i

k,og velg Navn, Tlf.kat.-innst.,
Navn. Trykk så+eller-for å

e  Navn i SIM-kortet. Navn som er
til denne Navn kan da kopieres i te-
ens Navn.

ullført eller har avbrutt den automa-
v SIM Navn ved første igangsetting,
re det manuelt: Trykk,og velg

., så Kopi til tlf.

 du kopierer innholdet av din SIM-
n i telefonen, kan du fremdeles be-
e Navn av ditt SIM-kort, selv om
inneholder færre informasjonsfelter.

rt
Navn

6 • Navn

Mobiltelefonen din har to funksjoner Navn. SIM-
Navn befinner seg på SIM-kortet og antallet innførin-
ger er avhengig av kortets kapasitet. Den andre funk-
sjonen Navn er integrert i mobiltelefonens minne og
kan omfatte opptil 299 navn.

SIM-kortets kapasitet er avhengig av korttypen du har.
Spør din forhandler for å få informasjon om dette.
Navn som er integrert i telefonen deler den mobile ka-
pasiteten og minnet med andre funksjoner. Funksjone-
ne er derfor avhengig av hverandre: Jo flere navn du
fører inn i Navn, desto mindre hendelser kan du lagre
og omvendt. Det totale antallet for innføring av navn
og hendelser er 299, forutsett at andre funksjoner (me-
moer, lyder, bilder, etc ) ikke benytter en vesentlig del
av telefonens minne.

Med menyen Navn kan du velge en av de to disponible
funksjoner Navn. Når du legger til navn i en av funks-
jonene Navn, vil de bare bli lagt til den du har valgt.

Alternativet Slett 
Navn.
Med funksjonen K
av SIM-kortet i tel
vet  to ganger, ford

Hvis du benytter S
dard installeringsp
skrevet på side 7 o
Navn” nedenfor.

Tryk
Valg 
velg
lagt 
lefon

Hvis du ikke har f
tiske kopieringen a
kan du senere gjø
Navn, Tlf.kat.-innst

Når
Nav
nytt
den 

Alle funksjoner som er beskrevet i dette kapitte-
let krever at den henholdsvise funksjonen Navn
velges, enten i SIM eller i telefonen.

Navn i SIM-ko

Valg Navn

I SIM-kort



Navn

re, inkludert lokalt og interna-
r kan telefonnummeret slås fra

nnummer som er tilordnet nav-
x eller Data og trykk,for å
avnet i Navn. 

romme mer informasjonsfelter
. Den inneholder (latinsk tegn-

føringer og tildele hver eneste
onsfelter med 5 nummerfelter.
lagre 2 mobilnumre, 3 arbeids-
sse og en tekstnotis for samme

t- opptil 20 tegn

opptil 40 sifre
og 1 <+>

notiser) opptil 50 tegn
20 grupper disponi-
ble
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Mobiltelefonen kan bare administrere en funksjon
Navn på en gang og ignorerer informasjon som vedrø-
rer den andre: f.eks. hvis navnet "Olsen" finnes i begge
funksjoner Navn og hvis du sletter det i telefonen blir
det uforandret i SIM-kortet.

Navn integrert i telefonen er som stan-
dard innstilt i telefonen. Den kan omfat-
te opptil 299 navn og kan slettes på en
gang med alternativet Slett Navn. Avhen-

gig av kapasiteten til ditt SIM-kort kan navn som er
lagt til i denne Navn kopieres i SIM-kort-Navn (se
“Kopi til SIM” side 32).

I SIM-kortet
For å legge til et navn i SIM-Navn:
1. Trykk-for å hente frem Navn, velg  Ny, trykk

så,.
2. Før inn navnet, så ønsket telefonnummeret og

trykk,.

Et telefonnummer kan inneholde maksimal 40 sifre,
avhengig av SIM-kortet.

Ved å taste inn alle num
sjonalt retningsnumme
ethvert sted.

3. Velg ut type telefo
net: Telefon, Telefa
bekrefte og lagre n

I telefonen
Navn i telefonen kan 
enn SIM-kortet i Navn
sett):

Du kan foreta 299 inn
maksimal 7 informasj
Du kan for eksempel 
numre, en e-post adre
person.

Navn integrert i telefonen

Legge til navn i Navn

I telefon

Felter for fornavn og e
ternavn
Nummerfelter
(mobil, arbeid, etc.)
Ekstra felter (e-post og 
Gruppekonfigurasjon
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i avsnittet “FotoCall: Se og høre
ger” side 29). Når du får et anrop

partner som er tilknyttet en gruppe,
matisk den spesielle melodien og /
s bildet som du har definert for
n på displayet.

 vises i Navn bør inneholde ditt eget
vis ikke, anbefaler vi å føre inn ditt
 annen viktig informasjon.

 kan være tomme, kan komponenten
ttes.

 er bare disponibel når du velger
lefonen, IKKE SIM-Navn.

FotoCall kan du betegne gruppene
ed eget navn («Venner», «Kontor»,
de (fra Bildealbum) og en gitt melodi
en).
ller flere samtalepartnere fra telefon-
n gruppe. Når et navn i denne grup-
avnet med det definerte bildet for

g høre hvem som ringer
Navn

Legge til en innføring i Navn integrert i 
telefonen
Legge til et navnefelt
1. Hent frem Navn med-, velg <Ny> og trykk så
,.

2. Tast inn etternavnet til din samtalepartner og
bekreft med,, tast så inn fornavnet og bekreft
med,.

Ett av begge navnefeltene kan være tomt, men ikke begge
to. Trykk c for å vende tilbake til det forrige feltet.

Legge til et nummer-/tekstfelt
1. Etter at du har tastet inn navnet til samtalepartne-

ren kommer du i menyen Oppk. type. Du kan
velge fra numeriske felter (mobil, telefax, data,
pager, hjemme, arbeid) eller alfanumeriske felter
(notis, e-post). Velg ut ønsket felt og tast inn det
respektive nummeret eller tekst. Trykk så, for
å lagre den nye innføringen.

2. Telefonen vil da hente frem Gruppe for deg: Velg
gruppen du vil tilordne navnet og trykk,for å
bekrefte. Innføringen er da lagret i den Navn som
er integrert i telefonen.

3. Du kan tilknytte hver gruppe en Melodi og spesi-
elt Bilde såvel som å Gi nytt navn. Velg Navn >
Tlf.kat.-innst. > Gruppeinnst., les for utførlig infor-

masjon etter 
hvem som rin
fra en samtale
hører du auto
eller det vise
denne gruppe

Eget nr.
Feltet Eget nr. som
telefonnummer. H
telefonnummer og

Selv om alle feltene
«Eget nr.» ikke sle

Denne funksjonen
Navn integrert i te

Med funksjonen 
personorientert m
etc.), et spesielt bil
(fra Ringesignal-list
Du kan lenke en e
listen sammen til e
pen ringer, vises n

FotoCall: Se o



Navn

navn i Navn, kan du med-
emodusen. Du kan lete etter et
ykker tasten som tilsvarer bok-
il i listen (trykk f.eks. 8 to
okstaven «U»). Den første inn-

r med denne bokstaven velges i
t Navn har du tilgang til en del

ternativer:

t-Navn, trykk så,for å få til-
joner:
 navn og nummer,
t navn og all tilordnet informa-

re valgt navn og all tilordnet in-
 i telefonen.

inistrere navn

tt alt
d en SMS
d en MMS
stille som 

ndard
pi til tlf.
g handsfr.

• Endre navn
• Tilordne en 

gruppe
• Tilknytte tale-

samtale
• Send via IrDA
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gruppen på displayet. Du hører dessuten melodien
som er innstilt for denne gruppen.

For viktige personer kan du rette inn en egen gruppe.
Benytt kameraet og lagre deres bilder i Bildealbum.
Med funksjonen Talememo kan du lagre deres stemme
som ringesignal. Når de ringer deg, vil du se og høre
dem (for informasjon om kamera se side 89 og om ta-
lememo se side 69).

1. For FotoCall må du benytte telefonlisten integrert
i telefonen; hvis du ikke allerede har gjort det, se
“Kopiere SIM-Navn” side 8.

2. Velg så Gruppeinnst., trykk,og velg ønsket
gruppe.

3. Du kan gi gruppen et nytt navn for  bedre å
kunne identifisere den («Venner», «Barn», etc.) og
velg så Melodi og Bilde som du vil tilknytte denne
gruppen.

4. Ved å trykke lenge på c vender du tilbake til
hvilemodus, trykk så-for å vise innholdet i
Navn. Velg en samtalepartner som du vil tilkytte
denne gruppen og trykk,. Velg så Velg gruppe
og velg ønsket gruppe.
Hvis denne samtalepartneren ringer deg vil du
høre Melodien og se Bildet på displayet som du har
tilknyttet denne gruppen.

Så snart du har lagret 
hente frem Navn i hvil
navn i Navn idet du tr
staven som du vil gå t
ganger for å lete etter b
føringen som begynne
listen. Avhengig av valg
av eller alle følgende al

I SIM-kortet
Velg et navn i SIM-kor
gang til følgende funks
- Slett  for å slette valgt
- Endre for å endre valg

sjon
- Kopi til tlf. for å kopie

formasjon inn i Navn

Redigere og adm

• Slett
• Vis
• Kopiere til 

SIM
• Hurtigvalg
• Endre type
• Ring

• Sle
• Sen
• Sen
• Inn

sta
• Ko
• Rin
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 i et felt
nnholdet i et felt av en eksisterende
g ønsket navn, trykk,, velg Vis
ang til på,.

 skal endres i listen og trykk,.
karusellen som vises og trykk,.
ønskede endringer og trykk,for

å endre felttypen av en eksisterende
øring, gjenta trinnene 1 til 3 i avsnit-
Endre innholdet i et felt”. Trykk så
e type i karusell-menyen, velg ny
ykk,for å bekrefte valget. 

ert SIM-Navn i telefonen, kan det
re dukker opp som «Ingen type» og
ol. «Ingen type» telefonnumre kan
yren som er beskrevet ovenfor for å

disse numre.

å slette et felt av en eksisterende inn-
g, gjenta trinnene 1 til 3 i avsnittet
re innholdet i et felt”. Trykk så Slett

usell-menyen og trykk,for å be-
e.
Navn

Hvis du har avbrutt den automatiske kopieringen av
SIM-Navn da du koblet telefonen inn for første gang,
må du gjøre det manuelt.

I telefonen
Legge til et felt
1. For å legge et nytt felt til en eksisterende innfø-

ring, velg ønsket navn, velg Vis og trykk,.
2. Velg <Ny> og trykk,. Velg type felt som skal

legges til og trykk,. Tast inn nummer eller
tekst, trykk så,for å lagre endringen.

3. Gjenta trinn 1 og 2 for å legge opptil 6 felter til
samme innføringen. Trykk kort på c for å
vende tilbake til forrige meny eller trykk lenge for
å vende tilbake til hvilemodusen.

Telefonnumre og tekster vises i den rekkefølgen som de
er blitt ført inn. Det første telefax- eller telefonnumme-
ret som du taster inn blir standardnummeret og vises i
første posisjon i listen. For å stille inn et annet nummer
som standardnummer, se “Sett til std.” side 32. Alfa-
numeriske felter (notis og E-post) kan bare endres eller
slettes.

Endre innholdet
1. For å endre i

innføring, vel
og trykk en g

2. Velg feltet som
3. Velg Endre i 

Gjennomfør 
å lagre dem.

Endre felttype
For 
innf
tet “
Endr

nummertype og tr

Hvis du har kopi
være at noen num
ikke har noe symb
endres: Følg prosed
definere typen for 

Slett et felt
For 
førin
“End
i kar
kreft

Endre type

Slett



Navn

Sett til std.
nummeret kan du ringe nød-
t i landet ditt. I de fleste tilfeller
nge dette telefonnummeret selv
g du heller ikke har tastet inn

atøren kan nødnummeret slås
satt inn. I Europa er standard
torbritannia 999. 

meret, tast det inn i hvilemo-
ker de respektive tastene, eller

 Navn > Vis navneliste > Nød-

lget og ) for å legge på røret.

r
meret inn i hvilemodusen ved å
 respektive tastene. Trykk (
nummeret og trykk ) for  å
øret.

m en karusell og kan ringe dette
lagre det eller sende en SMS. 

 ønsket innføring.
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Det første nummeret du taster inn når
du lager en ny innføring blir
standardnummeret: Det dukker opp
først i feltlisten og ringes automatisk når

løfte-av tasten trykkes eller når,trykkes og
alternativene Samtale, Ring handsfr. eller Send SMS
velges. For å endre stan-dardnummeret (f.eks. stille inn
nummeret «Arbeid» som standardnummer istedenfor
nummeret «Hjem», gjenta trinnene 1 til 3 i avsnittet
“Endre innholdet i et felt”. Velg så Sett til std. i karusell-
menyen og trykk,for å bekrefte.
Kopi til SIM

Som allerede nevnt før kan innføringen
av navn være nyttig hvis du bytter telefo-
nen ofte. Hvis du kopierer telefonnum-
reneinn i SIM-kortet er Navn din alltid

oppdatert hvis du kopler frem og tilbake mellom Navn
eller når du benytter en annen telefon.
For å kopiere et telefonnummer inn i SIM-kort-Navn,
gjenta trinnene 1 til 3 i avsnittet “Endre innholdet i et
felt”. Velg så Kopi til SIM og trykk,.

For din komfort og sikkerhet bør du holde telefonen
vekk fra øret når du ringer handsfree, spesielt når du
øker volumet.

Nødsamtale
Med nød
nummere
kan du ri

om tastaturet er låst o
PIN-nummeret.

Avhengig av nettoper
uten at SIM-kortet er 
nødnummeret 112, i S

1. For å slå dette num
dusen idet du tryk
trykk,og velg
samtale.

2.  Trykk ( for va

Annet nummer
Taste inn et numme

Tast num
trykke de
for å slå 
legge på r

Med,henter du fre
nummeret en gang til, 

Velge et navn
1. Trykk-og velg

Slå et telefonnummer

Sett til std.

Kopi til SIM

Nødsamtale

Oppkall
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lsen opprettes. Trykk ) for å leg-

ing
k og hold tasten,trykt inne, si så
lagrete talekoden (se “Taleringing”
39). Hvis telefonen gjenkjenner ta-
den, slår den nummeret som er til-

 for å legge på røret.
Navn

2. Hvis du har valgt telefonlisten i SIM-kortet:
- med en gang innføringen er valgt trykker du ganske

enkelt ( for å ringe, eller
- du trykker,to ganger for å hente frem neste

karusell, velg så Samtale eller Ring handsfr. og
trykk,for å slå nummeret.

3. Hvis du har valgt Navn integrert i telefonen:
• For å ringe standardnummeret:
- med en gang innføringen er valgt trykker du ganske

enkelt  (  for å ringe, eller
- trykk,for å hente frem karusellen med innførin-

ger, trykk så Samtale eller Ring handsfr.
• Hvis du vil ringe et annet nummer, velg Vis med

en gang innføringen er valgt og velg en nummer-
type i listen (Mobil, Hjem, etc.). Trykk,for å
hente frem neste karusell og velg Samtale eller Ring
handsfr..

4. I alle tilfeller trykker du ) for å legge på røret.

Du kan under en samtale også bytte til handsfree:
Trykk,, velg Aktivere handsfree og trykk , for å
bekrefte.

Benytte flash-ringing
Trykk og hold en tast mellom 2 og
9 trykt inne i hvilemodusen for å slå
den tilknyttete innføringen (se “Snarvei”

side 37): Forbinde
ge på røret.
Benytte talering

Tryk
den 
side
leko

knyttet. Trykk )

Flash-ringing

Taleringing



Innstillinger

, talememo og melodier som er
 har fått (fra E-post, SMS, etc.)
 å trykke+eller-og vent

ien spilles. Trykk på,for å
som ringesignal, på c for å
e melodi.

odien hvis ringevolumet er stilt
Stille modusen er aktivert (se

kan du stille en varseltone På el-
 hver gang du mottar en ny mel-
r den er valgt På kan du med
rnativet velge ønsket varseltone
ignal-listen.

e alternativet kan du velge blant
ge akustiske innstillinger som
ulig under en samtale. Trykk i

felle ,, velg Equaliser, bla
 i noen sekunder for å høre for-
 å bekrefte valget.
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7 • Innstillinger
Med menyen Innstillinger kan du tilpasse telefonen dine
behov og endre innstillingene for hvert tilgjengelig
alternativ (lyder, tid og dato, sikkerhet, etc.) Med
menyen Profiler kan du endre flere innstillinger på en
gang (se side 45).

Stille
Hermed kan du velge Stille modusen På
eller Av. I innstillingen På er alle varselto-
ner deaktivert og vibrator er aktiv.

Stille modusen gjelder også for tastetonene.

Ringevolum 
Ringevolumet er som standard stilt inn
på Middels. Trykk+eller-for å
stille inn ringevolumet fra Stille til
Økende.

Ringesignal
Hermed kan du velge ringesignalet blant
de som står til utvalg. Listen inneholder
også musikkmiksen som du har laget

med BeDJ (se side 20)
vedlagt meldingene du
Bla gjennom listen ved
til du hører at melod
velge denne melodien 
avbryte eller bla til nest

Du kan ikke høre mel
inn på Av eller hvis 
side 11).

Meldingsringer
Hermed 
ler Av for
ding. Nå
dette alte
fra ringes

Equaliser 
Med dett
forskjelli
også er m
dette til

gjennom listen og vent
skjellen. Trykk,for

Lyder

Stille

Ringevolum

Ringesignal

Meldingsringer

Equaliser
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med kan du velge vibrator På eller Av
du mottar en samtale, når tiden for
endelse som du har programmert i
nisator er inne, når du mottar en
rmen ringer.

koplet Av når FM radioen er slått På
ler laderen eller adapteren for siga-

med kan du velge skjermspareren På
 Av. Når den er På, vises et animert
e i hvilemodusen ved å benytte jpeg
(e) som du har lagret i telefonen og
t ut.

rmspareren Av aktiveres automatisk
. det vises  den aktuelle tiden på svart
 modusen øker telefonens driftstid
etid).

ar valgt skjermspareren På, velg et
ten som vises når du tryk-

(du kan annullere det igjen ved
Innstillinger

Tastetoner
Med denne innstillingen kan du velge
tastetoner På eller Av. Selv om det er stilt
inn Av spilles DTFM signalene under
samtaler (se side 85).

Lydvarsler
Hermed kan du velge lydvarsler På eller
Av for følgende punkter:

- Når tiden for en Hendelse som du har programmert i
organisator er inne,

- når du har forsømt et anrop,
- når Batteri er nesten tomt og krever opplading,
- for å vise deg samtaletiden, først etter 45 sekunder,

så hvert minutt under en samtale (oppringeren hører
ikke lydvarselet).

Med denne menyen kan du bare aktivere/deaktiver lyd-
varslene, IKKE varslene selv. Når du f.eks. kopler hen-
delsesadvarselen Av kan du ikke hindre at telefonen
viser deg Påminnelsen på displayet (hvis du har pro-
grammert det) men den henholdsvise varseltonen spilles
ikke.

Vibrator
Her
når 
en h
orga

melding og når ala

Vibrator er alltid 
eller når du tilkop
rettenneren.

Skjermsparer
Her
eller
bild
filen
valg

Når du kopler skje
Sparemodusen, dvs
bakgrunn. Denne
(øker batteriets lev

1. Etter at du h
bilde i lis
ker<eller>

Tastetoner

Lydvarsler

Display

Vibrator

Skjermsparer



Innstillinger

, etc. Trykk+eller-for å
sningen idet du velger en av de
g trykk,for å bekrefte.

ne funksjonen øker dette telefo-

kan du kople bakgrunnen På el-
år den er koplet På vises bil-

u har valgt i Normalmodus eller
us når telefonen er i hvilemo-
tivert en animert fremvisning.

ilder av JPEG typen som bak-

kan du velge eksterne lys På eller
innstillingen På aktiveres lysene
sider av telefonen når du mottar
le, når det skjer en hendelse eller
arm ringer.

e benyttes lyd-drevet når en som
 lydfil inneholder lyseffekter.
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å trykke disse tastene), trykk så-for å bla til
neste bilde. Så snart du har valgt de ønskede bil-
dene, trykk,for å aktivere screen saver.

Du må velge flere bilder (opptil 10) for å vise en ani-
masjon. Hvis du bare velger et bilde som skal benyttes
som screen saver, vil bare dette bilde vises .

2. Velg Startforsink og trykk+eller-for å velge
en verdi. Screen saver vil da aktiveres etter den
tiden du har stilt inn.

3. Velg så Vis periode og trykk,. Den innstilte
tiden gjelder for tidsrommet mellom hvert bilde
for den animerte fremvisningen.

Animering
Hermed kan du velge animeringen for
karusellmenyene På eller Av. Med dette
alternativet kan du også bla i tekster som
f.eks. en melding som er valgt ut i
menyen Les SMS.

Hvis du deaktiverer denne funksjonen øker dette telefo-
nens driftstid.

Belysning
Bakgrunnslyset er aktivert når du mottar
innkommende anrop eller meldinger,

blar i lister og menyer
stille inn Tiden for bely
tilgjengelige verdiene o

Hvis du deaktiverer den
nens driftstid.

Wall Paper
Hermed 
ler Av. N
de(ne) d
Fade-mod

dus, hvis du ikke har ak

Du kan bare benytte b
grunn.

Hermed 
Av. Ved 
på begge 
en samta
når en al

Lysene på siden kan bar
ringetype innstilt MIDI

Animering

Belysning

Eksterne lys

Wall Paper

Eksterne lys
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d dette kommer du til listen med til-
er.

narvei må du bare trykke og holde
ten som tilsvarer funksjonen du vil
mmeret du vil slå mens telefonen er

snarvei 2 til 9 funksjonene i
len:

år det tilknyttede nummeret i Navn.

ner menyen Send meldinger.

ner menyen Les meldinger.

tiverer funksjonen Øyebl. Melding
r raskt å Svare mottatt melding.

ser / låser opp tastaturet øyeblikke-
.

tiverer profilen Stille (vibrator på,
gevolum av).

tiverer profilen Bil (høyt ringevo-
m, hver tast svarer).
Innstillinger

Hvis du deaktiverer denne funksjonen øker dette telefo-
nens driftstid.

Istedenfor å hente frem de forskjellige menyene og bla
gjennom lister, kan du også programmere direkte til-
gang til en spesiell funksjon ved å tilknytte den en
Snarvei. Et langt trykk på tasten aktiverer da automa-
tisk funksjonen eller ringer det tilknyttede nummeret
(Hurtigvalg).

Du kan bare programmere tastene 2 til 9 og
#fordi tastene0(Valg av språk) og 1 (post-
kasse for talemeldinger) er forhåndsprogrammert og
sperret og dermed forhindrer ny programmering. Av-
hengig av din tjenesteleverandør kan andre hurtigtas-
ter være forhåndsdefinert og sperret.

1. Velg en tast fra 2 til 9 og trykk,.
2. Bla gjennom listen for å velge funksjonen du vil

tilknytte denne tasten (se følgende liste).
Trykk,for å bekrefte valget.

Hvis den valgte tasten allerede er tildelt, kan du pro-
grammere den på nytt: Velg Innstillinger > Snarvei > og
en hurtigtast i listen. Trykk,to ganger, velg Endre

og trykk ,. Me
gjengelige funksjon

3. For bruk av s
trykt inne tas
starte eller nu
i hvilemodus.

Du kan tilknytte 
den følgende tabel

Snarvei

Sl

Åp

Åp

Ak
fo

Lå
lig

Ak
rin

Ak
lu

Flash-ringing

Send melding

Les melding

Øyebl. Melding

Tastelås

Akt. stille

Akt. bil



Innstillinger

menyen E-post for tilgang til
ssene.

jenværende kredittsaldo.

gig av abonnementet

Akk. kostnader for utgående
er.

gig av abonnementet

menyen Tilføy hendelse i orga-
en.

menyen Hendelser-liste i orga-
en.

menyen Alarm.

pille inn en ny lyd.

 en WAP sesjon.

gig av abonnementet

menyen Skjermsparer På/Av.
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Aktiverer profilen Hodetelefon (ringe-
volum middels, hver tast svarer på).
Aktiverer profilen Møte (vibrasjons-
varsel på, ringetype og alle taster inn-
silt på stille).

Aktiverer profilen Utendørs (høyt rin-
gevolum).

Aktiverer profilen Personlig.

Aktiverer profilen Autonomi for å for-
lenge batteriets driftstid (animasjon
av, vibrasjonsvarsel av, bakgrunnslys
av, middels ringevolum).

Direkte tilgang til Kalkulator.

Repetisjon av sist slåtte nummer.

Repetisjon av nummeret til siste
mottatte anrop.

Slår nødnummeret.

Akt. hodesett

Møte

Akt. utendørs

Akt. Personlig

Akt. autonomi

Kalkulator

Gjenta s. nr.

Svar s. nr.

Nødsamtale

Åpner 
postka

Viser g

Avhen

Viser 
samtal

Avhen

Åpner 
nisator

Åpner 
nisator

Åpner 

For å s

Starter

Avhen

Åpner 

E-post

Vis balanse

Akk. kostn.

Tilf.agenda hend.

Vis hendelser

Vekkerklokke

Ta opp

WAP

Skjermsparer
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alekommandoen alle funksjoner som
artvei (se side 37) unntatt «Få post»
.

ger > Tale taster > <Ny> og
a så gjennom listen for å velge funk-
kal innrettes med talekode. Trykk
refte valget.

 Trykk OK og snakk, følg instruksjo-
s på displayet. Når du oppfordres til
lekoden, forviss deg om at du er på
elg et kort og enkelt ord og uttal det

g gjenta trinnene som er beskrevet
legge til flere talekommandoer.
mmandoen trykk,og hold den

modusen, si så den innspilte tale-
 er spilt inn som talekoder kan
ler slettes når som helst.

 taleringing kan du raskt ringe et
 fra Navn: Innrett en talekode idet

piller inn et ord som vil ringe det til-
nde navnet når du uttaler det.
Innstillinger

Istedenfor å hente frem de forskjellige
menyene og bla gjennom listene kan du
også innrette en talekode som aktiverer
en funksjon (f.eks. starte kalkulatoren).

Du kan tilknytte t
understøttes av Sn
og «Vekkerklokke»

1. Velg Innstillin
trykk,, bl
sjonen som s
,for å bek

2. Når det vises
nene som vise
å spille inn ta
et rolig sted, v
tydelig.

3. Trykk c o
ovenfor for å 

For å bruke taleko
trykt inne i hvile
koden. Ord som
avspilles, endres el

Med
navn
du s
svare

Viderekopler ALLE samtaler til
tlf.svarer.

Direkte tilgang til “Brick“ spill.

Slår nummeret til din talemelding.

Åpner menyen Spill.

Avhengig av abonnementet

Direkte tilgang til Euro konverter (fra
valuta).

Direkte tilgang til Euro konverter (til
valuta).

Euro konverteren fås bare som abon-
nement og bare i land som har innført
euroen.

Tale taster

Til tel.svarer

"Brick" spill

Talemelding

Spill

-> Euro

Euro ->

Tale taster

Taleringing

Taleringing



Innstillinger

kan du låse/låse opp tastaturet
ke tast c og holde den trykt

ilemodusen. Tastaturet låses au-
 opp når du mottar en samtale.

likkelig eller forsinket lås ved å
erhet > Tastelås, så en av verdie-

eller-. Tastaturet låses da
ser det opp ved å trykke tasten
pp mens du bruker telefonen og
met du har valgt.
emdeles slå nødnummeret (se
t er låst.

kan du administrere en spesiell
e, kalt liste Offentlige navn og be-
rop til denne listen med alter-
ppk. begr..

avhengig av abonnementet og
e side 42)
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1. Velg Innstillinger > Taleringing > <Ny> og trykk
,.

2. Bla gjennom listen for å velge telefonnummeret
som skal innrettes med en talekode. Gå frem på
følgende måte avhengig av Navn (se “Navn”
side 27):
- SIM-Navn: Velg et navn i listen og trykk ,,
- Navn integrert i telefonen: Velg et navn i lis-

ten, så telefonnummeret du vil velge hvis flere
numre er lagret for dette navnet og trykk,.

3. Når det vises Tilf. t.styring? trykk,og følg in-
struksjonene som vises på displayet. Når du opp-
fordres til å spille inn din talekode, forviss deg om
at du er på et rolig sted, velg et kort og enkelt ord
og uttal det tydelig.

For å bruke tale tastene trykk,og hold den trykt
inne i hvilemodusen, si så den innspilte talekoden til
nummeret du vil velge.
For å vise listen med taleringinger som du har definert,
velg Innstillinger > Tale taster eller Taleringing og
trykk,. Ord som er spilt inn som talekoder kan av-
spilles, endres eller slettes når som helst.

Du kan definere opptil 15 talekoder og dele de opp mel-
lom taleringing og tale taster.

Tastelås 
Hermed 
ved å tryk
inne i hv
tomatisk

Du kan også velge øyeb
velge Innstillinger > Sikk
ne idet du trykker+
permanent. Hvis du lå
c vil det være låst o
låses igjen etter tidsrom
Bemerk at du kan fr
side 32) mens tastature

Offentlige navn
Hermed 
navnelist
grense an
nativet O

Denne funksjonen er 
krever en PIN2 kode (s

Sikkerhet

Tastelås

Offentlige navn
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ssord som du får hos din
.
ler
 menyen Utgående samtaler kan du

e mellom Alle samtaler,
nasjonale samtaler og Utl. ikke hjem
taler (med den siste kan du ringe ditt
r i utlandet). Du kan også Deaktivere
de samtaler. Med disse menyene kan
ilgjengelig alternativ enkeltvis: Alle
ler, Data oppk. eller Faks oppk..
amtaler
 menyen Innkommende samtaler kan
elge Alle samtaler eller Ved streif. Du
også tilgang til menyen Avbryt for å
heve sperren for innkommende sam-
. 
sperre hvert tilgjengelig alternativ en-
ler, Talesamtaler, Data oppk. eller

 alternativet Status kan du i hver un-
eny (Alle samtaler, Ved streif, etc.)
ilken type samtale som er sperret el-

kke.
Innstillinger

Oppk.begr.
Hermed kan du begrense anropene til
listen Offentlige navn. I dette tilfelle kan
du bare ha tilgang til navn i listen
Offentlige navn i motsetning til Navn i
hovedmenyen.

Denne funksjonen er avhengig av abonnementet og
krever en PIN2 kode (se side 42). Bemerk at aktivering
av denne funksjonen også kan påvirke WAP og e-post
forbindelser via GPRS.

Offentlige navn
Hermed kan du hente frem og endre lis-
ten Offentlige navn. Du kan via Pin2 ko-
den taste inn et nytt navn, endre eller
slette det i listen. Benytt alternativet

<Ny> for å taste inn navnet og telefonnummeret, velg
så nummertypen: Telefon, Telefax eller Data. Navnene i
denne listen kan endres eller slettes.

Sperring
Med denne menyen kan du begrense
bruken av telefonen til spesielle samtaler,
du kan sperre både utgående og
innkommende samtaler. Denne

funksjonen er avhengig av nettverket og krever et

spesielt sperrepa
tjenesteleverandør
Utgående samta

Med
velg
Inter
sam

hjemland når du e
sperren for utgåen
du sperre hvert t
samtaler, Talesamta
Innkommende s

Med
du v
har 
opp
taler

Med disse kan du 
keltvis: Alle samta
Faks oppk..
Status

Med
derm
se hv
ler i

Oppk.begr.

 Offentlige navn

Sperring

Utgående

Innkommende

 Status



Innstillinger

iltelefon integrerer funksjoner
erstøtter GPRS (Global Packet
rvice), denne tjenesten mulig-
eksle data med høy hastighet og
s. ha permanent forbindelse til

operatør for informasjon om
elighet for GPRS tjenester over
a konfigurere telefonen med
m du får fra din operatør idet
 er beskrevet i dette avsnitt.

an du definere forbindelsesmo-
fon til GPRS service:

rer seg alltid på GPRS service.
 er en raskere forbindelse mulig.
ergiforbruket.

trere seg på GPRS service bare
alternativet reduseres energifor-
id lengre tid for å opprette for-

llinger må du i menyene for de
som du vil bruke (f.eks. WAP,
e inn bærer (GSM eller GPRS).
42

Endre koder
Hermed kan du endre dine PIN og PIN2
koder og Sperre kode for samtale. 
Avhengig av SIM-kortet kan noen funk-
sjoner eller alternativer kreve en hemme-

lig PIN2 kode. Det er den andre hemmelige koden
med 4 til 8 sifre som du har fått av din operatør.

Hvis du tre ganger etter hverandre taster inn feil PIN-
kode, sperres SIM-kortet. For å oppheve sperren trenger
du PUK2-koden fra din operatør eller forhandler.
Hvis du ti ganger etter hverandre taster inn feil PUK-
kode, sperres kortet og det blir ubrukelig. Hvis dette
skjer, ta kontakt med din operatør eller forhandler.

PIN-sikring
Hermed kan du velge PIN-sikringen På
eller Av. Når den er koplet På, blir du
oppfordret til å taste inn PIN-koden når
du kopler telefonen på.

Du kan ikke endre PIN-koden hvis dette alternativet er
Av.

Med dennen menyen kan du opprette forbindelsen
mellom telefon og nettverk, registrere manuelt tilgjen-
gelige nettverk og administrere foretrukkede nettverk.

GPRS tilkn.
Din mob
som und
Radio Se
gjør å utv

alltid være online (f.ek
Internettet og WAP). 

Ta kontakt med din 
abonnement og tilgjeng
nettverket. Du må d
GPRS-innstillingene so
du bruker menyene som

Med denne menyen k
dusen av din mobiltele
Alltid på
Telefonen din registre
Med denne alternativet
Den øker imidlertid en
Data oppk.
Telefonen din vil regis
ved behov. Ved dette 
bruket, det tar imidlert
bindelsen.

I tillegg til disse innsti
respektive anvendelser 
MMS, e-post, etc.) still

Nettverk

Endre koder

PIN-sikring

GPRS tilkn.
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med kan du taste inn eller endre nav-
til den valgte profilen. Trykk,,
inn valgt navn og trykk,for å be-
e.

dsinnstilte profilene kan være sperret
rogrammeres på nytt eller får et nytt

med kan du gjøre alle parameterne til
 profil synlige (ISP nummer, APN,
 både for GSM og GPRS.
r
med kan du taste inn og endre GSM
tillingen og du får tilgang til følgen-
lternativer:
g Passord kan du taste inn Login og
er. Tast i begge tilfeller inn informa-

 for å bekrefte.
er kan du taste inn telefonnummeret
prette en forbindelse. Velg Telefonnr.
kk så+eller-for å velge.
taste inn et ISDN ISP nummer

taste inn et analogt nummer.
Innstillinger

Registrere på nytt
Hvis du har valgt modusen Manuell kan
du med denne funksjonen hente frem en
liste med nettverk som er tilgjengelige i
området. Velg nettverket du vil registrere
deg på og trykk, for å bekrefte.

Foretrukket liste
Hermed kan du lage en liste med nett-
verk som du foretrekker. Når den er de-
finert, prøver telefonen å registrere seg på
et av nettverkene du har foretrukket.

Tilgangsinnstillinger
Med denne menyen kan du skape flere
dataprofiler: Når du bruker WAP eller
når du sender en multimedia melding
(MMS), benyttes den valgte profilen for

å opprette en forbindelse til GSM eller GPRS nettver-
ket.

Alle alternativer som er beskrevet nedenfor er avhengig
av operatøren og/eller abonnementet. Med noen opera-
tører kan du motta en SMS som inneholder tilgangspa-
rametere som lagres automatisk. Ta kontakt med din
nettoperatør for detaljert informasjon til dette emne.

Endre navn
Her
net 
tast 
kreft

Noen av de forhån
for å hindre at de p
navn.

Vis
Her
valgt
etc.)

GSM innstillinge
Her
inns
de a

Med Brukernavn o
passordet du treng
sjonen og trykk ,
Med Telefonnumm
du trenger for å op
og trykk ,, try
- ISDN nr. for å 

ELLER,  
- Analogt nr. for å 

Registr. ny

Foretr. nettv.

Tilgangsinnstill.

Endre navn

Vis

GSM-innst.



Innstillinger

or å få de nødvendige innstillin-
ører kan tilgangsparameterne
kt med din operatør.

n du stille inn tid og dato, tids-
re modusen av klokkedisplayet.

kan du ved å trykke+eller
e Klokke klokkeformatene Ana-
al eller Liten når de vises i hvile-
. I alle tilfeller må du trykke
 å bekrefte.

kan du stille inn datoen idet du
e henholdsvise siffertastene (du
 stille inn datoen ved å flyt-

ler-). Trykk,for å be-

kan du velge en av de to tilgjen-
toformatene, enten Western el-
 Trykk,for å bekrefte.
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Tast i begge tilfeller inn «+» tegnet og deretter telefon-
nummeret som du har fått av din operatør og trykk
,.

Ta kontakt med din operatør for å vite hvilken type
nummer du skal velge.

Med Inaktivitetstid kan du taste inn et inaktivetetsti-
drom. Etter dets utløp utkoples telefonen automatisk
(hvis en forbindelse har vært opprettet) og den kopler
tilbake til hvilemodusen. Velg Inaktivitetstid og trykk
,, tast så inn en verdi (i sekunder) med mer enn 30
sek. og trykk ,.
GPRS innstillinger

Hermed kan du endre GPRS innstillin-
gene, Brukernavn, Passord og Inaktivitet-
stid (de samme feltene og den samme
veiledningen som for GSM innstillinge-
ne, se etter i forrige avsnitt).

Med APN kan du taste inn adressen til det eksterne
data nettverket som du vil få forbindelse til, en tekst
streng (eller IP adresse, f.eks. wap.operatorname.fr)
som brukes for å opprette forbindelsen. Velg APN og
trykk ,, trykk så den tilhørende adressen og trykk
,.

Feilmeldinger under forbindelser skyldes hovedsaklig
ukorrekte parametere: Før første bruk bør du ta kon-

takt med din operatør f
ger. Ved noen operat
fjerninnstilles. Ta kona

Med denne menyen ka
sone, sommertid og end

Vis klokke
Hermed 
-velg
log, Digit
modusen
, for

Still dato
Hermed 
trykker d
kan også
te+el
krefte.

Datoformat
Hermed 
gelige da
ler Thai. 

GPRS-innst.

Tid og dato

Vis klokke

Still dato

Datoformat
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med kan du stille inn tiden idet du
ker de respektive tastene eller
er+eller-for å øke eller
nge tiden minutt for minutt.

n kan du velge et språk for alle me-
t langt trykk på 0 i hvilemodusen
n automatisk.

en får du tilgang til en gruppe for-
stillinger som du kan raskt tilpasse

givelse dine ved å endre noen innstil-
. Hvis du for eksempel velger Møte
t inn på stille, aktiveres vibrasjons-

veres tastetonene (de andre funksjo-
i henhold til innstillingene du har
r møtet ditt er over og du velger Per-
 dine vanlige innstillinger igjen.

hurtigtasten en profil en (f.eks. et
 aktiverer Møte, se “Snarvei”

langt trykk på tasten deaktiverer den
r tilbake til  Personlige innstillinger.
Innstillinger

Tidssone

Tidssone og sommertid må stilles inn først. Du bør så
skjekke dato og tid hvis disse innstillingene har vært for-
etatt før. For å vite i hvilken tidssone du befinner deg i,
anbefaler vi å se etter i et atlas eller en encyklopedi.

Med alternativet Tidssone kan du stille
inn tidssonen du hører til i henhold til
GMT (Greenwich Meridian Time).
Flytt+eller-for å velge innstillin-
gene som gjelder for ditt område.

Sommertid

Denne innstillingen vedrører bare land hvor tiden er
stilt inn i henhold til sommer/vintertid  (f.eks. Green-
wich Meridian Time / Britisk sommertid).

Med dette alternativet kan du stille inn
sommertiden på På ( om sommeren) eller
Av (om vinteren) idet du
flytter+eller-. Fordi denne

innstillingen påvirker dato og tid bør den
gjennomføres først. Hvis sommertiden er på På og du
stiller klokken på 12:00, kopler den automatisk til
13:00 så snart du setter innstillingen av sommertiden
på Av.

Sett tid
Her
tryk
flytt
forri

Med denne menye
nytekstene. Med e
vises denne menye

Med denne meny
håndsdefinerte inn
telefonen med om
linger på en gang
stilles ringevolume
varselen og deakti
nene er stilt inn 
programmert). Nå
sonlig aktiveres alle

Du kan tilknytte 
langt trykk på 3
side 37), et annet 
igjen som da vende

Tidssone

Sommertid

Språk

Profiler

Sett tid



Innstillinger

 tilbehørskomponent er innstil-
llen nedenfor også tilgjengelige.
ørskomponenten, går telefonen
e profilen.

CLA eller lad-
er

Av Av
els Høyt

På
På

lefon Akt. bil
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Innstillingene som er listet opp i spalten Personlig i den
følgende tabellen er standardinnstillinger som er for-
håndsinnstilt i fabrikken. Fordi du kan endre dem, kan
de personlige instillingene i telefonen være forskjellig
fra dem i tabellen.
Hver  boks i tabellen refererer til innstillingene
som er lagret i menyen Personlig (likegyldig om du har
endret innstillingene eller ikke).

* Personlige innstillinger

Når du har tilkoplet en
lingene beskrevet i tabe
Når du frakopler tilbeh
tilbake til den Personlig

Profiler

*

Vibrator På* Av På
Ringevolum Middels* Middels Høyt Stille
Tastetoner På* Av
Organisator varsel På*
Batteri nesten ut-
ladet varsel

På*

Meldingsringer På*
Belysning 10 sek.* Av
Hver tast svarer Av*
Animering På* Av
Eksterne lys På* Av

Personlig Autonomi Utendørs Møte

Tilbehør
Profiler
Vibrator
Ringevolum Midd
Tastetoner
Organisator varsel
Batteri nesten ut-
ladet varsel
Meldingsringer
Belysning
Hver tast svarer På
Animering
Eksterne lys

Hodete
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n
eret hvis det finnes flere (Navn i 

det eneste nummeret (Navn i SIM)
elg ønsket navn og trykk ,.
ding og trykk ,, velg så type mel-
kal sendes og trykk ,. Tast inn
lføy en grafikk eller en lyd hvis du
 Send eller Lagre (se nedenfor).

r (bare telefonliste)
 velg ønsket innføring, trykk så
 og trykk,.
ummer og trykk,.
beskrevet i trinn 2 i forrige avsnitt.

 kort melding til noen hvis nummer
 telefonlisten, trykk,og velg
end melding og Ny. Tast inn telefon-
 meldingen skal sendes til og trykk
ljert informasjon ovenfor for å sende

t vedlegg
tivet kan du tilknytte meldingen en
r en animasjon, trykk,for å be-
den meldingen. Avhengig av filtype
Meldinger

8 • Meldinger

Med punktet Send melding i menyen
Meldinger kan du:

• sende en standard eller individuell kort tekstmel-
ding til en eller annen,

• redigere den sist sendte meldingen og sende den
en gang til,

• legge til en melodi, forhåndsdefinerte lyder en
animasjon eller et bilde til meldingen.

Funksjonene ovenfor kan ikke benyttes fra hvilemodu-
sen når funksjonen Øyebl. Melding er koplet På (se
side 58). Du har i dette tilfelle bare tilgang til alterna-
tivet Svare.

Standard SMS-meldingene vises i en liste. Trykk+
eller-for å bla gjennom: Med f.eks. Ring meg tilbake
på... kan du velge en forhåndsprogrammert melding
som inneholder nummeret ditt, hvis nummeret er det
første i alternativet Eget nr. (se side 29).

Send melding
Til et navn i liste
Til standardnumm
telefonen) eller til 
1. Trykk-, v
2. Velg Send mel

dingen som s
meldingen, ti
vil det, velg så

Til ønsket numme
1. Trykk-og
,, velg Vis

2. Velg ønsket n
3. Gå frem som 
Til et annet navn
Når du vil sende en
ikke er lagret i
Meldinger, SMS så S
nummeret til den
,. Følg så deta
en melding.
Sammen med e
Med dette alterna
lyd, et symbol elle
krefte og tilknytt 

SMS

Send melding



Meldinger

Lagre
ne funksjonen kan du lagre den
eldingen og evt. vedlagt symbol

i. Trykk,for å bekrefte.

rnativet Les melding i menyen
 kan du hente frem listen med
har lagret og mottatt og som er
st på SIM-kortet ditt. Du kan
tiver for å administrere dem di-
n.

ottatt og allerede lest er merket
r som er mottatt, men foreløpig
ed symbolet lukket konvolutt.

trykk,for å lese den. Trykk
r å få tilgang til følgende alter-

e meldingen (velg mottakeren i
fonnummer inn manuelt),

deren hvis dette er vedlagt mel-

 melodi er blitt sendt sammen
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du vil tilknytte, velg Legg til grafikk for å tilknytte et bit-
map bilde eller en animasjon og/eller Legg til lyd for å
tilknytte en melodi. Velg ønsket undermeny, så en av
de tilgjengelige funksjoner i listen som vises, trykk
, for å bekrefte og tilknytt den meldingen.

Sammen med din SMS kan du sende 2 vedlegg av for-
skjellig type. Animasjoner og bilder er utelukket: Hvis
du først velger en animasjon og så et bilde, vil bare bil-
det tas med og omvendt.

Noen symboler, animasjoner og lyder er forhåndsdefi-
nert og leveres som standard sammen med din mobil-
telefon. Personlige bilder og lyder som du f.eks. har
mottatt via SMS eller e-post og så er blitt lagret i de
henholdvise menyene, vises automatisk i «Egne» un-
dermenyer (Egne melodier, Egen animasjon, etc.). Du
kan ikke sende «Egne» funksjoner via SMS hvis disse er
copyrightbeskyttet.
Send

Med denne funksjonen kan du sende
den aktuelle meldingen som du har tastet
inn (for å lære hvordan du kan taste inn
tekst og numre, se “Inntasting av tekst og

sifre” side 25). Trykk , for å bekrefte.

Med den
aktuelle m
og melod

Les melding
Med alte
Meldinger
SMS du 
lagret før

da benytte flere alterna
rekte på mobiltelefone
Mottatte meldinger
- Meldingene du har m

med  . Meldinge
ikke lest, er merket m
Velg en melding og 
,når den vises fo
nativer:

- Svare avsenderen,
- Viderekople den valgt

Navn eller tast et tele
- Slett valgt melding,
- Lagre nummer a avsen

dingen,
- Lagre melodi hvis en

med SMS,

Send

Lagre

Les melding
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amme alternativer inkludert lagring
ummer.

jonen kan du slette alle meldinger,
melding (meldinger på SIM-kort) og
ger i telefonen) i menyen Meldinger.

er
 denne menyen kan du innstille din
 etter behov via alternativene som er
revet nedenfor.

 denne funksjonen kan du stille inn
-senteret ditt. Hvis det ikke er lag-
å SIM-kortet ditt, må du taste inn
meret til ditt SMS-senter.

 denne funksjonen kan du signere
MS. Som standard er telefonnum-
t ditt din signatur som legges til på
n av meldingen (hvis lengde dermed
n velge funksjonen Rediger signatu-
 den.
Meldinger

- Lagre grafikk(er) hvis en eller flere grafikker og/eller
animasjoner er blitt sendt sammen med SMS,

- Ekstrahere et nummer inkludert i selve meldingen
hvis nummeret står mellom anførselstegn (det kan
legges til og ekstraheres flere numre),

- Ring avsenderen av meldingen (avhengig av operatø-
ren),

- Flytt til arkiv: Med denne funksjonen kan du lagre
leste meldinger i telefonens minne. Du kan da hente
frem lagrete meldinger ved å trykke,og velge
Meldinger, SMS arkiv,

Når du flytter en melding til arkivlisten slettes den fra
listen leste SMS.

- Rediger en melding i mappen Les eller Arkiv, endre
og sende den til noen (du kan legge til et bilde eller
en lyd).

Hvis et bilde eller en lyd har vært lagt til meldingen som
du endrer, må du først fjerne det og lagre det i menyen
Bildealbum eller Egne melodier i ringesignallisten. Der-
etter kan du legge det til meldingen igjen (se side 47).

Lagrede meldinger
Meldingene du har sendt merkes i normal modus med

 eller i den automatiske SMS lagringsmodusen med
symbolet postkasse (se side 50) Velg ønsket melding og
trykk,for å lese den. Når den vises, trykk, for

å få tilgang til de s
av oppringerens n
Slett alle SMS
Med denne funks
både fra listen Les 
SMS Arkiv (meldin

SMS Innstilling
Med
SMS
besk

SMS-senter
Med
SMS
ret p
num

Signatur
Med
en S
mere
ende

reduseres). Du ka
ren, Endre og Lagre

SMS-innst.

SMS-senternr.

Signatur



Meldinger

Gyldighetsperiode
hente frem alle leste meldinger
gret og Slett alle arkiverte mel-
 en gang. Du lagrer en melding
ktiverer alternativet Autol. meld.
s du velger en mottatt melding
g velger Flytt til arkiv.

ert i telefonabonnementet ditt,
t (via telefon eller via Internett
å opplysninger om innstillingen
ør. I dette tilfelle får du alle pa-

televerandør og/eller operatør og
som du har fått dem og som be-

abonnementet, mår du bare tas-
sord og din E-postadresse. I noen
ør også være din E-post tjeneste-

 forhåndsinnstilt. I dette tilfelle
 allerede stilt inn og du må ikke
Brukernavn, Passord og E-post-
 til deg å velge en E-postadresse).
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Denne funksjonen er avhengig av abonnementet.

Du kan velge hvor lenge meldingen skal
lagres i SMS-senteret. Dette er nyttig når
mottakeren ikke er tilgjengelig på nett-
verket (og slik ikke kan motta meldingen
din med en gang).

Svarbane

Denne funksjonen er avhengig av abonnementet.

Du kan kople alternativet Svarbane På
eller Av. Når den er På kan du overføre
nummeret til SMS-senteret sammen
med meldingen. Mottakeren kan så sva-

re ved å benytte ditt SMS-senter i stedet for sitt eget.
Dette påskynder overføringshastigheten.
Statusrapp.

Denne funksjonen er avhengig av abonnementet.

Informerer deg via SMS om at din SMS
er blitt mottatt eller ikke. denne funksjo-
nen kan koples På og Av. 

Autol. meld. 
Du kan velge funksjonen automatisk
lagring av meldinger som er sendt til me-
nyen Arkiv På  eller Av.

SMS Arkiv
Du kan 
du har la
dinger på
idet du a

(se ovenfor) eller men
trykker to ganger,o

Hvis det ikke er inklud
må du abonnere E-pos
fra en datamaskin) og f
fra din tjenesteleverand
rametere fra din tjenes
må taste dem inn slik 
skrevet nedenfor.
Hvis det er inkludert i 
te inn brukernavn, pas
tilfeller kan din operat
leverandør.

Telefonen din kan være
er de fleste parametere
endre dem (unntatt for 
adresse hvor det er opp

Gyldig per.

Svarbane

Statusrapp.

Autol. meld.

E-post

SMS-arkiv
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dette alternativet er det nødvendig at
for GSM og GPRS er konfigurert.

r
 denne menyen kan du taste inn el-
ndre GPRS innstillingene som du
fått fra din operatør, nemlig: APN,
ernavn og Passord. Alle innstillinger
som du har fått dem fra operatøren.

er forbindelser skyldes hovedsaklig
tere: Før første gangs bør du ta
peratør for å få de nødvendige GPRS

 denne menyen kan du taste inn el-
ndre GMS innstillingene som du har
fra din operatør, nemlig: Tlf.nr.,
-frakobling, Brukernavn og Passord.
 definert.
n du taste inn telefonnummeret le-
ternet  Service Provider) og nødven-
ppretting av forbindelser.

for å velge:
r å taste inn et ISDN ISP nummer,
Meldinger

For inntasting av tekst og sifre inkludert spesialtegn
som @ eller %, se tegntabell side 26.

Innstillinger
Nettverktilgang
Med denne menyen kan du konfigurere telefonen og
opprette forbindelsen til nettverket, enten via GSM el-
ler GPRS for så å opprette en forbindelse til den respek-
tive serveren som du kan sende og motta E-post med.

Alle alternativer som er beskrevet nedenfor er avhengig
av operatøren og/eller abonnementet.

1. Trykk,, velg Meldinger > E-post > E-Mail 1 >
Innstillinger og trykk,.

2. Velg Nettverktilgang og trykk,.
Nettverk

Med denne menyen kan du velge type
nettverk som du benytter når du oppret-
ter en forbindelse.

GSM eller GPRS: Mobiltelefonen din vil for E-post-for-
bindelser bare benytte GSM eller GPRS.
GPRS først: Din mobiltelefon vil først forsøke å oppret-
te forbindelse til GPRS nettverket, så til GSM nettver-
ket hvis GPRS nettverket ikke er tilgjengelig.

For å kunne velge 
både innstillinger 

GPRS innstillinge
Med
ler e
har 
Bruk

må tastes inn slik 

Feilmeldinger und
ukorrekte parame
kontakt med din o
parameterne.

GMS innstillinger
Med
ler e
fått 
Auto

Tast dem inn som
Tlf.nr.: Hermed ka
vert av din ISP (In
dig for o
Trykk+eller-
- ISDN nummer fo

ELLER

Nettverk

GPRS-innst.

GSM-innst.



Meldinger

 kan taste inn IP- eller DNS-
3-serveren som benyttes for å

 kan taste inn IP- eller DNS-
P-serveren som benyttes for å

 nettverket! Når du oppretter en e-
 og din telefonoperatør ikke samti-

ør, ta kontakt med din operatør for
TP-serveren og tast den inn i dette

Brukernavn, Passord og E-post-
itt abonnement. Tast dem inn

n du gi tilgjengelige e-post kon-

forhåndsinnstilt med navnet til op-
let kan navnet ikke endres.

eldinger > E-post > E-Mail 1 >
onavn og trykk,.
avnet i det viste redigeringsvin-
.
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- Analogt nummer for å taste inn et analogt nummer,
trykk så,.

Ta kontakt med din ISP for å få vite hvilken type num-
mer du skal velge.

Auto-frakobling: Du kan velge et inaktivitetstidsrom, et-
ter dets utløp koples telefonen automatisk fra nettet
(hvis en forbindelse har vært opprettet)
Trykk+eller-for å velge en verdi fra 3 til 10
min. og trykk, for å bekrefte.

Ved manglende utveksling med nettverket (forbindelse,
sender en E-post, frakobling) defineres inaktivitetstids-
rommet som medfører automatisk frakobling.

Du fikk Brukernavn og Passord når du tegnet abonne-
mentet. Tast dem inn som definert.
E-postserver-tilgang
Menyene som er beskrevet i dette avsnittet er funk-
sjonsinnstillinger som mobiltelefonen trenger for å
opprette forbindelse til e-post-serveren til din Internet
Service Provider (ISP). De fleste parametere får du fra
din tjenesteleverandør og må tastes inn som gitt.
1. Trykk,, velg Meldinger > E-post > E-Mail 1 >

Innstillinger og trykk,.
2. Velg E-post-server og trykk,. Feltene som skal

fylles ut er følgende: POP3-adresse, SMTP-adresse,
Passord og E-postadresse.

• POP3-adresse: Du
adressen til POP
motta E-post.

• SMTP-adresse: Du
adressen til SMT
sende E-post.

ADVARSEL! Avhengig av
post-forbindelse via GPRS
dig er din e-post leverand
å få korrekt adresse til SM
feltet. 

I noen tilfeller får du 
adresse når du tegner d
som definert.
Kontonavn
Med denne menyen ka
toer et nytt navn.

En e-post konto kan være 
eratøren din. I dette tilfel

1. Trykk,, velg M
Innstillinger > Kont

2. Legg til det nye n
duet og trykk,
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 vedleggene vises med den respektive

 mottakere
elg Meldinger > E-post, så E-Mail 1
avhengig av den du vil bruke. Velg
 trykk,.

å velge Legg t mottaker og trykk,
g til listen.

vn «På SIM-kortet» kan du ikke vel-
 men det vises et redigeringsvindu
en inn. Se “Navn” side 27 for infor-
 Navn.

 listen og trykk , for å legge det
eliste eller trykk c for å avbryte
e til den forrige undermenyen.

tilbake ved listen Adresser, trykk
-postadressen eller Fjern den fra
elg Legg t mottaker, trykk , for
frem Navn og legg de nye navnene
n.
 til 4 for å legge til så mange motta-
r.
te og trykk ,. Tast så inn emnet
t (du kan la dette feltet være tomt)
.

Meldinger

Avansert
Menyene som er beskrevet i dette avsnittet er utvidete
innstillinger som er blitt konfigurert på forhånd og
som du ikke må endre.

Hvis felter i disse menyer er tomme eller hvis du har
problemer med forbindelsen, ta kontakt med din ISP.

Port POP3: Du kan taste inn POP3-port nummeret
som benyttes for å motta E-post.
Port SMTP: Du kan taste inn SMTP-port nummeret
som benyttes for å sende E-post.
DNS-adresse: Du kan taste inn DNS-adressen til det
eksterne datanettverket som du vil opprette forbindelse
til.
Autentifis.: Du kan aktivere/deaktivere autentifiserings-
prosessen  med SMTP-serveren.

I de fleste europeiske land må denne menyen være ko-
plet Av: Din E-post sendes IKKE hvis den er koplet På.
Ta kontakt med din leverandør for fullstendig infor-
masjon.

Skrive og sende en E-post
Med menyen Send post kan du sende e-
post til en eller flere mottakere samtidig
som inneholder et vedlegg som et jpeg
bilde. Når de er tatt imot kan meldinge-

ne viderekoples og
programvaren.
Til en eller flere
1. Trykk,, v

eller E-Mail 2 
Send E-post og

2. Flytt-for 
for å få tilgan

Hvis du velger Na
ge E-postadresser,
hvor du kan taste d
masjon om valg av

3. Velg et navn i
til din adress
og vend tilbak

4. Når du er 
,Endre E
listen, eller v
igjen å hente 
til adresseliste

5. Gjenta trinn 2
kere du ønske

6. Velg Valider lis
for din E-pos
og trykk,

Send post



Meldinger

st. du har foretatt (se “Vent.
 ta imot samtaler under en E-
e tilfelle og hvis du tar imot den
n, kopler telefonen din til sam-
n E-post er lukket; når du legger
ake til hvilemodusen.

 til 7 som beskrevet ovenfor.
er Legg til grafikk  og trykk,.
es en liste som viser deg tilgjen-
P, GIF, AMR eller MIDI filer.
g/eller lyd  og trykk,.

n JPEG fil på en gang. Hvis du
-post før du sender din E-post,
dert vedlegg) slettet uten at den

ller Send og trykk , for å

post
 tas imot på en server som du
ette forbindelse til for å kunne
m E-posten på din telefon (no-
eg en SMS når du mottar ny e-
te ned toppteksten fra serveren
den henholdsvise E-post.
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7. Tast i det neste vinduet inn teksten for din E-post
(du kan la dette feltet være tomt). Trykk , når
du er klar for å sende din E-post.

For å lære hvordan du taster inn tekst, se “Inntasting
av tekst og sifre” side 25. Hvis du forlater menyen Send
E-post før du sender din E-post, slettes innholdet uten
at det lagres.

8. Velg Endre post og trykk,hvis du vil endre
innholdet av din E-post. Dermed vender du til-
bake til trinn 2: Følg instruksjonene der for å
komplettere listen med mottakrer og send din E-
post.

9. Velg Send og trykk,for å sende din E-post.
Din mobiltelefon kopler til Internett-serveren,
sender din E-post til navnene som er oppført i
adresselisten og bryter så forbindelsen.

Du kan avbryte denne operasjonen idet du trykker tast
c og holder den inntrykt. Din mobiltelefon bryter
forbindelsen til serveren, forlater menyen E-post og
vender tilbake til hvilemodusen. Forbindelsen avbrytes
også hver gang du henter frem menyen Innstillinger mens
en forbindelse er opprettet. I dette tilfelle går din E-post
tapt.

Avhengig av samt.inn
samt.” side 76) kan du
post-forbindelse. I dett
innkommende samtale
taledisplayet og menye
på vender telefonen tilb
Med lyd eller bilde
1. Gjenta trinnene 1

Velg Legg til lyd  ell
2. I begge tilfeller vis

gelige JPEG, BM
Velg ønsket bilde o

Du kan bare vedlegge e
forlater menyen Send E
er dens innhold (inklu
først er lagret .

3. Velg Endre post e
bekrefte.

Ta imot og lese E-
E-posten
må oppr
hente fre

en operatører sender d
post). Du må først las
før du kan hente frem 

Åpne innboks
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legg vises automatisk i displayet de-

pptekst
st, trykk,, velg Detaljer og
 til for å se adressen til avsenderen,
en ble sendt, emnet og vedleggenes
innes. Følgende statussymboler kan
til hver topptekst:

t
 ganske enkelt en av de hentede e-
 topptekster og trykk,. Hente e-
 Velg så Hente E-post og trykk,
ost. Gjenta disse trinnene for hver e-
den valgte toppteksten. 

e,for å få tilgang til karusellen
elge Hente E-post fra de tilgjengelige
s E-posten er for stor (over 50 KB),
lastingen avbrytes.

-posten kan lastes ned.

-posten er for stor, den kan ikke las-
s ned.

-posten er merket for å slettes (se
de 57).
Meldinger

Forbindelse til server
Opprette forbindelse
1. Trykk , og velg Meldinger > E-post, så E-Mail 1

eller E-Mail 2 avhengig av den du vil bruke. Velg
Åpne postkasse og trykk ,.

For Postkasse 1 og Postkasse 2 finnes de samme funk-
sjoner og alternativer. Hvis du konfigurerer dem for-
skjellig kan du ha to forskjellige E-postadresser for
telefonen din.

2. Mobiltelefonen oppretter automatisk forbindelse
til e-post serveren og laster ned E-post topptek-
sten. Hvis du ikke har fått noe E-post vises Tom
Liste på skjermen. Ellers vises E-post topptekstene
i form av en liste.

3. Det totale antall E-post som du har mottatt og
som finnes på serveren vises oppe på displayet
samt antall sider som er nødvendig for å vise all
topptekst.

4. Din mobiltelefon henter frem fem e-post topp-
tekster på en gang. Hvis Neste (henholdsvis For-
rige) vises på slutten (henholdsvis begynnelsen) av
listen, finnes flere topptekster: Velg et av de til-
gjengelige alternativer og trykk,for å hente
dem frem. 

En E-post uten ved
taljer.

Informasjon om to
Velg en topptek
trykk,en gang
dato og tid når d
størrrelse hvis de f
vises med hensyn 

Laste ned E-pos
Velg
post
post

for å laste ned E-p
post som tilsvarer 

Du kan også trykk
med topptekst og v
alternativene. Hvi
avvises den og ned

[Intet symbol] E

E
te

E
si

Hente E-post



Meldinger

Hente og lagre vedlegg

de før du kan vise det i menyen
lbum” side 69 for flere detaljer.
 minne for å lagre det nye bilde,

ner (navn, hendelse eller bilde)
agre det nye bilde.

ke imot et bilde hvis det er for
har det riktige filformat. Når du
st, gå frem på følgende måte for
:
et må lagres i JPEG-, BMP-

efilen bør ikke overskride 50

relsen er 128 x 128 pixel slik at
rekt. Vi anbefaler å bruke en
vare for redigering av bilder for
en du ønsker.

ed maksimal 10 tegn. Du kan
delse som f.eks. «.jpg».

er vedlagt et bilde i JPEG-,
F-format. Velg det vedlagte
 trykk,to ganger for å lagre
telefon (du kan gi det et nytt
sker det).
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Hvis E-posten som du har mottatt, inneholder
vedlegge (JPEG bilde, tekstfiler eller en annen Epost),
merkes den med et spesielt symbol:

Du må ha lagret et bil
Bildealbum. Se “Bildea
Hvis det ikke finnes nok
må du slette andre em
for å skape plass for å l

Din mobiltelefon tar ik
stort eller hvis det ikke 
mottar et bilde via e-po
å få optimale resultater
• Det mottatte bild

eller GIP-format.
• Størrelsen av bild

KB.
• Den optimale stør

det kan vises kor
standard program
å lage bildestørrels

• Benytt et filnavn m
da legge til en utvi

Inneholder detaljene til E-post-toppteksten
(dato og tid, avsenderens E-postadresse, etc.),
trykk,for å vise disse detaljene på skjermen.

Teksten til E-posten selv kan vises som vedlegg,
trykk,for å lese den. I dette tilfelle finnes
ikke noen utvidete alternativer: Du kan lese
den, men verken lagre eller viderekople.

E-posten er vedlagt en tekstfil (kun tekst, «txt»
format), trykk , for å lese den. I dette tilfelle
finnes heller ikke noen utvidete alternativer. 

Anvendelsen som er nødvendig for åpne dette
vedlegget er ikke tilgjengelig på telefonen eller
E-posten er for stor for å laste den opp.

En annen E-post er vedlagt den ene som du har
mottatt (det kan vedlegges opptil fem E-poster
etter hverandre ). For en vedlagt melding finnes
intet utvidet alternativ: Den kan leses men ver-
ken lagres eller viderekoples.

Denne E-post 
BMP- eller GI
bildet i listen og
det i din mobil
navn hvis du øn
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rkeringen av E-post som skal slettes,
ivet igjen.

ter menyen E-post, vil du bli spurt
bekrefte slettingen av utvalgt(e)
E-post-serveren. Trykk,for å

for å avbryte (i dette tilfelle for-
de E-poster i listen og er ikke lenger
lettes).
st

sten til E-posten du vil svare på,
 å hente frem menyen alternativer,
g trykk,.

vsenderen som du kan endre (se “Til
mottakere” side 53) legges automa-
se-listen. Velg Valider liste og trykk

ytt bilde som inneholder emnet av
 E-post med Re foran: Som betyr
)». Trykk,.
ten for din post, trykk så,for å
g Send og trykk,for å sende det.
-post

en E-post til en annen mottaker må
astet den (se “Laste ned E-post”
Meldinger

Legge en E-postadresse til Navn

For å kunne legge til en E-postadresse må du ha valgt
Navn integrert i telefonen; denne menyfunksjonen vises
IKKE hvis du har valgt SIM-Navn. 

Du kan legge avsenderens E-postadresse
til Navn, selv hvis du ikke har lastet ned
denne E-post (det er tilstrekkelig bare å
hente toppteksten for å hente frem E-
postadressen).

1. Velg en e-post topptekst, trykk så,for å hente
frem karusellens alternativer.

2. Velg Legg til navn og trykk,. Velg så:
• <Ny> for å føre inn et nytt navn, tast inn

fornavn og etternavn og legg så til den tilknyt-
tede E-postadressen, eller

• et navn i listen og trykk,for å legge E-post-
adressen til dette navnkortet. Hvis det allerede
inneholder en E-postadresse blir du oppfordret
til å trykke , for å erstatte den.

Slett E-post
1. Velg E-posten som skal slettes og trykk,for å

hente frem alternativene.
2. Velg Slett og trykk,for å bekrefte og merke E-

posten som skal slettes. Et lite symbol gjør det
mulig å få øye på toppteksten(e) fra listen tilsva-
rende E-post(er) som skal slettes.

For å oppheve ma
velg dette alternat

3. Når du forla
om du vil 
emne(r) fra 
bekrefte eller,
blir de merke
merket for å s

Svare på en E-po
1. Velg topptek

trykk,for
velg så Svare o

2. Adressen til a
en eller flere 
tisk til Adres
,.

3. Det vises et n
den mottatte
«Svare (Reply

4. Tast inn teks
sende det: Vel

Viderekople en E
For å viderekople 
du først ha nedl

Legg til navn



Meldinger

den du har fått fra operatøren,
e et navn. Hvis du velger en ek-
, kan du endre eller slette den.
orskjellige typer inn i listen. For
svarer de forskjellige typene, ta
tør.

velge type meldinger som du
vil skal vises permanent i
usen. For denne spesielle

ng av meldingen må du taste
de Koden og i menyen Emne.

 Øyebl. Melding På eller Av. Når
rt melding (SMS) som du mot-
odusen.
den og svar raskt ved å trykke
or å hente frem redigeringsvin-
ldingen din. Telefonen vil auto-
l hvilemodusen.

en SMS mens du nettopp leser
 ut av den første eller for å besva-
vil da vise den andre meldingen.
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side 55). Hent frem alternativet Viderekople til og gå
frem som beskrevet ovenfor i “Svare på en E-post”.

I begge tilfeller (svare på en E-post eller viderekople
den) vil forbindelsen av telefonen din til serveren
avbrytes når du har nådd inaktivitetstiden som du har
stilt inn i menyen  Auto-frakobling (se “Nettverk”
side 51). Når du sender E-posten, opprettes
forbindelsen til serveren igjen.

Funksjonen SMS infomeldinger er avhengig av nett-
verket.

Du kan Aktivere eller Deaktivere motta-
ket av SMS infomeldinger som regel-
messig overføres til alle abonnenter på
nettverket.

Motta
Dermed kan du velge mottaket av info-
meldinger På eller Av. Når det er På må
du definere et eller flere emner som be-
skrevet nedenfor.

Emne
Hermed kan du definere type meldinger
du vil motta. For å definereen ny type,

velg <Ny>, tast inn ko
og, hvis ønsket tilknytt
sisterende type i listen
Du kan føre opptil 15 f
å oppnå koden som til
kontakt med din opera
Område Koder

Du kan 
gjerne 
hvilemod
behandli

inn typen både i Områ

Hermed kan du kople
den er På, vises hver ko
tar automatisk i hvilem
Bla nedover for å lese 
,to ganger: Først f
duet, så for å sende me
matisk vende tilbake ti

Hvis du mottar en ann
en, trykk c for å gå
re den. Mobiltelefonen 

Infomelding

Mta kringk.

Motta

Emne

Øyebl. Melding

Område Kode
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nde meldingen bare til denne perso-
er liste og trykk,.

ende til flere personer, velg Sett inn
for å hente frem Navn igjen og

 til adresselisten (opptil 20 navn).
ange mottakere du ønsker, så velg
 trykk,.

 emnene og trykke,for å Redigere
r telefonnummeret eller Fjern det fra

gen
e av displayet finnes 5 symboler som
il et Bilde, legge til Tekst, legge til en
eldingen med eller hente frem
nativer. Flytt+eller-for å gå
r neste symbol.
 å hente frem listen Bildealbum, velg
kk,for å legge det til din MMS.
ises det første vinduet av meldingen
 det valgte bilde som hvis nødvendig
tørrelsen for å tilpasse det displayet.

isningen av bildet når MMS skrives
5 pixel, er den maksimale størrelsen
 sende (B)640 x H640 pixel.
 bildet er, jo lengre vil det ta å sende
Meldinger

Med mobiltelefonen kan du sende og
motta MMS (multimedia messages),
som inneholder tekster, bilder og lyder
inkludert musikkmiks som du har laget

med BeDJ eller memos som du har spilt inn.
En multimedia-melding kan være laget av en side (in-
kludert tekst, lyd og bilde) eller av flere: I dette tilfelle
spilles meldingen som animert fremvisning, likegyldig
om du har sendt den til en E-postadresse eller til en an-
nen mobiltelefon.

Skrive en MMS
Velge adressene
1. Trykk m i hvilemodusen.
2. Velg Ny MMS og trykk,.
3. Velg et navn i listen og trykk,for å legge det

til adresselisten, ELLER
Velg <Ny> og legg inn telefonnummeret eller E-
postadressen som du vil sende meldingen til. Så
trykk,.  

Du må ha valgt Navn i telefonboken  «I telefon» for å
hente frem en E-postadresse. Se “Navn” side 27 for in-
formasjon om valg av telefonlisten.

4. Hvis du vil se
nen, velg Valid
Hvis du vil s
navn, trykk,
legg nye navn

5. Legg til så m
Valider liste og

Du kan velge et av
E-postadressen elle
listen.

Utforme meldin
1. På venstre sid

du kan legge t
Lyd, Send m
menyen Alter
til forrige elle

2. Trykk,for
et bilde og try
På displayet v
din som viser
kan endres i s

Selv om forhåndsv
er (B)105 x (H)5
for et bilde du kan
Advarsel! Jo større

MMS

MMS



Meldinger

Hente frem alternativer
symbolet Alternativer og trykk
tiver er tilgjengelige:
age en ny side og legge den til
merte fremvisning.

n også trykke>når den siste
i meldingen du utformer er

rt du har laget flere sider,
eller>for å bla gjennom

lette valgt side.

lternativet er bare tilgjengelig
t finnes mer enn en side i mel-
.

lytte til neste eller forrige side.

endre verdien for tidsrommet
 visninger som du har stilt inn

nger > Innstilling anvendelser (se
) og for å stille inn en forsinkel-
om hver side.
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det.
Et bilde som er copyrightbeskyttet kan ikke sendes. Velg
Intet hvis du ikke vil sette inn et bilde.

3. Symbolet Tekst er valgt automatisk: Trykk,for
å hente frem tekstredigeringsvinduet, tast inn tek-
sten for meldingen (se “Inntasting av tekst og
sifre” side 25 for hjelp).

4. Så velges symbolet Lyd: Trykk,for å hente
frem listen Lydalbum, velg en lyd og trykk,for
å legge den til din MMS.

Lyder kan bli en av filene som er tilgjengelige i Albumet
eller en lydmemo som du har spilt inn da du skrev
MMS: Velg i dette tilfelle <Ta opp>, så <Ny> og følg
fremgangsmåten som vises på displayet. Du kan ikke
vedlegge et eksisterende talememo eller en FM-avspil-
ling.
Symbolet av emnet du har lagt til (bilde eller lyd) skif-
ter farge for å vise at det er satt inn.

5. Trykk,for å sende meldingen eller flytt-
for å hente frem alternativene.

Hvis du forlater menyen MMS og ikke har skrevet mel-
dingen ferdig, lagres den automatisk i menyen Utkast
(se nedenfor).

Flytt-for å gå til 
,. Følgende alterna
Legg til side For å l

din ani

Du ka
siden 
valgt.

Så sna
flytt<
sidene.

Slett side For å s

Dette a
hvis de
dingen

Neste side
Forrige side

For å f

Tidsrom mel-
lom visninger

For å 
mellom
Innstilli
side 65
se mell
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er, emne) rulles automatisk horison-
gt.

ng
nfor kan du enten:
elding så snart den er ferdig: Velg
trykk,.
m Utkast for å komplettere den og
nere: Velg for å sende meldingen i
end MMS og trykk,. Så snart den
MS fjernet fra listen med utkast. 

 et utkast slår feil, flyttes meldingen
 og identifiseres som Ikke sendt. 

en fra menyen Utboks og send den:
gen for å sende den fra denne
 Send igjen MMS og trykk,. Så
sendt merkes MMS i listen som en
.

ne, velg meldingen som skal sendes i
pen. Velg i alle tilfeller Send MMS og
mdriftsindikatoren viser deg

Trykk c for å avbryte sendingen
Meldinger

Når du blar gjennom listen viser spesielle symboler ty-
pen av den valgte meldingen (lest MMS, leveringsrap-
port, symbolmal etc.). Informasjonen om meldingen

(avsender, mottak
talt når den er val

Sende din meldi
Som beskrevet ove
• Sende din m

Send MMS og 
• Lagre den so

sende den se
Utkast, velg S
er sendt, er M

Hvis sendingen av
til menyen Utboks

• Velg melding
Velg meldin
menyen, velg
snart den er 
sendt melding

I de to siste tilfelle
den respektive map
trykk,: Fre
sendingsforløpet. 
av meldingen din.

Lagre MMS 
som  utkast

For å lagre meldingen din som et ut-
kast som du kan redigere, komplettere
og sende senere. MMS som er lagret
som utkast er lagret i MMS > Utkast (se
“Administrere mapper” side 63).

Meldinger som er lagret som utkast må
ha et emne.

Lagre som
symbolmal

For å lagre meldingen som symbolmal
som du kan benytte som basis for an-
dre MMS (f.eks. type melding «Gra-
tulerer med dagen»). MMS som er
lagret som symbolmal er listet opp i
MMS > Symbolmal (se “Administrere
mapper” side 63 nedenfor).

Forhåndsvis-
ning MMS

For forhåndsvisning av den animerte
fremstillingen som du har laget fra før-
ste til siste side inkludert lyder og bil-
der.

Legge til emne For å redigere og endre eller taste inn
emnet for meldingen.



Meldinger

 minnet ved å slette data (bilde,
status” side 70.

vsender har spurt deg om funk-
, vil en melding oppfordre deg
r å sende den eller til å trykke
r deg for å sende rapporten.
r lastet ned, velg den i listen

 for å spille den av.

koples avspillingsmodus fra
ell. I manuell modus: Trykk
e forrige eller neste side.

gg
MS som beskrevet i forrige av-
lgende Alternativer for avspilling:
 tilbake til automatisk modus:
 spilles da av som en
ende animert fremvisning.

flytte til neste eller forrige side.
n også trykke<eller>når
er MMS i manuell modus.

emnet er ikke tilgjengelig når
r valgt siste (eller første) side.

 spole MMS tilbake til første
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Motta en MMS
Laste ned og åpne en MMS
Når du mottar en MMS, vises en varselmelding på dis-
playet for å informere deg.
1. Hvis du har aktivert Automatiske fremhentings-

modus (se side 64), lastes meldingen automatisk
ned og plasseres i Innboksen. Velg den i listen
Innboks og trykk>for å åpne den.

2. Hvis Manuell modus er aktivert:
• Trykk c for å vende tilbake til hvilemodus

og for å lagre opplysningen i Innboksen, ELLER
• Trykk,for å vise detaljer til opplysningen,

velg så Last ned og trykk,for å laste ned
selve meldingen. Som ved sending kan du med
fremdriftsindikatoren følge funksjonen Last
ned.

Opplysningen er ikke selve MMS, men et informa-
sjonsvindu hvor det samles detaljer om avsenderens
identitet, dato og tid for mottak, emne etc. SLETT
IKKE OPPLYSNINGENE FØR DU HAR HENTET
FREM MELDINGEN, ellers kan du ikke hente den
lenger.
Både i automatisk og i manuell modus vil en melding
informere deg dersom en MMS du vil laste ned er større
enn det tilgjengelige minnet i telefonen din. I dette til-

felle må du lage plass i
lyder etc.). Se  “Minne

• Hvis meldingens a
sjonen Les rapport
til å trykke,fo
c når du vegre

3. Så snart MMS e
Innboks og trykk >

Ved å trykke<eller>
automatisk til manu
<eller>for å vis

Hente og lagre vedle
Når du spiller av en M
snitt, trykk , for fø
Spille av
melding

Kople
MMS
fortløp

Neste (eller
forrige) side

For å 
Du ka
du vis

Dette 
du ha

Spole tilbake For å
side.
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 har sendt kan bare sendes fra map-
tboks. Du kan IKKE gjenopprette et
ding, opplysning eller rapport) som
kk  c  for å avbryte slettingen.

opp meldinger du har Sendt eller
men ennå Ikke sendt (f.eks. hvis du
brutt forsendelsen ved å trykke tast
.
kan Åpne, Slett eller vise Detaljer for
disse meldinger.
egg kan en MMS som ennå ikke er
t også  Sendes igjen  tilnoen og du
Viderekopl en MMS som allerede er
t.

opp alle meldinger som er lagret
ymbolmal etter at de er opprettet.
n Åpne, Rediger og Slett symbolmal.

opp alle meldinger som er lagret
utkast etter at de er laget eller
atisk er lagret hvis du har forlatt
n MMS før du har lagret eller sendt
gen.
n Åpne, Rediger, Send og Slett ut-
Meldinger

Administrere mapper
Med menyen MMS kan du administrere meldingene i
4 forskjellige mapper. Standard (aktiv) mappe er den
siste du har valgt. For å endre den aktive mappen, trykk
c for å vende tilbake til hovedmenyen MMS, og
velg ønsket mappe:

Meldinger som du
pen Utkast eller U
emne (verken mel
du har slettet. Try

Skille fra bilde For å skille bildet fra aktuell side og
lagre det i Bildealbum.

Skille fra lyd For å skille lyden fra aktuell side og
lagre det i Lydalbum.

Inboks Lister opp alle Opplysninger, Status- og Les
rapporter, Leste og Uleste MMS.
- Du kan Les eller Slett opplysninger og

rapporter.
- Du kan Åpne, Viderekopl eller Svare på

en MMS, vise Detaljene  eller Slett den.

Opplysninger slettes automatisk så snart du
har mottatt hele MMS. Slett IKKE opplys-
ningene før du har hentet meldingen, ellers
kan du ikke hente den lenger.

Utboks Lister 
skapt 
har av
c)
- Du 

alle 
- I till

send
kan 
send

Symbol-
mal

Lister 
som s
Du ka

Utkast Lister 
som 
autom
menye
meldin
Du ka
kast.



Meldinger

rst, må du både ha konfigurert
og GPRS (se “Tilgangsinnstillin-

 eller endre MMS-adressen til
e telefonen med.

 endre IP-adressen til serverens

 endre Port-nummeret til serve-

 fra din operatør vedrørende de
g taste dem inn akkurat slik de

MMS som du mottar er
 lastet ned fra serveren og
nboksen uten at du må opprette
else. Velg meldingen du har
nboksen og trykk>.

dusen er deaktivert når du er i
64

Innstillinger

Telefonen din kan være forhåndsinnstilt for direkte til-
gang til tjenester som tilbys. Hvis ikke må du fra din
operatør ha mottatt tilgangsparametere som beskrives i
dette avsnittet og som du må taste inn som de er oppgitt.
Hos noen operatører kan tilgangsparametere stilles inn
«over lufta». Ta direkte kontakt med din operatør.

Nettverk
Her kan du velge en dataprofil fra en av dem som du
har stilt inn (se “Tilgangsinnstillinger” side 43 for
komplett informasjon om hvordan du konfigurerer el-
ler endrer en dataprofil). Denne profilen og de tilsva-
rende parameterne benyttes så for forbindelser.
Bærer
Med denne menyen kan du velge type nettverk som be-
nyttes når det opprettes en forbindelse. 

Hvis du velger GPRS fø
innstillingene for GSM 
ger” side 43).

MMS-senter
Her kan du hente frem
serveren du vil forbind
Gateway-adresse
Her kan du hente eller
gateway.
Gateway-port
Her kan du hente eller
rens gateway.

Du må få informasjon
tre punktene ovenfor o
er oppgitt.

Programinnst.
Fremhentingsmodus

GSM Din mobiltelefon benytter bare
GSM-nettverket for forbindelser.

GPRS Din mobiltelefon benytter bare
GPRS-nettverket for forbindelser.

GPRS først Din mobiltelefon vil først forsøke å
opprette forbindelse til GPRS-nett-
verket, så til GSM-nettverket hvis
GPRS-nettverket ikke er tilgjengelig.

Automa-
tisk
(standard
modus)

Hver ny 
automatisk
plassert i In
en forbind
mottatt i In

Denne mo
utlandet.
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g
kan koples På eller Av, og du kan der-
gre meldingene som er sendt fra me-
inger som er lagret vises da i under-

hvor lenge meldingen skal lagres på
 til 1 uke (maksimum). Dette er nyt-
 ikke er tilgjengelig på nettverket (og
a meldingen din med en gang).

isninger
tidsrommet mellom hver visning av
 din MMS, fra 1 sek. til 60 sek..
Meldinger

Statusrapport
Dette alternativet kan koples På eller Av og informerer
deg (via en SMS) om din MMS ble mottatt eller avvist.
Leveringsrapporten viser avsenderens identitet, dato og
tid for mottaket, emnet for MMS og leveringsstatusen.

Les rapport
Dette alternativet kan koples På eller Av og informerer
deg (via en SMS) når statusen av MMS du har sendt
har endret seg, f.eks. om den ble lest eller slettet uten at
den er blitt lest. 

Automatisk lagrin
Dette alternativet 
med automatisk la
nyen Utboks. Meld
menyen Utboks.

Gyldighetsperiode
Her kan du velge 
serveren, fra 1 time
tig når mottakeren
slik ikke kan mott

Tidsrom mellom v
Her kan du velge 
de enkelte sidene i

Manuell Meldinger lagres på MMS-serveren til du
oppretter forbindelsen manuelt for å hen-
te dem:
1. Trykk,for å hente frem Innbok-

sen. 
2. Velg opplysningen som tilsvarer mel-

dingen og trykk,.
3. Velg Les og trykk,.
4. Når det vises Detaljer av meldingen,

trykk,for å opprette forbindelsen
og laste den ned.

5. Så snart meldingen er i telefonen,
trykk,, velg Åpne melding og
trykk,.



Infrarød

DA fra mobiltelefonen din, må
om skal sendes: En undermeny
ori tilgang til alternativet Send;
e valgte data til det andre appa-

an du finne det
nmenyene
edia > Bildealbum

edia  > Lydalbum
irekte fra BeDJ når musikk mikses,

J” side 20).
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9 • Infrarød
Infrarødteknologien (også kalt IrDA) er integret i tele-
fonen din og gjør det mulig for deg å sende til eller
motta data fra andre apparater som er i samsvar med
IrDA via et trådløs lenke (f.eks. en annen mobiltelefon,
en PC eller PDA, en skriver etc.). Istedenfor å sende
meldingen, kan du bruke IrDA for å sende en lyd som
du nettopp har mikset til en venns mobiltelefon eller
for å motta bilder fra deres PDA. 

Filer som er copyrightbeskyttet kan ikke sendes. Når du
har forbindelse med en PC, forviss deg om at du har ak-
tivert dets infrarøde port.

Før du sender til eller mottar data fra et annet apparat,
må disse være korrekt posisjonert i forhold til mobil-
telefonen din. Forviss deg om at de respektive IrDA-
portene er vendt mot hverandre og har maksimalt
50 cm avstand fra hverandre (se diagram). Vær også
oppmerksom på at ting kan hindre IrDA-strålen.

Velge emne
For å sende data via Ir
du først velge emnet s
gir deg for hver kateg
trykk,for å sende d
ratet.

Posisjon av apparatene

Sende data

Data du
kan sende

Hvor k
i telefo

Bilder (MMP, 
GIF, JPEG)

Multim

Lyder (MIDI fil-
er og ringetyper

Multim
(eller d
se  “BeD
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 at det andre IrDA-apparatet sender
ndelsen vises meldinger på displayet
 følge prosessen.

avbrytes mottaket:
e forbundet med et annet apparat og
d før data kunne sendes,
nken er brutt,
t er for stor for at telefonen din kan

tasten c for å avbryte prosessen.

atte data
a fra et annet IrDA-apparat:

: Hvis du bekrefter valget ditt ved å
r telefonen tilbake til hvilemodus og
r mottatt er ikke lagret.

l menyen med alternativer, som du
 alternativer fra:

rer dataene i de respektive menyene
n-kort i Navn, Hendelse-kort i Kalen-
n etc.) og vender så tilbake til hvile-
usen.

felle navn-kort åpnes et display <Ny>
deg for å lagre den nye innføringen.
Infrarød

Sende det valgte emnet
Så snart telefonen finner et annet apparat med IrDA
som den kan kommunisere med, skjer forsendelsen au-
tomatisk. Meldinger vises på displayet slik at du kan
følge med prosessen.
Hvis telefonen finner flere apparater med IrDA, vises
en liste på displayet som du kan velge fra. Trykk ,
for å bekrefte og for å sende de valgte data.

I følgende tilfeller avbrytes forsendelsen:
- Telefonen kan ikke finne et annet apparat og tids-
sperren er nådd før data kunne sendes,
- den infrarøde lenken er brutt,
-  du har trykt på tasten c for å avbryte prosessen.

Aktivere IrDa
Trykk,for å motta data og velg
Infrarød > Motta og trykk,. Din
mobiltelefon er nå klar for å motta et

emne og venter på
det. Som ved forse
og du kan dermed

I følgende tilfeller 
- Telefonen er ikk
tidssperren er nåd
- den infrarøde le
- filen som er send
håndtere den
- du har trykt på 

Lagre de mott
Når du mottar dat
Trykk  c
Avbryte prosessen
trykke,, vende
dataene som du ha
Trykk ,
Gir deg tilgang ti
kan velge følgende

Data du
kan sende

Hvor kan du finne det
i telefonmenyene

Navn Navn  > Vise navnliste
(eller trykk - i hvilemodus).

Hendelser Spill og Anvendelser > Kalender > Hen-
delser

Motta data

Infrarød

Lagre Lag
(nav
dere
mod
I til
for 



Infrarød

jengelig på CD-ROM-en som
lefonen.

levert på CD-rom er ikke kom-
Macintosh datamaskiner. Den
 98 SE, ME, 2000 og XP.

oduler for Lotus Notes, Lotus
t Outlook er utformet for syn-
ilips mobiltelefon. For detaljert

ring og konfigurasjon, se etter i
ledningene.
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Benytte telefonen som modem
Du kan benytte mobiltelefonen sammen
med en PC eller en PDA f. eks. for å sur-
fe på internett eller sende telefaxer.

For fullt å kunne utnytte tjenester som er tilgjengelige
via IrDA (sende og motta SMS, e-post, og telefax, laste
bilder og MIDI-lyder oppover i telefonen, telefonliste
synkronisering, GPRS Wizard, etc.) må du installere
mobiltelefonprogramvare på din PC. Denne program-

vareanvendelsen er tilg
leveres sammen med te

Programvaren som er 
patibel med Apple® 
støtter bare Windows®

Spesielle programvarem
Organizer og Microsof
kronisering med din Ph
informsjon om installe
de respektive brukervei

Lagre Det benyttes standard filnavn og du kan
etter ønske gi hver av dem et nytt navn
via den tilhørende menyen (f.eks. Multi-
media > Lyder når du har lagret en ringe-
type som du ikke vil gi et nytt navn).

Vis Trykk c for å vende tilbake til dis-
playet.

Du må ha lagret dataene for å kunne
endre dem.

Hvis du har mottatt et bilde, vises det i
displayets størrelse.
Hvis du har mottatt lyd spilles den av
med en gang. Trykk c eller,for å
stoppe avspillingen eller flytt sidetastene
opp eller ned for å endre volumet.

Data
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 denne menyen kan du administrere
tte til lydene som er lagret i mobil-

onen, Slett dem, Endre deres navn og
 dem via IrDA.

 lyder som er copyrightbeskyttet. Ly-
dard melodier kan ikke slettes.

 en av de tilgjengelige undermeny-
du har lagret i telefonen din som

eller-for å gå til neste eller
nt noen sekunder til lyden spilles.
ente frem alternativene.
tt navn, velg i listen og trykk, to
tt navn og trykk,, før inn et navn

k,for å starte Demo-filmen.

å telefonen uten å ha satt inn SIM-
enyen tilgjengelig i første menynivå.

n

Multimedia

10 • Multimedia

For å lagre og vise JPEG-bilder korrekt, må de ha kor-
rekt størrelse og format. Sjekk “Hente og lagre vedlegg”
side 56 for komplett informasjon om dette emnet.

Med denne menyen kan du administrere
og vise bildene som er lagret i mobiltele-
fonen, Vis eller Slett dem, Endre deres
navn og Send dem via IrDA.

Når du henter frem en av de tilgjengelige undermeny-
ene, vises bildene du har lagret i telefonen din som
tekstliste. For å hente frem det grafiske displayet, velg
et bilde i listen og trykk>. Trykk så+eller-
for å gå til neste eller forrige bilde, eller<for å vende
tilbake til tekstlisten.
Når du gir filen et nytt navn, velg i listen og trykk ,
to ganger. Velg Gi nytt navn og trykk,, før inn et
navn og trykk,.

Bilder i mappen Standard bilder kan ikke slettes. Nye
bilder lagres i Egne bilder. Hvis det ikke finnes tilstrek-
kelig med plass for å lagre et nytt bilde, må du slette
noen andre bilder for å få plass i minnet. 

Med
og ly
telef
Send

Du kan ikke sende
der i mappen Stan

Når du henter frem
ene, vises lydene 
tekstliste. Trykk+
forrige lyd og ve
Trykk,for å h
For å gi filen et ny
ganger. Velg Gi ny
og trykk, .

Tryk

Hvis du har slått p
kortet, er denne m

Bildealbum

Bildealbum

Lydalbum

Demonstrasjo

Lydalbum

Demomodus



Multimedia

ltimedia > Talememo, trykk så
for å spille inn en ny lyd. Følg
layet og trykk,med en gang
an da Slett den eller Gi nytt navn.

tes som alarm eller ringesignal
ale, etc. Talememoer og FM-av-
 er lagret kan ikke sendes som

ne menyen kan du starte BeDJ:
(se “BeDJ” side 20 for detal-

ne menyen kan du starte FM
Trykk,(se “FM Radio”
r detaljer).

detelefonen for å kunne lytte til
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Med denne menyen kan du vise hvor
stor prosent av minnet som er tilgjenge-
lig i telefonen din. Telefonens kapasitet
deles mellom noen funksjoner: Bilder og

lydalbum, innspilte memoer og talekoder for talekom-
mandoer, meldinger du har lagret i telefonen, telefon-
liste og innføringer i organiseren, spill, etc.

Mobiltelefonen din er utstyrt med mange lyder og bil-
der. Du kan bare slette lyder eller Egne bilder eller
Egne melodier f.eks. for å skape plass i minnet for egne
lyder og bilder.

Trykk,for å sjekke minnetstatus. Displayet viser
deg hvor stor prosent av minnet som er ledig og telefo-
nens totale minne i KB. Trykk,igjen, og du får en
detaljert liste som viser hva hver funksjon bruker.

Hvis det vises «Liste full» mens du lagrer et nytt emne
eller skaper ledig plass i minnet, må du slette et emne
slik at du kan lage eller legge til et nytt.

Med denne menyen kan du spille inn en
lyd på maksimalt 1 min. og opptil 20
forskjellige lyder, avhengig av minnets
status.

Trykk,og velg Mu
,igjen. Velg <Ny> 
instruksjonene på disp
lyden spilles inn. Du k

Memoer kan da benyt
for innkommende samt
spillinger som allerede
MMS.

Med den
Trykk,
jer).

Med den
Radio: 
side 17 fo

Du må først kople til ho
radioen.

Minnestatus

Talememo

Minnestatus

Talememo

BeDJ

FM Radio

BeDJ

FM Radio
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a siffertastaturet. Kalkulatorens nøy-
2 desimaler og runder opp til nær-
ykk c for å korrigere numrene.

 inne for å sette komma. Trykk og
 ganger for å vende tilbake til hvile-

 denne menyen kan du stille inn
erklokken. Trykk,og velg Spill
anvendelser > Vekkerklokke, trykk

eller-for å aktivere den. Tast
tiden, trykk så ,og velg:
r alarmen på valgt tid på en valgt

rer alarmen på valgt tid hver dag i

iverer alarmen på valgt tid bare på

alarmsignalene: Alarmtonen, FM-
i eller et talememo (det siste spilles
elg ved behov et emne i listen og
krefte valget.

 ringe selv om du har slått av telefo-
gevolumet er satt på Av (se side 34).
 slå av alarmen. 
Spill og anvendelser

11 • Spill og anvendelser

Med menyen -> Euro kan du konvertere
en sum til Euro ved å taste inn beløpet og
trykke,.
Med menyen <- Euro kan du konvertere
en sum fra Euro ved å taste inn beløpet
og trykke,.

Valutaen som benyttes for konverteringen bestemmes
av landet hvor du er abonnent. Eurokonverteren kan
fås som abonnement og bare i land som har innført
Euro.

Med denne menyen kan følgende funk-
sjoner utføres:

Tast inn sifrene vi
aktighet er inntil 
meste desimal. Tr
Trykk og hold 0
hold c inne to
modus.

Med
vekk
og 
så+
inn 

- En gang aktivere
dag,

- Hver dag aktive
uken,

- På ukedager akt
ukedager.

Velg så ett av 
radioen, en melod
bare en gang). V
trykk,for å be

Vekkerklokken vil
nen og selv om rin
Trykk en tast for å

Eurokonverter

Kalkulator

Addisjon Når du trykker*.
Subtraksjon Når du trykker*to ganger.
Multiplikasjon Når du trykker*tre ganger.
Divisjon Når du trykker*fire ganger.
Ligninger Når du trykker#.

-> Euro

Euro ->

Kalkulator

Vekkerklokke

Vekkerklokke
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for å stille inn alternativet
or denne hendelsen og trykk

 opp etter klokkeslettet de
 Fra hendelseslisten,

 for å vende tilbake til hvile-

til 5 for å føre inn flere hen-

nens kapasitet med andre funk-
um, lyd, etc.). Funksjonene er
randre: Jo flere hendelser du fø-
esto mindre navn, memoer eller
omvendt. Det totale antallet for
an lagre er 299. Hvis det vises
ndelse (eller navn) for å kunne
ekke  tilgjengelig minne i telefo-
  Multimedia > Minnestatus.

ører inn en hendelse, er ikke alle
lgjengelige, dette er laget slik at
å raskere å føre inn en ny hen-
r du endrer en hendelse blir de
engelige.
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Føre inn en ny hendelse
Med menyen Hendelser kan du føre inn
og lagre hendelser i organiseren. Hen-
delser kan være Møter, Ferier eller
Sjekkliste. Når Agenda-alarm er På (se

side 35) varsler en pipelyd deg når en hendelse skal
skje.
1. Velg  Kalender > Hendelser > <Ny> og trykk ,.
2. Velg type hendelse du vil føre inn (Ferie, Møte,

Sjekkliste) og trykk,.
3. Tast inn når hendelsen begynner og slutter og

trykk,, tast inn tekst som beskriver hendelsen
(f.eks. «Møte med Olsen») og trykk,.

4. Menyen stille inn Påminnelse minner deg på hen-
delser via alarmsignaler som utløses på valgt tid.
Flytt<eller>, still inn Påminnelse for denne
hendelsen og trykk,.

Denne menyen kan bare benyttes for hendelser som
Møte og Sjekkliste. Merk at påminnelsen er avhengig av
innstilt tid som vises på displayet. Den vil derfor bli
oppdatert når tidssonen skifter (se “Tid og dato”
side 44).

5. Flytt<eller>
Gjenta hendelse f
,.

6. Hendelsene listes
begynner og dato.
- trykk og hold c

modus,
- gjenta trinn 2 

delser.

Organiseren deler telefo
sjoner (Navn, bildealb
derfor avhengig av hve
rer inn i telefonlisten, d
bilder kan du lagre og 
hendelser + navn du k
«Liste full», slett en he
føre inn en ny. For å sj
nen, trykk , og velg

Endre en hendelse
Endre en hendelse

Når du f
feltene ti
det skal g
delse. Nå

andre alternativer tilgj

Kalender/Organiser

Kalender

Endre
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delser
kan også Slett tidligere hendelser ved
ge Slette tidligere på det første nivå i
yen organiser. I dette tilfellet, tast
start-dato (tidligere eller fremtidig)
hendelser skal slettes og trykk,to
alle hendelser før denne dato.

ndelser stilt inn i din organiser, tast
om ligger flere år fram (f.eks. 3. de-
 er du sikker på at alle hendelser før

på en gang.

 Vis måned viser i displayet i det re-
or alle hendelser lagret i organiseren.
ser i displayet, gå frem på følgende

isning og trykk,.
 du har tastet inn valgt visning, flytt
for å vise forrige eller neste dag,

ed.
 å vise listen med tilsvarende hen-

r å føre inn en ny.
Spill og anvendelser

1. Hvis du vil endre en hendelse, velg hendelsen du
ønsker og trykk,.

2. Når telefonen viser detaljene til valgt hendelse,
trykk,, velg Endre og trykk,igjen.

Når du endrer en gjentatt hendelse endres samtidig alle
forekomster av denne hendelsen: Trykk i dette tilfel-
le, for å bekrefte.

3. Endre all informasjon du trenger som beskrevet
ovenfor.

Slette en hendelse
Slette en enkelt hendelse
Slett den hendelsen du ønsker og trykk,to ganger.
Velg så Slett og trykk,for å bekrefte.

Sletting av en gjentatt hendelse
• Ved å velge en tidligere forekomst av en hendelse:

Velg en tidligere forekomst av en hendelse og
trykk,. Når detaljene til hendelsen vises,
trykk,, velg så Slett og trykk,for å
bekrefte: Bare de tidligere forekomstene av den
valgte hendelsen slettes.

• Ved å velge en fremtidig forekomst: Velg en frem-
tidig forekomst av en hendelse og trykk,. Når
detaljene til hendelsen vises, trykk,, velg så
Slett og trykk,for å bekrefte: Alle forekomster
av den valgte hendelsen slettes.

Slette tidligere hen
Du 
å vel
men
inn 

hvor alle tidligere 
ganger for å slette 

For å slette alle he
inn en start-dato s
sember 2010). Slik
denne dato slettes 

Vise hendelser
Vis dag, Vis uke og
spektive formatet f
For å vise hendel
måte:
1. Velg ønsket v
2. Med en gang
<eller>
uke eller mån

3. Trykk,for
delser eller fo

Slett tidligere



Spill og anvendelser

Tidssone racketen mot venstre eller høyre.
kaste ballen mot venstre eller

 Trykk en av disse tastene for å
pillet.
a en pause i spillet; pausetiden er
set til 2 minutter, deretter av-
pausen og spillet er tapt.
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Selv om det er nødvendig å skifte tidsso-
nen hvis du reiser mye, vær oppmerksom
på at det vil påvirke alle påminnelser i or-
ganiseren: Alarmene for hendelsene opp-

dateres avhengig av tiden som vises på displayet (se
“Tid og dato” side 44).

Denne menyen kan være avhengig av abonnementet.
Slik kan symbol og innhold variere.

Med denne menyen kan du hente frem
“Brick“ spill. Målet med spillet er å øde-
legge mursteinene ved å treffe dem med
ballen.

Når du har ødelagt den siste mursteinen, når du neste
nivå. Bruk følgende taster:

"Brick" spill

Tidssone

"Brick" spill

4 og 6 Beveg 
* og # For å 

høyre.
starte s

0 For å t
begren
brytes 
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tivet kan du velge under hvilke(n)
du vil viderekople innkommende
rnativer er tilgjengelige: Hvis u/svar
rt samtalen), V/ikke tilgj. (nettverket
) eller V/opptatt (du snakker allerede
nementet ditt omfatter ikke alterna-
r eller du ha ikke aktivert det). Hvert
es inn separat.
en valgt Betinget eller Ubetinget, velg
ple anrop til talepostkassen din eller
nummer eller avbryte viderekopl.

 kan du vise status for alle viderekop-
 samtaler.

 denne menyen kan du taste inn
re til din talepostkasse (hvis ikke til-
gelig på SIM-kortet ditt).

 du taste inn to numre: Ett for å lytte
det andre for å viderekopl. Ta kon-
atør for mer informasjon om dette
Telefonfunksjoner

12 • Telefonfunksjoner

Med denne menyen kan du stille inn al-
ternativer for samtalen (viderekopl, ven-
ter, etc.)

Viderekopl
Her kan du lede innkommende samtaler
enten til postkassen eller til et nummer
(likegyldig om det er i Navn eller ikke) og
tilordne følgende funksjoner: Da-

tasamtaler, Talesamtale og Telefaxsamtaler.

Før du kan aktivere dette alternativet må du taste inn
nummeret til din talepostkasse (se “Postkasser”
side 75). Denne funksjonen er avhengig av abonne-
mentet og forskjellig fra overføring av samtalen som
finner sted når et/flere samtale(r) pågår.

Ubetinget
Alternativet ubetinget viderekopler alle innkommende
samtaler.

Advarsel! Når du velger dette alternativet får du ikke
noe anrop før du har deaktivert det igjen.

Betinget
Med dette alterna
omstendighet(er) 
samtaler. Tre alte
(du har ikke besva
er ikke tilgjengelig
i telefonen og abon
tivet samtale vente
alternativ kan still
Så snart du har ent
om du vil videreko
til et annet telefon
Status 

Her
lede

Postkasser
Med
num
gjen

I noen tilfeller må
til talepostkassen, 
takt med din oper
emnet.

Samt.innst.

Samt.innst.

Viderekopl

Status

Postkasser



Telefonfunksjoner

er aktivt, hører du en pipelyd
ge deg mens du er i en samtale.
 for å finne ut om GSM vent.
kke. 

avhengig av abonnementet. Ta
tør.

 du Aktivere eller Deaktivere
en vent. samt. for innkommen-
mtaler mens en GPRS-forbin-
pprettet.

 du Vis eller Skjule din identitet
samtalepartneren. Alternativet
il informere deg om denne
en er aktivert eller ikke.

ne menyen kan du se listen med
 og innkommende samtaler
øk på auto-oppk. og detaljer til
. Samtaler (foretatt, avvist og
logisk rekkefølge med det siste
Samtalelisten er tom, vises Tom
t.
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Auto-oppk.
Her kan du kople gjenta automatisk På
eller Av. Når den er På, og hvis personen
som du ringer til er opptatt, slår telefo-
nen din automatisk dette nummer til

forbindelsen er opprettet eller til det maksimale antal-
let forsøk er oppnådd (10). Telefonen sender en pipe-
lyd ved begynnelsen av hvert forsøk og en spesiell
pipelyd hvis forbindelsen er opprettet.

Tiden mellom hvert gjentatt anrop blir lengre ved hvert
forsøk.

Svartast
Her kan du ta imot en samtale ved å
trykke hver tast unntatt ) som benyt-
tes for å avvise en samtale.

Vent. samt.
Vent. samt. behandles forskjellig avhen-
gig av type nettverk (GSM eller GPRS)
du har valgt.

Med GSM
Her kan du Aktivere eller Deaktivere
vent. samt. venter og tilordne følgende
funksjoner: Alle samtaler, Talesamtaler,
Faxsamtaler og Datasamtaler.

Når dette alternativet 
hvis noen forsøker å rin
Velg alternativet Status
samt.  er aktivert eller i

Denne funksjonen er 
kontakt med din opera

Med GPRS
Her kan
funksjon
de talesa
delse er o

Identifikasjon
Her kan
overfor 
Status v
funksjon

Med den
utgående
samt fors
samtalen

mottatt) vises i krono
øverst på listen. Når 
samtaleliste på displaye

Auto-oppk.

Svartast

Vent. samt.

Med GSM

Samtaleliste

Med GPRS

Identifikasjon

Samtaleliste
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 denne menyen kan du kontrollere
nader og varighet av samtalene.

ne menyen gir deg tilgang til alterna-
e som beskrives nedenfor.

ne inkluderer ikke WAP-forbindels-
ativer som er nevnt nedenfor, er av-
entet.

 dette alternativet og trykk , for
 eller Tilbakestille den totale samtale-
 for Utgående eller Innkommende
aler.
 siste samtale

 er avhengig av abonnementet.

 denne menyen kan du vise varighe-
g/eller kostnadene for siste samtale.
Telefonfunksjoner

Samtaleliste
Trykk tast,fra hovedkarusellen, velg
så Samtaleinfo > Samtaleliste > Samtaleliste
for å vise samtalelisten. Benytt pile-
ne+og-for å bla gjennom listen

og trykk på,igjen for å hente frem dato, tid, num-
mer anropsstatus for hvert valgt samtale og for å vite
om det var sendt eller mottatt. Trykk,for å få til-
gang til en karusell slik at du kan benytte funksjonen
Ring eller Ring handsfr. til denne samtalepartneren, Send
melding, Slett den valgte samtalen eller Lagre det til-
knyttede nummeret.

Slett
Trykk,, velg Samtaleinfo > Samtale-
liste, så Slett. Trykk,to ganger for  å
stille tilbake.

Telefonen lagrer de siste 30 numre i Samtalelisten, det
siste nummeret vises først. Du kan slå hvert av disse
numrene direkte. Trykk+i hvilemodus for å få til-
gang til Samtalelisten. Hvis ett av de opplistede num-
rene også er i Navn, vises det tilsvarende navnet.
Flytt+eller-for å velge nummeret du vil slå
igjen og trykk (. Trykk ) for å legge på røret.

Med
kost

GSM-tellere
Den
tiven

GSM-anropsteller
er. De fleste altern
hengig av abonnem

Akk.s.tellere
Velg
å Vis
tiden
samt

Informasjon om

Denne funksjonen

Med
ten o

Samtaleliste

Slett

Tellere

Tellere

GSM-tellere

Akk.s.tellere

Info. s. samt.



Telefonfunksjoner

Info v. s.slutt

vhengig av nettverket.

ne menyen kan du velge ett av
de alternativene:

ernativet viser den siste sesjonen
føringsvolumet i din mobiltele-
. etter en WAP-forbindelse over

ernativet viser den siste sesjonen
føringsvolumet i din PC-over-

treres av din mobiltelefon kan
 som benyttes av din operatør.

e tellerne som vises på displayet
 men IKKE som basis for bereg-

n du stille inn eller endre geby-
r. enhet. Tast først inn benyttet
 (maksimal 3 tegn) og tast så inn
der pr. enhet.
78

Denne funksjonen er avhengig av abonnementet.

Her kan du aktivere og deaktivere
automatisk visning av lengde og/eller
kostnader av hver samtale når du legger
på røret.

Akk. kostn.

Denne funksjonen er avhengig av abonnementet.

Her kan du vise de samlede kostnader og
stille telleren til null. Det kan være be-
skyttet av PIN-  eller PIN2-koder.

GPRS-tellere

Denne funksjonen er a

Med den
de følgen

Siste telefonsesjon
Dette alt
eller over
fon (f.eks
GPRS).

Siste PC-sesjon
Dette alt
eller over
føring.

Tellerne som adminis
være forskjellige fra dem
Du bør derfor betrakt
som veiledende verdier
ning av gebyrene.

Viser deg hvor mye du har brukt etter
du har lagt inn samtaletakster.

Her kan du sette de aktuelle Akk. ko-
stn. til 0; krever PIN2-kode.

Her kan du sjekke gjenværende kre-
dittsaldo (sammenlignet med limit
stilt inn på forhånd).
Her kan du slette kostnadslimit. Det
kan være beskyttet av PIN- eller
PIN2-koder (avhengig av abonne-
mentet ditt).
Her kan du taste inn kostnadslimit
som benyttes i menyen Vis kredittsal-
do.

Info. v.  s.slutt

Akk. kostn.

Vis

Slett

Vis balanse

Kostn. grense av

Kost.grense

Her ka
rene p
valuta
kostna

Pris t.skritt

GPRS-tellere

Mobil teller

PC teller
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 Oper.tjenest. > WAP > Hjemmeside

fon vil opprette forbindelse til nett-
old til Tilgangsinnstill. som du har
enyen Innstillinger > Nettverk (se

ar startet og et animert ikon viser at
pretter forbindelse til operatørens

-for å navigere i online-sidene
for å velge et uthevet emne.
r å vende tilbake til forrige side.

P-sesjon
AP-sesjon, trykk og hold @ inne,

nativer > Avslutte og trykk, for å

nken til første WAP-side som du får
 starter WAP fra hvilemodus. I de

er denne menyen allerede
i menyen WAP-tjenester og vil
rekte med hjemmesiden til din
WAP

13 • WAP
Mobiltelefonen din støtter tjenester som
baseres på Wireless Application Protocol
(WAP). Med den innebygde WAP-søke-
rutinen kan du hente frem tjenester som

leveres på internett som nyheter, sport, vær, etc.

Din mobiltelefon støtter WAP-funksjonen bare hvis
denne er inkludert i abonnementet ditt: Hvis den var
forhåndsinnstilt, skulle det ikke være nødvendig å en-
dre innstillingene som er beskrevet i dette avsnittet.
Hos noen operatører kan WAP-parametere fjerninn-
stilles. Ta kontakt med din operatør for detaljert infor-
masjon.

Med denne hovedmenyen for WAP-søkerutinen kan
du konfigurere innstillingene for WAP, opprette for-
bindelse til hjemmesiden for din operatør, definere
bokmerker for direkte og raskere forbindelser etc.

Starte en WAP-sesjon
1. For å starte en WAP-sesjon, trykk og hold tasten
@ inne i hvilemodus. 

Du kan også velge
og trykke,. 

2. Din mobiltele
verket i henh
definert i m
side 43).

3. Søkerutinen h
telefonen op
hjemmeside.

4. Flytt+eller
og trykk,

5. Trykk c fo

Avslutte en WA
For å avslutte en W
ELLER  velg  Alter
bekrefte.

Hjemmeside
Hjemmesiden er le
tilgang til når du
fleste tilfeller 
forhåndsinnstilt 
forbinde deg di
operatør.

Internettjenester

WAP



WAP

Benytte bokmerker
lse til en WAP-side som du har
elg den ganske enkelt i listen og
e forbindelsen.

an du taste inn adressen til en
 opprette direkte forbindelse til
ke,. Dette er en rask måte å
sser på uten å lagre dem som

 inn URL-adressen til ønsket

opprette forbindelse til denne

 taster inn i denne menyen, og
 minst en gang, vises i en liste:

rykk , for å hente frem siden
 hele adressen inn igjen.

e
 og adresse til Hjemmesiden:
ynn med å taste inn det nye
er automatisk opp et redige-
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Du kan endre denne standardhjemmesiden ved å taste
inn navnet og URL-adressen til en annen side, som da
vil erstatte den aktuelle (se “Lagre som hjemmeside”
side 83).

Bokmerker
Med denne menyen kan du lagre adressene til dine fa-
voritt-WAP-sider, gi dem et annet navn hvis ønsket, og
få rask tilgang til dem fra listen.

Du kan også gjøre det mens du blar: Trykk @ for å
hente frem Alternativene, velg så Bokmerker. I dette til-
fellet fylles feltene Navn og URL automatisk ut med in-
formasjonen som siden du ser på inneholder.

Legge til bokmerker
1. Velg WAP > Bokmerker > Legg til bokmerke og

trykk,.
2. Begynn med å taste inn det nye navnet: Det duk-

ker automatisk opp et redigeringsvindu.
3. Trykk,for å lagre navnet du har tastet inn.
4. Trykk-for å flytte adressefeltet og gå frem på

samme måte som ved inntasting av WAP-adres-
sen.

Administrere bokmerker
Med denne menyen kan du Slett lagrede bokmerker el-
ler Redigere dem for å endre navn og/eller adresse.
Trykk i begge tilfeller, trykk,for å bekrefte.

For å opprette forbinde
lagret som bokmerke, v
trykk,for å opprett

Taste inn adresse
Med denne menyen k
WAP-side som du kan
ved å velge den og tryk
hente frem WAP-adre
bokmerker.
1. Trykk,og tast

side.
2. Trykk,for å 

siden.

Alle adressene som du
som du har hentet frem
Velg ett av emnene og t
en gang til uten å taste

Innstillinger
Redigere hjemmesid
Her kan du endre navn
1. Trykk,og beg

navnet. Det dukk
ringsvindu.
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obiltelefon vil først forsøke å oppret-
PRS-nettverket, så til GSM-nettver-

ttverket ikke er tilgjengelig.

 dette alternativet, er det nødvendig
er for GSM og GPRS er konfigurert.
ljer.

i en proxy gateway-adresse som be-
 en WAP-forbindelse ved å benytte
. Trykk,for å taste inn adresse,

bekrefte.

ld den inne for å taste inn et punk-

i et proxy-portnummer i tilfelle at
tter krever et annet portnummer.
taste inn ønsket nummer, trykk
te.

ri vil dette fremskynde nedlastingen
.

WAP

2. Trykk,for å lagre navnet du har tastet inn.
3. For å vende tilbake til menyen Rediger hjemme-

side, trykk,for å gå til adressefeltet og gå frem
på samme måte som ved endring av adressen.

Velg profil
Med denne menyen kan du velge en av de tilgjengelige
profilene og så definere forbindelsesinnstillingene for
hver enkelt av dem: Bla med+eller-for ønsket
profil, så trykk<eller>for å velge / velge bort og
trykk,for å bekrefte.

Alle forbindelsesinnstillinger som beskrives nedenfor
kan benyttes for den valgte profilen, som du så kan gi
et nytt navn for enklere identifikasjon. 

Forbindelse
Velg forbindelse
Her kan du velge en av dataprofilene som du har defi-
nert i Innstillinger > Tilgangsinnst. (se side 43 for detaljert
informasjon om dette emne).
Velg i listen som dukker opp forbindelsesinnstillingen
som du ønsker, og trykk,for å bekrefte. 

Bærer
Her kan du velge type nettverk som benyttes av den
valgte profilen når forbindelsen opprettes.
GSM eller GPRS: Mobiltelefonen din vil for WAP-for-
bindelser bare benytte GSM- eller GPRS-nettverk.

GPRS først: Din m
te forbindelse til G
ket hvis GPRS-ne

For å kunne velge
at både innstilling
Se side 43 for deta

Proxy-adresse
Her kan du oppg
nyttes for å starte
den valgte profilen
trykk så,for å 

Trykk 0 og ho
tum «.»

Proxy-port
Her kan du oppg
proxyen du beny
Trykk,for å 
så,for å bekref

Når du velger Ald
av sidene du ser på
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Sikkerhet elg Slett cache og trykk,for

n du lese og administrere mel-
isk sendt til deg av nettverket og

formert om at du har fått en tje-
k,for å lese den.
r.tjenester > WAP Internett-
ste-innboks og trykk,for å

ed meldinger.

ioritet viser et utropstegn sam-
/ ikke lest.

for å bla gjennom listen og
g, trykk,for å lese den.
neholder en WAP-adresse (eller
or å opprette forbindelse til den
n.
en av tjenestemeldingene, velg
> Administrere meldinger og

m skal slettes og trykk,for
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Sertifikater
Velg denne menyen og trykk,for å vise listen med
installerte sikkerhetssertifikater. Velg et av emnene i
listen og trykk,for å vise detaljer på displayet eller
slette det.

Sesjonsinfo
Her kan du vise informasjon om den aktuelle WAP-
sesjonen på displayet: Sikkerhetstype, klasse, etc.
Trykk c for å bla en side tilbake.

Aktuelt sertifikat
Her kan du vise det gjeldende sikkerhetssertifikatet på
displayet. Trykk c for å bla en side tilbake.
Gi en profil et nytt navn
Med denne menyen kan du gi den valgte profilen et
nytt navn: Tast inn nytt navn (et redigeringsvindu
dukker automatisk opp), trykk,så for å lagre nav-
net du har tastet inn.
Alternativer for søkerutinen
Med denne menyen kan du aktivere/deaktivere nedlas-
tingen av bilder som ligger på WAP-sidene. Velg Aldri
eller Alltid og trykk,for å bekrefte valget.
Cache
Med denne menyen kan du tømme et område i telefo-
nens minne hvor sidene som du blar gjennom under en

WAP-sesjon er lagret. V
å bekrefte valget.

Tjeneste-innboks
Med denne menyen ka
dinger som er automat
/ eller din operatør.
1. Hvis du er blitt in

nestemelding, tryk
2. Velg ellers Ope

tjenester > Tjene
hente frem listen m

Meldinger med høy pr
men med symbolet lest 

3. Trykk+eller-
velg ønsket meldin

4. Hvis meldingen in
URL), trykk,f
aktuelle WAP-side

5. Hvis du vil slette 
Tjeneste-innboks 
trykk,.

6. Velg meldingen so
å bekrefte.
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meside
lternativet kan du lagre WAP-siden
dard hjemmeside. 
m hjemmeside og trykk,. URL
en vises automatisk i Adressefeltet.

vn for denne siden og trykk ,.
lbake i menyen Internettjenester er
s navn det første emnet på listen.

 i hvilemodus for å opprette for-
nne siden.

P-sidene, kan du med denne menyen
r integrert i sidene som vises på dis-

jennom, bla med+eller-for å

n gang bildet er fremhevet på @
m Alternativene. Velg Lagre som... og

i bildet et nytt navn og trykk ,
 i Bildealbumet.

te en WAP-sesjon: Trykk, for å
 WAP.
WAP

Trykk tasten @ for å hente frem alternativene
beskrevet nedenfor mens du blar gjennom
internettsidene.

Menyene som er felles for både menyen Internett-
tjenester og Alternativer er beskrevet i avsnittene
ovenfor.

Hjemmeside
Gir deg direkte tilgang til Hjemmesiden fra WAP-
siden du ser på.

Tilbake
Bringer deg tilbake til siden du sist var på.

Du må ha sett på minst to sider for at dette alternativet
skal bli tilgjengelig.

Fremover
Bringer deg til neste side (f.eks. når du først har valgt
Tilbake).

Friske opp
Vil laste siden du ser på en gang til ned fra
originalserveren.

Lagre som hjem
Med dette menya
du ser på som stan
1. Velg Lagre so

adressen til sid
2. Tast inn et na
3. Når du er ti

hjemmesiden
Trykk tasten @
bindelse til de

Lagre som...
Når du ser på WA
lagre bilder som e
playet.
1. Mens du ser g

velge bildet.
2. Trykk med e

for å hente fre
trykk,.

3. Hvis ønsket g
for å lagre det

Avslutte
Her kan du avslut
bekrefte og forlate

Alternativer



WAP
84

Motta en samtale
Når du får et anrop mens du har forbindelse til WAP:
1. Hvis du svarer på anropet forlater du WAP-

anvendelsen og avbryter den aktuelle sesjonen.
Telefonen din vender tilbake til den siste siden du
så på når du legger på røret, men selve forbin-
delsen består ikke lenger.

2. Hvis du avviser anropet kommer du tilbake til
displayet forhåndsvisning.
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3
 1 #, så  ( for å aktivere
kople hvis intet svar. 
4
 2 #, så  ( for å aktivere
kople hvis utilgjengelig.

masjon om GSM-strenger ta kontakt
operatør.

r
ster (som telefonsvarere og anrops-
 telefonen din sender DTMF-signa-

ulti Frequency), også kjent som
 benyttes for å overføre passord, til-
e,  anroperens valg osv.
MF-signaler når som helst under et
 en av tastene 0 til 9, * og
gså vedlegge et telefonnummer en
r du slår det (eller lagre det i Navn).
 og DTMF-sekvensen må skilles

egn
eller ventetegn, trykk og hold #
er w for et ventetegn og p for et pau-
 tolker det første pausetegnet alltid
Når du slår et nummer som innehol-
Operatørtjenester

14 • Operatørtjenester
De fleste emner i menyen Operatørtjenester (f.eks.
Tjenestenumre, Tjenester +) er avhengig av abonnen-
mentet og spesiell for operatøren: Din mobiltelefon
støtter dem bare hvis de er inkludert i abonnementet
ditt. Menyene som vises i det følgende kan derfor være
tilgjengelige eller ikke. Ta kontakt med din nettverks-
operatør for å få detaljert informasjon om tilgjengelig-
het og takster.

For å kunne ta noen tjenester i bruk, kan det være nød-
vendig at du ringer eller sender en SMS som du blir be-
lastet for.

GSM-strenger
Telefonen støtter standard GSM-strenger som kan sen-
des fra tastaturet til nettverket og benyttes for å aktivere
tjenester som tilbys i nettverket.
• Eksempel nr. 1
Trykk * 4 3 #, så  (  for å aktivere
tjenesten Anropsvarsel.
• Eksempel nr. 2
Trykk * # 3 1 #, så  ( for å få
vite om mobiltelefonens nummer er blitt sendt.

• Eksempel nr. 
Trykk * 6
funksjonen videre
• Eksempel nr. 
Trykk * 6
funksjonen videre

For detaljert infor
med din nettverks

DTMF-signale
Noen telefontjene
meldere) krever at
ler (Dual Tone M
“Tonevalg”. Disse
bakeringingsnumr
Du kan sende DT
anrop ved å trykke
#. Du kan o
DTMF-sekvens fø
Telefonnummeret
med et ventetegn.
Pause- og ventet
For å få et pause- 
inne. Displayet vis
setegn. Telefonen
som et ventetegn. 

Andre tjenester



Operatørtjenester

tale til den andre, settes den
l venting og samtalen som var
r aktivert.
avslutte en aktiv samtale. Den
sluttes, og samtalen som venter

talen som er satt på venting velg
.

an slås enten fra tastaturet eller

ker-og velger navnet du vil

u trykker+og velger navnet

 samtale
 samtale mens du allerede snak-
 (hvis denne funksjonen er in-
et). Når du mottar en annen
en en varseltone og det vises

.

annen samtale, må du ha:
nksjonen,
t viderekopl (se  side 75),
ent. samt. (se  side 76).
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der et ventetegn, slår telefonen den første delen (tele-
fonnummeret) og venter så til forbindelsen er opprettet
før den sender resten av sifrene som DTMF-toner.
Hvert følgende pausetegn er et vanlig pausetegn som
gir en forsinkelse på 2,5 sekunder.
For eksempel: Fjernkontroll av din telefonsvarer
For å høre alle meldinger (f.eks. kode 3) på din telefon-
svarer (passord 8421) under telefonnummeret
12345678, må du ringe: 12345678w8421p3.
Telefonen slår 12345678 og venter til det opprettes
forbindelse. Når den er opprettet, sender telefonen
8421 (passordet), tar en pause på 2,5 sekunder og sen-
der så de siste sifrene. Hvis du mener at 2,5 sekunder
ikke er lenge nok for dine behov, kan du taste inn flere
pausetegn etter hverandre for å forlenge pausetiden.

Ring et annet telefonnummer
Du kan ringe et annet nummer under en samtale eller
mens en samtale venter. Du kan koble frem og tilbake
mellom to samtaler (kostnadene som vises på displayet
er avhengig av lokale takster).
1. Slå et nummer under en samtale og trykk så (.

Den første samtalen blir satt til venting og num-
meret vises nede på displayet. Så slås det andre
nummeret.

2. Trykk,for å kople frem og tilbake mellom to
samtaler og velg så Bytt samtaler. Hver gang du

kobler fra en sam
aktive samtalen ti
satt på venting bli

3. Trykk ) for å 
aktive samtalen av
forblir ventende.

4. For å avslutte sam
Bytt og trykk så )

Merk:
Det andre nummeret k
fra:
- Navn ved at du tryk
ringe,
- samtalelisten ved at d
du vil ringe.

Svare på en annen
Du kan motta en annen
ker med en i telefonen
kludert i abonnement
samtale, sender telefon
Vent. samt. på displayet

For å kunne motta en 
- Abonnert på denne fu
- deaktivert alternative
- aktivert alternativet V
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, eller innføre flere samtaler i en kon-
. Denne tjenesten er begrenset til to
en aktiv og en samtale som venter).

mtale

nementet

kan aktivere telefonmøtesamtale ved
lå flere utgående samtaler etter
andre, eller slå sammen flere aktuelle
ha opptil fem deltakere samtidig og
øte med ).  Dermed avbrytes
e samtaler.
nde samtaler etter hverandre, må du
 en normal samtale med det første
møtet. Når forbindelsen til den før-
opprettet, begynn med den andre
revet ovenfor i “Ring et annet tele-
86. Når den andre samtalen er opp-
g velg Telefonmøte. Gjenta prosessen
inntil du har opprettet forbindelse til

nkommende samtale under telefon-
det er færre enn fem deltakere, kan
ye oppringningen ved å trykke,.
g velg så Telefonmøte for å tilføye

til telefonmøtesamtalen. Hvis du får
Operatørtjenester

Hvis du mottar en annen samtale, trykk,. Du kan
da:
• Akseptere en annen samtale: Den første settes til

venting, den andre er aktiv. Hvis du vil kople
frem og tilbake mellom begge samtalene, trykk
,og velg Bytt. Hver gang du kopler fra en
samtale til en annen, settes den aktive samtalen til
venting og samtalen som er satt til venting akti-
veres. For å innføre en ny oppringer i en konfe-
ranse, trykk,og velg Konferanse.

• Avvise den andre samtalen.
• Avslutte den aktive samtalen, den innkommende

samtalen ringer.

 Merk:
- Hvis du også vil svare på den innkommende samta-
len, trykk (; for å avvise den, trykk ).
- Hvis du har aktivert viderekopling 'Hvis opptatt' (se
“Viderekopl” side 75), får du aldri en annen samtale
fordi de alltid viderekoples når linjen er opptatt.

Svare på en tredje samtale

Avhengig av abonnementet

Under en samtale og når en samtale venter, kan du
motta en tredje samtale. Telefonen sender en varselto-
ne. Du kan enten avslutte en av samtalene før du kan

svare på den tredje
feranse (se under)
aktuelle samtaler (

Telefonmøtesa

Avhengig av abon

Du 
å s
hver

samtaler. Du kan 
avslutte telefonm
forbindelsen til all
For å slå flere utgåe
først begynne med
nummeret i telefon
ste deltakeren er 
samtalen som besk
fonnummer” side
rettet, trykk,o
beskrevet ovenfor 
fem deltakere.
Hvis du får en in
møtesamtaler, og 
du ta imot denne n
Trykk,igjen o
denne deltakeren 

Telefonmøte
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en innkommende samtale under telefonmøtesamtaler
med 5 deltakere, kan du svare på denne nye innkom-
mende samtale, men ikke tilføye den til telefonmøtet.
Mens et telefonmøtesamtale pågår, trykk,for å
hente frem alternativene Møtedeltakere. For å avbryte
forbindelsen til en deltaker i telefonmøtet, velg Fjern
deltaker og trykk,for å bekrefte, eller velg Privat
samtale for å ha en privat samtale med bare denne del-
takeren (andre deltakere settes på vent).

Overføre en samtale

Avhengig av abonnementet

Du kan overføre både en aktiv samtale og en samtale
som venter. Din forbindelse avbrytes når overføringen
er utført. Under en samtale, trykk,, velg Overføre
og trykk,.

Denne funksjonen er forskjellig fra samtale viderekop-
let som finner sted før du tar imot samtalen (se
side 75).
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y som er knyttet til kameraet avbry-
å tasten c  hver aksjon som pågår
ake til hvilemodus.

Trykk joystick-tasten+
(opp)  eller-(ned).

us Trykk*for å kople frem
og tilbake mellom Natt- og
Normal-modus.

Trykk#for å koble fra
VGA til SQ VGA til 128 x 128.

Trykk m mens kamera-
modus er aktiv.

Trykk m rett etter
opptaket.

Trykk c rett etter
opptaket.

Trykk,rett etter opp-
taket.

ra- Trykk , mens kamera-
modus er aktiv.

re Trykk  0.
Fotografere

15 • Fotografere

Kameraet er et tilbehør som IKKE er inkludert som
standard i pakken når telefonen ble kjøpt. Ta kontakt
med din lokale forhandler for å kjøpe et kamera.
Verken innstillingene, funksjoner eller alternativer be-
skrevet i dette kapittelet er tilgjengelige hvis du ikke
bruker et kamera sammen med telefonen.

Din mobiltelefon støtter et digitalt kamera som du kan
ta bilder med, lagre dem i telefonen, bruke dem som
bakgrunn eller sende dem til dine venner og slektnin-
ger.

Hvordan kan jeg...

Innenfor hver men
ter et langt trykk p
og bringer deg tilb

Betjening av kameraet

Aktivere/deaktivere
kameraet

Plugge det inn/ trekke det ut
av kontakten som vist neden-
for.

Hvis kameraet allerede er
plugget inn, trykk lenge på
tasten m for igjen å akti-
vere det.

Zoom inn/ut

Endre kameramod

Endre
bildeoppløsning

Ta et bilde

Lagre bilde

Slette bilde

Hente frem alter-
nativer for opptak

Hente frem kame
innstillinger

Aktivere/deaktive
selvutløser
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er

tetrykk som er beskrevet i dette
endes når kameramodus er akti-
svisningen vises på displayet.

odus Normal- og Nattmodus.
givelsene, trykk * for å ko-

llom begge moduser, som gjen-
meramodus (sol & måne) nede

 for standardformatet er VGA
ykk # for å koble til Q VGA
 SQ VGA (160 x 120 piksler) el-
ppløsningen du velger vises nede
yet.

zoom er bare tilgjengelig i VGA
sler). Hvis du har valgt denne
navigeringstasten+eller-
t.
90

Plugge inn kameraet
Plugg ganske enkelt kameraets kontakt inn i hodetele-
fonens stikkontakt på mobiltelefonen (på høyre side)
som vist nedenfor. Trykk så m for å vise kameraets
forhåndsvisning og drei kameraet mot høyre eller ven-
stre for å få opptaket du ønsker.

Objektivet til kameraet har autofokus. 

Med symbolene oppe og nede på displayet kan du sjek-
ke Kameramodus, Bildeoppløsning, Zoom-modus og
Selvutløser-aktivering.

Generelle prinsipp

Alle alternativer og tas
avsnittet, kan bare anv
vert, f.eks. når forhånd

Kameramodus
Det finnes to kameram
Alt etter belysning i om
ple frem og tilbake me
gis av symbolene for ka
på displayet.
Bildeoppløsning
Standard bildestørrelse
(640 x 480 piksler). Tr
(320 x 240 piksler), til
ler til 128 x 128. Bildeo
i høyre hjørne av displa
Zoom-modus
Alternativet ett-trinns-
modus (640 x 480 pik
oppløsningen, trykk 
for å zoome inn eller u

Ta bilder
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mmereres opptil 999. Nummererin-
 fra 1.

ge å:
 for å Slett bildet du har tatt,
 for å Lagre det,
or å hente frem listen med tilgjenge-
er, inkludert sending av bildet du

att.
 eller m igjen for å vende tilbake
forhåndsvisning.
n

ivet selvutløser er koplet På, trykk
ktivere det (eller trykk 0 hvis
 koblet Av).
begynner ved -5 sekunder (denne
ikke endres). En pipelyd høres 2
bildet blir tatt, så en gang til når bil-

tilpasses via kamerainnstillingene.
lst c for å stoppe tidsbryteren og
odus for forhåndsvisning eller trykk

oppe tidsbryteren.

bildet er tatt, følg instruksjonene fra
ige avsnitt.
Fotografere

Symbolet zoom fremheves når zoomen er aktivert.
Zoom ut er bare tilgjengelig etter zoom inn.

Selvutløser
Med dette alternativet kan du kople alternativet Selvut-
løser På eller Av (se nedenfor for detaljer). 

Ta et bilde
Med tasten m
1. Hvis alternativet selvutløser er koplet Av, trykk

tasten m for å ta et bilde som så vises automa-
tisk på displayet.

2. Nummeret i den sorte bjelken oppe i displayet
viser rekkefølgen. Bildene kommer i menyen Egne
bilder «img_1.jpg», etc. opptil 999.

Dette betyr ikke at du kan ta opptil 999 bilder (se “An-
tall bilder” nedenfor), men at bildene, inkludert de

som du sletter, nu
gen starter så igjen

3. Du kan så vel
- trykke c
- trykke m
- trykke,f
lige alternativ
nettopp har t

4. Trykk så c
til modus for 

Med selvutløsere
1. Hvis alternat
m for å a
alternativet er

2. Nedtellingen 
verdien kan 
sekunder før 
det er tatt. 

Pipelydene kan 
Trykk når som he
vende tilbake til m
0 for bare å st

3. Med en gang 
punkt 2 i forr
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Antall bilder samtalen, avsluttes også hver
ameraet, og det bringer deg til-
s.

mer
er må du først trykke lenge på
t kameraet for å vende tilbake

eret eller velg et navn i telefon-
 for å slå nummeret og trykk

 røret.
er: Hvis du ikke har koplet ut
enge på m for å reaktivere
, eller kople kameraet til igjen.

om er direkte tilgjengelige i dis-
 som beskrevet ovenfor, kan du
å stille inn andre alternativer.
ramodus er aktiv for å hente

rnativ og trykk,for det nes-
att med denne modusen, eller
92

Antallet bilder du kan lagre i telefonen vil variere i hen-
hold til innstillingene du har satt: Jo høyere oppløsnin-
gen er, jo større er filen.

Du varsles med en melding hvis det ikke finnes nok
minne for å lagre bildet du nettopp har tatt. I dette til-
fellet må du slette data (lyder, bilder, etc.) før du lagrer
et nytt bilde. Velg Multimedia > Minnestatus for å sjekke
det tilgjengelige minnet i telefonen din.

Se gjennom bildene
Bildene du arkiverer lagres automatisk i menyen Multi-
media > Bildealbum > Egne bilder. Velg et bilde i listen
og trykk>for å få tilgang til det grafiske displayet.
Trykk så+eller-for å gå til neste eller forrige bil-
de, eller,for å Send, Slett eller Gi bld. nytt nvn.
Trykk<for å gå tilbake tilbake til tekstlisten.

Motta en samtale
Nå du mottar en samtale mens du bruker kameraet:
1. Hvis du svarer på samtalen avsluttes alle aksjoner

tilknyttet kameraet: Forhåndsvisning av bilde,
fotografering, selvutløser, bla gjennom alternati-
ver, etc. Telefonen din vender tilbake til hvilemo-
dus når du legger på røret. Hvis du har tatt et
bilde som ennå ikke var lagret, vil det være tapt. 

2. Hvis du avviser 
aksjon tilknyttet k
bake til hvilemodu

Slå et telefonnum
1. For å slå et numm
c eller kople u
til hvilemodus. 

2. Tast så inn numm
listen din, trykk (
) for å legge på

3. For å ta flere bild
kameraet, trykk l
forhåndsvisningen

Utover innstillingene s
playet forhåndsvisning
med flere menyer ogs
Trykk,mens kame
dem frem.
I alle tilfeller velg et alte
te bilde som skal bli t
c for å avbryte.

Innstillinger
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n bildekvalitet blant følgende mulig-
, Høy. Standardmodus  er Middels.

de 91.

t kameraet lagres innstillingene du
tilgjengelige når du bruker kameraet
drer dem igjen.
Fotografere

Fargemodus
Her kan du velge en av de følgende modus: Farge, Sort
& hvit, Sepia og Blå. Effekten påføres bildet i henhold til
modusen du har valgt (f.eks. Sepia vil ta et brunt og bei-
ge bilde som gir inntrykk av et gammelt bilde). Stan-
dardmodus  er Farge.

Kameramodus
Her kan du velge en av to tilgjengelige modus: Normal
og Natt. Standardmodus  er Normal.

Lyder
Fra denne menyen kan du både stille inn Varsel- og Ut-
løserlyder. Den første sendes 2 sekunder før bildet tas,
den andre når det er tatt.
Velg i begge tilfeller På og trykk så,for å hente
frem listen med tilgjengelige lyder. Velg en av lydene
eller <Ny> for å lage en ny lyd, trykk så,for å
aktivere den.

Bildeoppløsning
Her kan du velge en oppløsning blant følgende mulig-
heter. VGA (640 x 480 piksler), Q VGA (320 x 240
piksler), SQ VGA (160 x 120 piksler) og 128 x 128.
Standardmodus  er VGA.

Bildekvalitet
Her kan du velge e
heter: Lav, Middels

Selvutløser
Se “Selvutløser” si

Når du trekker u
har definert og er 
igjen eller til du en



Feilsymptomer

Displayet reagerer langsom-
mere ved meget lave tempera-
turer. Dette er normalt og
påvirker ikke telefonens drift.
Ta telefonen med til et varme-
re sted og prøv på nytt. Ta i
andre tilfeller kontakt med
din telefonleverandør.

Trykk og hold c inne eller
slå av telefonen, sjekk at SIM-
kortet og batteriet er satt inn
korrekt og slå telefonen på
igjen.

Denne funksjonen er avhen-
gig av nettverk og abonne-
ment. Hvis nettverket ikke
sender oppringerens nummer,
viser telefonen i displayet
Oppkall 1 istedenfor. Ta kon-
takt med din operatør for de-
taljert informasjon om dette
emnet.
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Feilsymptomer
Telefonen kan ikke 
slås på

Ta ut og sett inn batteriet
igjen (se side 7). Lad så batte-
riet til batterisymbolet ikke
lenger blinker. Trekk laderen
ut og forsøk å slå på mobilte-
lefonen.

Når du slår på tele-
fonen vises BLOK-
KERT på displayet

Noen har forsøkt å bruke tele-
fonen din, men visste verken
PIN-koden eller koden for å
oppheve blokkering (PUK).
Ta kontakt med din tjeneste-
leverandør.

 Symbolene  og 

 vises ikke

Forbindelsen til nettverket er
avbrutt. Du er enten i radio-
skyggen (i en tunnel eller mel-
lom høye bygninger) eller du
er utenfor nettverkets dek-
ningsområde. Forsøk det fra
et annet sted eller ta kontakt
med din nettverksoperatør for
hjelp/informasjon om nett-
verket.

Displayet reagerer 
ikke (eller reagerer 
langsomt) på taste-
trykk

Telefonen vender ik-
ke tilbake til hvile-
modus

Telefonen viser ikke 
numrene til inn-
kommende samtaler
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- Sjekk at SIM-kortet er blitt
satt inn i riktig posisjon (se
side 7). Hvis problemet ved-
varer kan SIM-kortet ditt
være ødelagt. Ta kontakt med
din operatør.

å For å kunne motta alle samta-
ler, vær sikker på at ingen av
funksjonene «Betinget anrop
viderekopl» eller «Ubetinget
anrop viderekopl» er aktivert
(se side 75).

n  
-

Noen funksjoner er avhengig
av nettverket. De er derfor
bare tilgjengelige hvis nettver-
ket eller abonnementet ditt
støtter dem. Ta kontakt med
din operatør for detaljert in-
formasjon om dette emnet.

t Sjekk at SIM-kortet er blitt
satt inn i riktig posisjon (se
side 7). Hvis problemet ved-
varer kan SIM-kortet ditt
være ødelagt. Ta kontakt med
din operatør.
Feilsymptomer

Du kan ikke sende 
tekstmeldinger

Noen nettverk tillater ikke at
meldinger utveksles med an-
dre nettverk. Ta kontakt med
din operatør for detaljert in-
formasjon om dette emnet.

Displayet viser IMSI- 
feil

Problemet har sammenheng
med ditt abonnement. Ta
kontakt md din operatør.

Du kan ikke motta 
og/eller lagre JPEG- 
bilder

Et bilde kan ikke mottas på
telefonen din hvis det er for
stort, eller hvis det ikke har
riktig filformat. Se side 56 for
komplett informasjon om
dette emnet.

Ved lading vises in-
gen bjelke i batteri-
symbolet og sym-
bolet blinker

Batteriet må kun lades opp i
omgivelser hvor temperaturen
ikke er under 0°C (32°F) eller
over 50°C (113°F).
I andre tilfeller ta kontakt
med din telefonleverandør.

Displayet viser SIM
feil

Du er ikke sikker p
om du mottar 
samtaler riktig

Når du forsøker å 
benytte en funksjo
i menyen, viser dis
playet ikke tillatt

Displayet viser Set
inn SIM-kortet



Feilsymptomer
96

Telefonen fungerer 
ikke riktig i bilen

En bil inneholder mange
metalliske deler som
absorberer elektromagnetiske
bølger som kan påvirke
telefonens ytelse. Det er
nødvendig med et bilsett som
utstyrer deg med en ekstern
antenne som gjør deg istand
til å ringe og ta imot anrop
uten å håndtere håndsettet.
Du må ta kontakt med lokale
myndigheter om det er tillatt
å telefonere mens du kjører.
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edkommende bruk av din telefon

r telefonen din på et sikkert sted og
 borte fra små barn.
e opp PIN-koden din. Forsøk å hus-
tedenfor. 
 ta ut batteriet hvis du ikke vil bruke
.
kerhet for å endre PIN-koden etter
fonen og for å aktivere alternativene
.
gen av din telefon  er i samsvar med

ende lover og regler. Din telefon kan
d forårsake forstyrrelser i andre elek-
apparater. Du bør derfor følge alle
r og regler når du benytter din mo-
mme og når du er underveis. Regler
iltelefonen i kjøretøy og fly er spe-

 en tid vært bekymret for mulig hel-
av mobiltelefoner. Aktuell forskning
ologi, inkludert GSM-teknologi har
t er satt opp sikkerhetsstandarder for
telse mot elektromagnetiske bølger.
in oppfyller alle gjeldende sikker-
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Din mobiltelefon er en radiosender og -mot-
taker med lav ytelse. Når den er i funksjon
sender og mottar den radiobølger. Radiobøl-
gene bærer ditt tale- eller datasignal til en ba-

sestasjon som er forbundet med telefonnettverket.
Nettverket kontrollerer ytelsen som telefonen overfø-
rer med.
• Din telefon overfører/mottar radiobølger i GSM-

frekvensen (900 / 1800MHz).
• GSM-nettverket kontrollerer overføringsytelsen

(0.01 til 2 watt).
• Din telefon er i samsvar med alle relevante sikker-

hetsstandarder.
• CE-merket på din telefon viser at den er i samsvar

med de Europeiske direktiver for elektromagne-
tisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EØF) og lav-
spenningsdirektivet (direktiv 73/23/EØF).

Du er ansvarlig for din mobiltelefon. For å unngå
skader på deg selv, andre eller selve telefonen, les og
følg sikkerhetsinstruksjonene og gjør de som låner
telefonen din kjent med dem. 

For å hindre uv
utover det:

Oppbeva
hold den
Skriv ikk
ke den is

Slå telefonen av og
den over lengre tid
Benytt menyen Sik
at du har kjøpt tele
anropsbegrensning

Utformin
alle gjeld
imidlerti
troniske 

lokale anbefalinge
biltelefon både hje
for å benytte mob
sielt strenge. 
Offentligheten har
sefare for brukere 
på radiobølgetekn
vært vurdert, og de
å garantere beskyt
Mobiltelefonen d

Radiobølger
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dusenten av kjøretøyet at elek-
 benyttet i kjøretøyet ikke vil bli
dioenergi.

emaker:
nen mer enn 15 cm vekk fra
telefonen inn er slått på, for å
orstyrrelse.
 i en brystlomme.

dre siden av pacemakeren for å
ensielle forstyrrelsen.
vis du antar at det oppstår for-

v et høreapparat, spør legen din
eapparatet for å vite om ditt ap-
erfor forstyrrelser fra mobiltele-

av din telefon, redusere emisjo-
usere batteriforbruket og sikre
old følgende retningslinjer:

akere

pparater
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hetsstandarder og direktivene for radioteknisk utstyr
og telekommunikasjonsutstyr 1999/5/EF.

Utilstrekkelig beskyttet eller følsomt elektronisk utstyr
kan bli påvirket av radiobølger. Disse forstyrrelsene
kan føre til ulykker.

Før du går om bord i et fly og/eller når du
pakker telefonen i bagasjen din: Bruk av mo-
biltelefoner i fly kan bli farlig for funksjonen

av flyet, avbryte det mobile nettverket og er ulovlig.
I sykehus, klinikker andre helsesentre og
overalt ellers hvor du er i umiddelbar nærhet
av medisinsk utstyr.

I områder med potensiell eksplosiv atmosfæ-
re (f.eks. bensinstasjoner og også i områder
hvor luften inneholder støvpartikler som me-
tall).

I et kjøretøy som transporterer brennbare produkter
(selv om kjøretøyet er parkert) eller et kjøretøy som dri-
ves med flytende gass (LPG), sjekk først om kjøretøyet
er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. I
områder hvor det kreves at innretniger som sender ut
radiobølger slås av, som på steinbrudd eller andre om-
råder hvor det pågår sprengningsarbeid.

Sjekk hos pro
tronisk utstyr
påvirket av ra

Hvis du bruker en pac
• Hold alltid telefo

pacemakeren når 
unngå potensiell f

• Bær ikke telefonen
• Benytt øret på an

minimere den pot
• Slå av telefonen h

styrrelser.

Hvis du er en bruker a
og produsenten av hør
parat er mottakelig ov
fonen.

For å forbedre ytelsen 
nen av radioenergi, red
sikker funksjon, overh

Slå alltid av telefonen

Brukere av pacem

Brukere av hørea

Optimal funksjon
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 får strøm fra et oppladbart batteri.
reskrevet lader.
eriet i åpen ild.
r eller åpne batteriet.
ke metallgjenstander (som nøkler i
 kommer i berøring med og kort-
kontaktene.
fonen utsettes for ekstrem varme (>
0°F), fuktighet eller etsende omgi-

are benytte original Philips-tilbehør
ken av annet tilbehør kan skade tele-
k at garantien for din Philips-telefon
er er gyldig. Forviss deg om at deler
attes med en gang av en kvalifisert
rstattes med original Philips-reserve-

etter konsentrasjonen som kan være
verhold følgende retningslinjer:
 din oppmerksomhet mot kjøringen.
ra veien og parker før du bruker tele-

ist på batteriet

biltelefonen mens du 
Sikkerhetsinformasjon

For optimal og tilfredsstillende funksjon av
telefonen anbefales det å bruke telefonen i
normal driftsposisjon (når den ikke brukes i
handsfree-modus eller med handsfree-tilbe-
hør).

• Utsett ikke telefonen din for ekstreme temperatu-
rer.

• Behandle telefonen med omhu. Ved hvert mis-
bruk opphører den internasjonale garantien.

• Dypp ikke telefonen i noen væske; hvis telefonen
er fuktig, slå den av, ta ut batteriet og la den tørke
i 24 timer før du bruker den igjen.

• For å rengjøre telefonen, tørk av den med en myk
klut.

• Ved utgående og innkommende samtaler forbru-
kes den samme energien. Mobiltelefonen forbru-
ker imidlertid mindre energi i hvilemodus når
den forblir på samme plassen. Når den er i hvile-
modus og du flytter på den, forbruker telefonen
energi for å sende oppdatert informasjon om ste-
det den befinner seg til nettverket. Hvis du stiller
bakgrunnslyset inn på et kortere tidsrom og unn-
går unødvendig navigering i menyene hjelper det
også for å spare batteriets energi for lengre tele-
fonsamtaler og driftstid.

• Telefonen din
• Benytt kun fo
• Kast ikke batt
• Ikke deforme
• Pass på at ik

lommen din)
slutter batteri

• Unngå at tele
60°C eller 14
velser.

Du bør b
fordi bru
fonen sli
ikke leng

som er skadet erst
tekniker og at de e
deler.

Det neds
farlig. O
Rett hele
Kjør ut f

Informasjon v

Ikke bruk mo
kjører bil
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syn til lokale bestemmelser når
fallshåndteringen av emballasje-
ukte batterier og gamle telefo-
 at de resirkuleres.

teriet og emballasjen med stan-
tformet for å fremme resirkule-
avfallshåndtering av eventuelt

på søppelkassen betyr at batteri-
al kastes i husholdningsavfallet.

mbolet betyr at den merkede
jen kan resirkuleres.

t det grønne punktet betyr at et
t bidrag er gitt til nasjonale in-
er for gjenvinning og resirkuler-
s. EcoEmballasje i Frankrike).
kantsymbolet med tre piler på

ffdeler og plastposer betyr at
t kan resirkuleres og kjenneteg-
dette.
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fonen. Ta hensyn til de lokale bestemmelser i de land
hvor du kjører og bruker din mobiltelefon.
Ta hensyn til de lokale bestemmelsene i de land hvor
du kjører og bruker GSM-telefonen din.
Hvis du vil bruke telefonen i en bil, installer et hands-
free-bilsett som er konstruert for dette formål, og som
sikrer at du konsentrerer deg fullt om kjøringen. For-
viss deg om at telefonen og handsfree-bilsettet ikke
blokkerer noen airbager eller andre sikkerhetsinnret-
ninger som er installert i bilen din. Bruken av et alarm-
system som aktiverer kjøretøylysene eller signalhornet
for å signalisere innkommende telefonsamtaler er i
noen land forbudt på offentlige veier. Sjekk lokale be-
stemmelser.

I varmt vær eller etter lengre utsettelse for sol (f.eks. bak
et vindu eller frontruten) kan temperaturen til telefo-
nens hus øke, spesielt hvis dette er av metall. Vær i det-
te tilfellet spesielt forsiktig når du tar opp telefonen og
unngå også å bruke den ved en temperaturer over
40°C.

Husk å ta hen
det gjelder av
materialet, br
ner og pass på

Philips har merket bat
dardsymboler som er u
ringen og passende 
avfall.

EN 60950 Standard

Miljøvern

Batteri: Et kryss 
et ikke sk

Emballasje: Dette sy
emballas

Symbole
finansiel
stitusjon
ing (f.ek
Dette tre
kunststo
materiale
nes som 
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Ikoner og symboler
I hvilemodus kan flere symboler vises samtidig.

Hvis nettverkssymbolet ikke vises i displayet, er nettver-
ket ikke tilgjengelig i øyeblikket. Du kan være i et om-
råde med dårlig mottak: Gå til et annet sted.

Stille - Telefonen
din ringer ikke når
du mottar en sam-
tale.

SMS-melding - Du
har fått en ny mel-
ding.

Vibrator - Telefo-
nen din vibrerer når
du mottar en samta-
le.

 Talemelding - Du
har fått en ny tale-
melding.

Tastelås - Beskytter
tastene mot at de
trykkes utilsiktet.

Batteri - Bjelkene
indikerer batteriets
nivå (4 bjelker = fullt,
1 bjelke = lavt).

GPRS-forbindelse
- Telefonen din er
forbundet med
GPRS-nettverket.

Streif. - Vises i dis-
playet når telefonen
registreres på et an-
net nettverk enn ditt
eget (spesielt når du
er i utlandet).

SMS full - Minne
for meldinger er
fullt. Slett gamle
meldinger for å
motta nye.

Hjemmesone - En
sone bestemt av din
nettverksoperatør.
Avhengig av abonne-
mentet, ta kontakt
med din tjenesteleve-
randør for detaljer.

Viderekopl Ube-
tinget til nummer
- Alle innkommen-
de talesamtaler vi-
derekoples til et
annet nummer enn
talemelding.

GSM Nettverk: Te-
lefonen din er for-
bundet med et
GSM-nettverk.
Mottakskvalitet: Jo
flere bjelker som vi-
ses desto bedre er
mottaket.

Viderekopl Ube-
tinget til talemel-
dingboks - Alle
innkommende sam-
taler viderekoples til
talemelding.

Vekkerklokke akti-
vert.

Øyebl. Melding - al-
ternativet er valgt På.
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Philips original tilbehør

For å maksimere ytelsen av din Philips mobiltelefon og
forhindre at garantien blir ugyldig, kjøp alltid Philips
originaltilbehør som er spesielt utformet for bruk sam-
men med telefonen din. Philips Consumer Electronics
er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av ikke-
originalt tilbehør. Spør etter Philips originaltilbehør
der hvor du har kjøpt telefonen.

Lader
Lader batteriet i enhver AC stikkontakt. Den er liten
nok til å ha med seg i en dokumentmappe eller hånd-
veske.

Handsfree-sett
Universelt bilsett
Utformet for å benytte din Philips mobiltelefon
handsfree og lett å bruke, denne kompakte hands-
free-løsningen gir deg fremragende lydkvalitet.
Plugg ganske enkelt settet inn i bilens hjelpekontakt.

Stereohodetelefon
In-line svar-knapp er et enkelt alternativ til å finne
frem telefonen. Besvar ganske enkelt en innkom-
mende samtale ved å trykke knappen. Trykk den i
hvilemodus for å aktivere taleanrop.

I enkelte land er det ikke tillatt å telefonere mens du
kjører. For sikker og feilfri installering anbefaler vi at
autoriserte teknikere installerer handsfree bilsett.

Digitalt kamera
Med dette kameret, som kan dreies med 360°, kan
du ta bilder og lagre dem i telefonen din. Med i
leveringen er en spesiell bæreveske.

Bæreveske
En gjennomsiktig bæreveske av myk plast gjør det
mulig lett å trykke tastene mens telefonen din er be-
skyttet mot buler og riper. Utsyrt med bærerem.
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Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

erklærer at vi alene er ansvarlig for at produktet
Philips 530
CT 5398
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 351646

som erklæringen referer til er i samsvar med følgende
standarder:

EN 60950, EN 50360 og EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Vi erkærer herved at alle vesentlige radiotekniske tester
er blitt utført og at produktet nevnt ovenfor er i sam-
svar med alle vesentlige krav i direktivet 1999/5/EF. 

Vurderingsprosedyren for konformiteten som det ref-
ereres til i artikkel 10 og detaljert i tillegg V i direktiv

1999/5/EF er fulgt i henhold til artiklene 3.1 og 3.2 i
samarbeid med følgende institusjon:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames. KT 12 4RQ, UK Identifikasjonsmerke:
0168

Den tekniske dokumentasjonen for produktet nevnt
ovenfor finnes hos:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 30, June 2003
Jean-Omer Kifouani

Sjef for kvalitetssikring

I tilfelle ditt Philips produkt ikke fungerer korrekt eller
er defekt, vennligst bring telefonen tilbake til
forhandleren hvor du har kjøpt den eller til Philips
National Service Center. I tilfelle du skulle ha behov
for service mens du er i et annet land kan du få en
forhandleradresse hos Philips Consumer Help Desk i
landet hvor du oppholder deg.
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